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PENODAAN AGAMA DAN IMPLIKASINYA
DARI ASPEK HUKUM PIDANA
Oleh : Prof Dr. H. Muchsin, SH.
ABSTRAK
Untuk menentukan suatu aliran keagamaan sesat atau tidaknya
tidak berlaku begitu saja tetapi melalui suatu proses penelitian dan
pengkajian. Setelah dilakukan pengkajian baru kemudian dapat
ditetapkan statusnya sesat atau tidak, kalau terbukti sesat sesuai dengan
variabel yang dijadikan ukuran, maka aliran tersebut hams dinyatakan
sebagai aliran sesat, sehingga secara hukum aliran tersebut akan
dilarang dan menjadi dasar bagi aparat hukum untuk melakukan
langkah-langkah hukum selanjutnya.
Pelaku dari penodaan agama tersebut dapat diproses dan dituntut
dengan, setelah unsur-unsur delik pidananya memenuhi kriteria tindak
pidana. Kekhawatiran tuduhan melanggar HAM karena telah
mengekang kebebasan dalam menentukan keyakinan sepertinya tidak
proporsional diterapkan dalam konteks ini mengingat telah terjadi
penodaan agama yang diancam pidana sesuai Pasal 156a KUHP.
Silahkan menganut kepercayaan sesuai rasionalitas dan nurani masingmasing, namun jangan mengubah kepercayaan orang lain yang sudah
diakui secara umum, misalnya nabi Muhammad adalah nabi terakhir,
berarti tidak ada lagi nabi setelah nabi Muhammad, kalau terjadi
demikian maka tindakan tersebut tidak hanya menodai agama induk
tetapi juga menciptakan keresahan dan ketidaknyamanan dalam
masyarakat, karena sesuatu yang telah diyakini dan menjadi dasar
keyakinan ternyata dipermasalahkan.
Ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa masyarakat
melakukan tindakan anarki terhadap aliran sesat, karena rendahnya
kesadaran hukum masyarakat, Kurang tanggapnya aparat penegak
hukum, dan Mudah terprovokasinya anggota masyarakat.
Menanggapi hal tersebut perlu adanya ketegasan dari aparat
penegak hukum dalam menyelesaikan kasus aliran sesat, supaya
memberikan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat
tidak melakukan main hakim sendiri, sebagai artikulasi penentangan
merebaknya aliran sesat.
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Demikian juga dalam mendekati penganut aliran sesat tidak
semata-mata hanya dengan pendekatan hukum saja, perlu dengan
pendekatan sosial, supaya dapat memberikan pemahaman yang benar
dan logis kepada mereka, sehingga kembali kepada jalan yang benar,
seperti contoh Ahmad Musaddeq, kembali kepada ajaran Islam yang
benar setelah melakukan diskusi dengan para ulama.
Dalam menghadapi penganut aliran sesat, supaya semua pihak
dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindak kekerasan dan
anarkis, biarlah hukum dengan aparat-aparatnya yang menyelesaikan.
A. Pendahuluan
Belum lama ini perhatian kita tersita pada pemberitaan media
massa yang ramai mengekspos maraknya aliran-aliran sempalan
dalam agama yang dianggap sesat dan menyesatkan, serta adanya
respon anarkis yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat
sebagai artikulasi sikap masyarakat terhadap aliran-aliran
keagamaan yang dianggap sesat tersebut.
Aliran-aliran agama sempalan dari agama “induknya”.
Kebetulan yang banyak muncul di media massa, adalah
penyempalan dari mereka yang sebelumnya mengaku bersumpah
setia kepada Islam. Karena aneka macam alasan, maka lahirlah
aliran-aliran bara itu dengan nama antara lain, Salamullah, Wetu
Tellu, ajaran salat versi Yusman Roy, Alquran Suci, Jamaah Udeng
Ireng serta beberapa lainnya dengan nama yang aneh-aneh. Yang
paling mutakhir adalah testimoni Abdus-salam alias Ahmad
Moshaddeq yang mengaku sebagai seorang nabi dan rasul
sekaligus. Setelah sekian hari, demikian pengakuan yang bersang
kutan, melakukan tapabrata di gunung Bunder, Bogor, turunlah
wahyu versi keyakinannya, la memproklamasikan diri telah
mendapatkan “amar” dari Tuhan dan diberi tanggungjawab
menyelamatkan umat manusia, khususnya umat Islam di Indonesia.
Hal yang menarik adalah aliran-aliran yang dianggap sesat
tersebut akhirnya kemudian dapat diproses secara hukum dan
respon masyarakat pun nampaknya cukup puas setelah pimpinan
aliran-aliran tersebut diproses dengan hukum positif. Lihat
misalnya Lia Aminuddin yang mengaku sebagai malaikat Jibril
yang telah menyelesaikan masa hukuman 2 tahun penjara,
kemudian Ahmad Musaddeq, sekarang masih dalam proses
pemeriksaan petugas terkait.
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Namun belum semua aliran agama yang dianggap sesat
maupun reaksi terhadapnya telah diproses sesuai hukum yang
berlaku, salah satu aliran yang sampai saat ini masih eksis
walaupun terus mendapatkan penentangan keras, bahkan menjurus
kepada tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok
masyarakat di berbagai tempat, adalah jamaah Ahmadiyah, sudah
berkali-kali terjadi tindakan kekerasan terhadap anggota aliran ini,
misalnya saja penyerangan yang dilakukan sekelompok masyarakat
terhadap anggota dan asset jamaah Ahmadiyah di Parang Bogor
yang disinyalir merupakan pusat aliran Ahmadiyah dl Indonesia,
penyerangan di Lombok Barat, Padang, Kuningan Jawa Barat,
serta yarrg terbaru di akhir bulan Januari 2008 ini, terjadi perusakan
dan penyerang terhadap anggota serta aset Ahmadiyah di
Majalengka Jawa Barat.
Siapa yang tidak kesal, kalau seorang di antara anggota
keluarga lata menghilang? Tak jelas di mana keberadaan keluarga
kita? Menghilang karena ajaran tertentu. Menganggap orang
tuanya kafir? Menjauhi rumah tempat dirinya dlahirkan karena
menganggapnya najis? Memutus hubungan kekerabatan dengan
semua anggota keluarganya.
Wajar kalau hari ke hari keberingasan massa semakin tidak
terbendung, dengan leluasanya massa dapat melampiaskan
amarahnya dengan melakukan penyegelan paksa, perusakan
sampai pembakaran terhadap asset-aset termasuk ramah ibadah
aliran tertentu yang dianggap sesat, sementara aparat keamanan
[polisi] sebagai aparat negara yang ditugaskan untuk menjaga
keamanan dan ketertiban dalam masyarakat ternyata tidak bisa
berbuat banyak menghadapi massa yang beringas dan tak
terkendali tersebut. Demikian juga tokoh agama dan masyarakat
juga tidak bisa berbuat banyak menghadapi gelombang anarkisme
yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok penentang aliran sesat.
Timbul pertanyaan mengapa aliran-aliran sempalan akhirakhir ini banyak bermunculan yang menimbulkan keresahan di
tengah-tengah masyarakat dan mengapa masyarakat begitu
beringas dan tidak terkendali dalam merespon munculnya aliran
sempalan ini. Bagaimana sebenarnya hukum positif kita mengatur
aliran-aliran sempalan agama yang cukup meresahkan umat, dan
bagaimana hukum positif mengatur tentang kekerasan dan
perusakan yang dilakukan oleh massa [collective violence]?
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B. Perlu Kehati-hatian Dalam Mencap Suatu Aliran Sebagai
Aliran Sesat
Sebelum mengkaji bagaimana pandangan hukum positif
terhadap aliran sesat, maka perlu menetapkan suatu formulasi
keyakinan keagamaan dan aliran yang bagaimana yang dapat
dikatakan sesat. Perumusan ini penting untuk menjadi suatu tolak
ukur untuk menetapkan suatu aliran sesat atau tidak, sehingga
berdasar pada perumusan tersebut penegakan hukum dapat
diberlakukan terhadap pelaku-pelaku penyimpangan. Hal ini
penting untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penerapan
hukum dan salah sasaran.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga formal yang
diberi tugas oleh negara untuk melakukan pengawasan berbagai
aliran dan perkembangan agama-agama di Indonesia memiliki
formulasi tentang kriteria suatu aliran dapat digolongkan sesat.
Dikatakan bahwa suatu paham atau aliran keagamaan dapat
dinyatakan sesat bila memenuhi salah satu dan sepuluh kriteria,
kriteria tersebut tidak dapat digunakan sembarang orang dalam
menentukan suatu aliran itu sesat dan menyesatkan atau tidak. Ada
mekanisme dan prosedur yang harus dilalui dan dikaji terlebih
dahulu.
Pedoman MUI itu menyebutkan, sebelum suatu aliran atau
kelompok dinyatakan sesat, terlebih dulu dilakukan penelitian.
Data, informasi, bukti, dan saksi tentang paham, pemikiran, dan
aktivitas kelompok atau aliran tersebut diteliti oleh Komisi
Pengkajian. Selanjutnya, Komisi Pengkajian memanggil pimpinan
aliran atau kelompok dan saksi ahli atas berbagai data, informasi,
dan bukti yang didapat. Hasilnya kemudian disampaikan kepada
Dewan Pimpinan MUI. Untuk dapat memutuskan sesat tidaknya
suatu aliran.
Adapun 10 Kriteria Aliran Sesat yang dikemukakan MUI yaitu :
- Mengingkari rukun iman dan rukun Islam.
- Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil
syar’i; (Alquran dan As-Sunah). Meyakini turunnya wahyu
setelah Alquran.
- Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran.
Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah
tafsir.
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- Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran
Islam.
- Melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul.
Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul
terakhir.
- Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah.
- Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar ’i.
Bila suatu aliran sempalan dari agama besar setelah dilakukan
pengkajian dan penelitian ternyata memiliki kriteria seperti
disebutkan di atas, maka MUI, dapat mengeluarkan fatwa bahwa
aliran tersebut sesat. Dan menyerahkan kepada upurut penegak
hukum untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan aliran
tersebut.
Lantas bagaimana hukum menanggapi muncul dan
berkembangnya aliran sesat? Pertanyaan tersebut dapat terjawab
dengan menelaah dan memahami kandungan Pasal 156a KUHP,
yang berbunyi :
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun
barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan
perasaan atau melakukan perbuatan :
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama
apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Penjelasan p asal:
1. Pasal ini ditambahkan dalam K.U.H.P. dengan Penpres. 1965
No. 1Pasal 4 (L.N. 1965 No. 3).
2. Pasal 1 dari Penpres tersebut melarang untuk dengan sengaja
di muka umum menceritakan, menganjurkan atau
mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran
tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau
melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai
kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana
menyimpang dari pokok ajaran agama itu.
3. Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 1 di atas, ia
diberi peringatan dan diperintahkan untuk menghentikan
perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri
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4.

Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Jika
yang melanggar itu suatu organisasi atau aliran kepercayaan,
ia oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Menteri
Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri,
dapat dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi/aliran
terlarang.
Jika setelah diadakan tindakan-tindakan sebagaimana tersebut
dalam No 3 di atas ia masih terus melanggar ketentuan dalam
pasal 1 itu, maka orang/anggota atau anggota pengurus dari
organisasi/aliran dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Bila dicermati UU tersebut di atas sebenarnya sangat jelas
memberikan batasan tentang aliran seperti apa yang dapat
dikatakan sesat, pada Pasal 165a, kata-kata permusuhan,
penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut
di Indonesia, dan kalau melihat penjelasan pada poin 2 pasal di
atas sangat jelas uraian yang dapat digolongkan aliran sesat.
Kata “Penodaan” dalam pasal di atas juga harus diperjelas,
tindakan atau bentuk seperti apa sesuatu itu dapat disebut sebagai
penodaan, yang jelas melakukan suatu tindakan/ajaran dengan
mengatas namakan suatu agama tertentu, melakukan kegiatankegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu,
penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran
agama itu.
Juga pasal tersebut memberi petunjuk bahwa terdapat ancaman
hukuman, bagi siapapun yang melakukan penyimpangan terhadap
ajaran agama yang telah baku. Dalam artian melakukan suatu
tafsiran keyakinan dan praktik keagamaan lain yang berbeda
dengan keyakinan dan praktik keagamaan yang dianggap baku.
Dan pada penjelasan pasal tersebut poin 3 menerangkan tentang
pemberian teguran kepada penganut aliran sesat untuk
menghentikan kegiatannya dan poin 4 menerangkan bagaimana
seharusnya negara/aparat penegak hukum melakukan tindakan
penghukuman bila penyimpangan terhadap ajaran dan keyakinan
suatu agama terus terjadi.
Antara Penegakan Hukum, HAM dan Aliran Sesat
Bukan rahasia lagi bahwa terkadang upaya untuk penegakan
hukum tersandung dengan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia

yang kurang proporsional, tidak terkecuali dalam kasus aliran sesat
ini. Tanggapan beragam bermunculan menanggapi aksi penegakan
hukum terhadap penganut aliran sesat, salah satunya adalah dengan
mempertentangkan dengan H AM.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin
dalam sebuah kesempatan mengemukakan “bahwa umat Islam
harus dapat membedakan antara kebebasan beragama dengan
penodaan agama. “Umat Islam juga harus lebih waspada terhadap
munculnya aliran-aliran baru yang menyimpang dari akidah,”
Menumtnya, Islam mempunyai sistem yang sangat mapan,
sehingga kerap menggoda banyak pihak untuk mengembangkan
paham-paham baru “Perbedaan adalah sunatullah, termasuk
dalam beragama. Perbedaan, sejauh masih dalam koridor akidah,
harus ditoleransi. Namun, bila sudah keluar dari jalur akidah,
maka disebut penodaan agama dan tidak bisa lagi ditoleransi.
Bagaimana semua itu bisa terjadi? Sebenarnya kalau “ agama
baru” ini tidak mengambil sikap merongrong terhadap ajaran
yang telah ada,persoalannya akan menjadi lain. Memang,
sepanjang bumi ini masih menjadi hunian anak manusia, maka
beragam persoalan akan terus bermunculan, termasuk fenomena
“agama baru”.
Satu hal juga yang menjadi persoalan dilematis dalam
penegakan hukum terhadap suatu aliran yang dianggap sesat, yaitu
selalu dibenturkan dengan HAM.
Ketika ajaran Islam dilecehkan dan dibuat sesat, bermunculan
kelompok yang melakukan penguatan dengan menjadikan hak
asasi manusia (HAM) serta kebebasan berekspresi sebagai perisai.
Padahal, mengaitkan penghormatan terhadap HAM dengan
gerakan aliran sesat tidak tepat secara logis maupun hukum.
Adanya beberapa aliran yang dicap sesat yang mencatut nama
Islam namun membuat ajaran yang bertentangan dengan prinsip
Islam, mengutip pernyataan Ketua Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) DPR, Lukman Hakim Saefudin, bahwa
larangan terhadap suatu paham yang menyimpang dan dinilai sesat
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Jangan pula atas nama HAM, lalu seenaknya menyebarluaskan
paham yang bertentangan dengan ajaran prinsipil agama Islam ”
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Lalu menanggapi munculnya aliran-aliran yang dianggap sesat
itu ditanggapi beragam oleh tokoh-tokoh Islam, Din Syamsudin
misalnya lebih mengingatkan agar umat Islam Indonesia jangan
menyalahkan pihak lain terkait banyaknya aliran sesat. Sebab,
munculnya aliran sesat ini dimungkinkan karena belum
mendalamnya cakupan dakwah yang selama ini telah dilakukan.
Din berpendapat, munculnya aliran sesat karena kemungkinan
dakwah selama ini belum menjangkau skala lebih luas dan
mendalam. Kemungkinan lain, lanjutnya, kemiskinan yang dialami
masyarakat sudah begitu akutnya sehingga mereka membutuhkan
jawaban yang instan.
“Ini juga karena gejala kemiskinan dan susah hidup. Maka
banyak rakyat butuh jawaban instan. Akibatnya, begitu ada
tawaran jalan instan ke surga mereka langsung tertarik.”
Meski begitu, pimpinan aliran sesat tetap harus diproses sesuai
aturan hukum yang berlaku, la tidak setuju tindakan anarkis
terhadap para pengikut ajaran sesat. “Pengikutnya jangan
dimusuhi. Jangan melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka,
mungkin mereka belum paham Islam secara baik sehingga kita
tarik.”
Penulis sendiri berpendapat terkait masalah ini bahwa silahkan
orang boleh melakukan tindakan apa pun tetapi jangan mengubah
kepercayaan orang lain yang sudah diakui dan menjadi hal yang
paling mendasar dalam keyakinan seseorang.
D. Fenomena munculnya kekerasan kolektif dan tindakan main
hakim sendiri
Telah diketengahkan bahwa pelaksanaan sanksi adalah mono
poli penguasa. Perorangan atau kelompok tidak diperkenankan
melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Apabila individu
atau kelompok telah melakukan tindakan di luar jalur hukum, maka
disebut tindakan menghakimi sendiri, aksi sepihak atau
“eigenrichting”.
Tindakan menghakimi sendiri tidak lain merupakan tindakan
untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat
sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepen
tingan. Pada hakekatnya tindakan menghakimi sendiri ini
merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan/kelompok. Hanya
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saja sanksi yang dilakukan sendiri oleh perorangan maupun
kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang
dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.”
Smelser mempertanyakan kenapa perilaku kolektif terjadi?
Dia merinci enam faktor yang menurutnya menentukan untuk
terjadinya prilaku/kekerasan kolektif, enam faktor tersebut adalah :
1. adanya pendorong struktural (structural condusiveness),
2 . ketegangan struktural (structural strain)
3. tumbuh dan menyebarnya suatu kepercayaan yang
digeneralisasikan (Growth and spread o f generalized belief),
4. faktor-faktor pencetus (preci pitating factors),
5. mobilitas para pemeran serta pada tindakan (Mobilization o f
Partifsipants fo r action).
6.

bekerjanya pengendalian sosial (The operation o f social
control)

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam kerangka teori
Smelser ini faktor-faktor penentu perilaku kolektif tersebut
diorganisasikan dengan konsep nilai tambah. Menurut Smelser,
faktor-faktor terdahulu perlu ada sebelum faktor berikutnya dapat
terwujud Dengan demikian faktor-faktor penyebab tingkah laku
tersebut membentuk kombinasi menurut suatu pola yang pasti.
Faktor penentu perilaku kolektif pertama, structural
conduciveness, ialah segi-segi struktural dari situasi sosial yang
memungkinkan t7erjadinya perilaku kolektif tertentu. Hal ini
terlihat misalnya dengan adanya kejadian penyerangan, perusakan
dan pembakaran terhadap aset-aset milik masyarakat/kelompok
yang dicap sesat dengan tanpa adanya reaksi dari aparat terkait,
dan pembiaran dari masyarakat luas.
Faktor kedua structural strain, menurut Smelser mengacu
pada berbagai tipe ketegangan struktural yang tidak
memungkinkan terjadinya perilaku kolektif. Namun agar perilaku
kolektif dapat berlangsung perlu ada kesepadanan antara
ketegangan struktural ini dengan dorongan struktural yang
mendahuluinya. Namun keadaan itu tidak melahirkan tingkah laku
kolektif, karena memerlukan kondisi lanjutan.
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Faktor ketiga. Growth and spread o f a generalized belief
adalah tumbuh dan berkembangnya kepercayaan/keyakinan
bersama. Misalnya cap dan klaim terhadap suatu aliran sebagai
sesat. Pemahaman seperti itu menyebar dan dipahami secara sama
oleh anggota kelompok. Keadaan ini mengacu pada ketika situasi
menjadi bermakna bagi orang-orang yang berpotensi menjadi
pelaku perilaku kolektif, dengan dan penyebarluasan gagasan yang
dapat membuka wawasan individu ke arah yang lebih dinamis.
Kondisi ini dapat menimbulkan perilaku kolektif dari individu
yang lelah mengalami perkembangan pemikiran. Makna yang
harus dipahami itu terkandung dalam generalized belief yang
mampu mengidentifikasi sumber ketegangan, menentukan sumber
tersebut dan merinci tanggapan terhadap sumber itu. Kendatipun
faktor penentu sudah sampai pada tahapan ini, namun untuk
munculnya tingkah laku-kolektif diperlukan adanya kondisi khusus
yaitu faktor pencetus.
Precipatating factors, merupakan faktor situasional yaitu
adanya suatu peristiwa yang menegaskan pendorong struktural,
ketegangan struktural dan kepercayaan umum rentang sumber
ketegangan yang memicu timbulnya tingkah laku kolektif. Namun
kendatipun keempat faktor di atas sudah terakumulasi belum akan
melahirkan tingkah laku kolektif. Untuk terjadinya tingkah laku
kolektif masih memerlukan faktor berikutnya.
Faktor kelima, Mobilization o f participants fo r actions,
(menurut Smelser tinggal inilah yang perlu untuk dipenuhi untuk
kemudian terjadi tingkah laku kolektif. Dalam proses ini peranan
Figur yang dapat memberikan simpati kepada masyarakat untuk
melakukan tindakan kolektif sangat diperlukan.
Kemudian yang keenam The operation o f social control,
memegang peranan penting bagi terjadinya tingkah laku kolektif.
Dalam setiap tahap proses tersebut di atas, bila pranata
pengendalian sosial dapat mengintervensi tahapan-tahapan factor
penentu tingkah laku kolektif di atas, maka timbulnya tingkah laku
kolektif dapat dihindarkan.
Namun menurut penulis melihat realitas yang ada, maraknya
penentangan terhadap aliran sesat dengan bentuk anarkis dan brutal
muncul karena:
1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga tindakan
main hakim sendiri pun dilakukan.
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2.

Kurang tanggapnya aparat penegak hukum. Seharusnya aparat
penegak hukum telah melakukan tindakan tetapi karena proses
dan prosedur yang harus dilalui sehingga terkesan lamban
dalam menyelesaikan permasalahan, sementara masyarakat
tidak sabaran menunggu proses tersebut. Maka timbullah
inovasi dengan main hakim sendiri.

E. Aturan Hukum Tentang Kekerasan Kolektif
Bila diperhatikan fenomena kekerasan yang banyak terjadi
pada aliran-aliran yang dianggap sesat merupakan bentuk tindakan
kekerasan kolektif. Kekerasan, menurut Kenneth E. Moyer,
merupakan perbuatan bertentangan dengan undang-undang yang
mengakibatkan kerusakan harta, fisik bahkan menimbulkan
kematian orang lain. Kekerasan ini biasanya dilakukan secara
bersama-sama atau disebut sebagai collective violence.
Ada beberapa pasal dalam KUHP kita yang sering digunakan
dalam memproses tindakan yang dilakukan massa, misalnya:
Pasal 170 :
(1) Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan
kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara
selama-lamanya lima tahun enam bulan. (K.U.H.P. 336).
(2) Tersalah dihukum;
le. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia
dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan
yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
(K.U.H.P. 406 s, 412).
2 e. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika
kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
(K.U.H.P. 90).
3e. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika
kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
(3) Pasal 89 tidak berlaku. (K.U.H.P. 336),
1. Yang dilarang dalam pasal ini ialah: melakukan
kekerasan”. Penjelasan tentang “ kekerasan “ terdapat
pada Pasal 89. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya
terdiri dari merusak barang” atau penganiayaan”, akan
tetapi dapat pula kurang dari pada itu;
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2.

Kekerasan itu harus dilakukan, bersama-sama”, artinya
oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” . Orang yang
hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan
kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;
3. Kekerasan itu hams ditujukan kepada orang atau barang”.
Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian
barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan)
atau barang itu hams, kepunyaan orang lain”, sehingga
milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak
akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau
barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau
dayaupaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga
terjadi.
4. Kekerasan itu harus dilakukan “di muka umum”,
karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam
golongan kejahatan ketertiban umum. “Dimuka
umum” artinya ditempat publik dapat melihatnya.
Demikian juga akibat yang di timbulkan dengan adanya kekerasan
tersebut dijerat dengan :
Pasal 406
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak
membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat
dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama
sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum
penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp 4.500, (K.U.H.P. 231-235, 407, 411
s, 489).
(2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang
dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh,
merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi
atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau
sebagiannya kepunyaan orang lain. (K.U.H..P. 170,179, 231 s,
302, 407-2, 411 s, 472).
(3) Supaya dapat dihukum menurut pasal ini hams dibuktikan :
a. bahwa terdakwa telah membinasakan, memsakkan,
membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau
menghilangkan sesuatu barang;

12

b. bahwa pembinasaan dsb. itu hams dilakukan dengan
sengaja dan dengan melawan hak;
c. bahwa barang itu hams sama sekali atau sebagian ke
punyaan orang lain.
(4) Jika pengmsakan barang itu dilakukan oleh dua orang atau
lebih, diancam hukuman yang lebih berat (Pasal 412).
(5) Pada waktu mengusut perkara perusakan ini polisi senantiasa
hams menyelidiki berapa kali uang kemgian yang diderita
oleh pemilik barang yang telah dimsak itu. Dila tidak lebih
dari Rp 250,- dikenakan pasal 407. Demikian pula jika
binatang yang dibunuh itu bukan hewan (pasal 101), atau alal
untuk membunuh dsb. binatang itu bukan zat yang dapat
merusakkan nyawa atau kesehatan.
Pasal di atas sangat jelas menerangkan kekerasan kolektif
yang menimbulkan kemsakan dapat diproses secara hukum sesuai
dengan aturan hukum yang ada. Sebenarnya tinggal tanggap atau
tidaknya aparat hukum kita untuk melakukan tindakan. Sebab
menumt penulis kalau tindakan kekerasan kolektif ini dibuat
berlarut-larut dan tidak ditindak secara proporsional sangat
dikhawatirkan akan terjadi peniman model kejahatan oleh
kelompok yang lain [imitation o f crime models]. Sehingga bentuk
kekerasan ini akan merebak dan terjadi di mana-mana di tempat
dan oleh pelaku yang berbeda.
Namun sebelum aparat hukum melakukan tindakan terhadap
sesuatu yang dianggap sesat, maka terlebih dahulu hams
melakukan pengkajian apakah benar-benar sesuatu itu telah
memenuhi unsur-unsur sebagai perbuatan yang dapat dipidana.
Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat
dipidana “delik” perlu suatu pemmusan yang baik, karena sebelum
melakukan tindakan pidana maka sebelumnya suatu tindakan hams
dinilai dan diteliti apakah sesuatu itu sudah memenuhi unsur
sehingga bisa dipidana, secara ringkas dapatlah disusun unsurunsur dari tindak pidana, yaitu :
a. Subjek,
b. Kesalahan,
c. Bersifat melawan hukum, (dari tindakan),
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d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam
dengan pidana.
e. Waktu, tempat dan keadaan, (unsur objektif lainnya).
Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindakpidana sebagai: Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan
tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan
pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan
kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung
jawab).
Untuk kebutuhan praktek, perumusan seperti ini sangat
memudahkan pekerjaan penegak hukum. Apakah suatu “peristiwa”
telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan
dalam pasal undang-undang maka di adakanlah penyesuaian atau
pencocokan (bagian bagian/kejadian-kejadian) dari “peristiwa”
tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan.
Kata “delik” sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni delictum.
Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut
delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut:
“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak
pidana”
Dalam hal ini unsur-unsur dari delik tersebut disusun terlebih
dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok maka
dapat ditentukan bahwa “peristiwa” itu merupakan suatu tindak
pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab
pidanakan, kepada subjeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak
ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka hams disimpulkan bahwa
tindak-pidana belum atau tidak terjadi. Sehingga dapat diambil
suatu kesimpulan yang juga dapat dijadikan suatu dasar atau
pedoman bahw a:
a. Tiada pidana, tanpa telah terjadi suatu tindakan yang terlarang
diancam pidana oleh undang-undang.
b. Tiada pidana, tanpa kesalahan.
c. Tiada pidana, tanpa sifat melawan hukum (dari tindakan
tersebut) Mengingat bahwa unsur tindak-pidana itu ada lima,
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sedangkan jika salah satu unsur tidak ada atau tidak terbukti,
sebenarnya dapat juga di simpulkan hal sebagai berikut:
d. Tiada pidana, tanpa adanya subjek (petindak yang ditentukan).
e. Tiada pidana, tanpa adanya unsur-unsur objektif lainnya.
Patut percaya, bahwa meningkatnya kasus kekerasan kolektif
belakangan ini, sedikit banyak dipicu oleh ketidakpercayaan
masyarakat terhadap proses hukum. Memang, proses hukum itu
inheren dalam dirinya sendiri cenderung untuk lambat. Demi
kepastian hukum, setiap perkara oleh hukum dikehendaki untuk
diproses secara tahap demi tahap. Karakter proses hukum yang
semacam ini, oleh masyarakat seringkah dipandang sebagai
kelambatan, dan bahkan sering dianggap sebagai tindakan mainmain petugas hukum.

F.

Harus diakui, bahwa meningkatnya kekerasan kolektif ini
tidak dapat ditinjau hanya dari satu segi. Banyak sebab yang mesti
ditelaah. Kendatipun demikian, kekerasan ini harus segera dihenti
kan, sebelum melahirkan kekerasan-kekerasan lainnya, yang lebih
dahsyat dan sulit dikendalikan.
Penutup
1. Kesimpulan
a. Proses penetapan suatu aliran untuk dicap sebagai aliran
sesat tidak berlaku begitu saja tetapi melalui suatu proses
penelitian dan pengkajian. Setelah dilakukan pengkajian
baru kemudian dapat ditetapkan statusnya sesat atau tidak,
kalau misalnya sesat, maka harus dinyatakan sebagai aliran
terlarang sehingga secara hukum aliran tersebut akan
dilarang dan menjadi dasar bagi aparat hukum untuk
melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya.
b. Pasal 156a secara tegas telah menunjuk bahwa aliran-aliran
sempalan yang melakukan amalan keberagamaan yang
berbeda dengan amalan agama induknya, dapat disebut
melakukan penyimpangan dan penodaan terhadap agama,
sehingga patut mendapatkan ganjaran sesuai dengan aturan
yang ada.
c. Upaya menjatuhkan hukuman terhadap aliran yang telah
divonis sesat sama sekali tidak melanggar HAM dan
mengekang kebebasan
menganut keyakinan
dan
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kepercayaan, apabila aliran itu telah melakukan penodaan
agama, melakukan aktifitas keagamaan dengan nama yang
sama dengan agama induk tetapi secara asas dan dasar
berbeda.
Silahkan menganut kepercayaan sesuai
rasionalitas dan nurani masing-masing, namun jangan
mengubah kepercayaan orang lain yang sudah diakui secara
umum, misalnya nabi Muhammad adalah nabi terakhir
berarti tidak ada lagi nabi setelah nabi Muhammad.
d. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa
masyarakat melakukan tindakan anarki terhadap aliran
sesat, karena:
1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Kurang tanggapnya aparat penegak hukum, dan
3. Mudah terprovokasinya anggota masyarakat.
e. Pasal 170 dan 405 secara tegas memberikan penjelasan
tentang tindakan apa saja yang dilakukan oleh pribadi atau
kelompok diluar aturan UU/main hakim sendiri, maka
dapat dikenakan pasal tentang kekerasan kolektif. Satu hal
yang harus dicermati dalam kekerasan kolektif, sangat sulit
untuk memberikan hukuman kepada bentuk kekerasan ini
karena tidak mungkin kita menghukum seluruh peserta
dalam tindakan perusakan tersebut, namun sebenarnya
yang dituntut UU adalah bagaimana supaya dapat
menemukan pimpinan, penggerak atau provokator dari
tindakan tersebut untuk diproses secara hukum.
2.
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Saran
a. perlu adanya ketegasan dari aparat penegak hukum dalam
menyelesaikan kasus aliran sesat, supaya memberikan
kepercayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat
tidak melakukan main hakim sendiri, sebagai artikulasi
penentangan merebaknya aliran sesat.
b. Dalam mendekati penganut aliran sesat tidak semata-mata
hanya dengan pendekatan hukum saja, namun perlu dengan
pendekatan sosial, supaya dapat memberikan pemahaman
yang benar dan logis kepada mereka, sehingga kembali
kepada jalan yang benar, seperti contoh Ahmad Musaddeq,
kembali kepada ajaran Islam yang benar setelah melakukan
diskusi selama 3 jam dengan para ulama, terhadap kasus

Musaddeq ini biarlah proses hukum sedang berjalan. Kita
tunggu bagaimana putusan Pengadilan tentu akan obyektif
dalam menyelesaikan penodaan agama.
c. Dalam menghadapi penganut aliran sesat, supaya semua
pihak dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindak
kekerasan dan anarkis, biarlah hukum dengan aparataparatnya yang menyelesaikan.
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Dissenting Opinion, Concurring Opinion
Dan
Pertanggungjawaban Hakim
Oleh :
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.
1.

Pendapat Hakim
Tugas yuridis para Hakim adalah memeriksa perkara yang
diajukan ke pengadilan, memberikan pendapat dan memutus
perkara-perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan dan
alasan hukum (legal reasoning) yang menjadi dasar pendapat atau
opini dari Hakim tersebut. Dalam suatu putusan pengadilan
terhadap suatu kasus yang ditangani majelis hakim atau bukan
hakim tunggal, putusan yang dicapai bisa dengan suara bulat atau
unanimous. Tetapi bisa juga terjadi di mana ada anggota majelis
hakim yang setuju dengan amar putusan, misalnya terdakwa
dipidana, gugatan ditolak dan lain sejenisnya, tetapi hanya alasan
atau pertimbangan hukum (legal reasoning) nya yang berbeda.
Dalam hal yang demikian posisinya yaitu setuju dengan amar
putusan tetapi memiliki pertimbangan hukum yang berbeda berarti
melakukan concurring opinion. Dalam Black’s Law Dictionary,
concurring opinion diartikan dengan a separate opinion delivered
one or more judges which agrees with the decision o f the majority
o f the court but offering own reasons fo r reaching that decision.
Jadi, concurring opinion adalah suatu pendapat yang dikemukakan
oleh seorang atau lebih Hakim yang setuju dengan pendapat
mayoritas yang menjadi putusan pengadilan, tetapi memberikan
pertimbangan hukum yang berbeda.
Sedangkan dissenting opinion diartikan dengan denote the
explicit disagreement o f one or more judges o f a court with the
decision passed by the majority upon a case before them. Jadi
dissenting opinion berarti menunjukkan ketidaksetujuan yang jelas
dari seorang atau lebih Hakim terhadap putusan yang disepakati
oleh mayoritas Hakim yang memutus perkara tersebut.
Konsekuensi logisnya bagi Hakim (dissenter) yang berbeda dengan
pendapat mayoritas, harus membuat pertimbangan hukum atau
alasan yang mendasari pendapatnya yang berbeda tersebut. Hal ini
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menunjukkan bahwa sejatinya seorang Hakim itu pribadi yang
otonom dan memiliki ideologi sendiri. Ideologi dalam arti sistem
nilai yang dipakai dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
Ada Hakim yang memberi perhatian utama (concern) terhadap
nilai keadilan, ada Hakim lain yang lebih menekankan kepada nilai
kepastian hukum, dan sebagainya. Sebagai pribadi setiap Hakim
memiliki latar belakang sekolah, komunitas, lingkungan keluarga,
komunitas pergaulan, rentang masa lingkungan sosial (zaman
Belanda, kemerdekaan, orde lama, orde baru, reformasi,
pendidikan luar negeri, latar belakang universitas) tersendiri.
Sebagai contoh dalam perkara :
BOWSHERv SYNAR
478 U .S - (1986)
Chief justice Burger mengajukan pendapatnya di pengadilan
berkenaan dengan legal Issue(s), whether the assignment by
congress to the Comptroller General o f the United States o f certain
functions under the Balanced Budged anf emergency deficit
Control Act o f 1985 (the Gramm-Rudman-Hollings Act) violates
the doctrine o f separation o f powers. Intinya apakah penunjukan
semacam Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Amerika Serikat
untuk keperluan tertentu tidak melanggar doktrin pemisahan
kekuasaan. Terhadap hal tersebut, JUSTICE STEVENS, with
whom JUSTICE MARSHALL, joins, concurrins in the judgement
(I) agree with the Court that the “Gramm-Rudman-Hollings “ Act
contains a constitutional infirmity so severe that the flawed
provision may not stand. 1 disagree with the Court, however, on the
reasons why the Constitution prohibits the Comptroller General
from exercising the powers assigned to him by (the) Act.
Jadi concurring opinion dapat dilakukan oleh seorang Hakim atau
lebih dengan pendapat setuju dengan pendapat Hakim mayoritas
tetapi dengan alasan yang berbeda.
Sebagai anggota majelis dalam perkara Nomor : 1688 K/Pid/
2001 dengan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra yang menyangkut
kasus Bank Bali, yang diputus tanggal 28 Juni 2001, dengan Ketua
Majelis R. Sunu Wahadi, SH., dan anggota M. Said Harahap, SH.
dan saya Artidjo Alkostar, SH., ada dissenting opinion. Terdapat
banyak reaksi yang beragam terhadap dissenting opinion yang saya
buat pertama kali tersebut. Ada 18 alasan hukum yang saya
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kemukakan dalam dissenting opinion tersebut, antara lain adalah
bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan orang lain yang
mengajukan klaim FT. Bank Bali Tbk. kepada BPPN dan BI (Bank
Indonesia) atas transaksi SWAP dan Money Market. Transaksi
SWAP 8 (delapan) kali, dan transaksi Money Market 2 (dua) kali
sebesar Rp.436.717.320.723,00 dan US$ 45.000.000,00 merupakan
salah satu unsur perbuatan melawan hukum. Karena pengajuan
klaim terdakwa bersama-sama orang lain tersebut sudah beberapa
kali ditolak oleh BI karena tidak memenuhi syarat. Penolakan BI
tersebut ditegaskan dalam surat BI kepada Bank Bali Tbk sebanyak
7 (tujuh) kali. Jadi perbuatan Terdakwa ini tidak pantas dan tidak
lazim, merugikan keuangan/perekonomian negara. Pendapat dalam
bentuk dissenting opinion saya tersebut dimasukkan dalam putusan
sebelum amar.
Pendapat Hakim mempakan hasil pergumulan pikiran dan
nurani dalam memeriksa perkara. Judex Facti (Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding) menyatakan pendapatnya
berdasarkan fakta-fakta yang muncul secara sah di persidangan,
sehingga disyaratkan untuk mempergunakan metode berpikir
induktif. Sedangkan Judex Juris (Tingkat Kasasi) disyaratkan
untuk mempergunakan metode berpikir deduktif yaitu bertitik tolak
dari norma hukum, sehingga para pemohon kasasi harus mem
pergunakan argumentasi bahwa judex facti salah menerapkan
hukum. Lalu menyebutkan pasal aturan hukum yang mana yang
diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2.

Tugas Yuridis para Hakim
Para Hakim memiliki mandat hukum untuk menyelesaikan
perkara yang diajukan kepadanya untuk diselesaikan secara
yuridis, sehingga putusan yang dihasilkan menjadi puncak kearifan
bagi terlibat perkara masyarakat dan peradaban. Para Hakim
menduduki posisi Professional, bukan jabatan politik sehingga
hasil kerja profesinya berkualitas adil, tidak ada bias politik,
mengandung kebenaran obyektif yang maksimal. Dengan
knowledge ilmu hukum yang dipunyainya para Hakim akan
mempergunakan kacamata teori ilmu yang dipakai untuk
meneropong suatu perkara (to be able to deal effectively with legal
problem) dan fakta yuridis yang melingkupinya untuk sampai
kepada pendapat atau opinion. Dengan demikian para Hakim pada
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saat yang sama telah dibekali standar kompetensi legal skill
sehingga dapat menganalisis perkara yang ditanganinya
berdasarkan fakta-fakta yang ada dan hukum yang tepat diterapkan
terhadap perkara tersebut.
Tugas yuridis pengadilan selain menerapkan hukum
berdasarkan interpretasi undang-undang yang dipakai oleh Hakim,
juga tidak lepas dari ide dasar keberadaan undang-undang yang
dibangun sebagai upaya rasional untuk mencapai putusan yang
benar dan adil tugas ini disebut the Golden Rule. Di samping itu,
tugas yuridis pengadilan juga mengemban the Mischief Rule yaitu
menyelidiki kekurangan atau kelemahan hukum (lama) lalu
menentukan putusan bermanfaat dalam penanggulangan kejahatan,
sehingga dimensi politik kriminal (strategi penanggulangan
kejahatan) dapat berfungsi sesuai dengan hakikat keberadaan
undang-undang tersebut. Karena setiap undang-undang tidak lepas
dari postulat moral yang melatar belakangi kelahiran undangundang yang bersangkutan (the Purpose o f the Statute). Sebagai
contoh, dengan adanya undang-undang pemberantasan korupsi,
seharusnya kejahatan korupsi dapat diberantas.
3.
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Tujuan Putusan Pengadilan
Pada hakikatnya, putusan pengadilan harus dapat memberikan
pencerahan bagi masalah hukum yang diperiksa dan diadili oleh
para Hakim. Secara historis dalam perjalanan bangsa dan negara di
dunia, keberadaan pengadilan yang bermartabat selalu menjadi
kontributor dominant dalam pembangunan peradabannya. Putusan
pengadilan yang adil akan memberikan jaminan kepastian adanya
perlindungan keamanan bagi kehidupan, berusaha dan ber-.
penghidupan yang layak sesuai dengan konstitusi kehidupan (hak
asasi manusia).
Putusan pengadilan untuk sampai kepada tujuan asasinya
secara esensial hams dapat memenuhi elemen-elemen dasarnya,
yaitu:
1) Finality yaitu sebagai suatu putusan yang mengikat terhadap
suatu sengketa, putusan pengadilan hams jelas dan dapat
dimengerti oleh masyarakat umum (the authoritative
resolution o f the dispute should be clear and intelligible).
2) Efficiency yaitu sebagai produk dari suatu sistem peradilan,
putusan pengadilan hams dapat melaksanakan tugas sesuai .

dengan tujuannya (the system should operate to accomplish its
goal).
3) Social Goals yaitu sebagai lembaga negara pengadilan melalui
putusannya harus memutuskan sesuatu sesuai dengan tujuan
masyarakat (the Court should decide which o f society’s goals).
4) Stability yaitu putusan pengadilan harus menghilangkan
ketidakpastian problem hukum dalam suatu kasus. Putusan
pengadilan harus dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang
terlibat dan masyarakat yang berkepentingan.
5) Fairness yaitu dengan prinsip fairness tercakup dua sasaran
yaitu keadilan di antara pihak yang bcrperkara dan putusan
tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral.
Dengan mengacu pada tujuan putusan pengadilan tersebut,
para Hakim dituntut untuk meng-upayakan daya kreatifnya secara
maksimal, sehingga hasil olah pikir dan dzikir (olah bathin dan
kepekaan nurani) memiliki nilai dan manfaat bagi kemanusiaan.
Untuk itu para Hakim sejatinya selalu dituntut untuk selalu
melakukan aktivisme hukum dan mengasah kepekaan rokhaniah,
karena hasil putusannya baik secara individual atau majelis akan
menjadi citra dan kualitas keprofesionalan sebagai penegak
keadilan hukum.
Putusan Hakim yang dihasilkan melalui proses pengadilan
sehingga dicapai suatu kebenaran tentang perkara tersebut setelah
mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis yang
muncul secara sah di persidangan. Alat-alat bukti yang ada bisa
terlihat saling berhubungan atau ada koherensi. Bisa juga
keputusan Hakim itu didasarkan dari adanya persesuaian antara
norma dengan fakta-fakta persidangan. Pada akhirnya putusan
pengadilan itu akan memiliki kekuatan mengikat, kekuatan bukti
dan kekuatan eksekutorial.
4.

Pertanggungjawaban Hakim
Pertanggungjawaban Hakim merupakan konsekuensi etis dari
pekerjaannya mengeluarkan putusan yang berdampak terhadap
pihak lain terutama pencari keadilan. Pihak yang tidak setuju atau
dirugikan oleh suatu putusan pengadilan akan melakukan upaya
hukum. Pihak yang tidak setuju dengan putusan pengadilan tingkat
pertama, akan melakukan upaya hukum ke tingkat banding, kasasi
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atau peninjauan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa putusan
pengadilan sebagai produk manusia memiliki keterbatasan yang
bersifat manusiawi, karena kebenaran dan keadilan yang hakiki
hanya dimiliki oleh Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Adil.
Untuk itu, sebagai subyek yang mengeluarkan putusan dan
berakibat terhadap hak-hak pihak yang berperkara, para Hakim
pertimbangan (legal reasoning)nya, harus dapat mempertanggung
jawabkan putusannya sesuai dengan kebenaran keilmuan yang
dimilikinya. Selanjutnya masyarakat selalu terbuka untuk menilai
kualitas putusan seorang Hakim atau pengadilan baik melalui
eksaminasi atau rasa keadilannya, makin baik kualitas putusan
seorang Hakim akan semakin meningkat integritas Hakim tersebut
di mata masyarakat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim
harus dapat mempertanggungjawabkan putusannya terhadap
masyarakat. Dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya Hakim
juga harus dapat mempertanggungjawabkan putusannya terhadap
hati nuraninya sendiri yang tidak bisa dibohongi. Hakim yang adil
dan memutus perkara tidak bias nurani, akan selalu senang
menangani perkara karena merupakan bagian dari ibadah.
Pertanggungjawaban tertinggi bagi Hakim adalah pertanggung
jawaban terhadap Allah Yang Maha Tahu. Dengan isyarat tuntutan
pertanggungjawaban tersebut, para Hakim selalu dituntut secara
moral memiliki kemampuan untuk mengambil kesimpulan atas
sesuatu yang lebih bermanfaat (watak kiyasah). Hakim yang
bertanggung jawab akan menerapkan keadilan hukum terbaik
meskipun dalam keadaan sosial-politik yang paling buruk.
Membangun peradilan yang bermartabat menuntut adanya
komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas produk
pengadilan dan memperkuat rasa tanggungjawab personal para
Hakim dan institusional lembaga peradilan. Dalam melaksanakan
tugas profesionalnya para Hakim kadangkala menghadapi aturanaturan legal yang memiliki tepian yang kasar (tekstur terbuka) atau
menghadapi dilemma yuridis adanya dua atau lebih undangundang yang bertentangan. Dalam menghadapi situasi hukum yang
seperti itu, ahli hukum HLA Hart dan Austin meminta Hakim
mengembangkan kebijakannya untuk memutus perkara. Sistem
peradilan Indonesia telah mengadopsi lembaga dissenting opinion
dalam Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004
tentang kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Sarana
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hukum tersebut memberi jalan lebih luas bagi para Hakim untuk
bersikap independen, mandiri dan penuh tanggung jawab dalam
berpendapat dan memutus suatu perkara dengan keyakinan yang
prima. Dengan fasilitas hukum dissenting opinion dan concurring
opinion para Hakim dapat menunaikan kewajiban yuridisnya
menyelesaikan perkara dengan logika hukum yang jelas dan nurani
yang jernih, sehingga profesi Hakim terbangun dari dalam
komunitasnya secara anggun (elegant).
oOOo
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SELAYANG PANDANG
TENTANG JUDICIAL SYSTEM
DI KOREA SELATAN
Oleh : Nani Indrawati, SH., M.Hum.
A. PENGANTAR
Korea Selatan sebagai salah satu negara di Asia yang dikenal
dengan The Land o f the Morning Calm, telah menunjukkan
kemajuan yang cukup significant di berbagai bidang. Kemajuan
tersebut lebih ditekankan pada aspek sumber daya manusia.
Dengan kemajuan tersebut Korea Selatan berusaha untuk
membelikan kontribusinya kepada negara-negara yang sedang
berkembang, dengan cara membagi pengalamannya dalam
mewujudkan kehidupan yang lebih baik dengan strategi yang sama
yang telah dilakukan oleh bangsa Korea Selatan yaitu melalui
“pemberdayaan” sumber daya manusia. Salah satu program
tersebut adalah di bidang penegakan hukum.
Pemerintah Korea Selatan, melalui KOICA (Korea
International Cooperation Agency), menyediakan dana untuk
mendatangkan para peserta dari negara yang memiliki kerja sama,
antara lain Indonesia, untuk mengikuti program pelatihan di Korea
Selatan. Program yang dianggap cukup crucial bagi bangsa
Indonesia antara lain adalah kerjasama di bidang penegakan
hukum, Para Hakim Indonesia diundang untuk mengikuti training
(Judicial Training Program For Senior Judges o f Indonesia), yang
bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan tentang Judicial
System di kedua negara, dan mengambil nilai positif untuk
perbaikan sistem peradilan di masing-masing negara.
Training para Hakim Indonesia yang diadakan di Seoul Korea
Selatan tersebut, dilaksanakan pada tanggal 26 Juni sampai dengan
11 Juli 2007. Jumlah peserta adalah 10 orang, yang terdiri dari 5
Hakim Agung, 2 Ketua Pengadilan Tinggi, 1 Ketua Pengadilan
Militer, 1 Hakim Pengadilan Negeri dan Penulis.
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B. SISTEM LEMBAGA PERADILAN KOREA SELATAN
I. Landasan Hukum Lembaga Peradilan
Seperti juga di Indonesia, keberadaan lembaga Peradilan
di Korea Selatan mempunyai landasan yuridis di dalam
konstitusinya.
Pasal 27 UUD Korea Selatan mendefinisikan bahwa
setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan
keadilan berdasarkan hukum dari para hakim yang memenuhi
persyaratan berdasarkan UUD dan peraturan perundangundangan. Sedangkan berdasarkan Pasal 101, kekuasaan
Judicial diberikan kepada pengadilan yang terdiri dari para
hakim.
II. Sifat dari Lembaga Peradilan
Lembaga Peradilan di Korea Selatan memiliki
independensi yudisial. Dasar hukum dari independensi
yudisial lembaga peradilan Korea adalah Pasal 103 UUD
Korea yang mendefinisikan bahwa “Hakim memutuskan
perkara secara bebas berdasarkan hati nuraninya, dan tidak
bertentangan dengan UUD dan peraturan hukum yang
berlaku”. Dengan independentsinya pengadilan melakukan
tugas pokoknya yaitu menjaga hak warga negara.
Peradilan dapat dilakukan secara tertutup untuk umum
apabila ada kemungkinan akan mengganggu keselamatan atau
keamanan negara.
Menurut Pasal 109 UUD Korea Selatan proses pengadilan
yang diselenggarakan dengan terbuka untuk umum adalah
untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan menjamin
hak-hak azasi manusia yang dalam hal ini adalah pelapor dan
Terdakwa serta masyarakat.
III. Organisasi Pengadilan
Peradilan di Korea Selatan terdiri dari 3 tingkatan, yaitu
Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
(Pasal 101 ayat (2) UUD Korea Selatan).
Pasal 102 ayat (3) menyatakan organisasi Mahkamah
Agung dan pengadilan yang berada dibawahnya akan diatur
lebih lanjut dengan undang-undang.
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Menurut Undang-Undang tentang Pengadilan, Pengadilan
di bagi atas 5 jenis badan peradilan yaitu : Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi, Pengadilan Keluarga, Pengadilan
Administratif dan Pengadilan Paten. Dalam hal ini
dimungkinkan untuk membentuk kantor cabang Pengadilan
Negeri (Branch Court) atau Pengadilan-pengadilan tingkat
Kotamadya dan Kantor Pencatatan (registration office), yang
tugasnya adalah untuk mengerjakan sebagian tugas Pengadilan
Keluarga atau Pengadilan Negeri.
III.l.

Mahkamah Agung Korea Selatan :
Mahkamah Agung Korea Selatan terdiri dari
satu Ketua Mahkamah Agung dan 12 Hakim Agung. Mahkamah Agung memiliki kewenangan, baik fungsi
yuridis maupun fungsi administrasi.
a. Kewenangan fungsi yuridis Mahkamah Agung
adalah:
(1) Mengadili perkara-perkara kasasi yang
menyangkut
kasus
keluarga,
paten,
administrasi, pidana dan perdata.
(2) Meninjau
kembali
putusan
pengadilan
keselamatan kelautan Korea (Korean Maritime
Safety Tribunal).
(3) Mengadili perselisihan pemilihan umum baik
sebagai peradilan tingkat pertama maupun
sebagai peradilan terakhir.
(4) Memeriksa masalah yang menyangkut legalitas
dari perintah, peraturan dan tindakan yang
dilakukan oleh badan-badan administratif
(masalah-masalah yang irikonstitutional).
Dilihat dari jumlah majelis, Mahkamah Agung
terdiri dari satu majelis yang anggotanya adalah 12
Hakim Agung, dan 4 majelis kecil (Patty Bench),
masing-masing terdiri dari 3 orang Hakim Agung.
Pada majelis besar apabila ada perbedaan
pendapat dalam musyawarah putusan, maka akan
dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak dari
minimal 2/3 anggota Hakim Agung dan Ketua
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Mahkamah Agung yang hadir, sedangkan pada
majelis kecil putusan dibuat dengan suara bulat,
apabila suara bulat tidak tercapai, maka kasus
tersebut akan diadili dan diperiksa oleh majelis
besar. Namun begitu, sebagian besar perkara
diperiksa oleh majelis kecil.
Perkara akan diperiksa oleh majelis besar
apabila termasuk kategori:
(1) Perkara yang telah diperiksa oleh majelis kecil,
tapi dalam memutus perkaranya tidak dicapai
suara bulat.
(2) Apabila
ketentuan
yang
digunakan
bertentangan dengan UUD.
(3) Apabila ketentuan yang di gunakan melanggar
Undang-Undang.
(4) Apabila jurisprudensi yang telah ada perlu
diubah.
(5) Apabila kasus tersebut dianggap tidak layak
diperiksa oleh majelis kecil.
b. Pengelolaan administrasi peradilan : Administrasi
peradilan meliputi : pengelolaan administrasi,
anggaran, akuntansi, dan fasilitas pengadilan.
(1) Yang bertanggung jawab atas pengelolaan
administrasi
peradilan
adalah
Ketua
Mahkamah Agung.
(2) Ketua
Mahkamah
Agung
dapat
mendelegasikan kepada:
(a) Kepala Badan Administratif.
(b) Ketua Pengadilan di masing-masing
tingkatan.
(c) Ketua Institut Penelitian dan Pelatihan
Yudisial yang disebut JRTI (Judicial
Research and Training Institute).
(d) Kepala Perpustakaan Pengadilan.
(e) Ketua Badan Pelatihan untuk pejabatpejabat peradilan (Train Institute for Court
Official).

(3) Majelis besar Mahkamah Agung merupakan
badan pertimbangan yang tertinggi, didalam
mengambil keputusan hams di dasarkan pada
suara terbanyak dari mayoritas yang hadir yaitu
2/3 dari jumlah Hakim Agung. Apabila suara
mayoritas tidak tercapai maka Ketua
Mahkamah Agung dapat menggunakan
“Voting right” dimilikinya.
Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang tentang
Pembentukan Pengadilan menyatakan bahwa
Mahkamah Agung mempunyai hak legislatif yaitu
kekuasaan untuk menentukan peraturan tentang
pekerjaan dan proses pengadilan.
Di Mahkamah Agung juga ada peneliti
peradilan, yang ditunjuk sebagai peneliti adalah
para Hakim dari Pengadilan Tinggi. Peneliti
peradilan dibagi menjadi dua jenis yaitu peneliti
yang bertugas untuk membantu pekerjaan Hakim
tertentu dan peneliti yang ditunjuk untuk membantu
pekerjaan semua Hakim Agung.
c. Badan-badan yang juga berada di bawah
Mahkamah Agung :
Selain fungsi yuridis dan administrasi, untuk
mendukung kinerja Mahkamah Agung terdapat
Badan-badan pendukung seperti:
1.

2.

Badan Administratif Pengadilan :
Tugas Badan Administratif Pengadilan
adalah mengelola organisasi, sumber daya
manusia,
anggaran,
akuntansi,
fasilitas
pengadilan, dan membantu Ketua Mahkamah
Agung dalam bidang administrasi.
Judicial Research and Training Institute
(JRTI) :
Merupakan badan yang menyelenggarakan
pelatihan terhadap calon Hakim, Hakim dan
para penegak hukum lainnya.
Calon Hakim yang dapat mengikuti
pendidikan dan pelatihan disini adalah mereka
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3.

4.

yang telah lulus dari Judicial Examination.
Pelatihan tersebut akan berlangsung selama 2
tahun, setelah itu peserta pelatihan akan
mendapat kualifikasi untuk menjadi Hakim,
Pengacara atau Jaksa.
Training Institute fo r Court Official:
Merupakan badan untuk mendidik pejabat
kehakiman. Kurikulumnya meliputi sikap
kerja, etika sebagai pegawai negeri, tugastugas administratif, dan tugas-tugas pengadilan
lainnya.
Perpustakaan Pengadilan :
Tugasnya adalah mengumpulkan, merawat
dan menyimpan putusan pengadilan, bukubuku hukum secara sistematis, dengan tujuan
untuk mendukung kegiatan penelitian dan
pekerjaan peradilan.
Perpustakaan ini juga berfungsi sebagai
perpustakaan pengadilan pusat yang mendu
kung pekerjaan pustaka pengadilan di masingmasing tingkat peradilan.
Telah diusahakan untuk membangun
perpustakaan elektronik yang bisa digunakan
secara mudah oleh masyarakat dengan
mendirikan pusat informasi hukum terpadu
sejak tahun 1996.

III.2. Pengadilan T inggi:
Korea Selatan mempunyai 5 Pengadilan Tinggi
utama yang terletak di Seoul, Daejeon, Daegu, Busan
dan Gwangju.
Pengadilan Tinggi terdiri dari sejumlah Hakim
yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung dan
Ketua Pengadilan Tinggi. Majelis Hakim pada
Pengadilan Tinggi terdiri dari 3 orang Hakim Tinggi.
Pengadilan Tinggi Gwangju memiliki Cabang
Pengadilan Tinggi di Jeju. Kewenangan Pengadilan
Tinggi adalah memeriksa perselisihan dalam pemilihan

umum dan memeriksa perkara banding dari tingkat
pertama.
III.3. Pengadilan Negeri:
Di Korea Selatan terdapat 20 buah Pengadilan
Negeri, dan untuk setiap Pengadilan Negeri jumlah
Hakimnya ditentukan oleh peraturan Mahkamah
Agung dan Ketua Pengadilan Negeri.
Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat
pertama, yang mang lingkupnya adalah memeriksa
perkara pidana dan perdata.
Dalam memeriksa kasus perdata, apabila nilai
gugatannya 100 juta won atau lebih, maka perkaranya
diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 orang
hakim, tapi apabila nilai gugatannya kurang dari 100
juta won, maka akan diadili oleh Hakim tunggal.
Dalam perkara pidana, apabila menyangkut
perkara yang amat penting yang diancam hukuman
mati atau seumur hidup atau hukuman penjara lebih
dari 1 tahun, akan diperiksa oleh Majelis Hakim, tetapi
apabila kasusnya merupakan kasus yang sederhana,
maka akan diperiksa oleh Hakim tunggal.
Disamping itu, juga dibentuk pengadilan kota
(municipal) yang sampai saat ini telah ada 101 buah.
Tujuan dibentuknya pengadilan kota ini adalah untuk
memudahkan pelayanan hukum, dan mang lingkup
perkara yang diperiksa adalah kasus hutang-piutang
dan kasus-kasus sederhana lainnya.
III.4. Pengadilan Khusus :
Ada beberapa pengadilan khusus di Korea Selatan,
yaitu :
a. Pengadilan Haki (Hak Atas Kekayaan
Intelektual) :
Pengadilan Haki didirikan pada tanggal 1
Maret 1998, tugasnya memeriksa perkara Haki
yang diajukan oleh para pihak yang merasa tidak
puas dengan keputusan Badan Haki. Selanjutnya
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apabila para pihak masih berkeberatan dengan
putusan pengadilan Haki, maka mereka dapat
mengajukan banding ke Mahkamah Agung.
b. Pengadilan Keluarga:
Pengadilan Keluarga tingkatannya sama
dengan Pengadilan Negeri. Kewenangannya adalah
mengadili kasus keluarga dan anak-anak. Untuk
kasus anak disidangkan oleh Hakim tunggal,
adapun kasus keluarga diadili oleh Hakim tunggal
maupun majelis Hakim yang terdiri atas 3 orang
Hakim.
Pada Pengadilan Keluarga ada sebuah komite
yang disebut “Komite Rujuk” yang kewenangannya
adalah berupaya untuk mendamaikan para pihak
yang berselisih, dan Peneliti yang tugasnya adalah
meneliti kasus anak dan perlindungan rumah
tangga.
Apabila disuatu daerah belum ada Pengadilan
Keluarga, maka kasus anak dan keluarga diadili
oleh Pengadilan Negeri atau cabang Pengadilan
Negeri yang berkompeten.
c. Pengadilan Administratif:
Pengadilan Administratif di Korea mulai ada
sejak tanggal 1 Maret 1998 yang tingkatannya sama
dengan Pengadilan Negeri.
Kewenangan Pengadilan Administratif adalah
mengadili kasus perpajakan, pengambilalihan lahan
untuk kepentingan umum, ketenaga kerjaan, dan
administrasi umum.
Apabila disuatu daerah belum ada Pengadilan
Administratif, maka kasus-kasus tersebut di atas
diadili oleh Pengadilan Negeri atau cabang
Pengadilan Negeri yang berkompeten.
d. Pengadilan Konstitusi:
Kewenangan Pengadilan Konstitusi adalah
mengadili pelanggaran konstitusi, impeachment,
pembubaran partai politik, konflik antar lembaga

dan petisi konstitusi. Hakim pada pengadilan
konstitusi terdiri dari 3 hakim yang diajukan oleh
Ketua Mahkamah Agung, 3 Hakim yang diajukan
oleh Parlemen dan 3 Hakim yang diajukan oleh
Presiden.
C. WARGA PENGADILAN
I. Hakim :
a. Kualifikasi Hakim :
Menurut Pasal 101 ayat (3) UUD Korea, kualifikasi
Hakim akan ditentukan dengan undang-undang, dan
menurut undang-undang yang dapat menjadi Hakim adalah
orang yang telah lulus dari Judicial Examination dan telah
mengikuti pelatihan dan pendidikan dari Judicial Research
and Training Institute (JRTI), atau orang yang telah
memiliki kualifikasi sebagai pengacara yang telah lulus
dari JRTI dan pegawai hukum militer yang telah bekerja
selama 10 tahun lebih dan telah lulus ujian negara sebagai
pegawai hukum militer.
b. Pengangkatan dan penempatan Hakim :
Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden
dengan persetujuan DPR, sedangkan Hakim Agung
diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan atas
usulan dari Ketua Mahkamah Agung.
Pada tahun 2000 dengan adanya revisi terhadap
undang-undang, maka pengangkatan Ketua Mahkamah
Agung dan Hakim Agung harus melalui proses
pemeriksaan persyaratan (fit and proper test) oleh DPR
sebelum DPR memberikan persetujuannya.
Syarat untuk menjadi Ketua Mahkamah Agung dan
Hakim Agung adalah sebagai berikut:
1. Telah berumur 40 tahun.
2. Berpengalaman sebagai Jaksa atau Pengacara atau
Hakim selama 15 tahun atau profesi lain yang
memenuhi persyaratan undang-undang.
Hakim diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung
berdasarkan usulan dari Komite Human Recources yang
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bertugas sebagai badan yang merencanakan kebutuhan
tenaga Hakim, dengan persetujuan dari majelis Hakim
Agung.-Disamping itu Ketua Mahkamah Agung juga
memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja para
Hakim.
c. Batas usia pensiun dan masa kerja Hakim :
Batas usia pensiun bagi Ketua Mahkamah Agung
adalah 70 tahun, Hakim Agung 65 tahun dan Hakim 63
tahun.
Masa kerja Ketua Mahkamah Agung dan Hakim
Agung adalah 6 tahun, sedangkan masa kerja Hakim adalah
10 tahun. Ketua Mahkamah Agung tidak bisa diangkat
untuk kedua kalinya, meskipun belum memasuki masa
pensiun, sedangkan Hakim Agung dan Hakim masih dapat
diangkat kembali sepanjang belum memasuki masa
pensiun.
d. Jaminan status Hakim :
Hakim berstatus pegawai negeri dan tidak boleh ikut
dalam kegiatan politik karena Hakim harus menjaga posisi
netral.
Hakim tidak akan diberhentikan dari jabatannya atau
dihukum dengan pengurangan gaji apabila tidak melakukan
pelanggaran dan dihukum oleh panitia tindakan disipliner.
Hakim juga tidak akan dipecat kecuali apabila ia di
impeach atau dikenakan hukuman berat. Apabila Hakim
akan didakwa melakukan suatu tindak pidana, maka
terlebih dahulu harus ada izin dari Mahkamah Agung dan
keputusan dari DPR. Dalam sejarah Korea belum pernah
ada Hakim yang melakukan tindak pidana sehingga harus
menjalani proses pemeriksaan di Pengadilan sebagai
Terdakwa.
Apabila seorang Hakim Agung tidak dapat
menjalankan tugasnya karena hal pribadi, maka atas usul
dari
Ketua Mahkamah
Agung, Presiden
akan
memberhentikan, sedangkan apabila Hakim biasa yang
tidak dapat menjalankan tugasnya karena hal pribadi, maka
yang akan memberhentikan adalah Ketua Mahkamah
Agung.

e. Jumlah Hakim :
Sampai tanggal 1 April 2007 jumlah Hakim di Korea
adalah 2.249 orang Hakim termasuk Hakim Agung dan
Ketua Mahkamah Agung.
II. Pegawai Negeri Pengadilan :
Pegawai Negeri di Pengadilan terdiri dari jabatan biasa,
jabatan khusus dan jabatan teknis.
Pegawai dijabatan mi biasanya dibagi dalam tugas
administrasi hukum (dengan tugas pekerjaan pengadilan,
pekeijaan pencatatan, survey, komputer statistik), peradilan
teknis, pustakawan, penerjemah, fasilitas, industri, kesehatan,
dan jabatan tersebut dibagi dalam tingkat 1 sampai dengan
tingkat 9.
Pegawai pada jabatan teknis juga dibagi dalam pekerjaan
administratif, fasilitas, industri, kesehatan, perkebunan,
satpam, dan jabatan ini dibagi dalam tingkat 6 sampai tingkat
10.
III. Judicial Scrivener:
Judicial scrivener adalah orang yang membuat dokumen
yang berhubungan dengan tugas pengadilan, dan mengusulkan
dokumen tersebut ke pengadilan atau kejaksaan atas
permintaan orang lain.
Syarat untuk menjadi Judicial Scrivener adalah orang
tersebut harus lulus dari ujian judicial scrivener dan mendapat
kualifikasi sebagai judicial scrivener, kemudian setelah
mendapat pendidikan yang ditentukan oleh peraturan
Mahkamah Agung, ia harus mendaftarkan dirinya di Asosiasi
judicial scrivener.
IV. Eksekutor:
Eksekutor adalah suatu badan yang mandiri yang
tugasnya adalah mengirim surat, melaksanakan perintah
pengadilan atau mengerjakan tugas-tugas lain yang
berdasarkan hukum.
Eksekutor bukan pegawai negeri biasa tapi tugasnya
diawasi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berkompeten
secara langsung. Selain memperoleh gaji dari negara karena
statusnya sebagai pegawai negeri, eksekutor juga memperoleh
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gaji secara resmi dari orang yang terkait dengan kasus yang
ditanganinya.
D. SISTEM PELATIHAN/ TRAINING
UNTUK PROFESI
HUKUM DI KOREA
Seseorang yang akan terjun dalam profesi hukum di Korea
Selatan harus mengikuti ujian jabatan profesi hukum terlebih
dahulu yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman,
kemudian mengikuti pelatihan kehakiman yang diadakan oleh
“The Judicial Research and Training Institute” (JRTI).
The Judicial Research and Training Institute (JRTI) adalah
sebuah lembaga yang berada di bawah Mahkamah Agung, untuk
mendidik prinsip-prinsip dasar praktis dan etika moral yang harus
dimiliki profesi hukum. Lembaga ini didirikan pada tahun 1971.
Lembaga ini awalnya bertujuan untuk mendidik para Hakim dan
Jaksa saja, tetapi sejak tahun 1997 mengubah tujuannya untuk
mendidik pengacara agar mempunyai daya saing internasional.
Sistem pendidikan di JRTI dibagi menjadi 4 semester,
memakai sistem kredit, sistem jurusan dan sangat mementingkan
pada pendidikan etika moral dan bidang spesialisasi.
Selain melakukan pelatihan untuk orang-orang yang baru
lulus, lembaga ini juga mengadakan pelatihan penyegaran untuk
para Hakim, pelatihan untuk para calon pembantu Hakim dan
pelatihan khusus untuk calon profesi hukum di militer.
Sebagai sebuah lembaga pendidikan, JRTI yang berada di
bawah Mahkamah Agung tersebut mempunyai kedudukan yang
setara dengan Pengadilan Tinggi.
Dalam menghadapi globalisasi maka diperlukan kemampuan
mengakses teknologi informasi berupa komputer, internet dan
kemampuan berbahasa asing. JRTI juga berusaha meningkatkan
program pertukaran calon profesi hukum dengan lembaga-lembaga
pelatihan profesi hukum dari negara lain, misalnya Jepang,
Amerika Serikat, Eropa, dan lain-lain.
Oleh karena Penguasaan bahasa asing dan hukum negara lain
adalah syarat wajib bagi profesi hukum di jaman globalisasi, maka
sejak tahun 2006 ada mata kuliah Bahasa Inggris Hukum dan
Pengantar Hukum Amerika Serikat. Setiap tahun JRTI
menjalankan program pengiriman peserta JRTI ke Colombia Law
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School sejak tahun 1998 dan Harvard Law School sejak tahun
2000 .
JRTI menyediakan beberapa program untuk membangkitkan
pelayanan dan etika moral bagi para peserta, terutama mata kuliah
Etika Kehakiman yang diharapkan bahwa para calon profesi
hukum tersebut dapat memahami kesengsaraan dan penderitaan
rakyat.
F. K(IMPI JTFR1S ASI I FM BAGA PERADILAN KOREA
I. Tujuan
Lembaga peradilan di Korea mendorong kebijakan
automatisasi office dan komputerisasi tugas-tugas pengadilan
demi untuk mewujudkan pengadilan elektronik dengan tujuan
untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum terhadap
masyarakat dan anggota lembaga peradilan. Dengan kebijakan
tersebut di atas, dibentuklah network keluarga, pencatatan dan
network lembaga peradilan.
Untuk mewujudkan informatization, pengadilan telah
memberikan komputer pribadi dan pendidikan komputer yang
berkesinambungan kepada warga pengadilan serta juga
mendirikan infrastruktur pengetahuan dengan menggunakan
“Court net Groupware”, sedangkan untuk meningkatkan
pelayanan terhadap masyarakat telah diterapkan home page
pencatatan, home page auction, home page Pengadilan dan
home page Mahkamah Agung.
II. Hasil Nyata
a. Sistimatisasi pekerjaan di lembaga peradilan
1. Komputerisasi pekerjaan di lembaga peradilan :
Didalam rangka komputerisasi tersebut, hal-hal
yang telah dilakukan pengadilan adalah sebagai
berikut:
• Tahun 1979 dilakukan studi kelayakan oleh KIST
yaitu “ Korea Institute o f Science and Technology
• Tahun 1986 diterapkannya UNISYS 1100 untuk
pengembangan program sengketa perdata.
• Tahun 1988 menempatkan pejabat informatization
dibagian umum pengadilan.
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Tahun 1992 membangun client server secara
berkelanjutan.
Tahun 2001 menciptakan master plan untuk
network lembaga peradilan dan master plan sistem
informasi untuk mewujudkan pengadilan elektronik.
Didalam rangka pembaharuan terhadap network
informasi pengadilan, telah dibuat home page
auction dan pembaharuan sistem informasi hukum.
Tahun 2003 dibentuknya master plan efiling dan
pengadilan elektronik serta master plan untuk
memperbaharui sistem adiministratif peradilan.
Tahun 2004 dilakukan pengembangan sistem
penagihan elektronik, pendirian pusat sertifikasi
elektronik, pemasangan sistem pemeriksaan saksi
secara elektronik untuk korban pemerkosaan pada 5
pengadilan diseluruh Korea, dan pemasangan sistem
network diseluruh pengadilan.
Tahun 2005, dioperasikannya sistem pencatatan
elektronik, dibentuknya bagian perencanaan dan
master plan untuk menyatukan struktur hukum
pidana. Kemudian memasang sistem pemeriksaan
saksi secara elektronik di 13 pengadilan diseluruh
Korea.
Tahun 2006 : pada bulan Juni melanjutkan usaha
untuk menyatukan struktur hukum pidana dan
dibentuknya pengadilan percontohan di Pengadilan
Negeri Pusat dengan rancangan model pengadilan
elektronik serta membangun network disemua
pengadilan dengan memasang sistem rekam digital
sampai akhir tahun 2006, sedangkan pada bulan Juli
penghapusan pemberitahuan dengan kertas disemua
pengadilan sebagai langkah pertama untuk
komputerisasi “surat pemberitahuan pengiriman”,
selain itu mengembangkan sistem rekaman di
pengadilan, sistem untuk mendukung kegiatan
peradilan oleh Hakim dan membangun sistem
pengeluaran surat sertifikasi elektronik yang
bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu di kantor
sipil, dan juga mengembangkan sistem manajemen

bahan statistik yang berhubungan dengan pekerjaan
administrasi, mengembangkan sistem manajemen
pengetahuan untuk memilih pengetahuan yang bisa
dipraktekkan dalam tugas, dan mensistemkan
kepemilikan informasi bersama diantara lembaga
pengadilan serta membangun sistem pendidikan
termasuk pendidikan cyber. Dengan disahkannya
Undang-Undang
tentang
penggunaan
surat
elektronik dalam proses penagihan, pada bulan
September dioperasikan sistem penagihan elektronik
oleh bagian penagihan di Pengadilan Negeri Pusat
Seoul.
b. Komputerisasi pekerjaan pencatatan :
Pada tahun 1993 dimulai rencana komputerisasi secara
bertahap dibidang pekerjaan pencatatan, dengan tujuan
untuk membentuk infrastruktur network antar negara,
meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat dan
mengefektifkan pekerjaan pencatatan.
Tahun 1994 rencana tersebut mulai diterapkan dan
pada bulan September 2002 telah berhasil dilakukan
komputerisasi terhadap tanah dan bangunan pada 213
kantor pencatatan, dan telah mencatat sebanyak 160 juta
surat pencatatan dan 4500 petak tanah, sehingga telah
dimungkinkan untuk mengeluarkan salinan, abstrak
pencatatan dengan mesin pengeluaran catatan.
Pada bulan September 2003 sampai dengan Agustus
2007 telah dilakukan upaya untuk melayani permintaan
seperti di atas lewat internet dan restrukturisasi proses
pekerjaan pencatatan.
Pengkomputerisasian pekerjaan pencatatan telah
memberikan efek positif dibidang ekonomi dan sosial dan
dapat
menghemat
anggaran
sampai
mencapai
4.600.000.000 won setiap bulan dan 488 milyar won
pertahun.
c. Komputerisasi pekerjaan daftar keluarga :
Pada tahun 1999 komputerisasi pekerjaan daftar
keluarga dilakukan oleh Badan Adiministratif Pengadilan
dan Departemen Administratif; tapi sejak tahun 2001
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dilakukan oleh Badan Administratif Pengadilan secara
mandiri sedangkan pemasangannya sudah dimulai sejak
tahun 2001 dan pada bulan November 2002 telah berhasil
dipasang diseluruh Korea.
Pada bulan Juni 2004 salinan dan abstrak dari
pencatatan tersebut telah dapat diperoleh di 3 kantor
konsulat Korea di Jepang (Tokyo, Osaka dan Fukuoka).
Kemudian pada bulan Agustus 2004 telah dioperasikan
“Disaster Recovery Center" di kota Daejon.
Mulai Agustus 2005 prosedur laporan statistik
diperbaiki agar bagian daftar keluarga dapat melaporkan ke
pengadilan yang berkompeten dan pengadilan tersebut
dapat meneruskannya kebagian umum pengadilan secara
on line.
2. Informatization untuk anggota lembaga peradilan
Pada tahun 2000 lembaga peradilan telah
membangun “ Internet Groupware (Court net) yang
bertujuan untuk berbagi informasi yang diperlukan
dalam tugas diantara anggota lembaga peradilan.
Kemudian pada tahun 2005 mengembangkan lagi
court net groupwarenya tersebut, lalu pada tahun 2006
lembaga peradilan merencanakan untuk membangun
portal informasi dengan Knowledge Base.
Sistem informasi hukum ini mencakup berbagai
informasi termasuk peraturan, preseden, ordonansi,
pustaka hukum dan kasus hukum di Mahkamah Agung
sejak tahun 1948.
Sejak bulan April 2004 pelayanan terhadap
masyarakat yang membutuhkan informasi semakin
ditingkatkan dengan lebih diaktifkannya fungsi”
Retrieval Service ” yang terbuka untuk umum.
Selanjutnya telah dibuat kesepakatan diantara
DPR, Kantor Registrasi, Pengadilan Konstitusi tentang
penggunaan informasi sehingga masing-masing pihak
bisa saling mengakses informasi yang dimiliki oleh
mereka.

3.

Pelayanan informasi hukum bagi masyarakat
a. Pengoperasian home page Pengadilan Negeri
dan Mahkamah Agung :
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan
yang berada dibawahnya telah memiliki home page
masing-masing,
yang
dapat diakses
oleh
masyarakat umum untuk mendapatkan informasi
tentang preseden, registrasi, peraturan, termasuk
informasi mengenai proses perkara di pengadilan.
Melalui
suatu
home
page
(http;//www.scourt.go.kr/scourt en/index.html~)
yang
berbahasa Inggris, masyarakat bisa mendapatkan
berbagai informasi tentang preseden, proses
pengadilan, sejarah dan struktur peradilan Korea.
b. Penyediaan RSS home page Pengadilan
Paten/Mahkamah Agung :
Lembaga peradilan Korea menyediakan
pelayanan pengantaran informasi (RSS : Rich Site
Summary), yang berisi informasi tentang issue
eksposer
informasi
pribadi,
pemberhentian
pengiriman mail sebagai akibat pelayanan e-mail
club yang telah ada. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada
Mahkamah Agung.
c. Mengoperasikan
pengadilan :

home

page

auction

di

Didalam rangka membangun sistem eksekusi
paksa lewat lelang yang cepat dan transparan di
pengadilan, dibentuk Web site auction yaitu
“www.courtauction.go.kr atau www.auction.go.kr”.
yang dapat diakses oleh masyarakat umum untuk
mengetahui informasi tentang daftar barang yang
dilelang termasuk lokasi dan foto, formulir lelang,
surat-surat yang berkaitan dengan barang yang
dilelang, hasil pelelangan, informasi pengumuman
lelang dan informasi lainnya yang lebih tepat dan
cepat, tanpa hams datang ke pengadilan maupun
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menghubungi lewat telepon dan tanpa dikenakan
biaya.
Sistem ini juga meringankan beban pekerjaan
bagian lelang.
III. Rencana Masa Depan
111.1. Tuntutan elektronik: Usaha e-filing:
Sejak disahkannya Undang-Undang tentang
pemakaian surat elektronik, Bagian penagihan lembaga
pengadilan di Korea telah mengoperasikan sistem
penagihan elektronik, yang terus akan dikembangkan
sampai tahun 2010 dan penerapan e-filing.
Berkaitan dengan peradilan pidana, akan dibangun
loket on line bagi masyarakat untuk mendapatkan
informasi mengenai kasus pidana dan akan
dikembangkan sistem e-filing dalam proses pidana.
Juga telah direncanakan untuk mengembangkan
sistem informasi keluarga dan pemeliharaan anak.
111.2. Pembangunan Pengadilan Elektronik :
Sejak tahun 2006 telah dipasang sistem
pemeriksaan saksi secara elektronik di 5 pengadilan di
Korea sehubungan dengan Undang-Undang tentang
Perlindungan Korban Perkosaan dan Hukuman
Pemerkosaan tahun 2004.
Sistem pengadilan elektronik ini juga telah
dipasang di pengadilan pusat dan pengadilan
administratif, selanjutnya direncanakan akan dipasang
disemua pengadilan di Korea.
Selanjutnya juga akan direncanakan untuk
membangun pengadilan elektronik yang dapat
merekam suara dan proses pengadilan, dapat
memperlihatkan isi stenografi kepada Hakim dan
diantara para Hakim dapat memiliki memo bersama,
memasang screen dalam pengadilan untuk hadirin dan
dapat mendukung tuntutan dari penuntut umum secara
lisan maupun pembelaan secara lisan yang dilakukan
oleh Terdakwa. Juga akan dikembangkan sistem rekam
digital di dalam pengadilan dan menentukan rancangan
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standar operasi rekam berdasarkan keberhasilan
operasi rekam sampai bulan Februari 2007.
111.3. Elektronisasi peradilan :
Sejak tahun 2006 telah diadakan kegiatan dimana
penduduk dapat berpartisipasi, yaitu dengan
memperbaharui home page Mahkamah Agung dalam
rangka meningkatkan mutu pelayanan terhadap
masyarakat dan membuka loket urusan perdata.
Dimasa mendatang direncanakan untuk membuka
pusat elektronik untuk urusan perdata dengan
dilengkapi berbagai fungsi.
111.4. Administrasi pengadilan elektronik :
Lembaga peradilan Korea Selatan berencana akan
membangun sistem administrasi pengadilan sehingga
bisa memiliki informasi bersama, bahan statistik
bersama, mengumpulkan informasi yang berharga
dengan menjamin transparansi dan kecepatan dan
mengupayakan agar antar anggota pengadilan dapat
berkomunikasi.
111.5. Pembaharuan infrastruktur informasi lembaga
peradilan :
Pada tahun 2006 dibuat rencana tentang kegiatan
evaluasi keamanan terhadap seluruh sistem informasi
lembaga
peradilan
dengan
diselesaikannya
pemasangan network pada bulan Desember 2004. Juga
direncanakan untuk membuat back up system agar
apabila timbul kerusakan atau bencana, dapat segera
ditanggulangi.
111.6. Usaha komputerisasi pencatatan kedua :
Pada tahap ini akan dikembangkan 8 sistem yaitu
sistem penerimaan lewat internet, sistem pengeluaran
elektronik, sistem pencatatan berbasis web, sistem
penghubung antar badan yang bersangkutan dsb.
111.7. Komputerisasi daftar keluarga : Membangun
sistem ID baru :
Dengan akan diberlakukannya Undang-undang
tentang Daftar Flubungan Keluarga pada bulan Januari
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2008, Kehakiman memperbaiki DB daftar keluarga
elektronik untuk memastikan isi bahan informasi
daftar keluarga elektronik dan membentuk sistem
daftar keluarga bam secara sempurna agar sistem ini
dapat berjalan dengan lancar.
F.

SISTEM PERKARA PERDATA
Sistem hukum perkara perdata Korea berdasarkan pada hukum
kontinental, dimana Putusan Pengadilan sebelumnya sangat
berpengaruh pada penerapan hukum di Korea. Namun demikian
doctrin o f stare decisis seperti yang ada di Amerika atau Inggris
tidak ditemukan di Korea.
I.
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Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata
Hukum Acara Perdata yang ada di Korea merupakan
dasar hukum utama I yang dipakai dalam penyelesaian perkara
perdata. Hukum acara perdata mengalami pembahan dan
perbaikan secara terus menems mengikuti perkembangan
hukum yang ada sampai saat ini, terakhir direvisi Mahkamah
Agung pada tanggal 26 Januari 2006. Pembahan Hukum
Acara perdata antara lain dilakukan dengan tujuan untuk
menyelesaikan perkara dengan mudah dan cepat.
1.1.

Jurisdiksi Pengadilan
Penyelesaian perkara perdata dimulai dari tingkat
Pengadilan Negeri. Pemeriksaan perkara dilakukan oleh
Majelis Hakim atau Hakim Tunggal. Hal tersebut
mengikuti aturan peradilan yang sudah berlaku standar
yang ditetapkan oleh Ketentuan Hukum yang berlaku di
Korea Selatan. Standar utama yang paling mendasar
adalah menyangkut besarnya (nilai) gugatan, jadi
gugatan perkara perdata yang nilai gugatannya melebihi
100 Juta Won diadili oleh Majelis Hakim dan dibawah
100 Juta Won diadili oleh Hakim Tunggal.

1.2.

Prosedur Pengajuan Gugatan
a. Penerimaan Surat Gugatan
Gugatan dimulai dari penerimaan surat gugatan
dari penggugat. Penggugat mendaftarkan gugatannya
di Pengadilan Negeri, cabang Pengadilan Negeri

(Branch o f Court) yang ada atau di Pengadilan Kota
dan Distrik (Municipal Courts). Setelah surat
gugatan
diterima,
pengadilan
mengirimkan
salinannya kepada Tergugat, jika dalam 30 hari
setelah Tergugat menerima surat gugatan tidak
memberikan jawaban tertulis, maka pengadilan akan
menjatuhkan
putusan
tanpa
mendengarkan
pembelaan dari Tergugat. Jika Tergugat memberikan
jawaban tertulis maka pengadilan akan melakukan
proses peradilan sebelum membuat Putusan.
b. Besarnya Biaya Gugatan
Republik Korea Selatan adalah Negara yang
turut serta dalam Hague Service Convention. Jadi
terhadap Penggugat yang berkewarganegaraan asing
yang tidak mempunyai alamat tetap, kantor dan
tempat usaha di dalam negeri yang tetap, Pengadilan
bisa memerintahkan Penggugat supaya menyediakan
jaminan untuk menjamin bahwa Penggugat mampu
menanggung biaya gugatan.
Sesuai aturan Hague Service Convention untuk
Tergugat yang tinggal di Negara-Negara peserta
Convensi bisa mengirimkan surat gugatan sesuai
dengan ketentuan dalam Convensi.
Di Korea Selatan, pihak Penggugat menyetor
kan panjar biaya perkara dengan dua cara, yaitu :
menyetorkan biaya perkara melalui Bank atau secara
langsung disetor ke Pengadilan. Biaya perkara
tersebut oleh Pengadilan akan disimpan di Bank.
Tidak ada pihak eksternal (misal: BPK) yang ikut
mengawasi pengelolaan biaya perkara tersebut.
Pengadilan mengelola secara mandiri biaya perkara
tersebut dan sisanya ditambah bunga Bank atas biaya
perkara tersebut akan dikembalikan kepada yang
bersangkutan.
II. Prosedur Pemeriksaan Perkara
II.l. Prosedur Persiapan dan Pembelaan
Setelah gugatan masuk ke Pengadilan, Hakim
Ketua hams melanjutkan perkara tersebut ke Pleading
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process yaitu prosedur persiapan pembelaan dari
Tergugat sebelum hari persidangan pertama yang
ditetapkan. Hal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan pada pokok perkara,
sehingga gugatan dapat diselesaikan dengan lebih cepat.
Pleading Process dilakukan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan
dengan
menyerahkan
dokumen
kelengkapan dan sebagainya dalam waktu yang
ditetapkan, atau pihak-pihak yang berkepentingan saling
menukar dokumen dan meminta bukti untuk
membuktikan fakta-fakta dalam gugatan.
Setelah Pleading Process dilaksanakan kemudian
dilanjutkan dengan Proses //earmg/pemeriksaan
persidangan pada hari yang telah ditentukan sesuai
jadwal persidangan dengan prinsip bahwa persidangan
tersebut dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
11.2. Prinsip Dasar Pemeriksaan dalam Pembelaan
Hukum acara perdata Korea berdasarkan pada
doktrin terbuka untuk umum, lisan, langsung, serta
pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip
dasar pemeriksaan. Namun dalam keadaan tertentu,
pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup juga dapat
dilaksanakan dalam hal jika pemeriksaan terbuka untuk
umum akan mengganggu ketenteraman masyarakat,
untuk kepentingan persiapan dokumen pembelaan dan
pembaharuan dokumen pembelaan.
11.3. Pengajuan Bukti-Bukti
Meskipun Penggugat mempunyai tanggung jawab
untuk membuktikan sesuai gugatannya, namun dalam
keadaan tertentu tanggung jawab pembuktian bisa
dibebankan kepada Tergugat, seperti dalam kasus-kasus
Lingkungan hidup dan perawatan medis (Medical mal
praktek)
11.4. Prosedur khusus dalam Perkara dengan nilai
gugatan kecil
Dalam perkara yang nilai gugatannya dibawah 20
Juta Won akan diadili oleh Hakim Tunggal di

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Kota dan Distrik.Berbeda dengan penanganan kasus biasa, dalam kasus
seperti ini pengadilan akan memberikan putusan setelah
melaksanakan hearing (pemeriksaan dalam sidang)
sekali saja, dengan tujuan memperoleh putusan yang
efisien dan cepat atas perkara yang nilai gugatannya
kecil yaitu dibawah 20 juta Won tersebut.-Prosedur
peradilan perkara yang jumlah uangnya kecil dibawah
20 juta Won ada beberapa pengecualian, misalnya
perkara dimana pengadilan mendorong Tergugat supaya
melaksanakan pembayaran kepada Penggugat sesuai
tuntutannya. Tergugat tetap punya hak monolalc, tapi
umumnya perkara diselesaikan sesuai prosedur ini
dimana pengadilan langsung memberikan Putusannya
setelah melaksanakan sidang sekali saja. Prosedur
secara khusus bertujuan untuk memperole h Putusan
yang efisien dan cepat atas perkara yang nilai
gugatannya kecil dan untuk perkara yang seperti ini para
pihak jarang mengajukan banding (hanya sekitar 2
persen).
III. Putusan dan pelaksanaan Putusan
Putusan bisa dilaksanakan dengan upaya paksa setelah
adanya Putusan akhir. Setelah Putusan dibacakan, naskah
putusan dikirim kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Pelaksanaan Putusan diserahkan kepada pejabat Eksekusi
(Eksekutor), jika ada pihak-pihak yang akan menghalangi
pelaksanaan eksekusi maka hal tersebut merupakan tindak
pidana yang bisa dikenai hukuman pidana.
III.l. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Kasus Perdata
Prosedur eksekusi juga menyangkut prosedur
melepas jaminan dengan paksaan selain melaksanakan
kewajiban lainnya. Misalnya, jika orang berhutang
dengan menggadaikan harta tidak bergerak seperti tanah
dan gedung kemudian tidak dapat membayar hutangnya,
kreditur bisa mengeksekusi jaminan tersebut dengan
paksaan. Prosedur seperti ini sama dengan prosedur
melepaskan harta orang yang berhutang dengan Putusan
Pengadilan.
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Prosedur eksekusi lainnya adalah prosedur
penjelasan harta dan sistem daftar nama orang yang
tidak melakukan kewajibannya membayar hutang.
Pertama adalah sistem dimana pengadilan meme
rintahkan orang yang berhutang memberitahu harta
kekayaannya sendiri secara dibawah sumpah kepada
kreditur yang memenangkan gugatan. Kedua, adalah
sistem dimana pengadilan memerintahkan supaya nama
orang yang tidak melaksanakan putusan dicatat dalam
daftar nama orang yang tidak melaksanakan
kewajibannya membayar hutang kepada kreditur.
III.2. Prosedur penyitaan sementara dalam pelelangan
(Sita Jaminan)
Prosedur penyitaan sementara/sita jaminan dimana
pengadilan memerintahkan kepada orang yang
berhutang supaya tidak menjual harta bendanya sebelum
putusan ditentukan, untuk melindungi pelaksanaan
eksekusi. Jadi orang yang berhutang tidak boleh
menjual hartanya dan jika tetap dijual maka
transaksinya menjadi tidak sah Setelah pemenang
ditentukan oleh Pengadilan, penyitaan sementara/sita
jaminan menjadi sita eksekusi dan mulai dilaksanakan
prosedur eksekusi atas Putusan Pengadilan.
IV. Kedudukan Lembaga Penyelesaian Perkara di Luar
Pengadilan
Penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dikenal
dengan sistem Mediasi, Arbitrasi, dan Konsiliasi/ADR
(Alternatif Dispute Resolution), juga menjalankan peranan
penting dalam prosedur penyelesaian perkara perdata di Korea
selatan. Dibentuk pula Komite Mediasi yang terdiri dari 1
(satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota, ditunjuk di
antara Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan
Tinggi atau Ketua Cabang Pengadilan Negeri, dengan masa
kerja selama 2 (dua) tahun. Mediasi mulai ada sejak tahun
1990 dan diatur dalam suatu Undang-Undang. Mediasi
tersebut pada umumnya menyelesaikan perkara-perkara sewa
menyewa tanah dan bangunan, mediasi perkara yang diadili
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oleh Hakim dan mediasi perkara yang berskala kecil (nilai
gugatannya sekitar 5 juta won).
Tunjangan untuk Mediator adalah sebesar 70.000 Won
per perkara, biaya untuk gaji para Mediator tersebut dibayar
oleh negara, jika perlu akan dibayar biaya perjalanan, upah
harian dan biaya penginapan.
Tidak seperti di Indonesia, dimana proses mediasi hanya
dilakukan ditingkat Pengadilan Negeri. Di Korea Selatan
proses Mediasi juga dilakukan di Tingkat Pengadilan Tinggi.
Jadi jika para pihak gagal mencapai perdamaian di tingkat
Pengadilan Negeri kemudian perkara perdata tersebut
dilanjutkan dan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri dan
para pihak atau salah satu pihak mengajukan upaya hukum
banding ke Pengadilan Tinggi maka Pengadilan Tinggi
kembali mengupayakan perdamaian dengan proses mediasi.
Tingkat keberhasilan perdamaian dengan proses mediasi
sangat tinggi pada tahun 2004, yaitu di tingkat Pengadilan
Tinggi 30,0 %, di Pengadilan Negeri 41,4 %. Arbitrasi di
Korea Selatan dilaksanakan oleh Badan Spesialisasi seperti
Arbitrasi Urusan Perusahaan Korea dan Komite Arbitrasi
Pertimbangan Hak Cipta. Pengadilan memainkan peranan
membantu pelaksanaan atas putusan Arbitrasi terakhir.
Pemerintah dan Pengadilan mendukung dengan mengaktifkan
Arbitrasi sebagai kebijakan yang berkelanjutan, dan dewasa
ini Arbitrasi mendapat sambutan yang baik oleh masyarakat
Korea Selatan.
G. SISTEM PIDANA DAN PERKARA KORUPSI
I.

Prosedur Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Korupsi di
Korea Selatan
1.1.

Pembentukan Pengadilan Korupsi
Pengadilan khusus kasus Korupsi mulai didirikan
dan dibentuk pada Oktober 2003, yaitu khusus untuk
mengadili dan memutuskan kasus-kasus Korupsi,
a. Kejahatan Korupsi (Pengaturan Pendirian
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)
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Kualifikasi tindak pidana korupsi di Korea
Selatan antara lain : Menerima uang suap sebelum
atau sesudah diangkat menjadi pegawai negeri,
penawaran uang suap oleh pihak ketiga, pemberian
uang suap, para pekerja yang disuap melakukan
diskriminasi atas peimintaan pihak ketiga, menerima
suap untuk melakukan sesuatu yang berhubungan
dengan lembaga peradilan, serta menerima suap
untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan
pegawai negeri.
b. Penggolongan
Kasus
oleh
Masing-masing
Pengadilan
Pengadilan mendefinisikan kejahatan Korupsi
adalah suatu tindakan menerima uang suap atau
mendapatkan untung dengan memanfaatkan status
jabatan atau pekerjaannya.
Kasus-kasus korupsi yang diadili oleh Majelis
Hakim yaitu kasus yang berkaitan dengan UndangUndang tentang Penambahan Hukuman Atas
Kejahatan Tertentu. Penambahan Hukuman atas
kejahatan suap dan perluasan sasaran penerapan atas
kejahatan uang suap.
Kasus-kasus yang diadili oleh Hakim Tunggal
yaitu kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang
Pencegahan Uang Suap Kepada Pegawai Asing
Dalam Perdagangan Internasional.
II. Ciri Khas dan Jenis Kejahatan Korupsi
Ciri khas dari kejahatan korupsi adalah menyalahgunakan
pengetahuan/keahlian atau jabatan secara dengan sengaja,
kekurang sadaran atas kerugian dari pihak korban (kerugian
terjadi tidak secara langsung dan biasanya berlangsung lama),
tidak adanya kesadaran pelaku (meskipun telah mendapat
hukuman atas tindak pidana korupsi yang dilakukan tapi masih
dapat diterima dalam pergaulan masyarakat), pelaku hanya
mementingkan kepentingan pribadi/diri sendiri dari pada
kepentingan masyarakat (mengabaikan ancaman hukuman dan
kritik serta sorotan masyarakat), kekacauan masyarakat akibat
korupsi dilakukan oleh orang yang status sosialnya tinggi dan
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seharusnya memberikan contoh yang baik, hal ini
menyebabkan menurunnya ketaatan dan kepatuhan pada
prinsip moral.
Sedangkan jenis kejahatan korupsi meliputi : penipuan,
kejahatan yang mengacaukan pasar transaksi perdagangan,
kejahatan yang merugikan masyarakat, kejahatan menerima
uang suap, kejahatan yang melanggar peraturan dan hak warga
Negara dalam undang-undang dan kejahatan profesional oleh
pengacara, dokter dll.
Adapun jenis pelaku kejahatan adalah :
1. Para pekerja : Para pekerja yang dalam melakukan
tugasnya tidak adil karena adanya permintaan pihak
ketiga, orang yang memberi suap kepada pekerja untuk
melakukan sesuatu (hukum pidana), dan memberi,
menerima atau merekomendasikan uang suap (UndangUndang Penambahan Hukuman atas kejahatan ekonomi
tertentu),
2.
3.
4.

Pegawai Pemerintah, meliputi kejahatan uang suap
(hukum pidana),
Calon pej abat publik,
Pegawai Profesional seperti Pengacara, Dokter dan
Akuntan Publik.

III. Ciri Khas dalam Proses Perkara Pidana Kasus Korupsi
Biasa
Pengaturan Jurisdiksi dalam penanganan kasus pada
Pengadilan tingkat pertama ada dua macam, yaitu diperiksa
oleh Majelis Hakim dan yang ditangani dengan Hakim
Tunggal.
Pada umumnya kasus pidana diadili oleh Hakim Tunggal
tetapi untuk kasus yang ancaman hukumannya di atas satu
tahun diadili oleh Majelis Hakim. Dalam situasi tertentu kasus
korupsi diadili oleh Majelis Hakim berdasarkan lamanya
hukuman.
IV. Lembaga khusus
Untuk menghindari adanya disparitas putusan yang terlalu
tajam, ada suatu lembaga di luar Pengadilan yang disebut
Komisi Penentu batas berat ringannya hukuman yang diketuai
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oleh mantan Hakim Agung dan beberapa anggota dari
berbagai profesi, antara lain 5 (lima) orang mantan Hakim
Agung, mantan Jaksa, LSM dan Pengacara serta Akademisi.
Lembaga tersebut mengeluarkan tabel yang bisa dijadikan
pegangan bagi Hakim dalam memutus perkara yang hampir
sama/sejenis, tabel tentang jenis tindak pidana dan lamanya
pidana yang dijatuhkan tersebut terus mengalami perubahan
mengikuti perkembangan keadaan.
Hakim bisa menjatuhkan pidana yang berbeda dari yang
telah ditentukan dalam tabel, sepanjang Hakim yang
bersangkutan bisa memberi alasan yuridis terhadap
putusannya tersebut.
IV.l. Kekhususan Penyelesaian Kasus Korupsi
Penanganan kasus korupsi lebih cepat dari pada
kasus pidana biasa, pemeriksaan pertama di Pengadilan,
lebih cepat 14 hari dari pada kasus pidana biasa dan
pemeriksaan selanjutnya setelah sidang kedua di
laksanakan dalam waktu 7 hari.
IV.2. Kasus Kejahatan Pemilihan Umum
Kejahatan pemilihan umum diatur dalam UndangUndang Pemilihan Pejabat Publik. Sidang pada tahap
pertama harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan sejak
dakwaan diajukan dan ditingkat banding harus
diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan.
IV.3. Kemudahan dalam Proses Penanganan Perkara
Untuk kejahatan pemilihan umum, diatur dalam
Peraturan atas Penyelesaian Cepat atas Kejahatan
Pemilihan umum.
Kejahatan Pemilihan Umum ditangani oleh
Pengadilan Khusus, semua kejahatan pemilihan umum
ditangani oleh Majelis Hakim. Pada masa pemilihan
umum berlangsung, beberapa Pengadilan ditentukan
menjadi Pengadilan Khusus Kejahatan Pemilihan
umum, atau dibuat Pengadilan baru kalau banyak terjadi
pelanggaran dalam pemilihan umum.
Kejahatan Pemilu dibagi dua, yaitu Kejahatan yang
berhubungan dengan hasil pemilu dan yang tidak

berhubungan dengan hasil pemilu. Semua perkara yang
berkaitan dengan pemilu diselesaikan dengan cepat,
proses pengadilan berjalan selama 2 bulan dan semua
perkara harus diselesaikan dalam satu tahun.
H. PROSES PERKARA PATEN
I.

Jenis Litigasi Perkara Paten di Korea Selatan
Litigasi perkara paten dalam arti luas terdiri d ari:
1.1.

Perkara paten dalam arti sempit yaitu perkara paten
yang ditangani oleh “Korean Industrial Property
Tribunal (KIP'I)” dan litigasi perkara pembatalan
keputusan KIPT yang ditangani oleh pengadilan paten.

1.2.

Gugatan atas pelanggaran hak paten, yang ditangani
oleh pengadilan umum.

1.3.

Gugatan administratif terhadap keputusan administratif
dari “Korean Intellectual Property Office (KIPO) ”,
gugatan untuk memindahkan nama orang yang berhak
yang berkaitan dengan pewarisan, gugatan konfirmasi
atas hak untuk diberi lisensi paten, yang ditangani oleh
Pengadilan Paten.

II. Pengadilan Yang
Berwenang
Perkara Tersebut Di atas

Memeriksa

Perkara-

Di Korea Selatan pengadilan yang menangani perkara
Haki atau Paten ada 2 macam yaitu :
II.l. Pengadilan Paten :
Kewenangannya dari Pengadilan Paten adalah
memeriksa keputusan KIPT dan memeriksa keputusan
KIPO.
Apabila para pihak berkeberatan atas putusan
pengadilan paten maka mereka bisa mengajukan
keberatan ke Mahkamah Agung.
Pengadilan Paten untuk pertama kali didirikan di
Seoul pada tanggal 1 Maret 1998, kemudian pada
tanggal 3 Januari 2000 Pengadilan Paten dipindahkan
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dari Seoul ke Daejon, dengan jurisdiksi meliputi seluruh
wilayah Korea Selatan.
Berdasarkan Undang-Undang tentang perubahan
Undang-Undang tentang pembentukan pengadilan
tanggal 27 Juli tahun 1994, Pengadilan Paten
mempunyai kedudukan yang setara dengan Pengadilan
Tinggi. Struktur Pengadilan Paten sebagai berikut:
(a) Hakim, terdiri d ari:
(1) Ketua Pengadilan Paten.
(2) Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi sebanyak
4 orang.
(3) Hakim sebanyak 12 orang.
(b) Hakim teknis, terdiri dari 15 orang Hakim dengan
golongan kepangkatan 4 yang berpengalaman di
KIPO selama 5 tahun lebih, sesuai dengan bidang
teknisnya masing-masing (mesin, elektrik, kimia,
bangunan dan pertanian) dan 2 orang Hakim
dengan golongan kepangkatan 5.
II.2. P en gad ilan Umum :
Kewenangan Pengadilan Umum adalah : 1. meme
riksa pelanggaran terhadap hak paten atau haki, 2.
melakukan pencegahan terhadap pelanggaran haki atau
hak paten, 3. memeriksa permintaan ganti rugi atas
pelanggaran haki atau hak paten.
Apabila para pihak merasa keberatan atas putusan
Pengadilan Negeri, maka mereka dapat mengajukan
banding ke Pengadilan Tinggi, dan apabila mereka
masih merasa berkeberatan atas putusan pengadilan
banding, maka mereka dapat mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung.
Untuk perkara haki atau paten yang diperiksa di
pengadilan umum, maka Hakim yang memeriksa dapat
merupakan Hakim tunggal atau Hakim majelis
tergantung nilai gugatan yang diajukan ke pengadilan
yang bersangkutan.
Perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan
Paten dan Pengadilan Umum tidak saling mempenga

ruhi, dan tidak termasuk dalam kategori nebis in idem,
karena masalah yang diperiksa merupakan masalah
yang berdiri sendiri.
I.

P E R K A R A A D M IN IS T R A S I D I K O R E A S E L A T A N

Undang-undang yang diterapkan dalam Perkara Administrasi
adalah Hukum Perkara Administratif dan Hal-hal yang diatur oleh
regulasi tertentu. Dalam Hukum Perkara Administratif diterapkan
Undang-Undang Pembentukan Pengadilan, Hukum Acara Perdata,
Regulasi Pelaksanaan Hukum Acara Perdata.

1.1. Jen is P erk ara A d m in istrasi
a. P erkara P erm oh on an B and ing

Perkara Administratif mengatur 3 jenis perkara sbb :
(1) Perkara Pembatalan, yaitu perkara untuk membatal
kan tindakan atau kebijakan yang tidak sah dari
lembaga-lembaga pemerintahan, kebanyakan perkara
Administratif adalah perkara pembatalan.
(2) Perkara Konfirmasi adalah perkara yang menyangkut
ketidaksahan atas keputusan/kebijakan Pemerintah
atau menilai Kebijakan/Keputusan dari Badan-badan
Pemerintahan sah atau tidak.
(3) Perkara Konfirmasi, yaitu perkara mengenai adanya
pelanggaran atas kelalaian pemerintah.
b. P erk ara yan g d iaju k an oleh dua
k ed u d u k an n ya sam a (Parteiprozess)

P ih ak

yan g

Adalah Perkara tentang hukum publik yang disebab
kan oleh tindakan/kebijakan dari lembaga pemerintahan
tertentu (menggugat lembaga tertentu tersebut sebagai
Tergugat)
c. G ugatan M asyarak at

Ketika Negara atau lembaga-lembaga pemerintahan
melakukan sesuatu yang melanggar hukum, siapa saja
dapat menggugat Pemerintah tanpa motif keuntungan
pribadi. Hanya orang-orang yang ditentukan dalam hukum
saja yang dapat mengajukan gugatan.
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d. P erkara an tar L em b aga Pem erintahan

Adalah perkara tentang permasalahan pelaksanaan
kewenangan diantara lembaga-lembaga Negara atau
pemerintah daerah. Hanya orang-orang yang ditentukan
dalam hukum saja dapat mengajukan gugatan.
1.2. Ju risd ik si Perkara A d m in istra tif

Perkara administratif sebelum 1 Maret 1998, terdapat
sistem 2 tingkat pengadilan (tanpa melalui Pengadilan Tinggi/
langsung kasasi ke Mahkamah Agung). Perkara administratif
setelah 1 Maret 1998, menjadi sistem 3 tingkat pengadilan.
Pengecualian dalam pengadilan sistem 3 tingkat, hasil
keputusan dari Fair Trade Commision diterapkan sistem 2
tingkat pengadilan.
1.3. P ersyaratan P enggugat

Persyaratan sebagai pihak pertama mengajukan gugatan
dalam kasus tertentu.
a. P ersyaratan
P em batalan

sebagai

P enggugat

d alam

Perkara

Pihak-pihak yang bersangkutan dengan keputusan
pemerintah tersebut berhak memperkarakan pembatalan
hasil keputusan pemerintah tetapi perlu pembatasan
persyaratan bagi pihak ketiga.-Jika pihak yang
bersangkutan dengan keputusan itu memiliki kepentingan
yang dilindungi secara hukum bisa memperkarakan
pembatalannya.
b. K ep en tin gan P en ggu gat dalam arti terbatas

- Kasus perkara pembatalan
- Supaya kepentingan Penggugat diakui;
1. Hasil putusan harus berlaku secara terus menerus
2. Pembatalan itu harus dianggap dapat memulihkan
keadaan seperti keadaan sebelumnya;
Sekalipun kebijakan/tindakan pemerintah tidak
berlaku karena waktu sudah berlalu, jika ada “kepentingan
secara hukum yang dipulihkan kembali melalui
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pembatalan hasil keputusan itu”, kepentingan penggugat
telah diakui.
Berdasarkan putusan-putusan pengadilan sebelum
nya” kepentingan yang di lindungi secara hukum” semakin
menjadi luas.
c.

P ersyaratan T erg u g a t

- Dalam Perkara Permohonan Banding adalah :
• Lembaga pemerintah yang mengeluarkan keputusan/
kebijakan tersebut.
- Perkara yang diajukan oleh dua pihak yang
kedudukannya sama (parteiprozess)
• Negara, lembaga-lembaga umum atau pihak-pihak
yang mempunyai hak-hak lain.
- Gugatan masyarakat dan perkara antar lembaga
pemerintahan
• Menurut Undang-Undang yang berlaku pada saat itu
1.4. P ih ak yan g d ip erk arak an dalam p erk ara A d m in isra tif
a. P ih ak yan g d ip erk arak an dalam p erk ara A d m in isra tif

1. Keputusan yang aktif
2. Persyaratan penolakan
3. Persyaratan Perkara Konfirmasi pelanggaran
kelalaian pemerintah.

atas

4. Peninjauan kembali keputusan/kebijakan pemerintah
b. O bjek G ugatan

1. Kebijakan/Peraturan yang di keluarkan oleh Badan
Pemerintah
2. Perkara-perkara berikut dilaksanakan sebagai perkara
perdata; restitusi, ganti rugi, ganti rugi terhadap
Pemerintah
c. Objek Gugatan yang digugat oleh masyarakat dan perkara
antar Lembaga Pemerintah.
1.5. K esim p u lan P en an gan an P erkara A d m in istra tif

a. Keputusan Pengadilan yang berdasarkan kepentingan
masyarakat : Tindakan/keputusan pemerintah yang telah
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melanggar hukum, dapat menolak perkara dari Penggugat
sebab pembatalan keputusan pemerintah itu tidak untuk
kepentingan masyarakat.
b. Dampak dan pelaksanaan keputusan dari pengadilan.
J.

PENUTUP

Meskipun antara Indonesia dan Korea Selatan terdapat banyak
sekali perbedaan, khususnya dalam hal sistem hukum yang dianut
di kedua negara tersebut, namun banyak hal-hal positif yang bisa
kita petik, antara lain bahwa Indonesia sebagai negara besar yang
merdeka hampir bersamaan dengan Korea Selatan (merdeka
tanggal 15 Agustus 1945) dan keduanya merupakan negara yang
terletak di benua Asia serta mengalami krisis moneter pada tahun
1998, sudah seharusnya Indonesia tidak terlalu kalah dengan Korea
Selatan.
Prioritas utama Korea Selatan untuk mengutamakan
pembangunan sumber daya manusia ternyata menimbulkan
dampak yang sangat positif, karena keteraturan suatu negara salah
satunya ditentukan oleh kedisiplinan, kepatuhan dan moralitas dari
sumber daya manusianya.
Selain itu dibidang hukum, efektifitas dalam memeriksa
perkara, terutama perkara perdata dengan cara mengkualifikasi
perkara perdata didasarkan pada besarnya nilai gugatan, gugatan
yang bernilai kecil cukup diperiksa dengan hakim tunggal dengan
prosedur hukum acara yang lebih sederhana.
Salah satu hal yang bisa kita adopsi adalah proses
penyeleksian para calon penegak hukum. Mereka diambil dari
lulusan terbaik Universitas dan harus mengikuti training yang
cukup panjang yaitu selama 2 (dua) tahun dengan sistem gugur,
hanya mereka yang memperoleh nilai terbaik yang akan
terkualifikasi sebagai Hakim, sisanya didistribusi kan sebagai
pengacara atau Jaksa/Penuntut Umum. Penanaman nilai-nilai
moral kepada para calon penegak hukum sejak proses pendidikan
diharapkan dapat menggugah moralitas mereka agar menjadi
penegak hukum yang bermoral baik dan dapat merasakan
penderitaan rakyat.
Hal penting lainnya adalah penghargaan terhadap
perpustakaan, di seluruh Pengadilan yang kami kunjungi terlihat
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bahwa perpustakaan disana sangat terawat dan nyaman, sehingga
para Hakim ataupun warga pengadilan lainnya yang membutuhkan
literature atau peraturan perundang-undangan akan dengan mudah
memperolehnya.
Semoga pengalaman kecil ini dapat bermanfaat untuk kita
semua.
0OO0
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REKONSTRUKSI
“TEORI PEMERATAAN KEADILAN
PROF. Z. ASIKIN, SH.”
Drs. H.M.Fauzan, SH., MM., MH.
(<Putusan B a(im itu m ahkota,
M encerm in kan seg a la n ya B agi Hakim,
tan ggu n gfaw a6n ya, (eju /u ra n n ya , kearifan n ya,
kecerdasan n ya, (re a tifita sn y a , (eifm u an n ya,
m ora lita sn ya , k etu lu sa n n ya , 1(esalelian n ya,
da n la in se B againya.
(F ram e f.o p p y )

A. PENDAHULUAN
Setelah menganalisa beberapa putusan dan tulisan Prof. Z.
Asikin Kusumah Atmadja, SH. (Al-marhum, dan untuk
selanjutnya mohon izin dipanggil Z. Asikin), saya memperoleh
pelajaran mendalam tentang interpretasi sebagai metode
penemuan hukutn yurisprudensi, dan ide pemerataan keadilan
yang beliau kembangkan, selanjutnya saya menyebutnya dengan
istilah “Teori Pemerataan Keadilan”. Teori, adalah suatu
preposisi yang telah dibuktikan kebenarannya, yang bertujuan
untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu
fenomena, gejala, atau kejadian. Pemerataan, adalah lawan dari
monopoli, akan menjelaskan bahwa keadilan adalah masalah
universal yang berlaku untuk semua ummat manusia, alam, dan
lingkungan di seluruh dunia, tidak boleh ada monopoli yang
dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang tertentu.
Rekonstraksi teori pemerataan keadilan Prof. Z. Asikin, SH.,
akan saya fokuskan pada fenomena kejadian yang sering terjadi di
masyarakat dalam bentuk “hukum kontrak rentenir”, yang telah
meluas di mana-mana dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi,
korbannya adalah masyarakat ekonomi lemah yang sudah tidak
berdaya, masyarakat yang telah terjerat rentenir (lintah darat)
mereka bekerja sehari-hari hanya untuk membayar hutangnya
kepada rentenir, karena pendapatan mereka hanya cukup untuk
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membayar bunga rentenir yang melilit leher tersebut. Dalam
kontrak rentenir, sekilas telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1320
B W, tetapi secara gamblang telah menciderai nilai-nilai
kepatutan, melukai nilai-nilai keadilan, dan merendahkan nilai
perikemanusiaan. Bagi hakim kreatif yang memiliki hati nurani
dan misi pemerataan keadilan, pasti akan tergerak hati dan rasionya
untuk melakukan penafsiran-penafsiran sebagai metode penemuan
hukum yang memiliki nuansa pemerataan keadilan, dengan
mentautkan nilai kepatutan, keadilan, dan peri kemanusiaan.
Jika anda membaca rekonstruksi teori pemerataan keadilan Z.
Asikin ini secara tuntas, anda dipastikan akan memperoleh pesanpesan wasiat dan kesan mendalam tentang metode penemuan
hukum yang bermanfaat membantu anda sebagai hakim untuk
menjalankan tugas penegakan hukum dan keadilan, maka anda
akan menjadi hakim yang hebat di mata Tuhan, dan hebat di mata
masyarakat.
B. Interpretasi sebagai Metode Penemuan Hukum
Menurut Austin, Kelsen, Dkk, dengan teori Legismenya,
hukum dikonsepsikan sebagai peraturan yang sudah dikodifikasi
dalam bentuk undang-undang, tidak ada hukum di luar undangundang. Paham ini menempatkan undang-undang yang dibuat oleh
lembaga legislative sebagai satu-satunya sumber hukum, peranan
hakim dalam persidangan hanyalah mencocokkan fakta hukum
yang ditemukan di persidangan dengan pasal yang cocok dengan
undang-undang.
Teori tersebut, kemudian diserang oleh Savigni dengan
madzhab sejarahnya yang melahirkan doktrin hukum :
Hukum ditentukan secara histories, hukum tumbuh dari kesadaran
bangsa di suatu tempat dan pada waktu tertentu, oleh karena itu
kesadaran hukum yang paling mumi terdapat pada hukum kebiasaan
masyarakat setempat. Peraturan hukum merupakan pencerminan
keyakinan hukum dan praktik-praktik yang terdapat dalam
kehidupan bersama, dan tidak ditetapkan dari atas. Atas dasar itu,
para yuris harus mengembangkan dan mensistematisasi keyakinan
dan praktik-praktik tersebut (dalam putusan pengadilan).
Ajaran Savigni tersebut, kemudian berkembang dengan istilah
“Mazhab Sejarah” yang menentang pendirian legisme, karena
hukum sejatinya berada di tataran kebiasaan-kebiasaan dan
praktik-praktik yang hidup dalam masyarakat. Kalau hukum hams

64

dijelmakan dalam bentuk undang-undang, Savigni berpesan,
sebelum dibuat undang-undang agar dilakukan penelitian
mendalam tentang kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam praktik
masyarakat setempat, dan mengembangkannya dalam undangundang. Meskipun demikian, Savigni tidak setuju jika kemudian
undang-undang itu dipandang sebagai satu-satunya sumber hukum,
karena seiring dengan perjalanan waktu, undang-undang tersebut
dipastikan akan mengalami ketertinggalan dengan zaman dan tidak
sesuai lagi dengan konteks pasal dalam undang-undang. Untuk itu,
peranan interpretasi bagi hakim menjadi sangat urgen dalam proses
penemuan hukum yang adil.
Pendekatan hukum histories yang dikembangkan Savigni
tersebut, seiring dengan perjalanan waktu telah mendapat sambutan
luas dari kalangan praktisi dan akademisi yang kemudian
melahirkan
teori
baru
penemuan
hukum.
Misalnya
Begriffjurisprudenz yang menekankan pada system hukum,
soziologische rechtsschule yang dipelopori oleh Hamaker,
berpandangan bahwa untuk menemukan hukum, hakim hams
mencarinya pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, open
system van het recht, penemuan hukum modem, critical legal
studies, dan lain-lain. Teori-teori hukum yang berkembang
belakangan, telah mengarah pada suatu pandangan bahwa dalam
proses penemuan hukum, interpretasi memiliki peranan penting
yang mesti dikuasai oleh hakim.
Interpretasi sebagai salah satu instrument cara berfikir
kefilsafatan, sangat membantu hakim dalam memahami ontology,
epistimologi, dan aksiologi undang-undang dalam konteks
peristiwa konkrit yang ditemukan di persidangan. Ilmu hukum
mempresentasikan beberapa macam interpretasi hukum meliputi
“interpretasi gramatikal, interpretasi autentik, interpretasi
histories, sistematis, nasional, teologis, ekstensif, restriktif,
analogis, dan interpretasi a contrario
C.

in terp reta si P rof. Z. A sik in , SH . tentang “ K eh en d ak yang
C acat”

Prof. Z. Asikin, SH., memulai uraiannya dengan illustrasi,
seorang gadis yang orang tuanya miskin, meminjam uang sebanyak
Rp. 10.000.000; untuk menyekolahkan anak gadisnya tersebut.
Setelah jatuh tempo, kreditur memperingatkan kalau tidak segera
dilunasi maka satu-satunya harta berupa pekarangan dan rumahnya
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akan dilelang. Pada saat keadaan sulit seperti itu, datanglah sang
penolong - yang mempunyai kekuasaan ekonomis - datang dan
mengadakan perjanjian dengan orang tua gadis tersebut bahwa
hutang akan dilunaskan asal anak gadis tersebut dikawinkan
dengan anak lelaki sang penolong, sedangkan anak gadis tersebut
telah mempunyai tunangan Kemudian terjadilah perjanjian antara
sang penolong dengan orang tua yang miskin tersebut. Apakah
aneh jika orang tua miskin tersebut kemudian mengingkari
janjinya?. Moralnya di sini adalah janganlah mencari kesempatan
di dalam kesempitan orang lain, atau janganlah menyalahgunakan
kesempatan.
Dalam ilmu hukum, moral penyalahgunaan kesempatan atau
memainkan kesempatan di dalam kesempitan orang disebut
misbruik van omstandigheiden. Z. Asikin, menafsirkan perbuatan
penyalahgunaan kesempatan tersebut, termasuk dalam katagori
cacat dalam menentukan kehendaknya (Wilsgebrik) atau tidak
bebas dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan
persetujuan, kondisi ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan
hukum untuk menegakkan pemerataan keadilan dengan
menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian yang tidak
diatur dalam undang-undang, dan merupakan suatu konstruksi
hukum yang harus dikembangkan dalam temuan-temuan hukum
yurisprudensi Indonesia.
Sesuai dengan kebutuhan hukum, konstruksi penyalahgunaan
kesempatan atau penyalahgunaan keadaan harus dipandang sebagai
faktor yang membatasi atau mengacaukan adanya kehendak yang
bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak. Z.
Asikin memfokuskan tafsirnya pada Pasal 1320 angka 1 dan 4,
selanjutnya beliau menyatakan adalah tidak tepat untuk
menggolongkannya sebagai “sebab yang tidak halal”
(ongeoorloofde oorzaak; Pasal 1320 angka 4). Karena “sebab yang
tidak halal” mempunyai ciri yang sangat berbeda, karena tidak ada
kaitan dengan kehendak yang cacat, meskipun kalau pihak yang
bersangkutan tidak mendalilkannya sebagai alasan untuk
menyatakan batal perjanjian tersebut, namun hakim secara ex
officio wajib mempertimbangkannya. Sedangkan dalam hal
“kehendak yang cacat” (wilsgebrek) pernyataan batal atau
pembatalan perjanjian hanya akan diperiksa oleh hakim jika
didalilkan oleh pihak yang bersangkutan.
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Penyalahgunaan kesempatan atau mengambil keuntungan dari
kesempitan orang lain atau kehendak yang cacat, tidak dapat
digolongkan dalam katagori ajaran I ’tikad baik. Karena dalam hal
I’tikad baik, yang dipersoalkan adalah cara untuk memperoleh hak
atau wewenang. Sedangkan dalam hal kehendak yang cacat yang
dipersoalkan adalah bagaimana sejarahnya sampai diperoleh hak
atau wewenang tersebut (het verleden).
Dari ilustrasi di bagian awal, tergambar adanya keadaan yang
disalahgunakan, yaitu adanya dominasinya pemilik modal
(economisch overwicht) da salah satu pihak, yang mengganggu
keseimbangan antara kedua belah pihak sehingga adanya kehendak
yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah
satu syarat sahnya suatu persetujuan tidak ada (kehendak yang
cacat).
Dari uraian tersebut dihubungkan dengan konteks kasus-kasus
sengketa perjanjian dengan rentenir, yang urgen untuk menjadi
renungan hakim adalah bagaimana menciptakan titik taut yang
merupakan dasar bagi hakim untuk menilai secara adil apakah
suatu keadaan dapat ditafsirkan sebagai suatu kekuasaan ekonomi
yang disalahgunakan sehingga mengganggu keseimbangan antara
pihak, dan membatasi kebebasan kehendak pihak yang
bersangkutan untuk memberikan persetujuan (kehendak yang
cacat). Dalam hal ini, Asikin menegaskan “dominasi kekuasaan
ekonomi kreditur yang disalahgunakan, sehingga mengacaukan
keseimbangan debitur dalam membuat persetujuan, merupakan
titik wilayah kewenangan hakim untuk menggunakan interpretasi
sebagai metode penemuan hukum guna melumpuhkan perjanjian
yang bersifat riba”.
D.

T afsir P rof. Z . A sik in , SH . ten tan g “ S yarat yang b erten tan gan
den gan k ep atu tan , k ead ilan , dan P erikem anu siaan ” .

Tafsir terhadap syarat yang tidak masuk akal, atau
bertentangan dengan kepatutan, atau bertentangan dengan
perikemanusiaan ini, masih kelanjutan dari ilustrasi dan tafsir
sebelumnya, yang menuntut perhatian hakim dalam proses ikhtiar
penemuan hukum yurisprudensi Indonesia.
Kalau ada kasus sengketa perdata yang disebabkan karena
adanya syarat yang tidak masuk akal, atau tidak patut, atau
bertentangan dengan perikemanusiaan (onredelijke contractsvoorwardenl unfair contracterms), maka hakim secara ex-officio wajib
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memeriksa secara cermat in concrete factor-faktor apa yang
bersifat tidak masuk akal, yang tidak patut, dan yang tidak
berperikemanusiaan tersebut. Caranya adalah :
• Kalau nampak ternyata pihak debitur berada dalam keadaan
tertekan (dwang positie), maka hakim wajib meneliti dengan
pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada “apakah in concreto
terjadi penyalahgunaan kekuasaan ekonomis”.
• Selanjutnya kalau terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak
ada pilihan-pilihan lain kecuali harus mengadakan perjanjian a
quo dengan syarat-syarat yang memberatkan di luar batas-batas
kewajaran.
• Terakhir dapat disebut keadaan dimana nilai dari hasil perjanjian
tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan
prestasi timbal balik dari para pihak. Dalam hal ini, hakim juga
wajib memeriksa dengan teliti apakah dalam perjanjian ini juga
telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi atau tidak.
Uraian di atas, menunjukkan bahwa betapa pentingnya bagi
hakim tentang pengembangan suatu metode penemuan hukum
yang secara adil dapat memberikan penyelesaian sengketa
rentenir ribawi secara tuntas dan final yang memuaskan kedua
belah pihak.
Inti persoalan sesungguhnya bersumber dari asas hukum
perjanjian, yaitu kebebasan berkontrak. Pertanyaannya adalah
apakah benar hal mengadakan perjanjian yang didasarkan pada
kebebasan berkontrak tidak mempunyai akibat lain dari akibatakibat yang oleh para pihak telah diterima secara sadar?. Menumt
Z. A sikin, akibat-akibat lain bisa saja terjadi, karena pertama,
pernyataan kehendak para pihak memerlukan interpretasi. Kedua,
para pihak hams selalu menyadari bahwa pada waktu mengadakan
perjanjian dalam suatu system terbuka, yang berlaku tidak hanya
undang-undang, atau kaidah-kaidah adat saja, melainkan secara
berdampingan juga berlaku kaidah hukum lain seperti kepatutan,
keadilan, perikemanusiaan, penyalahgunaan keadaan, dan lain
sebagainya yang secara keseluruhan mempakan hukum yang
bersifat saling mengisi dan melengkapi, sehingga dapat
mempunyai pengaruh, dan dapat saja merubah ketentuan-ketentuan
yang telah disepakati dalam perjanjian. Persoalan perjanjian yang
bersifat woeker/riba haras ditinjau dalam konteks masyarakat
secara keseluruhan, dan dengan latar belakang masyarakat secara

68

keseluruhan ini dapat membenarkan adanya penilaian terhadap isi
perjanjian. Kalau jalan pikiran ini ditangkap dan dipahami oleh
para hakim, maka istilah penyalahgunaan keadaan atau
penyalahgunaan kesempatan, pencideraan terhadap kepatutan,
pelanggaran terhadap keadilan, dan pertentangan dengan
perikemanusiaan, dapat dijadikan pengantar tafsir pembebas dan
sekaligus meruvakan sarana untuk menentukan apakah isi dari
perjanjian bersifat woeker riba atau tidak.
Setelah mengetahui factor-faktomya, dan porjanjian ternyata
diketahui terjadi dalam situasi dimana salah satu pihak menyalah
gunakan keadaan dengan menggunakan kekuasaan ekonomis,
maka yang haras dilakukan oleh hakim pada tahapan selanjutnya
dalam proses penemuan hukum adalah :
1. makna dari isi perjanjian yang disepakati harus ditentukan
terlebih dahulu, karena kata-kata yang membentuk rumusan
pernyataan kehendak sering tidak jelas. Apakah makna dari isi
perjanjian tersebut mengandung syarat-syarat yang tidak
masuk
akal,
tidak
patut,
bertentangan
dengan
perikemanusiaan, ataukah akan memberikan hasil yang tidak
seimbang dengan prestasi yang timbal balik.
2. kalau ternyata isi yang disepakati mengandung syarat-syarat
yang tidak masuk akal, tidak patut, bertentangan dengan
perikemanusiaan, dan lain sebagainya, maka kemudian harus
diteliti apakah perjanjian tersebut dapat dikatakan terjadi
secara sepihak karena kedudukan para pihak sangat tidak
seimbang. Dalam situasi ini terselubung kemungkinan adanya
penyalahgunaan kekuasaan ekonomis, sebab kalau kekuasaan
ekonomis tidak disalahgunakan maka kedudukan para pihak,
relative seimbang.
3. kalau ternyata bahwa ketidakseimbangan antara para pihak
adalah sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai
perjanjian sepihak, maka masih harus diteliti atau
dipertanyakan apakah ada alasan-alasan tertentu atau alasan
khusus yang membenarkan keadaan para pihak yang tidak
seimbang tersebut.
Setelah melakukan konstruksi hukum melalui tiga tahapan
tersebut, dan kemudian berkesimpulan bahwa perjanjian tersebut
terjadi secara bertentangan dengan hukum yang bersifat sepihak,
yang didorong oleh penyalahgunaan kekuasaan ekonomis pemilik
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modal, yang menyebabkan pihak debitur mengalami penderitaan
ganda, maka dalam kasus tersebut harus disimpulkan telah terjadi
penyalahgunaan kekuasaan
ekonomis.
Setelah diperoleh
kesimpulan tersebut, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih
dahulu adalah “apakah perjanjian tersebut - meskipun bersifat
sepihak perlu dinyatakan batal atau dibatalkan, atau tidak. Apakah
pengaruh pembatalan tersebut tidak justm merugikan masyarakat
atau tidak, ataukah problema tersebut pemecahannya hams
direkomendasikan untuk dipecahkan pembuat undang-undang,
ataukah problem hukum tersebut mempakan wilayah hakim
sebagai judge made law yang hams diisi oleh hakim untuk mengisi
kekosongan hukum.
Perhatikan ulang ilustrasi contoh berikut ini, Ny. Janda A
meminjam dari tuan B sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
mpiah), dengan klausula bahwa ada hak opsi bagi tuan B untuk
memiliki mmah satu-satunya milik Ny. Janda A, supaya mmah
dapat diamankan terhadap para penagih hutang. Jangka waktu
pelunasan dalam hak opsi tidak ditentukan karena tujuan dari
perjanjian ini ialah temtama pengamanan ramah dan Ny. Janda A
sangat percaya kepada tuan B yang dianggap sebagai satu-satunya
“Penolong”. Perlu diketahui bahwa Ny. Janda A sedang dalam
keadaan bingung dan depresi karena suaminya seorang PNS bam
saja meninggal dunia, dan meskipun belum lampau 100 hari ia
telah didatangi para penagih hutang, sedangkan keluarga maupun
teman dekat almarhum suaminya tidak ada yang mau
menolongnya. Pinjaman Rp. 20.000.000,- dimaksudkan untuk
melunasi hutang-hutang suaminya dan jumlah pinjaman
disesuaikan dengan harga mmah.
Titik taut yang dapat diketemukan dalam contoh di atas, bahwa :
- Ny. Janda A berada dalam keadaan bingung dan sangat depresi,
karena bam ditinggal suaminya dan tems menems didatangi
para penagih hutang;
- Tidak ada alternative lain bagi Ny. Janda A, kecuali meminjam
uang dari tuan B;
- Tujuan dari perjanjian untuk mengamankan satu-satunya mmah
milik Ny. Janda A akhirnya juga tidak tercapai.
Memperhatikan factor-faktor tersebut, maka wajib diperiksa
dengan teliti apakah in concreto - kalau hal tersebut didalilkan -
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perjanjian terjadinya karena penyalahgunaan keadaan, in concreto
penyalahgunaan kekuasaan ekonomis. Selanjutnya yang tidak
masuk akal di sini adalah bahwa satu-satunya rumah milik Ny.
Janda A tetap akan beralih haknya, padahal makna perjanjian untuk
menyelamatkan satu-satunya rumah milik Ny. Janda A tersebut. Isi
perjanjian juga dapat dikatakan tidak berperikemanusiaan karena
Ny. Janda A akan kehilangan satu-satunya rumah miliknya. Sisi
lain dapat dilihat betapa tidak seimbangnya keadaan Ny. Janda A
dan tuan B, karena tuan B demikian leluasanya dalam
mempergunakan uang, dan hanya tinggal menunggu saat Ny. Janda
A tidak mampu melunaskan hutangnya. Dari uraian contoh di atas,
telah ditemukan 3 (tiga) asas, yaitu :
- pernyataan kehendak yang cacat, karena Ny. Janda A berada
dalam keadaan depresi berat (kedudukan para pihak tidak
seimbang).
- Pihak lawan mengetahui atau patut mengetahui tentang keadaan
tersebut, saat perjanjian dibuat.
- Adanya hubungan kausal antara penyalahgunaan keadaan
dengan terjadinya perjanjian, yaitu tanpa adanya keadaan
tersebut perjanjian tidak akan terjadi karena kerugian yang
timbul sebagai akibat dari pinjaman.
Disimpulkan bahwa kebebasan berkontrak sebagai asas hukum
perjanjian menurut Z. A sik in , harus dipahami bahwa pernyataan
kehendak para pihak memerlukan interpretasi. Kedua belah pihak
harus selalu menyadari bahwa pada waktu mengadakan perjanjian
dalam suatu system terbuka, yang berlaku tidak hanya undangundang, atau kaidah-kaidah adat saja, melainkan secara
berdampingan juga berlaku kaidah hukum lain seperti kepatutan,
keadilan, perikemanusiaan, penyalahgunaan keadaan, dan lain
sebagainya yang secara keseluruhan merupakan hukum yang
bersifat saling mengisi dan melengkapi, sehingga dapat
mempunyai pengaruh, dan dapat saja membah ketentuan-ketentuan
yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga akan melahirkan
apa yang disebut pemerataan keadilan.
00O00
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R E D E F IN IS I F U N G S I P E N G A D IL A N
S E B A G A I P E N E G A K H U K U M D A N K E A D IL A N

KAJIAN TEORITIS DAN PRAGMATIS
PENYELENGGARAAN PERADILAN .
GUNA MEMBANGUN PARADIGMA BARU
A . M u k ti Arto

I.

PENDAHULUAN

Daniel S. Lev mengatakan bahwa Pengadilan di Indonesia
benar-benar telah menyelenggarakan suatu fungsi yang sangat
berguna bagi kehidupan keluarga di Indonesia, ia pun tidak tertutup
sama sekali bagi perubahan-penibahan. Peradilan di Indonesia
merupakan implementasi atau ujud nyata dari pelaksanaan
kekuasaan kehakiman di Negara Hukum Republik Indonesia. Oleh
sebab itu secara teoritis dan praktis, peradilan di Indonesia terikat
pada dua norma hukum sekaligus yang berlaku terhadapnya, yaitu
norma hukum positif di Indonesia yang merupakan norma positif
yang berlaku dan mengatur eksistensi dan kiprah Pengadilan di
Indonesia dan norma hukum tidak tertulis yang hidup di
masyarakat yang merupakan sumber nilai bagi keberadaan dan
penampilannya sebagai Peradilan Negara. Hal ini selaras dengan
fakta historis pengadilan di Indonesia yang lahir dari dan
dibesarkan dalam pergumulan politik dan hukum di Indonesia.
Termasuk di sini adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan
agama.
Peradilan agama memiliki keunikan, kesulitan dan spesifikasi
tersendiri. Dalam sistem ajaran Islam, penyelenggaraan peradilan
merupakan sub sistem dalam agama Islam, yakni merupakan
bagian dari syari’ah Islam. Islam merupakan sebuah agama yang
ajarannya terdiri atas 3 (tiga) unsur pokok, yaitu ‘aqidah syari’ah,
dan akhlaq. Aqidah Islam mengajarkan doktrin tentang keimanan
kepada Tuhan dengan rukun Iman yang enam, yakni Iman kepada
Allah SWT kitab-kitab Allah, malaikat-malaikat Allah, Rasul-rasul
Allah, takdir dan qadla’ Allah, dan hari akhirat. Ajaran aqidah
berintikan tauhid, yakni percaya bahwa tidak ada tuhan selain
Allah Yang Maha Esa. Syari’ah Islam mengajarkan ketentuanketentuan hukum tentang aturan-aturan hidup dan ibadah, yakni
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mengatur tatacara berhubungan manusia dengan Allah dan tatacara
berhubungan antara manusia dengan sesama manusia, alam
semesta dan terhadap dirinya sendiri. Sedang akhlaq Islam
mengajarkan nilai-nilai tentang sikap dan perilaku sehari-hari.
Akhlaq membentuk perilaku setiap muslim. Akhlaq yang dijiwai
oleh kesadaran aqidah dan syari’ah akan membentuk sikap hidup
dan perilaku yang mulia yang tercermin dalam kehidupan seharihari. Hal inilah yang disebut dengan akhlaq yang mulia (akhlaq al
karimah).
Menurut Mahmud Syaltuut, syari’ah adalah peraturan yang
ditetapkan Allah atau yang ditetapkan pokok-pokoknya saja untuk
menjadi pedoman bagi umat manusia dalam berhubungan dengan
Tuhannya, berhubungan dengan saudaranya sesama muslim,
berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan
dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupannya itu
sendiri. Tatacara hubungan manusia dengan Tuhannya, yakni
tatacara beribadah, telah ditetapkan secara rinci dalam syari’ah.
Sedang mengenai tatacara hubungan manusia dengan sesama
muslim atau sesama manusia dan dengan kehidupannya sendiri
pada umumnya hanya ditetapkan pokok-pokoknya saja.
Syari’ah Islam mengajarkan tentang tatacara beribadah yang
terangkum dalam rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, sholat,
puasa, zakat, dan haji. Dalam hal ini, syari’ah telah memberikan
ketentuan-ketentuannya secara rinci. Selain itu, syari’ah juga
memberikan ketentuan-ketentuan hukum dalam menata kehidupan
sehari-hari seperti dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,
waqaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi, pidana, ketatanegaraan,
acara peradilan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini pada umumnya
syari’ah hanya menetapkan pokok-pokoknya saja.
Hubungan manusia dengan Tuhannya dilakukan dengan
menunaikan segala kewajiban-kewajiban dalam agama seperti
sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam agama
Islam. Hubungan manusia dengan sesama muslim dilakukan
dengan saling mencintai, saling bantu membantu secara kontinyu,
dan mengikuti aturan-aturan khusus dalam membentuk keluarga
(perkawinan) dan kewarisan. Hubungan seseorang dengan
saudaranya sesama manusia dilakukan dengan saling bantumembantu (kerja sama) dalam rangka memajukan kehidupan dan
kedamaian bersama. Hubungan seseorang dengan alam semesta
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(lingkungan hidup) dilakukan dengan banyak melakukan penelitian
dan pemahaman tentang alam semesta guna melestarikan
fungsinya dalam menjaga kesejahteraan umat manusia. Sedang
hubungan manusia dengan kehidupannya sendiri dilakukan dengan
menikmati kelezatan hidup secara halal dan tidak berlebihan
sehingga membuahkan kehidupan yang sehat, kuat, dan
bermanfaat.
Untuk menegakkan ketentuan hukum dalam syari’ah Islam
tersebut sudah barang tentu dibutuhkan adanya lembaga penegak
hukum yang salah satunya adalah lembaga peradilan. Islam sebagai
agama wahyu tentunya sudah memberikan petunjuk-petunjuk
tentang penyelenggaraan peradilan. Demikian pula halnya dengan
Negeri di Indonesia. Sebagai Negara hukum, sudah barang tentu
Negara Indonesia juga telah memberikan dasar-dasar tentang
penyelenggaraan peradilan. Dalam kesempatan ini, penulis hendak
mencoba menggali berbagai ajaran dan dasar-dasar hukum dalam
Negara Republik Indonesia tentang bagaimana penyelenggaraan
peradilan yang ideal? Hal ini bertalian langsung dengan tugas
pokok dan fungsi peradilan di Indonesia. Terlepas dari semua itu,
peradilan agama yang juga merupakan salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman di Indonesia juga harus tunduk pada hukum di
Indonesia.
II.

T U G A S P O K O K D A N F U N G S I P E N G A D IL A N

Untuk menjawab persoalan tentang bagaimana konsep yang
ideal tentang tugas pokok dan fungsi pengadilan yang ideal,
ternyata belum ada satu kumpulan sistematis yang tersedia untuk
menjelaskannya melainkan harus mencari dan menemukan nilainilai yang berserakan di berbagai peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Khusus bagi
lingkungan peradilan agama juga harus dicari butir-butir ajaran
Islam di berbagai nash Al Quran, Al Sunnah, dan berbagai ajaran
dari para pemimpin Islam, terutama di zaman sahabat, Dari
sumber-sumber tersebut kemudian disusun dan disistematisasikan
menjadi sebuah paradigma teoritis tentang peradilan yang bersifat
filosofis dan ideal, namun harus tetap pragmatis yakni mudah
dipraktekkan dan menyenangkan.
Pembahasan ini akan diawali dengan merujuk pada ketentuan
dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, pengadilan di Indonesia
sebagai pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok
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menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Menegakkan hukum dan keadilan merupakan fungsi
utama pengadilan. Disamping itu sesungguhnya masih ada fungsi
lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu memberikan pelayanan
hukum dan keadilan kepada pencari keadilan serta fungsi mediator
dan pemulih kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.
Mengenai kedua fungsi ini perlu mendapat perhatian tersendiri.
Dengan demikian sesungguhnya pengadilan di fndonesia,
dalam menghadapi setiap perkara yang diajukan kepadanya, ia
memiliki 3 (tiga) fungsi sekaligus, yaitu :
1. Sebagai penegak hukum dan keadilan terhadap perkara yang
diajukan kepadanya;
2. Sebagai pelayan hukum dan keadilan kepada para pencari
keadilan; dan
3. Sebagai mediator dan pemulih kedamaian bagi pihak-pihak
yang bersengketa.
Ketiga fungsi ini merupakan fungsi Pengadilan Agama yang
seutuhnya (holistik) yang harus dilakukan secara simultan dan
proporsional.
Fungsi sebagai penegak hukum dan keadilan merupakan
fungsi yang POKOK pengadilan sebagai lembaga yudikatif.
Menurut Hans Kelsen, fungsi yudikatif adalah melakukan
konstatiring dan konstituiring terhadap kasus yang diadilinya.
Dalam melakukan fungsi ini timbul beberapa pertanyaan, yaitu:
Pertama, apakah makna penegakan hukum dan keadilan itu?
Kedua, hukum dan keadilan itu untuk siapa? Ketiga, bagaimana
cara menegakkan hukum dan keadilan tersebut? Jawaban yang
tepat atas pertanyaan ini akan berpengaruh terhadap kinerja
pengadilan dalam melakukan fungsinya dalam praktik.
Tujuan penegakan hukum dan keadilan
Dalam teori teleologis, setiap aturan hukum (baik yang
bersumber dari raturan perundang-undangan maupun dari nash Al
Quran dan Al Sunnah) sti mempunyai tujuan tertentu yang
diinginkan oleh pembentuknya. Dalam jlmu hukum Islam, teori ini
disebutkan dengan maqosid al syari’ah. Pengadilan di Indonesia
mempunyai fungsi sebagai penegak hukum dan keadilan
berdasarkan hukum yang berlaku dalam Negara Republik
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Indonesia. Hukum itu merupakan seperangkat peraturan yang
mengatur tingkah laku manusia yang diakui oleh rakyat Indonesia,
disusun oleh lembaga/badan yang berwenang (diberi wewenang)
oleh masyarakat Indonesia. Bagi mereka yang beragama Islam
maka berlaku pula hukum Islam, yakni seperangkat peraturan yang
berlaku dan mengikat untuk seluruh rakyat Indonesia yang
beragama Islam, disusun oleh lembaga/badan yang berwenang
(diberi wewenang) oleh masyarakat Indonesia. Hukum Islam itu
berlaku dan mengikat untuk seluruh rakyat Indonesia yang
beragama Islam berdasarkan asas personalitas keislamah.
Apakah makna penegakan hukum dan keadilan itu?
Pada umumnya, tujuan hukum adalah untuk menciptakan
kebaikan (kemaslahatan) baik secara mikro maupun makro. Secara
mikro, hukum bertujuan untuk menjadikan setiap individu menjadi
orang yang sholih, yakni orang yang mau berbuat baik dan tidak
berbuat jahat. Tujuan ini akan terwujud manakala seseorang mau
mentaati aturan hukum yang berlaku baginya. Sedang secara
makro, hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang
berupa teijaminnya eksistensi, keselamatan, dan kesejahteraan
umat manusia. Dalam ilmu hukum Islam, kemaslahatan manusia
terletak pada keselamatan dan kesejahteraan agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta kekayaan manusia. Lima hal tersebut
mempakan kebutuhan hidup yang bersifat dloruriyat (darurat)
karena berkenaan dengan eksistensi,
keselamatan dan
kesejahteraan umat manusia. Atas dasar itu, hukum selalu
berfungsi untuk melindungi eksistensi, keselamatan dan
kesejahteraan manusia yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta kekayaan manusia.
Hukum akan mengalami disfungsi manakala terjadi
pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang seharusnya ditaati.
Oleh sebab itu, maka arti penegakan hukum yang tepat adalah
menegakkan kembali fungsi hukum yang sedang mengalami
disfungsi akibat terjadi pelanggaran dan/atau wanprestasi agar
tujuan hukum dapat terwujud. Dengan demikian, maka penegakan
hukum bukanlah sekedar menegakkan teks-teks peraturan
perundang-undangan ataupun ayat Al Quran dan Al Hadits yang
bersifat kaku dan mati, melainkan menegakkan kembali fungsi
hukum guna melindungi kemaslahatan umat manusia yang
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terwujud dalam perlindungan terhadap eksistensi, keselamatan, dan
kesejahteraan manusia.
Penegakan hukum dan keadilan itu untuk siapa?
Hampir di setiap praktik peradilan, jika sang hakim ditanya
‘apakah putusan anda sudah adil?’, maka sang hakim pasti
menjawab bahwa ‘putusan saya sudah adil seadil-adilnya!’. Tetapi
anehnya, jika para pihak yang berperkara ditanya ‘apakah putusan
hakim tadi sudah adil?, mereka menjawabnya dengan spontan
bahwa ‘putusan hakim tadi sangat tidak adil!’. Kalau sudah
demikian, sebenarnya siapa yang butuh keadilan itu, hakimkah atau
pencari keadilan? Dalam putusan itu siapa yang mendapat
keadilan? Ternyata malah hanya sang hakim! Padahal
sesungguhnya siapakah yang mencari keadilan itu? Bukankah para
pihak yang berperkara itulah yang menjadi pencari keadilan?
Hakim bukanlah pencari keadilan melainkan ‘sang pemberi
keadilan’ kepada pencari keadilan. Jadi, sebenarnya keadilan yang
diputuskan oleh hakim adalah untuk para pencari keadilan, bukan
untuk sang hakim! Putusan hakim itu seperti garam. Apabila garam
itu masih bisa memberikan rasa asin, maka itulah garam yang baik.
Demikian pula halnya dengan putusan hakim, apabila putusan
hakim itu bisa memberikan rasa adil bagi pencari keadilan, maka
itulah putusan yang baik.
Dalam setiap sengketa, keadilan merupakan suatu nilai yang
bersifat relatif dan subyektif. Bahkan keadilan disebutkan secara
jelas dengan istilah ‘rasa keadilan’. Rasa keadilan dikatakan
bersifat relatif karena memang tidak ada tolok ukur yang bersifat
absolut dan universal. Dikatakan subyektif karena rasa keadilan
seseorang selalu berbeda dengan rasa keadilan orang lain karena
setiap orang memiliki rasa keadilannya sendiri-sendiri yang belum
tentu sama dengan rasa keadilan orang lain. Demikian pula dalam
suatu sengketa, penggugat dan tergugat masing-masing
mempunyai rasa keadilannya sendiri-sendiri dan rasa keadilan
penggugat belum tentu sama dengan rasa keadilan tergugat. Oleh
sebab itu, agar rasa keadilan itu dapat diterima secara bersamasama antara penggugat dan tergugat, maka putusan yang baik
adalah putusan yang dapat menampung dan menyatukan rasa
keadilan secara intersubyektif antara penggugat dan tergugat. Hal
ini sangat tergantung pada teknik dan seni bagaimana menegakkan

78

hukum dan keadilan dalam setiap penyelesaian sengketa di
pengadilan.
Bagaimana rumus menegakkan hukum dan keadilan yang tepat?
Ada tiga klasifikasi dalam penegakan hukum dan keadilan,
yakni penegakan hukum, penegakan keadilan, dan penegakan
hukum dan keadilan secara komprehensip dan proporsional.
Pertama : Penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan
untuk menegakkan kembali fungsi hukum guna melindungi hak
halc Tuhan, nilai-nilai kebenaran, ketertiban umum, kepentingan
umum, kepastian hukum, hak-hak publik, dan hak-hak asasi
manusia. Hukum yang berfungsi demikian ini kita katagorikan
sebagai hukum publik yang bersifat dwangenrecht (hukum
memaksa). Dalam ilmu hukum Islam, hukum jenis ini di
katagorikan sebagai hukum wadl’iy, yakni hukum yang mengatur
mengenai rukun, syarat-syarat, sebab, dan tatacara melakukan
sesuatu perbuatan hukum tertentu. Hukum dalam katagori ini, tidak
ada hak bagi siapapun untuk melakukan tawar-menawar atau
kompromi karena bukan merupakan hak-hak perdata. Tawarmenawar atau kompromi dalam menegakkan hukum yang
berfungsi melindungi hak-hak Tuhan, nilai-nilai kebenaran,
ketertiban umum, kepentingan umum, kepastian hukum, hak-hak
publik, dan hak-hak asasi manusia ini justru akan merobohkan
fungsi hukum itu sendiri. Sengketa mengenai hal ini tidak mungkin
dilakukan perdamaian selain sekedar mencari dan menemukan titik
temu yang berupa kesatuan paham dan pandangan mengenai obyek
hukum yang disengketakan. Hukum dalam katagori ini maka
penegakannya bersifat memaksa (imperatif/ijbari) dan tidak boleh
ada kompromi dalam hal ini, karena hanya dengan cara itulah
fungsi hukum dapat ditegakkan kembali.
Kedua : Penegakan keadilan. Penegakan keadilan dimaksud
kan untuk menegakkan hukum yang berfungsi melindungi hak-hak
perdata seseorang atau badan hukum atas perbuatan orang lain
yang wanprestasi atau melanggar hukum sehingga merugikan
pihak pertama. Hukum yang berfungsi demikian ini kita
katagorikan sebagai hukum prifat yang bersifat anvullenrecht
(hukum tidak memaksa). Dalam ilmu hukum Islam, hukum
semacam ini disebut sebagai hukum takliyfiy, yakni hukum yang
memberikan beban kepada subyek hukum (mukallaj) untuk
melakukan sesuatu kewajiban kepada orang lain guna memenuhi
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hak perdata orang lain tersebut, atau memberikan hak pilih kepada
subyek hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu.
Hukum dalam katagori ini maka penegakannya bersifat tidak
memaksa (fakultatif! takhyiyriy) dan dalam hal ini diperlukan
adanya kompromi demi menghargai hak-hak perdata dan rasa
keadilan masing-masing pihak sehingga tercipta rasa keadilan yang
bersifat intersubyektif, karena hanya dengan cara itulah fungsi
hukum dalam katagori ini dapat ditegakkan kembali.
Ketiga
Penegakan hukum dan keadilan secara
komprehensif dan proporsional. Hukum yang di dalamnya
terkandung ketentuan-ketentuan yang bersifat melindungi hak-hak
publik tetapi sekaligus juga ada yang bersifat melindungi hak-hak
perdata. Di sini terkumpul antara penegakan hukum dan penegakan
keadilan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka penegakannya harus
secara proporsional sehingga harus dipilah-pilah dan dipilih-pilih,
mana yang bersifat hukum publik dan mana-mana yang bersifat
perdata. Hukum yang bersifat publik (wadl’iy) ditegakkan secara
imperatif sedang hukum yang bersifat perdata/privat (takliyfiy)
ditegakkan secara fakultatif. Termasuk di sini sengketa tata usaha
negara. Mengenai sah tidaknya keputusan tata usaha negara, maka
hal ini termasuk hukum publik (hukum wadl ’iy), sedang mengenai
kerugian akibat keputusan tata usaha negara termasuk hukum
privat (hukum takliyfiy). Dalam sengketa tata usaha negara, maka
sifat keperdataannya lebih dominan dari pada sifat kepublikannya,
karena keputusan tata usaha selalu bersifat konkrit individual.
Keputusan tata usaha negara tidak mungkin disengketakan
manakala tidak merugikan pihak yang menjadi subyek keputusan
tata usaha negara dimaksud. Oleh sebab itu penyelesaian yang
bersifat kompromistis harus lebih diutamakan. Hal ini berbeda
dengan sengketa pembatalan perkawinan dalam hukum Islam.
Sengketa pembatalan perkawinan yang didasarkan atas alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 KHI, maka hal ini
sepenuhnya bersifat hukum publik (hukum wadl’iy) sehingga
penegakannya bersifat imperatif. Sengketa pembatalan perkawinan
yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
KHI, maka unsur privatnya lebih dominan dari pada unsur
publiknya sehingga penegakannya bersifat fakultatif dengan
memilih pendekatan yang lebih tepat, yaitu pendekatan
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kompromistis. Sedang sengketa pembatalan perkawinan yang
didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 KHI,
maka hal ini sepenuhnya bersifat hukum privat sehingga
penegakannya menggunakan pendekatan kompromistis.
Berdasarkan alur pemikiran tersebut, maka hakim dalam
menegakkan hukum dan keadilan pada setiap kasus tertentu yang
diajukan kepadanya haruslah ditempuh langkah-langkah sebagai
berikut:
1.

2.

3.

Hakim harus meneliti lebih dahulu: apa yang menjadi tujuan
hukum dalam mengatur masalah yang dihadapi ini, obyek apa
saja yang hendak dilindungi oleh ketentuan hukum tersebut,
dan apakah dalam hal ini ada hak-hak perdata yang harus
dilindungi sehingga boleh diadakan kompromi antara para
pihak?
Hakim meneliti, memilah-milah dan memilih-milih sehingga
dapat ditemukan mana-mana yang termasuk katagori hukum
publik (hukum wadl’iy) dan mana-mana yang termasuk dalam
katagori hukum perdata (hukum takliyfiy).
Hukum yang bersifat publik (hukum wadl’iy) ditegakkan
secara imperatif, sedang hukum yang bersifat perdata (hukum
takliyfiy) ditegakkan secara fakultatif.

PENUTUP

Dengan memahami makna menegakkan hukum dan keadilan
secara benar tersebut akan memberikan wawasan yang lebih tepat
bagi para penegak hukum dalam menjalankan profesinya. Hal yang
harus diingat dalam menegakkan hukum dan keadilan ialah bahwa
sesungguhnya pengadilan di Indonesia memiliki 3 (tiga) fungsi
sekaligus, yaitu :
1.

Sebagai penegak hukum dan keadilan terhadap perkara yang
diajukan kepadanya;

2.

Sebagai pelayan hukum dan keadilan kepada para pencari
keadilan; dan

3.

Sebagai mediator dan pemulih kedamaian antara pihak-pihak
yang bersengketa.
Ketiga fungsi ini mempakan fungsi pengadilan yang
seutuhnya (holistik) yang hams dilakukan secara simultan dan
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proporsional agar penyelenggaraan peradilan membuahkan hasil
yang optimal.
00O00
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PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
DI LUAR LEMBAGA PERADILAN
Oleh
Dadan Muttaqien
Abstrack
In economic activity of interest free even, enabled by the
happening of dispute, and to anticipate it have been formed by a
institute gave by the authority by code to finish it, that is religion court.
Pursuant to Section 49 Number 3 Year 2006, Religion Court is
jurisdiction for one who believe in the Islam of concerning certain civil
dispute which is for example Syaria economics Solving of dispute of
Syaria banking, outside jurisdiction institute, can be gone through by
two option, that is with the peace method (al sulh) or pass the institute
of arbitrase Moslem law (BASYARNAS)
Keyword
1. Religion Justice
2. Basyamas
A. PENDAHULUAN
Kedudukan dan peran hukum ekonomi Islam di Indonesia
semakin terasa penting manakala dihubungkan dengan
pembangunan ekonomi nasional yang disebut-sebut berorientasi
atau berbasis kerakyatan. Urgensi dari kedudukan dan peran
hukum ekonomi Islam dapat dilihat dari berbagai sudut pandang,
misalnya sudut pandang sejarah, komunitas bangsa Indonesia,
kebutuhan masyarakat dan dari sisi falsafah dan konstitusi Negara
Indonesia.
Dari sudut pandang kesejarahan, jauh sebelum Negara
Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, sebelum kolonial Eropa
menjajah nusantara, maupun setelah merdeka dan hingga sekarang
ini, negeri ini telah dihuni oleh penduduk yang mayoritas beragama
Islam. Di daerah-daerah tertentu, hukum ekonomi Islam telah
dipraktekkan dalam masyarakat, seperti system bagi hasil dalam
pertanian, peternakan, dan symbol-simbol transaksi perdagangan di
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sejumlah pasar tradisional yang terkesan kental dengan madzhabmadzhab fiqh yang dikenal dalam masyarakat.
Dari segi komunitas yang mendiami Negara Republik
Indonesia, mayoritas beragama Islam, maka adalah wajar jika
hukum negara dipengaruhi oleh hukum agama yang dianut
mayoritas penduduknya. Pemberlakuan hukum ekonomi Islam
sama sekali tidak terkait dengan apa yang dikenal dengan sebutan
“diktator mayoritas” dan atau “tirani minoritas”. Alasannya, karena
penerapan hukum ekonomi Islam tidak dilakukan secara paksa
apalagi dipaksakan, bahkan secara sukarela para pebisnis non
muslim tertarik dengan praktek ekonomi Islam. Sistem ekonomi
Islam termasuk system hukumnya berjalan sebanding dan sederajat
dengan system ekonomi dan system hukum ekonomi konvensional.
Dari sudut kebutuhan masyarakat, kehadiran system hukum
ekonomi Islam di Indonesia juga disebabkan oleh kebutuhan
masyarakat pada umumnya. Terbukti dengan keterhbatan aktif
lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga ekonomi lain
yang juga menerima kehadiran system ekonomi Islam, baik
lembaga keuangan seperti perbankan maupun non perbankan dan
lembaga pembiayaan lainnya. Di negara hukum Indonesia,
kedudukan hukum ekonomi Islam sesungguhnya sangatlah kuat
sebagaimana kedudukan hukum Islam secara umum. Demikian
pula peran hukum ekonomi Islam bisa digunakan terutama dalam
menopang, melengkapi, dan mengisi kekosongan hukum ekonomi
nasional, sebagaimana peran hukum Islam secara umum bisa
menopang, melengkapi dan mengisi kekosongan hukum nasional.
Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia
dewasa ini, sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar tuntutan sejarah
dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) sebagai
mana di sebutkan di atas, tetapi lebih jauh dari itu adalah karena
adanya kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan
benar betapa adil dan meratanya system ekonomi Islam dalam
mengawal kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dirita-citakan
para pendiri Negara Republik Indonesia.-Kedudukan ekonomi
Islam sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai
dasar dan falsafah negara Indonesia, terutama sila “Ketuhanan
Yang Maha Esa” dan juga tidak berlawanan dengan UUD 1945
sebagai konstitusi negara Indonesia sebagaimana dalam
pembukaannya disebutkan “... Dengan mewujudkan suatu keadilan
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sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” juga Pasal 29, 33, dan 34
UUD 1945.
Salah satu kegiatan ekonomi Islam adalah perbankan syari’ah.
Masyarakat Ekonomi Internasional, mengenal Bank Syariah
dengan istilah “Islamic Banking” atau “Islamic Window”. Dan
pada mula berdirinya bank Islam banyak diragukan berbagai pihak,
dengan alasan bahwa system perbankan tanpa bunga (interest free)
adalah sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim, karena bagaimana
dengan biaya operasionalnya kalau tidak ada bunga.
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan, secara implisit disebutkan bahwa Bank Syariah adalah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup orang banyak berdasarkan prinsip syari’ah. Bank syariah, di
samping untuk melayani masyarakat menengah dan bawah,
peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengizinkan
beroperasinya lembaga keuangan mikro yang dikenal dengan
baitul mal wa tamwil (BMT). Dasar pemikiran pengembangan
bank syariah adalah untuk memberikan pelayanan jasa perbankan
kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani
oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut
menggunakan sistem bunga.
Bank Islam memberikan layanan bebas bunga (interest free)
kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dalam
semua bentuk transaksi dilarang oleh Islam. Islam melarang kaum
muslimin menarik atau membayar bunga. Larangan atas bunga
inilah yang membedakan sistem perbankan syariah dengan sistem
perbankan konvensional. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan
mengenai apakah riba sama dengan atau ada kaitannya dengan
bunga (interest) atau tidak, namun sekarang tampak ada konsensus
di kalangan ulama, bahwa istilah riba meliputi segala bentuk
bunga.
Dalam kegiatan ekonomi yang bebas bunga sekalipun,
dimungkinkan teijadinya perselisihan, dan untuk mengantisipasi
nya telah dibentuk lembaga yang diberi wewenang oleh undangundang untuk menyelesaikannya, yaitu peradilan agama. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam
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mengenai perkara perdata tertentu yang antara lain ekonomi
syariah. Ini berarti semua sengketa mengenai kegiatan ekonomi
syariah, baik dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah,
sampai bisnis syariah pada umumnya, secara yuridis menjadi
kewenangan peradilan agama.
B.

P rin sip-P rinsip P en egak an H ukum d i Indonesia

Manusia (personlijk) sebagai ciptaan Allah dan badan hukum
(personrecht) sebagai ciptaan hukum, mempakan subyek hukum
dalam lalu lintas hukum. Manusia dan badan hukum yang dalam
terminologi hukum disebut “orang ” dalam aktifitasnya sehari-hari
khususnya dalam kegiatan bisnis sangat mungkin saling
bersinggungan dan menimbulkan akibat hukum. Dalam melakukan
hubungan hukum, manusia atau badan hukum bisa saja terjadi
konflik atau sengketa keperdataan.
Secara prinsip, penegakan hukum di Indonesia hanya dapat
dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (judicial power) yang
dilembagakan secara konstitusional yang lazim disebut badan
yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian yang berwenang
memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang
bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak kepada
Mahkamah Agung RI.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas menyatakan bahwa
yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya
badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang.
Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal
dan official dan bertentangan dengan prinsip under the authority o f
law.
Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, Pasal 24 ayat (2)
UUD 1945 (amandemen ketiga tahun 2001) j o. Pasal 10 UndangUndang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
dinyatakan bahwa ada 4 (empat) lingkungan badan peradilan di
bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI yaitu lingkungan Peradilan
Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer
dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian,
dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
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2004 dinyatakan bahwa, tidak menutup kemungkinan penyelesaian
perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau
arbitrase. Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004, secara tegas disebutkan bahwa suatu
sengketa perdata selain diselesaikan melalui lembaga peradilan
(proses litigasi), dapat pula diselesaikan secara perdamaian (non
litigasi) melalui lembaga di luar peradilan seperti lembaga
arbitrase.
Perbankan Syariah termasuk dalam lingkup hukum perdata
atau muamalat dalam Hukum Islam, dan lebih khusus lagi bagian
dari hukum bisnis. Sengketa perdata atau muamalat dalam hukum
Islam penyelesaiannya bisa menempuh jalan perdamaian (al-Shulh)
atau arbitrase (al-Tahkim) atau jalan terakhir melalui proses
peradilan (al-Qadlay. Dengan demikian jika terjadi sengketa antara
Bank Syari’ah dengan nasabahnya, maka sebolum monempuh jalur
hukum melalui lembaga peradilan, para pihak dapat menempuh
cara lain yang dipandang menguntungkan kedua belah pihak yaitu
melalui perdamaian atau arbitrase atau dikenal dengan ADR
(Alternative Dispute Resolution).
C.

L em b aga
Y u d icial
1.

P en yelesaian

S en gk eta

Perbankan

S yariah

N on

L em b aga P erdam aian (al-Shulh).

Konsep shulh (perdamaian) merupakan doktrin utama
dalam Hukum Islam di bidang muamalat untuk menyelesaikan
suatu sengketa, dan ini sudah merupakan conditio sine qua
non dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada
hakekatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka,
melainkan lebih berupa fitrah dari manusia.
Di Indonesia, lembaga perdamaian telah diakui
keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa negara
memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan
masalah sengketa bisnisnya di luar lembaga peradilan, baik
melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau
penilaian para ahli.
Dalam usaha perdamaian ini para pihak mengadakan
pertemuan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan
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sengketa atau beda pendapat di antara mereka dan hasilnya
dituangkan dalam bentuk tertulis, namun jika mereka gagal
mencapai kesepakatan, maka mereka menunjuk mediator
untuk membantu menemukan pemecahan masalah dengan
hasil win-win solution.
Penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian adalah
sangat cocok dan dianggap paling baik, karena dengan jalan
musyawarah akan diketemukan jalan keluar untuk mengakhiri
sengketanya dengan tidak ada yang merasa dikalahkan
sehingga para pihak sama-sama merasa puas dan terhindar dari
rasa permusuhan. Oleh karena itu masyarakat pelaku bisnis
lebih cenderung memilih lembaga perdamaian atau alternatif
penyelesaian sengketa di luar peradilan dari pada melalui
pengadilan atau arbitrase seperti BANI (Badan Arbitrase
Nasional Indonesia).
Lembaga Arbitrase (al-Tahklm).
a. Pengertian Arbitrase
Arbitrase, adalah cara penyelesaian suatu sengketa
perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para
pihak yang bersengketa.
b. Yurisdiksi Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS)
Sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase
Syariah Nasional (BASYARNAS), pada BAB I Yurisdiksi
(Kewenangan), Pasal 1 disebutkan bahwa Yurisdiksi Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), meliputi:
1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa
muamalat/perdata yang timbul dalam hubungan
perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain
dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk
menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase
Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan
Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS).
2) Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa
adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan

berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para
pihak. Klausula-klausula yang seperti itu bisa
dicantumkan dalam perjanjian atau dalam suatu akta
tersendiri setelah sengketa timbul.
c. Susunan Pengurus Badan Arbitrase Syariah Nasional
Sebagai sebuah organisasi atau badan, Badan Arbitrase
Syariah Nasional (BASYARNAS) mempunyai susunan
organisasi yang terdiri atas Penasehat, Ketua, Wakil Ketua,
dan beberapa orang anggota tetap, beberapa anggota tidak
tetap dan sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang
sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara
dan beberapa orang anggota tetap tersebut diangkat dan
diberhennkan atas usulan Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAS) oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI). Untuk pertama kali mereka diangkat atas
pengusulan Tim Inti pendiri Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAS).
Jangka waktu pengangkatan jabatan tersebut adalah
untuk waktu 5 (lima) tahun, setelah itu mereka dapat
diangkat kembali. Ketua, Wakil Ketua, dan beberapa orang
anggota tetap merupakan pengurus (board o f managing
directors)
Badan
Arbitrase
Syariah
Nasional
(BASYARNAS), dan sekaligus menjadi Arbitrator. Ketua
Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah ex officio
penasihat. Untuk menjalankan fungsi ini ia dapat dibantu
oleh anggota-anggota Dewan Pengurus Harian Majelis
Ulama Indonesia (MUI).
d. Prosedur
Badan
Arbitrase
Syariah
Nasional
(BASYARNAS)
Setiap
lembaga
apapun
dalam
menjalankan
operasionalnya selalu disertai dengan kewenangan dan
peraturan prosedur. Demikian juga dengan Badan Arbitrase
Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga
Arbitrase mempunyai kewenangan, peraturan dan prosedur
yang telah ditetapkan oleh lembaga itu sendiri sebagai
hukum acaranya.
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Sebagai gambaran tentang peraturan dan prosedur
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai
berikut:
1. Pengajuan Permohonan Proses arbitrase dimulai
dengan didaftarkannya surat permohonan untuk
mengadakan arbitrase oleh Sekretaris dalam Register
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
Dalam surat permohonannya tersebut harus memuat
sekurang-kurangnya nama lengkap dan tempat tinggal
atau tempat kedudukan kedua belah pihak atau para
pihak, suatu uraian singkat tentang salinan naskah
perjanjian Arbitrasenya dan suatu surat kuasa khusus
jika diajukan oleh kuasa hukum.
2. Selanjutnya, surat permohonan itu akan diperiksa oleh
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS),
untuk menentukan apakah Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAS) berwenang memeriksa dan
memutuskan sengketa arbitrase yang dimohonkan tadi.
Dalam hal perjanjian atau klausula arbitrase dianggap
tidak cukup kuat dijadikan dasar kewenangan Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) untuk
memeriksa sengketa yang diajukan, maka Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) akan
menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima (niet
outvankelijk verklaard) yang dituangkan dalam sebuah
penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebelum
pemeriksaan dimulai atau dapat pula dilakukan oleh
arbiter tunggal atau arbiter majelis yang ditunjuk
dalam hal pemeriksaan telah dimulai. Sebaliknya, jika
perjanjian atau klausula arbitrase dianggap telah
mencukupi, maka Ketua Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAS) segera menetapkan dan
menunjuk arbiter tunggal atau Majelis yang akan
memeriksa dan memutus sengketa berdasarkan berat
ringannya sengketa. Arbiter yang ditunjuk tersebut
dapat dipilih dari arbiter atau menunjuk seorang ahli
dalam bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi
arbiter, karena pemeriksaannya memerlukan suatu

keahlian khusus. Dengan demikian susunan arbiter
dapat pula dalam bentuk tunggal atau Majelis.
3. Arbiter yang ditunjuk memerintahkan untuk
menyampaikan salinan surat permohonan kepada
Termohon disertai perintah untuk menanggapi
permohonan tersebut dan memberikan jawabannya
secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30
(tiga puluh) liari teihitung sejak diterimanya salinan
surat permohonan dan surat panggilan. Segera setelah
diterimanya jawaban dari Termohon, atas perintah
Arbiter tunggal atau Ketua Arbiter Majelis, salinan
dari jawaban tersebut diserahkan kepada Pemohon dan
bersamaan dengan itu memerintahkan kepada para
pihak untuk menghadap di muka sidang Arbitrase pada
tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan
bahwa mereka boleh mewakilkan kepada kuasa
hukumnya masing-masing dengan surat kuasa khusus.
4. Pemeriksaan persidangan Arbitrase dilakukan di
tempat kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS), kecuali ada persetujuan dari ke dua
belah pihak, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat
lain. Arbiter Tunggal atau Majelis dapat melakukan
sidang keempat untuk memeriksa saksi, barang, atau
benda dokumen yang mempunyai hubungan dengan
para pihak yang bersengketa. Putusan harus diambil
dan dijatuhkan di tempat kedudukan Badan Arbitrase
Syariah Nasional (BASYARNAS).
5. Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan
berlangsung Arbiter tunggal atau majelis harus
memberi perlakuan dan kesempatan yang sama
sepenuhnya terhadap para pihak (equality before the
law) untuk membela dan mempertahankan kepenting
an yang disengketakannya. Arbiter tunggal atau
Majelis, baik atas pendapat sendiri atau para pihak
dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar
keterangan saksi, termasuk saksi ahli dan pemeriksaan
secara lisan di antara para pihak, setiap bukti atau
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6.

7.

dokumen yang disampaikan salah satu pihak kepada
Arbiter Tunggal atau Majelis salinannya harus
disampaikan
kepada
pihak
lawan.
Namun,
pemeriksaan dibolehkan secara lisan (oral hearing).
Tahap pemeriksaan dimulai dari jawab-menjawab
(replik-duplik), pembuktian dan putusan dilakukan
berdasarkan kebijakan Arbiter Tunggal atau Majelis.
Dalam jawabannya, atau paling lambat pada sidang
pertama pemeriksaan, Termohon dapat mengajukan
suatu tuntutan balasan (reconventie). Terhadap
bantahan yang diajukan Termohon, Pemohon dapat
mengajukan jawaban (replik) yang dibarengi dengan
tambahan tuntutan (Additional Claim) asal hal itu
mempunyai hubungan yang sangat erat langsung
dengan pokok yang disengketakan serta termasuk
dalam Yurisdiksi Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS), baik tuntutan konvensi, rekonvensi
maupun additional claim akan diperiksa dan diputus
oleh Arbiter atau majelis terlebih dulu akan
mengusahakan tercapainya perdamaian. Apabila usaha
tersebut berhasil, maka Arbiter Tunggal akan membuat
akta perdamaian dan mewajibkan kedua belah pihak
untuk memenuhi dan mentaati perdamaian tersebut
masing-masing. Sebaliknya, apabila perdamaian tidak
berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Majelis akan
meneruskan pemeriksaan sengketa yang dimohon.
Dalam hal yang diteruskan para pihak dipersilahkan
untuk memberikan argumentasi dan pendirian masingmasing serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap
perlu untuk mengatakannya. Seluruh pemeriksaan
dilakukan secara tertutup sesuai dengan saran arbitrase
yang tertutup.
Arbiter tunggal atau Majelis akan menutup
pemeriksaan sengketa Arbitrase dan menetapkan suatu
hari sidang untuk mengucapkan putusan yang diambil,
bila menganggap pemeriksaan telah cukup, dengan
tidak menutup kemungkinan dapat membuka sekali
lagi pemeriksaan (to reopen) sebelum putusan
dijatuhkan bila dianggap perlu.

8.

Putusan diambil dan diputuskan dalam suatu sidang
yang dihadiri kedua belah pihak. Bila para pihak telah
dipanggil secara patut, tetapi jika tidak ada yang hadir,
maka putusan tetap diucapkan. Seluruh proses
pemeriksaan sampai diucapkannya putusan oleh
Arbiter Tunggal atau majelis akan diselesaikan
selambat-lambatnya sebelum jangka waktu 6 (enam)
bulan habis, terhitung sejak dipanggilnya pertama kali
para pihak untuk menghadiri sidang pertama
pemeriksaan.

9.

Putusan Arbitrase tersebut harus memuat alasanalasan, kecuali para pihak menyetujui putusan tidak
perlu membuat alasan. Arbiter Tunggal atau Majelis
hams momutus berdasar kepatutan dan keahlian sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian
yang menimbulkan sengketa dan disepakati para pihak.
Putusannya bersifat final dan mengikat para pihak
yang bersengketa dan para pihak wajib mentaati serta
memenuhi secara suka rela seperti yang disebut di atas.
Apabila putusan tidak dipenuhi secara suka rela, maka
putusan dijalankan menurut ketentuan yang diatur
dalam Pasal 637 RV dan Pasal 639 RV.

Penjelasan Pasal 637 RV adalah :
“Putusan para wasit yang dilaksanakan atas kekuatan
surat perintah dari Raad van Justise (baca: Ketua
Pengadilan Negeri). Hal itu dicantumkan di atas surat
putusan asli dan disalin pada turunan yang dikeluarkan.”
Penjelasan Pasal 639 RV adalah :
“Putusan wasit yang dilengkapi dengan surat dari
Ketua Raad Van Justise (baca: Ketua Pengadilan Negeri)
yang berwenang dilaksanakan menurut cara pelaksanaan
biasa.”
Walaupun putusan Arbiter itu bersifat final, namun
Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional
memberikan kemungkinan kepada salah satu pihak untuk
mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan
(annulment o f the award) Arbitrase tersebut yang
disampaikan kepada sekretaris Badan Arbitrase Syariah
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Nasional dan tembusan kepada pihak lawan sebagai
pemberitahuan. Pengajuan pembatalan putusan paling
lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal
putusan diterima, kecuali mengenai alasan penyelewengan
dan hal itu berlaku paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun
sejak putusan dijatuhkan. Permintaan pembatalan putusan
hanya dapat dilakukan berdasarkan salah satu alasan
sebagai berikut:
a. Penunjukan Arbiter Tunggal atau Majelis tidak sesuai
dengan ketentuan,
b. Putusan melampaui batas kewenangan Badan Arbitrase
Syariah Nasional,
c. Putusan melebihi yang diminta para pihak,
d. Terdapat penyelewengan di antara salah seorang
anggota arbiter,
e. Putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok dan
putusan tidak memuat alasan-alasan yang menjadi
landasan pengambilan putusan.
Dalam tempo 40 (empat puluh) hari sejak permintaan
pembatalan putusan diterima, sekretaris, Ketua Dewan
Pengurus hams segera membentuk komite Ad. Hoc yang
terdiri dari 3 (tiga) orang yang akan bertindak memeriksa
dan memutus permintaan pembatalan. Anggota komite
ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengums dan salah seorang
dari mereka bertindak sebagai ketua merangkap anggota,
dan tidak boleh ditunjuk arbiter yang ikut dalam Majelis
yang memberi putusan yang diminta pembatalannya.
Selama pemeriksaan pembatalan berlangsung, komite dapat
memerintahkan penundaan eksekusi putusan jika hal itu
dianggap perlu sampai komite menjatuhkan putusan. Jika
komite mengabulkan pembatalan, sengketa semula timbul
kembali dan atas permintaan salah satu pihak dapat
diajukan penyelesaian dengan membentuk Arbiter baru
yang ditentukan oleh Ketua Badan Arbitrase Syariah
Nasional.

e. Jenis-jenis Lembaga Arbitrase
Secara teori, pelaksanaan sistem arbitrase dapat
dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu :
1) Arbitrase dalam bentuk ad hoc.
Arbitrase dalam bentuk ad hoc yang tugasnya
hanya untuk menyelesaikan perkara yang dipercayakan
kepadanya saja. Apabila tugasnya dalam memeriksa,
mendamaikan, dan memutus sengketa telah selesai,
maka selesai dan bubarlah lembaga arbitrase tersebut.
2) Arbitrase dalam bentuk permanent.
Arbitrase dalam bentuk permanent yaitu berbentuk
suatu lembaga atau badan yang keberadaannya tidak
tergantung pada ada atau tidak adanya perkara yang
haras diselesaikan.
Di Indonesia terdapat 2 (dua) badan arbitrase
nasional yang permanen yaitu :
a)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang
didirikan oleh Kadin pada tahun 1977;
b) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
berdiri tanggal 24 Desember 2003, yang semula
bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia
(BAMUI) didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI) tanggal 21 Oktober 1993.
Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian
sengketa di bidang bisnis atau perdagangan dan keuangan adalah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternative Penyelesaian Sengketa.
Penyelesaian sengketa dengan sistem arbitrase atau melalui
suatu badan arbitrase haras menjadi kesepakatan tertulis oleh para
pihak dan umumnya terdapat dalam klausul ketika membuat
peq'anjian, namun dapat juga dibuat tertulis setelah terjadi sengketa
dan tidak bisa diselesaikan secara damai. Dengan adanya
perjanjian tertulis tersebut berarti para pihak telah secara sadar
meniadakan haknya untuk mengajukan penyelesaian perkaranya
melalui Pengadilan. Atas dasar klausul arbitrase itu, maka
Pengadilan menjadi tidak berwenang mengadili sengketa para
pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase.
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Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, maka Badan
Arbitrase Syariah Nasional, adalah lembaga hakatn (arbitrase
syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan
memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang
perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain, khususnya
yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
Putusan yang dijatuhkan oleh badan arbitrase termasuk
didalamnya BASYARNAS bersifat final, berkekuatan hukum tetap
dan mengikat para pihak. Artinya bahwa putusan badan arbitrase
mulai berlaku pada saat dijatuhkan putusan oleh arbiter dan tidak
ada upaya hukum seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan
kembali sebagaimana yang berlaku di lembaga peradilan. Dengan
demikian putusan arbitrase bersifat final dan binding.
D. Penutup
Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, di luar
lembaga peradilan, dapat ditempuh 2 (dua) opsi, yaitu dengan
metoda perdamaian (al sulh) atau lewat lembaga arbitrase syariah
(BASYARNAS).

00O00
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IDE DASAR SISTEM PIDANA MINIMUM
KHUSUS DAN IMPLEMENTASINYA
Aminal Umam
1.

Pendahuluan
Penegakan hukum pidana, secara fungsional akan melibatkan
minimal 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundangundangan; faktor aparat/badan penegak hukum; dan faktor
kesadaran hukum. Faktor perundang-undangan - dalam hal ini
perundang-undangan pidana, meliputi hukum pidana materiel
(hukum pidana substantif), hukum pidana formil (hukum acara
pidana) maupun hukum pelaksanaan pidana. Berkaitan dengan
faktor perundang-undangan pidana ini, Ketua Mahkamah Agung
RI, Bagir Manan, mengatakan, bahwa dua aspek penting dalam
keberhasilan penegakan hukum pidana tersebut, adalah isi/hasil
penegakan hukum (substantive justice) dan tata cara penegakan
hukum (procedural justice).
Untuk faktor perundang-undangan inipun terkait dengan
tahapan-tahapan kebijakan formulatif (legislatif), kebijakan
aplikatif (yudikatif) dan kebijakan administratif (eksekutif). Dapat
dikatakan, bahwa pada tahap kebijakan formulasi merupakan
penegakan hukum “in abstracto”, yang’pada gilirannya akan
diwujudkan dalam penegakan hukum “in concrete. ” (melalui tahap
kebijakan aplikasi dan eksekusi).
Pemidanaan dapat dilihat sebagai rangkaian proses dan
kebijakan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui 3
(tiga) tahapan berikut, yaitu tahap legislatif (kebijakan formulatif);
tahap yudikatif (kebijakan aplikatif) dan tahap eksekutif (kebijakan
administratif). Oleh karena pemidanaan adalah sarana yang dipakai
dalam penegakan hukum pidana, maka dikatakan bahwa
penegakan hukum pidana bukan hanya menjadi tugas-kewajiban
aparat penerap hukum (yudikatif) dan pelaksana hukum
(eksekutif), tetapi juga menjadi tugas-kewajiban aparat pembuat
hukum (legislatif).
Dan, apabila harus diperbandingkan di antara 3 (tiga) tahapan
tersebut maka kebijakan yang dibuat aparat pembuat undang-
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undang (kebijakan formulatif) merupakan tahap yang strategis.
Letak strategisnya adalah karena garis-garis kebijakan sistem
pidana dan pemidanaan yang diformulasikan oleh aparat legislatif
mempakan landasan legalitas bagi aparat penerap pidana (aparat
yudikatif) dan aparat pelaksana pidana (aparat eksekutif/
administratif) Hal ini juga berarti, apabila pada tahap kebijakan
formulatif ini terdapat kelemahan perumusan pada sistem
pemidanaannya, maka eksesnya berimbas pada tahap-tahap
berikutnya (tahap aplikasi dan tahap eksekusi). Dengan perkataan
lain, kelemahan penegakan hukum pidana “in abstracto” akan
membawa pengaruh pada kelemahan penegakan hukum “in
concrete” Terlihatlah betapa urgennya kebijakan legislatif
(kebijakan formulasi) mengenai hukum pidana dalam keseluruhan
penegakan hukum pidana tersebut.
Dalam praktek pembuatan perundang-undangan di Indonesia,
penggunaan pidana sebagai bagian dari politik/kebijakan hukum
pidana sudah dianggap sebagai hal yang wajar, hingga terkesan
tidak perlu lagi dipersoalkan eksistensinya. Akibat yang bisa
dilihat adalah hampir selalu dicantumkannya sanksi pidana, baik
mengenai strafsoort, atau strafmaat ataupun strafmodus pada
setiap kebijakan pembuatan perundang-undangan pidana di
Indonesia, dengan tanpa adanya penjelasan resmi tentang
pemilihan atau penentuannya.
Dari bermacam produk perundang-undangan pidana di
Indonesia akhir-akhir ini, ada yang menentukan pidana maksimum
khusus saja, namun ada beberapa lainnya, utamanya pada delikdelik tertentu, sekaligus disebutkan pidana maksimum khusus dan
pidana minimum khususnya, baik dengan perumusan alternatif,
atau kumulatif, atau juga kumulatif-altematif.
Selanjutnya dalam tataran aplikasi, pada delik-delik tertentu
sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa,
ternyata ada beberapa hakim (dengan pertimbangan hukum
tertentu) yang menjatuhkan pidana dibawah batas/limit ancaman
pidana minimum khusus dalam rumusan deliknya, pada hal
sesungguhnya pembuat undang-undang menetapkan pidana
minimum khusus untuk delik-delik tertentu tersebut adalah bukan
tanpa maksud dan tujuan. Deviasi tersebut menyisakan pertanyaan :
apakah ide dasar atau landasan filosofis ditentukannya sistem
pidana minimum khusus?, dan dilihat dari aspek sistem
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pemidanaan, juga dengan membandingkannya dengan penerapan
sistem pidana maksimum yang dianut KUHP, adakah persyaratan
normatif yang harus ada terlebih dahulu untuk efektivitas aplikasi
sistem pidana minimum khusus tersebut ?. Pada tulisan ini, hanya
akan dibahas permasalah pertama.
2.

Ide Dasar Sistem Pidana Minimum Khusus
Di tingkat aplikasi, suatu putusan pidana yang dijatuhkan
hakim dapat membawa dampak luas, tidak hanya bagi pelaku
tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi juga bagi korban dan
masyarakat. Ini karena dalam proses penjatuhan pidana, di samping
bersentuhan dengan aspek yuridis, juga di dalamnya terkait dengan
aspek sosiologis dan aspek filosofis.
Ada wacana diantara para pemerhati hukum, bahwa untuk
penjatuhan pidana pada delik-delik tertentu, manakah yang harus
lebih diprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum di satu
pihak ataukah kepentingan keadilan di lain pihak, demikian juga,
manakah yang harus diprioritaskan antara kepentingan
perlindungan masyarakat di satu pihak, dengan kepentingan
pembinaan individu pelaku tindak pidana di lain pihak. Hal ini
merupakan reaksi dan sikap kritis terhadap “beragamnya”
strafmaat yang sudah diputuskan oleh lembaga peradilan terhadap
perkara-perkara tindak pidana tertentu tersebut. Tampak luar dari
persoalan tersebut adalah munculnya issue disparitas pidana
(disparity o f sentencing) diantara delik-delik tertentu tersebut.
Secara umum dapat dikatakan, bahwa dilihat dari sumbernya,
maka faktor penyebab disparitas pidana selain berasal dari hakim
(yang menjatuhkan putusan pidana), juga utamanya berasal dari
kelemahan hukum positif (peraturan perundang-undangan).
Dilatarbelakangi oleh pertama, adanya fakta disparitas pidana
yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak
berbeda kualitasnya, dan kedua, adanya keinginan untuk
memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar
minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan
merugikan/membahayakan masyarakat/negara, serta ketiga, demi
untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (general
prevention) terhadap delik-delik tertentu yang dipandang
membahayakan dan meresahkan masyarakat, maka lembaga
pembuat undang-undang kemudian menentukan, bahwa untuk
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delik-delik tertentu tersebut, disamping ada pidana maksimum
khususnya, juga sekaligus ditentukan pidana minimum khususnya.
Ide dasar sistem pidana minimum khusus tersebut kemudian
(idealnya) ditindaklanjuti dengan menentukan kriteria kualitatif
dan kuantitatif untuk sistem pidana minimum khusus. Ini berarti,
pemegang kebijakan legislasi dalam membuat suatu undangundang pidana, tidak boleh sembarangan dan asal taruh pidana
minimum khusus di dalam rumusan deliknya, dengan tanpa
memperhatikan kriteria kualitatif dan kuantitatif sistem pidana
minimum khusus.
3.
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Implementasi
Indonesia sampai dengan sekarang ini belum memiliki “sistem
pemidanaan yang bersifat nasional” yang di dalamnya mencakup
“pola pemidanaan” dan “pedoman pemidanaan”. “Pola
pemidanaan”, yaitu acuan/pedoman bagi pembuat undang-undang
dalam membuat/menyusun peraturan perundang-undangan yang
mengandung sanksi pidana. Istilah pola pemidanaan ini sering juga
disebut “pedoman legislatif’ atau “pedoman formulatif’.
Sedangkan “pedoman pemidanaan” adalah pedoman penjatuhan/
penerapan pidana untuk hakim (“pedoman yudikatif’ / “pedoman
aplikatif’) Dilihat dari fungsi keberadaannya, maka pola
pemidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundangundangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional dibuat.
Memang kita sudah memiliki UU No. 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun substansi
undang-undang ini adalah lebih mengenai asas, proses/prosedur
penyiapan, pembahasan, teknis penyusunan dan pemberlakuannya.
Undang-undang ini sama sekali tidak menyinggung tentang
“pemidanaan”, setidaknya hal-hal yang berkaitan tentang jenis
pidana (strafsoort), kriteria sedikit-lamanya pidana (strafmaat)
serta cara pelaksanaan pidana (strafmodus).
Meski Indonesia belum memiliki “pola pemidanaan” yang
berkaitan dengan kriteria kualitatif dan kuantitatif penentuan
pidana minimum khusus namun bila menyadari bahwa efektivitas
penegakan hukum itu bertitik tolak dari kualitas produk kebijakan
legislatif, maka melihat perkembangan doktrin pidana dan atau
melakukan studi komparasi pada beberapa perundang-undangan

pidana negara lain yang sudah mengatur hal itu adalah salah satu
solusinya.
Secara kualitatif, menurut doktrin Dmu Pengetahuan Hukum
Pidana, delik-delik tertentu yang dapat ditentukan pidana minimum
khususnya adalah yang berkarakter berikut:
a. Delik-delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan
atau meresahkan masyarakat;
b. Delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya
(erfolgsqualijizierte delikte).
Selanjutnya untuk ukuran kuantitatif, tidak ada bahan rujukan
baku. Salah satu solusinya adalah dengan membandingkannya
dengan formulasi pidana minimum khusus di beberapa KUHP
negara lain.
4.

Formulasi Sistem Pidana Minimum Khusus
Ada beberapa contoh undang-undang khusus yang
mencantumkan pidana minimum khusus di dalam rumusan
deliknya, diantaranya adalah : UU No. 7 Th. 1992 juncto UU No.
10 Th. 1998 tentang Perbankan; UU No. 5 Th. 1997 tentang
Psikotropika; UU No. 22 Th. 1997 tentang Narkotika; UU No. 5
Th. 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat; UU No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia;
UU No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari KKN; UU No. 31 Th. 1999 juncto UU No. 20 Th.
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 42
Th. 1999 tentang Jaminan Fidusia; UU No. 19 Th. 2002 tentang
Hak Cipta; UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak; UU
No. 24 Th. 2002 tentang Surat Utang Negara; UU No. 12 Th. 2003
tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD; UU No. 13 Th. 2003
tentang Ketenagakerjaan; UU No. 15 Th. 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; UU No. 23 Th. 2003
tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; UU No. 15 Th. 2002
juncto UU No. 25 Th. 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang; UU No. 27 Th. 2003 tentang Panas Bumi; UU No. 2 Th.
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; UU
No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga; UU No. 24 Th. 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan; UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU
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No. 39 Th. 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
Dari formulasi sistem pemidanaan yang diatur dalam undangundang di atas, utamanya yang menyangkut mmusan pidana
minimum khusus, maka nampak hal-hal berikut:
1. Tidak ada keseragaman ukuran kuantitatif tentang kapan atau
pada maksimum pidana (penjara, kurungan, dan denda) berapa
dapat mulai dicantumkan minimum khususnya. Untuk pidana
penjara, ada yang menggunakan ukuran tahun (dari 3 tahun
hingga 15 tahun) dan ada pula yang menggunakan ukuran
bulan. Demikian juga untuk pidana kurungan, ada yang
menggunakan ukuran tahun dan ada pula yang menggunakan
ukuran bulan. Untuk pidana denda, ada yang menggunakan
ukuran jutaan mpiah, dan ada pula yang menggunakan ukuran
milyaran rupiah.
2. Tidak ada keseragaman rentang-kisaran untuk pidana penjara
minimum khususnya. Demikian juga dengan pidana kurungan
minimum khusus dan pidana denda minimum khusus.
Selanjutnya dari kisaran terendah baik untuk pidana penjara,
pidana kurungan maupun pidana denda, dengan menggunakan
ukuran kualitatif, ternyata tidak (semuanya) menunjukkan,
bahwa delik-delik tersebut merupakan delik yang sangat
membahayakan/meresahkan masyarakat, dan atau delik-delik
yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (erfolgsqualifizierte delikte).
3. Tidak ada kesebandingan/kesetaraan rasio antara maksimum
khusus dengan minimum khususnya, baik untuk pidana
penjara, pidana kurungan maupun pidana denda.
5.
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Penutup
Beragamnya mmusan strafmaat dalam undang-undang yang
mencantumkan pidana minimum khusus sebagaimana tersebut di
atas, adalah bersumber pada belum adanya “pola pemidanaan”
yang dapat dipedomani oleh pemegang kebijakan legislasi. Akibat
yang sudah dapat dibayangkan adalah adanya inkonsistensi
formulasi pidana minimum khusus pada beberapa undang-undang
yang menjadi produk kebijakan legislasi tersebut, dan ini pada
gilirannya potensial mempengaruhi efektivitas penegakan
hukumnya di tingkat kebijakan aplikasi.

Melihat adanya realitas kelemahan formulasi pidana minimum
khusus pada undang-undang khusus di luar KUHP, pertanyaan
yang kemudian muncul adalah apakah adanya inkonsistensi
pembuat undang-undang dalam menentukan pidana minimum
khusus tersebut kemudian dianggap wajar bila “dibalas” dengan
sikap yang sama pada tingkat aplikasi?.
Jawabannya sudah pasti akan beragam!. Namun ketika faktorfaktor yang memperingan pidana demikian dominan, maka kepada
sosok hakim juga dituntut untuk (meminjam istilah yang pernah
diutarakan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan)
melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dus, atas nama
keadilan, dalam keadaan tertentu (eksepsional), terhadap pidana
minimum khusus tersebut hams dibuka kemungkinannya untuk
“dapat” turun. Tetapi inipun, kalau dibiarkan dapat “turun bebas”,
potensial menjadi sebuah tirani.
Masalah pokoknya di Indonesia adalah - dan ini sampai
sekarang belum terjawab - seberapa jauh memberi peluang
kebebasan kepada hakim (judicial discretion) untuk “dapat” tumn
(sampai batas tertentu) di bawah batas-limit pidana minimum
khusus dalam suatu formulasi pemndang-undangan, agar
implementasi penegakan hukum yang berkeadilan tersebut tetap
berada dalam koridor kepastian hukum. Dan tidak lain dengan
membuatkan suatu formulasi aturan/pedoman pemidanaan
(straftoemetingsregel Istraftoemetingsleidraad, atau Statutory
guidelines for sentencing) - sebagaimana aturan/pedoman
pemidanaan dalam pola pidana maksimum khusus yang juga
“dapat” naik (sampai batas tertentu) di atas batas-limit pidana
maksimum khususnya, ketika terdapat faktor-faktor yang
memperberat pidana, seperti concursus realis terhadap kejahatan
tertentu, atau recidive terhadap kejahatan tertentu yang sejenis.
— 00OOO00—

103

IMPEACHMENT
SEBAGAI PENGADILAN POLITIK
Oleh : Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.
1.

Pendahuluan
Di beberapa negara, permasalahan yang menyangkut beberapa
perbuatan pidana dan perbuatan tercela yang dilakukan oleh
Presiden, Wakil Presiden dan pejabat tinggi negara lainnya
diselesaikan melalui proses impeachment. Perbuatan yang
dijangkau oleh impeachment biasanya menyangkut penghianatan
terhadap negara, penyuapan dan perbuatan tidak terpuji sejenisnya.
Proses penyelidikan, pembuktian dan pengadilannya tidak sama
dengan proses perkara pidana dan perdata pada umumnya. Begitu
pula sanksi yang dijatuhkan kepada Presiden atau Wakil Presiden
yang terkena impeachment adalah pelengseran dari jabatan dan
diskualifikasi dari posisi kedudukan politisnya. Sebagaimana
dikemukakan oleh Michael J. Gerhardt dalam bukunya The
Federal Impeachment Process, A Constitutional and Historical
Analysis, mengelaborasi antara lain Part o f the Senat’s policy
making function in an impeachment trial is to define the nature o f
the political crime(s) involve in a particular impeachment trial.
Moreover, in much the same manner that it decides (pursuant to
constitutional authorization) on the rules or conditions fo r various
fearings to assist it in making decisions on various legislative
matters, the Senate balanced various considerations, including
efficiency and fairness, in determining the special procedures fo r
gathering evidence fo r each o f the judicial impeachment trials in
the 1980s....it is not surprising to find,particularly in the twentieth
century, that some senators treat the impeachment process as a
unique chance to perform a sacred constitutional duty to address
official misconduct and others view it as disruptive and distracting.
Jadi proses peradilan impeachment bukan peradilan pada
umumnya, tetapi peradilan politik yang melibatkan lembaga politik
seperti Senat dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat (parlemen).
Yurisdiksi impeachment menyangkut apakah ada perbuatan tidak
terpuji berupa penyimpangan atau penghianatan dari pejabat tinggi
negara seperti Presiden dan Wakil Presiden yang diberi mandat
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melaksanakan kekuasaan negara. Konsekuensi yuridisnya, tidak
mungkin ada sanksi pidana atau perdata, karena tidak ada proses
perkara pidana dalam prosedur hukum acara pidana yang dilalui
dan institusi impeachment tidak diberi mandat hukum melakukan
peradilan pidana.
Di dalam Konstitusi Amerika Serikat yang memuat 4300 katakata itu diformulasikan tentang proses impeachment secara garis
besarnya, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai
kewenangan untuk meng-impeach, Senat memiliki kewenangan
untuk mengadili perkara impeachment, dengan alasan tertentu
Presiden dan Wakil Presiden dapat dikenakan impeachment, Ketua
Mahkamah Agung AS harus memimpin persidangan dalam hal
menyangkut presidential impeachment. Senator yang menangani
impeachment harus dalam keadaan telah disumpah atau disahkan,
paling sedikit dua pertiga Senator yang hadir harus menyetujui
untuk memberikan sanksi terhadap pejabat negara yang dikenai
impeachment, hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pejabat yang
dikenai proses impeachment terbatas hanya berupa, pelengseran
dan diskualifikasi.
Dalam bukunya Supreme Conflict, the Inside Story o f The
Struggle For Control o f The United states Supreme Court, Jan
Crawford Greenburg, antara lain memaparkan tentang adanya
dissenting opinion dan concurring opinion dalam proses dan
dinamika peran dari Mahkamah Agung AS. Hakim Agung Antonin
Scalia mengatakan that kind o f legislative history had no place in
criminal sentencing. Hal ini menunjukkan bahwa pasal aturan
hukum pidana harus jelas dan menuntut prosedur hukum acara
serta proses pemeriksaannya yang legitim. Penjatuhan sanksi
pidana tidak bisa dijatuhkan dalam proses pengadilan
impeachment.
Dalam sejarah pemerintahan Amerika Serikat, impeachment
merupakan senjata pamungkas bagi Kongres AS dalam
menghadapi presidential misconduct. Presiden yang terkena atau
dibidik akan di-impeach akan menanggung sanksi politis atau
kehilangan popularitasnya. Seperti isu untuk msng-impeach
Presiden Nixon dalam kasus “Watergate”, keterlibatan dan
tanggung jawab Presiden Reagan dalam kasus “Iran-Contra”,
investasi Bill Clinton dan Hillary Clinton dalam kasus
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“Whitewater". Presiden Philipina Joseph Estrada termasuk yang
pernah terkena proses impeachment terkait dengan tuduhan
korupsi.
2.

Presiden/Wakil Presiden Indonesia dalam Perbandingan
Dalam hubungannya dengan tindakan Presiden/Wakil Presiden
Indonesia jika melakukan perbuatan tercela dan sejenisnya akan
menjadi kewenangan DPR untuk menentukannya. Pendapat DPR
tentang ada atau tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
Presiden/Wakil Presiden tersebut memerlukan pembenaran atau
penolakan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 30 b UU No. 24
Tahun 2003 disebutkan bahwa permohonan wajib dibuat dengan
uraian yang jelas mengenai (e) pendapat DPR bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran
hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menentukan tentang hukum
acara yang harus dipenuhi dalam proses pemeriksaan perkara yang
diproses di Mahkamah Konstitusi dan pemohonnya adalah DPR
secara institusional, bukan beberapa anggota DPR.
Amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut
pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden fnenurut Pasal 83 ayat (2) UU No. 24
Tahun 2003 secara limitatif hanya membenarkan pendapat DPR
atau menyatakan permohonan itu ditolak (Pasal 83 ayat (3) UU No.
24 Tahun 2003). Hal ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan
di Mahkamah Konstitusi pada dasarnya memang bukan peradilan
pidana, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang
menjatuhkan sanksi pidana dalam proses permohonan yang
diajukan DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden. Di beberapa negara lain dalam yang
menyangkut proses impeachment sama dengan yang diatur dalam
Pasal 82 UU No. 24 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa dalam
hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat
proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan
tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh
Mahkamah Konstitusi.
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Dalam mengajukan pendapatnya ke Mahkamah Konstitusi,
DPR wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan
keputusan, jisalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti
mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak
lagi memenuhi syarat (vide, Pasal 80 UU No. 24 Tahun 2005).
Sesuai dengan Pasal 7B UUD 1945 usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden RI diajukan oleh DPR kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat setelah terlebih dahulu mengajukan
permintaan ke Mahkamah Konstitusi yang menentukan membenar
kan pendapat DPR. Kalau ternyata Presiden dan/atau Wakil
Presiden terbukti melakukan perbuatan yang dimohonkan DPR,
maka MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan
usul DPR. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR
yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang
hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan
menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Jadi secara
konstitusional dan yuridis, Mahkamah Konstirusi tidak berwenang
meniatuhkan sanksi pidana, tetapi hanya membenarkan pendapat
DPR atau menyatakan permohonan ditolak. Kendatipun dalam
pendapat DPR ada argumentasi bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau berupa perbuatan tercela.
Seorang anggota komisi impeachment Amerika Serikat tahun
1805, John Randolp pernah mengatakan bahwa impeachment was
not necessarily a criminal preceding at all (Kelly & Harbison, 234 :
1955). Jadi impeachment sama sekali bukan merupakan perkara
pidana. Pada bulan February-Maret 1868, Presiden Amerika
Serikat Andrew Johnson terkena proses impeachment karena
memberhentikan Edwin Stanton yang memiliki jabatan the
Secretary o f War yang akan mempergunakan tentara untuk
mempromosikan hak-hak orang kulit hitam di bagian selatan
negara Amerika Serikat. Pada 24 February 1868, Dewan
Perwakilan Rakyat secara resmi mengajukan sebuah resolusi yang
menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Andrew Johnson di
impeach karena melakukan kejahatan berat dan pelanggaran
hukum. Suatu komisi telah dibentuk untuk menyusun dakwaan
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resmi (On 24 February 1868, the House Representative formally
adopted a resolution declaring “That Andrew Johnson, President
o f the United States, be impeached o f high crimes and
misdemeanors in office. “ A committee was appointed to draw up
formal charges : see William Lasser, 1988:97). Tetapi
impeachment tersebut tidak berhasil melengserkan Presiden
Andrew Johnson. Senator Lyman Trumbull yang berada di posisi
Presiden Andrew Johnson mengingatkan tentang maksud
sebenarnya impeachment untuk apa, dan dampaknya bagi
kestabilan kedudukan presiden di masa mendatang dengan
mengatakan Once set the example o f impeaching a President fo r
what, when the excitement o f the hour shall have subsided, will be
regarded as insufficient cause, and no future President will be safe
who happen to differ with the majority o f the House and two-third
o f the Senate on any measure deemed by them important,
particularly if o f a political character.
Pada tahun 1974 sebagai akibat dari terjadinya kasus
Watergate, Presiden Amerika Serikat Richard M. Nixon
dimasukkan sebagai presiden yang terkena proses peradilan
impeachment. Tetapi Presiden Richard Milhous Nixon
mengunduran diri setelah the Judiciary Committee dari Dewan
Perwakilan Rakyat (the House o f Representatives) merekomen
dasikan untuk dilakukan impeachment. Seperti dikemukakan oleh
Leonard Lurie dalam bukvmya Party Politics, Why We Have Poor
Presidents bahwa Presiden Nixon dalam keadaan di mana riwayat
kedudukannya dalam kesulitan mencari penyelamatan melalui
dukungan partai, sampai akhirnya seluruh anggota Judiciary
Committee Dewan Perwakilan Rakyat mengambil sikap
merekomendasi impeachment terhadap Presiden Nixon. Pada 9
Agustus 1974, Presiden Nixon menjadi presiden pertama yang
mengundurkan diri di Amerika Serikat (Richard Milhous Nixon,
conditioned by an arduous career to seek salvation through the
agency o f party support, toughed it out until all the members o f the
House Judiciary Committee indicated they would recommend his
impeachment to the fu ll House. On August 9,1974, he became the
first president o f the United States to resign., see Lurie : 1980:254).
Sikap Presiden Nixon yang mengundurkan diri sebelum diadili
dalam proses impeachment di Senat AS tersebut, menjadikan
negara Amerika Serikat tidak menanggung biaya sosial politik
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yang lebih mahal. Dalam negara demokrasi penggantian kekuasaan
elektoral selalu menelan biaya sosial, politik, dan ekonomi yang
tinggi. Demokrasi bukan merupakan alat tetapi sikap nilai dan
moralitas bernegara untuk menghargai hak-hak dasar setiap warga
negara untuk diperlakukan secara sama.
Postulat moral diberlakukannya peradilan politik impeachment
adalah tuntutan kebutuhan adanya lembaga untuk menginvestigasi,
mendakwa dan memberi putusan secara politik bahwa Presiden
dan/atau wakil presiden telah melanggar norma moral politik dan
hukum dalam menjalankan konstitusi. Untuk itu perlu adanya
lembaga quasi-judicial yang memiliki legitimasi politik dan
berwenang memberi verifikasi atau falsifikasi terhadap “tuduhan”
yang diajukan oleh lembaga politik yaitu Dewan Perwakilan
Rakyat. Sangkaan adanya pelanggaran hukum dan/atau tindakan
yang menyimpang dari konstitusi yang disimpulkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, secara politis akan menimbulkan krisis
kepercayaan (distrust) bagi pemerintahan.
Peradilan impeachment dinilai sebagai upaya politik legitimasi
dalam menangani adanya indikasi unconstitutional conduct dan
tindakan menyimpang dari pemimpin pemerintahan yang
membahayakan perjalanan pemerintahan dan menghancurkan
kepercayaan bagi integritas negara. Untuk itu diperlukan
manajemen kritis untuk memulihkan (restore) pengelolaan
pemerintahan sesuai dengan norma konstitusi. Seperti halnya yang
dilakukan oleh Wakil Presiden Gerald Ford pada waktu
menggantikan kedudukan Presiden Nixon pada saat dilanda krisis
Watergate. Twenty months later, upon Nixon resignation, Gerald
Ford became president. His first priority was to restore trust in the
government, which had been shaken by the impeachment
proceeding aimed at removing Nixon from office. Initially Ford
enjoyed a great deal o f confidence, but qickly erode when he
pardoned Nixon and thus headed off any possible prosecution in
the future (Cincotta, 1994: 315-316). Jadi segera setelah Wakil
Presiden Gerald Ford menjadi presiden menggantikan Richard M.
Nixon yang mengundurkan diri sebelum diperiksa di pengadilan
impeachment, prioritas utamanya adalah memulihkan kepercayaan
terhadap pemerintahan yang sedang mengalami krisis. Atas
usahanya tersebut Presiden Ford menuai kepercayaan public, tetapi
segera kepercayaan itu menjadi pudar ketika Ford memberi
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pengampunan kepada Nixon yang menutun adanya peluang
tindakan penuntutan proses pidana.
Sebagai peradilan politik, impeachment merupakan control
untuk meminta pertanggungjawaban moral politik dari Presiden
dan/atau Wakil Presiden yang berada dalam puncak kekuasaan
politik (the summit o f political power). Tindakan Presiden dan/atau
Wakil Presiden yang dapat di impeach termasuk bagian dari
korupsi politik (political corruption) yang harus dipertanggung
jawabkan secara politik dan dapat dilanjutkan dengan
pertanggungjawaban dalam proses peradilan pidana. Di negara
tertentu ada yang langsung di mulai dari proses peradilan pidana
sebagaimana proses peradilan yang berlaku bagi masyarakat pada
umumnya. Dengan adanya proses peradilan pidana tersebut akan
muncul dampak politik yang menurunkan pamor dan citra dari
orang yang menduduki puncak kekuasaan politik tersebut. Hal ini
memperjelas bahwa impeachment adalah peradilan politik bukan
peradilan pidana sehingga tidak berwenang menjatuhkan sanksi
pidana, tetapi hanya sanksi politik yang pelengseran dari
kedudukan puncak kekuasaan politik.
Dalam konstitusi Filipina tahun 1935 pelanggaran hukum
Presiden yang menjadi dasar impeachment adalah treason
(penghianatan terhadap negara), bribery (penyuapan), and other
high crimes (dan kejahatan berat lainnya). Penafsiran atas
kejahatan berat lainnya adalah kejahatan yang membahayakan
kehidupan bangsa. Dalam konstitusi Filipina 1973, dengan tetap
mempertahankan tiga bentuk kejahatan tersebut di atas masuk
dalam yurisdiksi impeachment, dan ditambah dengan kejahatan
yang menyangkut graft (sogok-menyogok) dan corruption
(korupsi). Tetapi tidak memasukkan misdemeanors sebagai
tindakan yang dapat di-impeach.
Presiden Filipina Joseph Estrada adalah presiden yang terkena
impeachment karena menerima suap yang berhubungan dengan
perjudian, sehingga dia dilengserkan dan diganti oleh Gloria
Macapagal Arroyo. Setelah selesai menerima konsekuensi politik
akibat proses impeachment yaitu tidak lagi menjadi presiden, pada
tanggal 12 September 2007 Joseph Estrada diadili dalam proses
pidana karena korupsi dan dihukum seumur hidup. Dia dituduh
menggelapkan dana US$ 80 juta (sekitar Rp. 752 milyar) yang
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bemjimg pada sebuah gerakan revolusi yang didukung militer dan
gereja. Tetapi pada 26 Oktober 2007 Presiden Gloria Arroyo
mengampuni mantan Presiden Joseph Estrada dan mendapat reaksi
dari rakyatnya dengan mengatakan Presiden Gloria Arroyo telah
melecehkan keadilan. Jadi kasus Presiden Joseph Estrada
menunjukkan bahwa proses impeachment hanya memberikan
sanksi politis pelengseran dan sanksi pidana dijatuhkan melalui
prosedur hukum acara pidana dan menjadi kewenangan peradilan
pidana yang berada di luar proses peradilan impeachment.
3.

Relevansi Yuridis dari Impeachment
Proses impeachment sebagai peradilan politik menimbulkan
akibat hilangnya legitimasi terhadap Presiden dan/atau Wakil
Presiden. Dalam pandangan Lee Epstein & Jack Knight,
impeachment is an extremely severe form o f sanction for
noncompliance with the law. Bahkan Presiden Amerika Serikat
Thomas Jefferson mengatakan our impeachment procedures a
“bungling way, an impractical thing, a mere scarecrow. ” Jadi
sebagai prosedur yang tidak praktis impeachment merupakan
bentuk sanksi keras yang tidak tunduk kepada hukum acara
pengadilan pada umumnya, karena pada hakikatnya impeachment
merupakan proses penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum
yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui
penyelidikan, pencarian fakta dan diproses oleh serta melalui
lembaga politik yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Dewan
Perwakilan Rakyat dan Senat bukanlah lembaga yudikatif,
melainkan kekuasaan legislatif sebagai lembaga kekuasaan
elektoral.
Negara Amerika Serikat adalah negara yang tidak mewarisi
watak sistem hukum Romawi yang berbau feodalistis, tetapi
bersandar pada prinsip egalitarian justice fo r all, sehingga tidak
memiliki pengadilan khusus untuk mengadili perkara yang
menyangkut pemerintah. Konsekuensinya, negara Amerika Serikat
tidak memiliki pengadilan khusus yang mengadili perkara tata
usaha negara. Dalam korelasinya dengan adanya perkara
impeachment, maka Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat
memimpin persidangan penentuan ada atau tidaknya pelanggaran
hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau wakil Presiden.
Sedangkan kalau di negara Jerman, Indonesia, dan banyak negara
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Eropa Barat untuk membenarkan pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat tentang adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menyatakan permohonan itu
ditolak adalah Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi federal Jerman menangani kasus
perselisihan mengenai penerapan konstitusi. Seperti dikemukakan
Peter Hintereder et.al, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman hanya
dapat membuka perkara apabila ada pihak yang mengajukan
pengaduan kepadanya. Yang berhak mengajukan pengaduan ialah
keempat organ federasi, yaitu Presiden Federal, Bundestag,
Bundesrat dan Pemerintah Federal, atau bagian dari padanya anggota parlemen atau fraksi - serta pemerintah negara bagian
(Hintereder : 2005 : 68-69).
Dari konstelasi tersebut di atas impeachment, per se adalah
proses politik bukan proses hukum, sehingga tidak berwenang
menjatuhkan sanksi hukum, tetapi sanksi politik yaitu secara
deklaratoir membenarkan atau menolak dalil bahwa Presiden
dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum yang
diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti halnya yang
dikemukakan oleh Thomas R. Dye & L. Harmon Zeigler dalam
bukunya The Irony o f Democracy, An Uncommon Introduction to
American Politics, bahwa Impeachment as a Political Process. The
constitution defines an impeachable offense as “treason, bribery,
or other high crimes and misdemeanors. “ But impeachment is not
really a legal process, it is a political process, and Nixon’s
offenses perhaps were more political than criminal, (impeachment
merupakan suatu proses politik. Konstitusi menentukan perbuatan
yang dapat di-impeach adalah “penghianatan, penyuapan, atau
kejahatan-kejahatan berat lainnya dan tindak pidana ringan.”
Tetapi impeachment sebenarnya bukan proses hukum, melainkan
sebagai proses politik, dan pelanggaran dilakukan oleh Presiden
Nixon sejatinya lebih bersifat politis dari pada kriminal.
Sebagai proses politik, dalam proses penyelidikan, investigasi
fakta-fakta, pengajuan pendapat adanya pelanggaran hukum dan
peradilan impeachment berbeda dengan proses peradilan pidana
yang menuntut profesionalisme, legitimasi mandat hukum
penyelidik, penyidik yang Berita Acara Penyidikannya harus Pro
Justitia serta penuntut umum yang memiliki kualifikasi
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professional yuridis, serta peradilan yang bebas (independence
judiciary). Dalam proses impeachment pengajuan “dakwaan”
tentang adanya pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden dilakukan oleh lembaga politik dan begitu pula dalam
proses investigasinya.

— ooOOOoo—
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HAKIM AGUNG DAMARING DYATMIKA
(Sebuah Kontemplasi Budaya)
Dr. H.M. Muslich. Ks., M.Ag.
MUQADDIMAH
Kemajuan ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan terbukanya
wawasan pola berfikir baru mempunyai dampak psikologis mendalam
terhadap pola pandang manusia dalam menjalani profesi, yang setiap
saat rentan bergesekan dengan realitas kehidupan. Pada dataran inilah
manusia dalam menekuni profesi sebagai panggilan hidup dituntut
berfikir secara universal substansial. Namun pada saat yang bersamaan
dituntut berfikir secara lokal terkait dengan batas-batas
Weltanschauung yang terbentuk oleh factor historis, bahasa, agama dan
kultur budaya yang bersifat partikular, primordial dan tradisional.
Hakim Agung sebagai penegak hukum pada tingkat puncak dan
sekaligus sebagai pelaku budaya dalam menjalankan aktifitasnya, untuk
mencapai kemajuan, harga diri, dan pemahaman yang benar perlu
menajamkan kepekaan analisis secara komprehensif simbol-simbol
budaya kehidupan sebagai bagian tak terpisahkan dalam merumuskan
nilai keadilan di tengah-tengah tuntutan global. Dalam melaksanakan
tugas, Hakim Agung terikat pada aturan-aturan formal yang berupa
perundang-undangan yang sudah dikodifikasikan sebagai pisau analisis
ijtihad dalam menangani perkara yang sudah diuji pada pengadilan
tingkat pertama dan banding. Dalam proses epistimologi hukum celah
khilaf, keliru, kontra logika adalah sesuatu yang lazim terjadi.
Pemikiran lokal yang bersumber pada nilai-nilai klasik, kearifan
lokal yang eksistensinya merupakan bagian ontologi budaya manusia
Indonesia yang multi cultural menjadi aspek penting bagi Hakim
Agung untuk menguak suatu kebenaran, keadilan yang menjadi taruhan
terakhir bagi pencari keadilan. Terjadinya split personality yaitu
kepribadian yang terpecah antara tuntutan global dan tuntutan lokal
yang disebabkan karena kurangnya pola fikir yang harmoni dalam
konteks bingkai ijtihad dalam memutuskan suatu perkara. Akibatnya
hukum kurang berfungsi sebagai pelindung, pengayom dan pengayem
masyarakat dan yang terjadi adalah durangkara (kerusakan) yang
menyentuh selumh aspek kehidupan manusia.
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Dalam era global-plural-multi cultural seperti sekarang ini, setiap
saat dapat terjadi peristiwa yang tidak terbayangkan, tidak terduga sama
sekali. Selain membawa kemudahan dan kenyamanan hidup umat
manusia, disisi lain juga sering menimbulkan problem baru. Kontak
budaya semakin cepat, dan pergesekan kultur budaya tidak terelakkan
sangat mempengaruhi respon masyarakat akan menyikapi produk
hukum di Indonesia. Dalam wilayah tradisi besar (high tradition) harus
dilihat pula (law tradition) tradisi kecil yang menyertainya, (lihat;
konsep High Tradition dan law tradition Ernest Gellner, Post
modernism, reason and religion, hal. 11). Profesi hakim agung dalam
ontology budaya Jawa tidak lepas dari ngayahi dharmaning gesang nut
jaman kelakone (menjalani kehidupan sesuai dengan irama tuntutan
zaman) sebagai jalma pinilih (manusia yang dipilih), profesi Hakim
Agung
sebagai pemegang
kontrak
amanah
yang
harus
dipertanggungjawabkan secara vertikal (Allah SWT) dan secara
horizontal (negara dan bangsa) dan layak mendapat penghargaan
sebagai ibadah (pahala) dan penghargaan mu’amalah (berupa materi)
dalam menjalankan karimya.(lihat; M. Muslich. Ks. Konsep Moral
Pendidikan Dalam Manuskrip Kraton Yogya. hal. 2).
HAKIM AGUNG DAN MESUREH KASUDARMAN
Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan sebuah badan peradilan dibawahnya, dan
oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menggerakkan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan, eksistensi ini dipertegas dalam
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi
terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1 UU no 4
tahun 2004). Berorientasi pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945
dan UU No. 4 Tahun 2004 secara legal Hakim Agung adalah pemegang
amanat ijtihad dengan segala konsekuensinya. Ditinjau dari aspek
religius, aspek budaya dan konstitusi fungsi dan peran Hakim Agung
adalah merupakan bentuk pengabdian dalam rangka ngayahi
dharmaning gesang (tugas kehidupan). Dan akan bermakna bagi
seseorang jika dalam menjalankan profesi Hakim Agung didasarkan
pada pengabdian dan ibadah kepada Allah SWT. Para hakim agung
memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (yustiabel)
berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim
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untuk mendapatkan sebuah kebenaran dan keadilan. Setidak-tidaknya
Hakim Agung dalam ngayahi dharmaning gesang harus berupaya
dengan segala kemampuan untuk mewujudkan rechtssieherheit
(kepastian hukum), zwechmassigheit (sebuah kemanfaatan) dan
gerechtigheit (keadilan). Kiat menuju kepastian hukum hanya
dilakukan melalui upaya pengadilan yang berwibawa, tegas dan
edukatif. Hukum harus diposisikan sebagai equality before the law.
Dirnana orang harus disikapi memiliki kedudukan hak dan kewajiban
serta status yang sama, tidak perlu ada perbedaan antara yang satu
dengan yang lainnya. Slogan Hat yustitia et pereat mundus (mesti
langit akan runtuh hukum harus ditegakkan) hukum sebagai panglima
harus membayangi para pemegang amanah penegakan hukum.
Spirit mesureh kasudarman dalam konteks Hakim Agung harus
dimaknai sebagai upaya optimalisasi, usaha dengan tekun untuk
memperoleh kebenaran, keadilan, kesejahteraan melalui amal kebijakan
semata-mata untuk memperoleh perkenan-Nya atau ridho Allah SWT.
Mesureh kasudarman mendorong manusia dalam menekuni profesinya
memiliki kesadaran hidup dengan cara memahami waton bab bener
lupute wong urip. Benere wong urip (betulnya orang hidup) adalah
eling marang uripe (ingat akan hidupnya), lupute wong urip (salahnya
orang hidup) adalah lali marang uripe (lupa akan hidupnya) lan ora
ngerti marang kewajibane (tidak mengerti kewajiban yang harus
dikerjakan). Seorang Hakim Agung ketika sudah mengenakan jubah
kebesaran, memasuki ruang sidang, dengan langkah yang tegap, dengan
sorot mata yang tajam, hati nurani dan detak jantung bergetar, disaat
itulah seorang hakim harus bertanggung jawab secara vertikal dan
horizontal, dipertaruhkan segala sesuatu melekat pada dirinya demi
ngayahi dharmaning gesang (menjalani tugas kehidupan) terkait
dengan nasib seseorang.
“Marma den taberikulub, angulah lantip ing ati rina wengi den
anedya pandak panduking pambudi bengkas kahardaning driya,
supadya dadya utami. (lihat Serat Wedhatama, pupah kinanti).
Maksudnya hendaknya benar-benar dengan tulus dan tekun
mengolah tajamnya hati dan fikiran, menyingkirkan geloranya gejolak
hawa nafsu agar supaya menjadi orang yang berbudi luhur. (Lihat;
Muslich. Ks, Pandaming Kalbu Dalam Islam Dan Pesan Moral Budaya
Jawa, hal 178).
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Lamun sira wis wisuh poma ngati-ati fen anut, aja nganti
kepecaking banyu malih, menawa sira kejebur kali banjir pasthi
layon. (lihat suluk Cipta Waskitha, pupuh gambuh).
Maksudnya bila engkau sudah mencuci diri berhati-hatilah dan
selalu waspada jangan sampai kena air lagi : bila engkau tercebur
sungai banjir kau akan mati.
Mesureh kasudharman memberikan dorongan akan kesadaran yang
mendalam tentang hak dan kewajiban dalam menjalani profesi.
Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat melalui sentuhan
Hakim Agung yang terampil, cerdas, amanah dan selalu berpihak
kepada kebenaran yang dibingkai dengan spiritualitas dan kearifankearifan lokal akan menjadi sarana Kalaksitaning sesanti (terkabulnya
harapan) terwujudnya cita-cita negara hukum. Hakikat hukum harus
dipahami melalui Ontologi kontemplasi budaya, religius dan
epistimologi hukum, studi tentang hukum. Dengan demikian tidak
boleh mengabaikan epistimologi dalam tekstual dan konstektual seiring
dengan dinamika budaya bangsa atau dalam istilah lokal nut jaman
kelakone.
Hakim Agung Angrancang Kapti
Salah satu konsep kearifan lokal dalam ngayahi dharmaning
gesang (tugas kehidupan) adalah angrancang kapti yaitu keinginan
seseorang melalui jati diri berusaha semaksimal mungkin dengan segala
kemampuan yang dimiliki menempuh cita-cita hidup dengan
mengembangkan Candra liwa ('membaca rasa) tipologi, pandai angayut
ayat winasis (pandai mengatur panca indera) menuju dedalane mulya
(menuju jalan kemuliaan) untuk mencapai jalan kehidupan yang berupa
harjaning kahendran lan harjaning pati (kehidupan dunia yang
sejahtera dan akhir kehidupan yang khusnul khatimah).
Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dijelaskan bahwa :
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1).
Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib
memperhatikan pada sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa
(Pasal 28 ayat 2).
Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila
terlihat hubungan keluarga, sedarah atau semenda sampai derajad
ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan
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ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
(Pasal 29 ayat 3).
Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari
persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung maupun tidak
langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya
sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (Pasal 29 ayat
5).
Kearifan lokal melihat ketentuan tersebut sebagai sikap kesatria
jalma pinilih (manusia pilihan) yang meletakkan kepentingan umum
diatas kepentingan pribadi dan keluarga demi tercapainya cita-cita
luhur. Hidupnya tidak diabdikan pada semat, derajad, keramat, dan
martabat (harta, pangkat, kekuasaan, dan penghormatan) tetapi lebih
ditekankan pada aspek memayu harjaning bawana (menjaga
kesejahteraan dunia). Dalam ontology kearifan lokal tugas dan
kewajiban Hakim Agung terelaborasi dalam simbol budaya seperti :
Mangasah mingising budi mangasuh malaning bumi memayu
hayuning bawana (Menajamkan budi pekerti, membersihkan penyakit
dunia, dan menjaga kesejahteraan kehidupan dunia). Melalui
kontemplasi kearifan lokal sing ngongkon ya sing nglakoni, sing
nglakoni ya sing ngakon, sing nggawa ya sing nggawe (yang menyuruh
ya yang mengerjakan, yang mengerjakan ya yang mengakui, dan yang
membawa ya yang membuat) menjadi aspek penting bagi Hakim
Agung untuk mewujudkan duties o f perfect obligation (kewajiban
sempurna) dalam ngayahi darmaning gesang dalam konteks Negara
hukum.
Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :
a) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan
pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
b) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang; dan
c) Kewenangan lain yang diberikan undang-undang (Pasal 1 ayat 2 a,
b, c UU No 9 Tahun 2004).
Ketentuan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa
produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah
putusan final, tempat terakhir dimana para pencari keadilan. Jika halnya
demikian apa yang dibayangkan absolut kompetensi Mahkamah Agung
dalam perspektif kearifan lokal tidak lain adalah kebenaran yang sejati
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yang dapat memberikan Damaring dyatmika (pelita kebenaran) untuk
memberantas dur angkara (perbuatan yang tidak baik).
Hakim Agung hams memiliki madu basa (kedewasaan personal)
madu brata (kecerdasan spiritual) dan madu rasa (kedewasaan sosial)
cermat dalam berbuat dan bertindak.
Dalam Serat Wulangreh karya Pakubuwana IV ada konsep yang
bisa dijadikan bahan renungan Hakim Agung dalam menjalankan
tugasnya.
Pertama, deduga (mempertimbangkan segala sesuatu sebelum
bertindak), kedua prayoga mempertimbangkan hal-hal yang baik
terhadap segala sesuatu yang akan dikerjakan) ketiga watara (mengiraira, memikir-mikir apa-apa yang dikerjakan) dan keempat reringa
(berhati-hati setiap menghadapi segala sesuatu yang belum
meyakinkan).
Deduga lawan prayoga, myang watara riringa aywa lali, iku
parabot setuhu tan kena tininggala tangi lungguh angadeg turu
lumaku, angucap meneng anendra duga duga norakari (Serat
Wulangreh : Pangkur).
Sabrang tindak tanduk, tumindake lan sakadaripun, den ngaksama
kasisipaning sasami, sumimpanga ing laku dm, hardaning budi kang
ngrodon. (Serat Wedhatama Gambuh). Sabarang maksudnya, Semua
sikap laku yang dilaksanakan itu hams tidak dengan sembarangantergesa-gesa. Bertindaklah wajar sekedarnya, dan murah dalam
memberi maaf kepada sesama yang berbuat salah, simpangilah sikaplaku jahat, sebab kejahatan itu adalah pahcaran daripada dorongan
hawa nafsu” (Serat Wedatama : Gambuh).
Hakim Agung diharapkan dapat mengungkap pesan kearifan lokal
dalam serat Witaradya : “Jagra angkara wiwangun sudira morjayeng
westhi purwaka kasub kuwasa sastraning jro wedha muni, sura dira jay
a ningrat lebur dening pangestuti” maksudnya apabila keserakahan
dikembangkan dan bertekad demi kejayaan semata didukung ambisi
kekuasaan. Tetapi ingat petuah luhur kekuatan lahiriah itu tergusur
kekuatan bathiniah’’.
Hakim Agung Damaring Dyatmika
Jika diperhatikan Pasal 27 Undang-Undang No 4 Tahun 2004
bahwa Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan,
dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga
pemerintahan apabila diminta.
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Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum
(Pasal 32 UU No. 4 Tahun 2004).
Dalam konteks kearifan lokal yang dibungkus oleh wawasan
budaya Jawa (Javanese cultural outlook) Mahkamah Agung dan Hakim
Agung telah memainkan peran sebagai damaring dyatmika yaitu pelita
kebenaran dan menempatkan lungyane ala becik (kedudukan salah
benar), memayu hurjaning bawana (menjaga kesejahteraan dunia)
untuk itulah Hakim Agung harus memiliki ngilmu dyatmika yaitu ilmu
yang unggul dalam kondisi sebagai pemberi nasihat masalah hukum.
Hakim Agung harus berpegang pada pitutur kang setuhu (nasihat yang
sejati) tentang sesuatu kebaikan tajam dalam melihat owah gingsire
kahanan (perubahan suasana) dan asiking galehi (hasrat hati)
pamurung pancabaya (membatalkan bahaya) sanggya salariring
dumadi (cepat dalam menangkap hakikat kehidupan) melalui produk
hukuman.
Hakim Agung sebagai pelaku budaya, pemegang amanah, saka
guru, penegak keadilan dalam implementasinya harus dapat
memberikan Rahmatan lil alamiin. Profesi Hakim Agung harus sinuba
sinukarta (dipercantik) dengan sumusuping rasa jati (menyusupnya
rasa sejati) susila anuraga (rendah hati), trapsila (tingkah lakunya
menghormati orang lain) dan waspadeng semu sinamun ing samudana
sasadon ing adumanis (tanggap dan sikapnya tidak mengecewakan
orang yang dihadapi), putusan dan fatwanya menjadi lentera kehidupan.
Hakim Agung dan Sesiku Sira Singkur
Hakim Agung adalah jalma pinilih (manusia yang dipilih) dengan
tugas yang penuh dengan tantangan, beresiko tinggi sekaligus sebagai
profesi yang terhormat. Dan tidak setiap orang mempunyai kesempatan
ini.
Sebagai salah satu ungkapan syukur terhadap profesi adalah
komitmen terhadap janji dan sumpah jabatan serta melaksanakan tugas
dengan semangat pengabdian dan tanggung jawab. Pedoman hidup
yang sangat populer seperti aja dumeh, dan aja aji mumpung
hendaknya dijadikan pedoman hidup mawas diri bagi orang yang
diberikan kemuliaan baik berupa semat, kramat, derajat dan hormat.
Kesadaran hidup manusia bagaikan cakramang gilingan (hidup
bagaikan putaran roda) dalam menjalani profesi sebagai bahan
renungan berbuat dan bertindak.
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Ada beberapa hal yang harus dihindari oleh hakim agung dalam
menjalankan amanah yang merupakan sesiku sira singkur (hal-hal yang
harus disingkiri) antara lain :
1. Semanging kalbu;
Yaitu sikap keragu-raguan dalam berucap, bertindak dan berbuat
dengan waspada pada penglihatan.
Sirnakna semanging kalbu, den waspadaning pangeksi, yeku dalan
ing kasedan sinuka saka sathithik pamothahing nafsu hawa
linalantih mamrih titih. (Wedhatama: gambuh).
Maksudnya : hilangkanlah rasa ragu-ragu, dan waspadalah pada
penglihatan, itulah jalan untuk mengurangi sedikit demi sedikit
keraguan dan akhirnya dapat waspada. Dengan demikian lambat
laun pula hilanglah dorongan hawa nafsu itu.
2. Adigang, Adigung, Adiguna;
Adigang (dengan lambing kijang) artinya mengandalkan gesitnya
dalam melompat, adigung (dengan lambang gajah) artinya
mengandalkan besarnya dan adiguna (dengan lambang ular)
artinya membanggakan kemujaraban bisanya, lalu meremehkan
orang lain.
Ana pocapanipun, adiguna, adigang, adigung, pan adigang
kidang, adigung esthi, adiguna ula iku telu pisan mati sam pyoh.
(Serat Wulangreh : gambuh).
3. Tumindak keblinger, artinya perbuatan kebijakannya
menyimpang dari norma-norma yang seharusnya.
Aywa mamatuh nalutuh, tanpa tuwas tanpa kasil, kasalibak ing
srabeda marma dipun ati ati,urip keh rencananira sambekala den
kaliling (Wedhatama : Kinanti: hal 89).
Maksudnya : maka jangan hendaknya membiarkan bertindak nista
(aib) hal itu tidak ada faedahnya, berhati-hatilah dalam hidup ini,
karena banyak rencana-rencanamu, sedangkan halangan dan
rintangan serta bahaya senantiasa mengelilingimu.
Penutup
Hakim Agung damaring dyatmiha memberikan artikulasi sebagai
berikut:
Mamayu hayuning bawana : yaitu menjaga ketertiban dan
kesejahteraan dunia. Mangasah mingising budi, memasuh malaning
bumi, usaha menajamkan budi pekerti dan membersihkan penyakit
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dunia yang berpegang pada pakem hukum dan perundang-undangan,
memberantas dur angkara (kejahatan), dan menjadi pengayom,
pengayem pencari keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Republik Indonesia. Sesanti rahayu lir ing sambikala; to make the
world peace; baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.

— 00OOO00—
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IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Ridwan, SH., MH.
A. PENDAHULUAN
Baru-baru ini media massa telah meramaikan pemberitaan
mengenai Prita Mulyasari yang diduga telah mencemarkan nama
baik Omni International Hospital karena memuat keluhan-keluhan
pelayanan kesehatannya ke dalam e-mail (surat elektronik).
Dengan adanya muatan e-mail yang dibuat oleh Prita
Mulyasari tersebut Omni International Hospital melaporkannya ke
pihak kepolisian di mana dari hasil penyidikannya polisi
menerapkan pasal-pasal yang ada dalam KUHR namun setelah
berada dalam tingkat penuntutan temyataJaksa/Penuntut Umum
mendakwa Prita Mulyasari dengan dakwaan yang ada dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan undangundang yang baru disahkan tanggal 21 April 2008 di mana undangundang tersebut sebagai wujud revolusi teknologi informasi yang
diawali
dengan
ditemukannya komputer
yang
dalam
perkembangannya seiring dengan berkembangnya Internet
membentuk dunia sendiri yang oleh Barda Nawawi Arief
menyebutnya dengan istilah “dunia maya” (cyberspace).
Dalam dunia maya ini mempunyai ciri tersendiri di mana
antara para pihak tidak saling bertemu secara fisik, akan tetapi
memiliki kesamaan bentuk dengan tindak pidana yang terjadi di
dunia nyata (Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001: 37),
seperti halnya bentuk tindak pidana kesusilaan, perjudian,
pencemaran nama baik serta pemerasan. Oleh karenanya bagi para
penegak hukum dalam menangani perkara tersebut harus bersikap
profesional dan hati-hati dalam menerapkan Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
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B. PERMASALAHAN
Bagaimana pelaksanaan penerapan Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik bagi hakim.
C. PEMBAHASAN
1.

Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi
Elektronik
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 1
disebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau
sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic
Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,
kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.
Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa yang
dimaksud transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer,
dan/atau media elektronik lainnya.
Dari definisi di atas, maka yang dapat dikatakan sebagai
tindak pidana informasi dan transaksi elektronik harus
mencakup :
1. Adanya perbuatan tingkah laku yang diwujudkan dalam
bentuk: tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,
e-mail, telegram, teleks, telecopy, huruf, tanda, angka.
2. Mempunyai arti atau makna sebagai perbuatan hukum.
3. Menggunakan sarana berupa komputer, jaringan komputer
atau media elektronik.
4. Ditujukan kepada seseorang/masyarakat/badan hukum.
Dengan demikian, apabila keempat elemen di atas
tidak terpenuhi maka pelaku tindak pidana tidak dapat
dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik tetapi harus menggunakan KUHP.
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2.

Pelaksanaan Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana
Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Hakim
Dengan adanya pemberitaan Prita Mulyasari yang
disebarluaskan media massa di mana Prita Mulyasari telah
diduga melakukan pencemaran nama baik Omni International
Hospital melalui e-mail maka secara tidak langsung sebagai
sosialisasi adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sebelumnya
tidak pernah diketahui atau bahkan belum dikenal oleh
kalangan masyarakat luas.
Namun demikian, pemberitaan yang membesar-besarkan
batikan dijadikannya sebagai headline tentang pemberitaan
Prita Mulyasari sebagai korban penanganan medis di Omni
International Hospital tetapi dijadikan sebagai tersangka oleh
penyidik di kepolisian dan ditahan di Rumah Tahanan Negara
khusus wanita oleh kejaksaan, sehingga menjadi sorotan
berbagai lembaga termasuk Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (KOMNASHAM) ikut tandang dan turun ke Rumah
Tahanan Negara untuk melihat langsung keadaan Prita
Mulyasari, hal ini dapat berdampak negatif di mana warga
masyarakat akan menilai bahwa pihak pengak hukum belum
cukup profesional dalam menangani perkara yang ada dalam
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.
Dalam kaitan antara penerapan hukum dan opini publik
A.V. Dicey (Achmad Ali, 1998: 199) telah mengemukakan
beberapa hal pokok, yaitu :
1. Pembentukan opini publik terhadap hukum, langsung atau
tidak langsung dipengaruhi oleh nilai-nilai kepreayaan
dan keyakinan, perasaan sentimen dan juga sikap
prasangka (prejudices) yang dianut oleh warga
masyarakat.
2. Opini publik yang berpengaruh positif terhadap
perkembangan hukum, umumnya hanya bersumber dari
pemikiran sekelompok kecil warga masyarakat ilmiah
(ilmuwan dari universitas).
3. Perkembangan opini publik umumnya berlangsung tidak
secara drastis, melainkan lambat dan berkelanjutan.
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4.

Pengarah opini legislatif tidak pernah merupakan suatu
kekuasaan yang mutlak, melainkan senantiasa berlakunya
berkurang oleh pengarah keberadaan counter-currents or
cross-currents o f opinion yang umumnya tidak berjalan
harmonis dengan opini umum dewasa ini.
Perlu kita diketahui, sebelum disahkannya UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik ini upaya untuk
mengkriminalisasikan terhadap tindak pidana dunia maya
sebagaimana telah diupayakan dalam Rancangan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 1999-2000
dalam batasan pengertiannya, yaitu :
Pasal 174
Barang adalah benda berwujud termasuk air dan uang
giral, dan benda tak berwujud termasuk listrik, gas, data
dan program komputer, jasa, jasa telepon, jasa
telekomunikasi, atau jasa komputer.
Pasal 178
Anak kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka
kunci, termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer,
kartu magnetik, atau signal yang telah diprogram yang
dapat digunakan untuk membuka sesuatu oleh orang yang
diberi hak untuk itu.
Pasal 188
Surat adalah selain surat yang tertulis di atas kertas, juga
surat atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket,
pita magnetik atau media penyimpan komputer atau
media penyimpanan data elektronik lain.
Pasal 189
Ruang adalah bentangan atau terminal komputer yang
dapat diakses dengan cara-cara tertentu.
Pasal 190
Masuk adalah termasuk mengakses komputer atau masuk
ke dalam si komputer.
Pasal 191
Jaringan telepon adalah termasuk jaringan komputer atau
sistem komunikasi komputer.

Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 maka setiap perbuatan yang menyalahgunakan
penggunaan dunia maya akan dijerat dengan Undang-Undang
Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kehadiran undang-undang ini selain memberikan manfaat
juga merupakan sebagai terobosan baru yang dimiliki oleh
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Manfaat yang ada dalam Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik, yaitu :
1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang
melakukan transaksi secara elektronik.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya
kejahatan berbasis tekno-logi informasi.
4. Melindungi
masyarakat
pengguna jasa
dengan
memanfaatkan teknologi informasi.
Sedangkan terobosan baru yang dimiliki Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :
1.

2.
3.

4.

Tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum
sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan
meterai).
Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang
diatur dalam KUHAP.
Berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan
hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di
luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.
Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan metode
penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang
termasuk sebagai tindak pidana informasi dan transaksi
elektronik adalah :
1.

Konten Ilegal (Indecent Materials/Illegal Content)
Suatu perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik
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2.

3.

4.

5.

6.
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serta pemerasan, pengancaman serta yang menimbulkan
rasa kebencian berdasarkan atas SARA serta yang berisi
ancaman kekerasan. (Pasal 27, 28, dan 29)
Akses Ilegal (Illegal Access)
Suatu perbuatan yang mengakses komputer dan/atau
sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun
untuk memperoleh informasi elektronik serta melanggar,
menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.
(Pasal 30).
Penyadapan Ilegal (Illegal Interception)
Melakukan intersepsi atas informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik dalam suatu sistem elektronik
tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan
pembahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya
pembahan, penghilangan dan atau penghentian Informasi
elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang
ditranmisikan. (Pasal 31)
Ganguan Data (Data Interference)
Suatu perbuatan yang mengubah, menambah, mengurangi,
melakukan
transmisi,
memsak,
menghilangkan,
memindahkan, menyembunyikan, memindahkan atau
mentranfer suatu informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik milik orang lain atau milik publik kepada
sistem elektronik orang lain yang berhak, sehingga
mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik
dan/ atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia
menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data
yang sebagaimana mestinya. (Pasal 32)
Ganguan Sistem (System Interference)
Melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem
elektronik dan/atau mengakibatan sistem elektronik
menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. (Pasal 33)
Penyalahgunaan Perangkat (Misuse o f Devices)
Suatu perbuatan yang memproduksi, menjual, mengada
kan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan,
menyediakan atau memiliki perangkat keras atau
perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara

7.

khusus dikembangkan untuk mempasilitasi perbuatan
yang dilarang dan sandi lewat komputer, kode akses atau
hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem
elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan
memfasilitasi perbuatan yang dilarang. (Pasal 34)
Penipuan dan Pemalsuan yang berkaitan dengan komputer
(Computer Related Fraud and Forgery)
Melakukan
manipulasi,
penciptaan,
perubahan,
penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dengan
tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang
autentik. (Pasal 35).

Sedangkan ancaman hukuman pidana bagi yang
melanggar Undang-Undan tersebut adalah :
1. Pidana penjara paling lama 6 tahun hingga 12 tahun
dan/atau denda antara Rp 1.000.000.000,- hingga
Rp 2.000.000.000,- (Pasal 45) 2. Pidana penjara paling
lama 6 tahun hinga 8 tahun dan/atau denda antara
Rp 600.000.000,- hingga Rp 800.000.000,- (Pasal 46)
3. Pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 800.000.000,- (Pasal 47)
4. Pidana penjara paling lama 8 tahun hingga 10 tahun
dan/atau denda antara Rp 1.000.000.000,- hingga
Rp 5.000.000.000,- (Pasal 48)
5. Pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 10.000.000.000,- (Pasal 49 dan
Pasal 50)
6.
7.

8.

Pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 12.000.000.000,- (Pasal 51)
Hukuman pidana sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 27 Ayat (1) yang menyangkut kesusilaan atau
eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan
sepertiga dari pidana pokok (Pasal 52 Ayat [1])
Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai
dengan 37 yang ditujukan terhadap komputer dan/atau
sistem elektronik serta Informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik milik Pemerintah dan/atau yang
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digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana
pokok ditambah sepertiga (Pasal 52 Ayat [2])
9. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai
dengan 37 yang ditujukan terhadap Komputer dan/atau
sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan
strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga
pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga
internasional, otoritas penerbangan diancam dengan
pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing
Pasal ditambah dua pertiga (Pasal 52 Ayat [3])
10. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai
dengan 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan
pidana pokok ditambah dua pertiga (Pasal 52 Ayat [4])Sedangkan mengenai hukum acara yang digunakan untuk
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana informasi
dan transaksi elektronik adalah sama dengan pemeriksaan
tindak pidana pada umumnya, namun oleh karena tindak
pidana ini menggunakan sarana teknologi canggih maka
diperlukan adanya ketelitian dan kecermatan bagi hakim
dalam menggali fakta-fakta hukum yang diperoleh
dipersidangan selain dari seorang ahli.
D. PENUTUP
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai
berikut: pengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
tersebut bukan untuk mengkriminalisasikan para pengguna
dunia maya tetapi untuk menjamin adanya kepastian hukum
bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik.

— ooOOOoo—
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KONSEKUENSI YURIDIS KEPUTUSAN MENTERI
YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI
Bagir Manan (UNPAD)
A. HAKIM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Secara ilmiah maupun berdasarkan ketentuan yang berlaku
(vide UU No. 10 Tahun 2004), peraturan perundang-undangan
adalah semua ketentuan yang bersifat umum atau mengikat umum
atau lazim disebut sebagai undang-undang dalam arti materiil
(recht in materiele ziri). Tetapi sekedar melingkupi judul (tema)
tulisan ini, sebutan (istilah) peraturan perundang-undangan
dipergunakan dalam arti yang lebih luas. Selain dalam arti recht in
materiele zin, sebutan peraturan perundang-undangan dalam rubrik
ini mencakup juga penetapan konkret di lapangan hukum publik
('besehikking), peraturan kebijakan (beleds-regels), dan tindakan
konkret yang mengikat (feitlijke handelingen). Sekali lagi.
Perluasan pengertian sekedar memudahkan sehingga mencakup
judul tulisan.
Dalam praktik juga diakui secara keilmuan - palling tidak, ada
lima kategori kebijakan hakim menerapkan atau menegakkan
peraturan perundang-undangan.
Pertama : hakim semata-mata “memindahkan” bunyi menumt
kata atau kalimat dalam undang-undang terhadap fakta yang
menjadi bukti dan dasar putusan (abiter dicta) yang didapati dalam
persidangan. Dalam ajaran (doktrin) ilmu hukum, cara ini dikenal
dengan sebutan “hakim semata-mata sebagai corong atau mulut
peraturan perundang-undangan”. (spreekbuis van de wet, mout o f
laws, bouche de la loi). Dalam perkembangan, ada dua macam
tulisan hakim sekedar menjadi mulut undang-undang.
(1) Berdasarkan ajaran, hakim memang diwajibkan sekedar mulut
undang-undang. Hakim dilarang melakukan penafsiran atau
penemuan hukum pada umumnya. Ajaran ini berkembang dan
dianut sebagai cara menegakkan atau mempertahankan sistem
kodifikasi yang beranggapan hukum telah lengkap dalam kita
undang-undang. Tugas hakim hanya menerapkan undangundang terhadap suatu kasus atau peristiwa hukum yang harus
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diselesaikan. Tujuan lain ajaran ini yaitu keinginan untuk
mencapai setingginya kepastian hukum (legal certainity,
rechtzekerheid). Dalam situasi konkret ajaran ini tidak sesuai
dengan kenyataan. Berbagai kasus atau peristiwa hukum
ternyata belum tercakup atau tidak tepat sesuai dengan
undang-undang. Walaupun demikian ajaran ini pemah berlaku
atau diterapkan, dan pemah pula hinggap dalam sistem hukum
Indonesia di masa lalu (Hindia-Belanda), seperti dimuat dalam
AB, Pasal 15 yang menyebutkan, adat istiadat (gewoonte),
tidak akan mempunyai kekuatan hukum, kecuali ditentukan
(ditunjuk) undang-undang. Meskipun hanya disebut adat
istiadat atau kebiasaan (gewoonte), karena ketentuan ini
ditujukan kepada orang Indonesia asli (waktu itu), maka yang
dimaksud adat istiadat adalah hukum adat. Berdasarkan
ketentuan tersebut, hukum adat (hukum tidak tertulis) bukan
hukum kecuali ditentukan (ditunjuk) undang-undang. Politik
hukum ini berubah di masa IS yang mengakui eksistensi
hukum adat seperti diatur dalam Pasal 131.
(2) Berdasarkan ajaran “plain meaning” (ketentuan - baik
menurut kata maupun kalimat - telah jelas). Apabila suatu
ketentuan secara kata-kata maupun kalimat telah jelas, hakim
dilarang menafsirkan. Tugas hakim hanya menerapkan,
sekalipun ada kemungkinan putusan menjadi tidak adil atau
tidak sesuai dengan tujuan undang-undang yang bersangkutan
atau hukum pada umumnya. Ajaran ini sangat berpengaruh
pada negara-negara yang menempatkan penafsiran menurut
kata (literal atau gramatikal) sebagai acuan utama, seperti
Inggris.
Kedua : hakim menafsirkan
Ada beberapa alasan, hakim harus menafsirkan bunyi ketentu
an dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam buku-buku ilmu hukum, biasanya alasan menafsirkan
karena ada kata atau kaidah dalam peraturan perundang-undangan
tidak jelas (vague) atau tidak lengkap. Suatu kata tidak jelas dpaat
terjadi karena berwayuh arti atau berarti ganda atau dapat
ditafsirkan bermacam-macam (interpretable) dan dalam undangundang yang bersangkutan tidak ada keterangan mengenai makna
kata yang bersangkutan. Suatu ketentuan tidak jelas, karena
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susunan kalimat yang rancu; atau Tidak mencerminkan suatu
pengertian yang utuh (sistemik) atau bertentangan dengan
ketentuan lain (baik dalam peraturan yang sama maupun peraturan
lain).
Suatu peraturan tidak lengkap, karena kasus (peristiwa) yang
dihadapi ternyata tidak secara nyata dimuat dalam kaidah yang
bersangkutan. Salah satu contoh klasik adalah pengertian barang
dalam pencurian yang kemudian diartikan pula barang immateriil.
Dalam kasus lama, kita mengenal kasus pencurian aliran listrik.
Dalam perkembangan lebih lanjut pencurian (mencuri) barang
termasuk mencuri suatu hal, seperti membajak penemuanpenemuan ilmiah (pada saat ini, diatur sebagai tindak pidana
sendiri). Selain atas dasar kata atau ketentuan tidak jelas atau tidak
lengkap, hakim juga melakukan penafsiran karena :
(1) Hampir tidak ada, bahkan tidak pemah ada, suatu peristiwa
hukum yang persis sama dengan lukisan (deskripsi) kata atau
kalimat dalam undang-undang. Fakta-fakta hukum yang ber
kaitan dengan ketentuan tertentu berbeda-beda antara berbagai
peristiwa hukum, meskipun ketentuan yang bersangkutan jelas
{plain). Agar suatu peristiwa hukum dapat diputus, hakim
tidak sekedar menjahit (tailoring), tetapi harus melakukan
rekayasa {engineering) yang mempertemukan antara fakta
hukum dan kaidah hukum. Proses rekayasa memerlukan
penafsiran atau penemuan hukum pada umumnya.
(2) Tidak pemah ada dua atau lebih, kasus yang benar-benar
sama. Setiap kasus memiliki karakter tersendiri mulai dari
motif, cara melakukan, alat yang dipergunakan, bahkan ada
kalanya termasuk akibat yang ditimbulkan. Setiap peristiwa
hukum atau kasus selalu memuat perbedaan-perbedaan baik
kecil atau besar. Dengan demikian yang disebut “kasus
serupa”, tidak lebih dari persamaan yang bersifat umum
semata. Hakim wajib mempertimbangkan perbedaanperbedaan tersebut untuk mencapai putusan yang tepat, benar,
memuaskan dan adil. Inilah salah satu kesulitan sistem
“binding precedent”, termasuk juga sistem yurisprudensi.
Hakim harus hati-hati menerapkan asas stare dicisis mewajib
kan hakim mengikuti putusan perkara serupa dimasa lain ber
dasarkan asas perkara serupa diputus serupa.
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(3) Perkembangan sosial
Ada yang mengatakan, satu-satunya yang tetap dalam
kehidupan manusia adalah perubahan (heraclitus). Perubahan
adalah Sunnatullah (always in flux). Di pihak lain, ada
peraturan perundang-undangan yang tetap (tidak berubah).
Selama belum diadakan perubahan, hukum tetap berlaku dan
wajib diterapkan. Akibatnya menurut Kelsen, selalu ada
perbedaan antara tingkah laku nyata dengan tingkah laku yang
dituntut oleh hukum. Selalu ada “tension” antara tingkah laku
yang dituntut hukum dengan yang dituntut moral.
Agar hukum dapat senantiasa aktual, tidak ketinggalan, maka
pada waktu-waktu tertentu harus diadakan adaptasi, antara
lain, melalui penafsiran. Kewajiban ini terutama ada dipundak
hakim.
(4) Perkembangan doktrin.
Perkembangan doktrin juga dapat mendorong hakim melaku
kan penafsiran. Perubahan makna onrechtmatigedaad
(Hoogeraad, 1919), didahului oleh doktrik atau pendapat ahli
hukum (Moller-Graft).
Ketiga : hakim tidak menerapkan (mengesampingkan) peraturan
perundang-undangan (hukum).
Baik dalam doktrin maupun praktik, hakim diperbolehkan
tidak menerapkan (mengesampingkan) peraturan perundangundangan (hukum). Hakim melakukan hal tersebut apabila
penerapannya akan bertentangan dengan tujuan hukum yang umum
dan atau bertentangan dengan keadilan, atau kesusilaan, atau
ketertiban umum, atau tidak lagi memberi suatu manfaat. Alasanalasan tersebut, karena ternyata :
(1) Peraturan perundang-undangan (hukum) yang bersangkutan
sudah usah (out o f date). Dalam buku Vilhelm Aubert (Supra)
diberikan beberapa conth
a. Sejak saat ada mobil, penerapan hukum pengangkutan
dengan kuda tidak sesuai lagi (usang).
b. Sejak revolusi industri, penerapan hukum anti konspirasi
terhadap organisasi buruh tidak sesuai lagi (usang).
(2) Tidak sesuai dengan status baru suatu masyarakat atau negara
(perubahan politik).
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Berbagai ketentuan yang dibuat pada masa Hindia-Belanda,
harus dianggap sebagai yang bertentangan dengan prinsipprinsip dan tatanan baru sebagai sebuah negara yang berdeka.
Ketentuan-ketentuan dalam KUHPidana tentang Delik
Penghasutan atau Delik Pers, harus dianggap tidak berlaku dan
semestinya tidak diterapkan lagi.
(3) Suasana individual atau masyarakat akibat pengaruh
perubahan cara hidup atau perubahan keyakinan.
Tahun 1938, Landraad Padang, dalam kasus Dr. Mochtar tidak
menerapkan hukum adat kewarisan Minangkabau, dan mene
tapkan istri dan anak-anak berhak atas harta peninggalan Dr.
Mochtar karena mereka telah hidup sebagai sebuah keluarga
dan tidak lagi dalam suasana adat Minangkabau.
Keempat: hakim membentuk hukum.
Dalam tradisi “common law”, cukup dikenal asas hakim
sebagai pembentuk hukum atau hukum buatan hakim (judge made
law). Hal ini berkaitan dengan sejarah perkembangan sistem
kaidah hukum yang bertumpu pada putusan hakim (case law
system). Di Inggris yang disebut “Common Law”, berakar pada
putusan hakim. Namun, sejak ada doktrin kedaulatan parlemen
{Sovereignty o f Parliament), di Inggris, undang-undang menjadi
rujukan pertama dalam menerapkan atau menegakan hukum
undang-undang yang diterapkan parlemen tidak dapat diganggu
gugat. Hakim dilarang menguji undang-undang. Pada saat ini
sistem tata hukum Inggris juga dipengaruhi hukum-hukum Uni
Eropa. Sebagai anggota Uni Eropa. Inggris harus menyesuaikan
diri dengan tata hukum Uni Eropa. Tetapi tidak berarti peranan
hakim sebagai pembentuk hukum {judge made law) menjadi
kurang berarti. Putusan hakim tidak sangat penting berdasarkan
prinsip binding precedent (serupa).
Agak berbeda dengan tradisi kontinental. Paling tidak yang
kita kenal di Belanda dan Indonesia, pembentukan hukum oleh
hakim {rechts chepping) tercakup dalam sistematik penemuan
hukum (rechtsvinding, legal finding). Pembentukan hukum oleh
hakim merupakan salah satu bentuk penemuan hukum {rechts
vinding) yang meliputi juga penafsiran, konstruksi, analogi, dan
lain-lain.
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Kelima : hakim menyatakan peraturan perundang-undangan tidak
sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kekuasaan
atau wewenang ini bertujuan dengan kekuasaan atau wewenang
menguji peraturan perundang-undangan (judicial review, toetsingsrechf), baik menguji secara formal (formele toetsingsrecht,
procedural review), maupun menguji secara materiil (materiele
toetsingsrecht, substantive review). Seperti ditulis Kleintje,
wewenang menguji secara materiil dan formil kecuali ada
peraturan yang menentukan lain. Yang dimaksud “menentukan
lain”, jika UUD atau menentukan Undang-undang tidak dapat
diganggu gugat (................ ).” Dengan maksud serupa, Kelsen
menyebutkan............................................ ”
Berdasarkan pendapat dua sarjana kenamaan tersebut, kalau
tidak ada larangan yang tegas, maka menguji undang-undang
adalah wewenang yang melekat dalam tugas hakim.
B. DI INDONESIA, ADA TIGA FORUM PERADILAN YANG
MENJALANKAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Pertama : Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang.
Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang Dasar. Undangundang tidak boleh bertentangan dengan UUD, pengujian meliputi
pengujian formal (prosedural) maupun materiil (substantif).
Apabila mengabulkan permohonan, amar putusan Mahkamah
Konstitutsi akan menyatakan undang-undang atau bagian tertentu
undang-undang yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
Kedua : Mahkamah Agung menguji peraturan perundangundangan tingkat lebih rendah dari undang-undang, Berdasarkan
UU No. 10 Tahun 2004, yang dapat diuji Mahkamah Agung adalah
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah
(Provinsi, Kabupaten/Kota, Peraturan Desa). Pengujian dapat
dilakukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi atau suatu
permohonan langsung ke Mahkamah Agung agar dapat diuji dalam
pemeriksaan tingkat kasasi, pihak yang berperkara harus dengan
tegas meminta pengujian (konvensi atau rekonvensi). Tanpa ada
permintaan Mahkamah Agung tidak dapat menguji.
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Apabila permohonan dikabulkan, amar putusan Mahkamah
Agung akan menyatakan, peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan atau bagiannya tidak sah, dan selanjutnya yang
diartikan tidak sah adalah tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Ketiga : Peradilan Tata Usaha Negara.
Meskipun tidak disebut secara eksplisit, peradilan tata usaha
negara melakukan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara
yang konkret (hesehikking).
Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,
putusan peradilan tata usaha negara yang mengabulkan, tidak
menyatakan hesehikking yang bersangkutan tidak sah atau tidak
mempunyai kekuatan mengikat. Amar putusan peradilan tata usaha
negara yang mengabulkan berupa perintah pencabutan, atau
pencabutan dan membuat baru atau perintah menerbitkan
keputusan perintah ditetapkan karena tata usaha negara tidak
menerbitkan keputusan. Secara kebahasaan, amar putusan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena digantungkan pada
pencabutan. Selama belum dicabut oleh badan atau pejabat tata
usaha negara yang bersangkutan, keputusan tata usaha negara yang
bersangkutan tetap berlaku. Ketiadaan (kehilangan) kekuatan
hukum mengikat akan terjadi terhitung sejak saat pencabutan.
Dilihat dari sifat putusan hakim, tidak seharusnya demikian.
Sekurang-kurangnya, untuk jenis amar yang disebut pertama dan
kedua, secara hukum {van rechtwege), semestinya sejak putusan
hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, keputusan tata usaha
negara yang digugat tidak lagi mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Kekuatan hukum putusan hakim tidak semata-mata
ditentukan oleh amar, melainkan oleh pertimbangan-pertimbangan
hukum, baik yang berkaitan dengan fakta maupun hukum itu
sendiri terutama pertimbangan yang secara langsung berkenaan
dasar-dasar dan alasan memutus. Amar putusan yang tidak sesuai
dengan pertimbangan, apalagi bertentangan dengan pertimbangan
bahkan tidak lengkap, menjadi salah satu alasan peradilan tingkat
lebih tinggi (upaya hukum) membatalkan putusan yang ber
sangkutan. Putusan hakim yang memerintahkan mencabut (sesuai
dengan ketentuan undang-undang) akan didasarkan pada hal-hal,
seperti tidak berwenang, melampaui wewenang, sewenangwenang, dan lain-lain asas-asas umum penyelenggaraan adminis-
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trasi negara yang baik termasuk apabila bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Semua alasan
ini mengandung makna, keputusan tata usaha negara yang
bersangkutan bertentangan dengan hukum atau asas hukum. Segala
sesuatu yang terbukti bertentangan dengan hukum atau asas hukum
adalah tidak sah, karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Karena itu, setiap keputusan tata usaha negara yang
dalam putusan hakim diperintahkan dicabut, harus secara hukum
bukan lagi keputusan yang sah, karena itu tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat Badan atau pejabat yang telah
diperintahkan hakim dicabut, adalah perbuatan bertentangan
dengan hukum dan sewenang-wenang. Pandangan yang berpenda
pat, keputusan tata usaha negara tetap berlaku sampai dicabut,
sangat melemahkan putusan peradilan tata usaha negara. Selama
badan atau pejabat tata usaha negara tidak mencabut, putusan tata
usaha negara yang bersangkutan akan tetap berlaku. Konstruksi ini
merupakan peninggalan tafsiran terhadap ajaran pemisahan
kekuasaan yang tidak membenarkan satu cabang kekuasaan men
campuri urusan dan wewenang cabang yagn lain. Hal ini kurang
tepat karena:
(1) Telah terjadi modifikasi pelaksanaan ajaran pemisahan
kekuasaan, baik melalui ajaran pembagian kekuasaan
(idistribution o f powers), maupun “checks and balances”.
(2) Peradilan tata usaha negara merupakan salah satu sarana
kontrol untuk memulihkan (remedy), tindakan administrasi
yang membuat keputusan atau tindakan yang melanggar
hukum, sewenang-wenang, melampaui wewenang, menyalah
gunakan wewenang, tidak hati-hati, berpihak sedangkan
semestinya netral dan tidak fair.
(3) Putusan hakim adalah hukum yang berlaku serta merta, tidak
boleh digantungkan pada kemauan atau wewenang instansi
lain.
C. LINGKUP KEKUATAN BERLAKU PUTUSAN HAKIM
YANG MENYATAKAN
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN ATAU BAGIANNYA TIDAK SAH ATAU
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT
Putusan hakim menguji peraturan perundang-undangan
dibedakan antara putusan inter partes dan putusan erga omnes.
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Putusan inter partes adalah putusan yang hanya berlaku
terhadap perkara yang bersangkutan. Terhadap perkara lain atau
yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ber
sangkutan sepenuhnya tergantung kepada hakim yang memutus
kemudian. Dengan perkataan lain, putusan inter partes tidak
menyebabkan peraturan perundang-undangan tidak berlaku,
kecuali terhadap perkara yang diputus. Sifat putusan semacam ini,
serupa dengan konstruksi, hakim tidak menerapkan hukum
(mengesampingkan hukum). Administrasi negara tetap dapat
menerapkan keputusan tata usaha tersebut sampai dicabut atau
diganti dengan yang baru. Putusan erga omnes adalah putusan
yang akibat-akibatnya berlaku untuk semua perkara serupa di masa
datang. Sekali suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan
tidak sah atau tidak mempunyai kekuatah hukum mengikat, akan
berlaku bagi perkara serupa di masa datang.
Dalam praktik, dua macam putusan tersebut pada umumnya
mempunyai dampak yang serupa. Dalam kenyataan, putusan inter
partes akan berlaku juga pada perkara-perkara lain, atas dasar
yurisprudensi atau binding precedent. Dalam sistem yurisprudensi,
walaupun hakim tidak terikat pada putusan terdahulu (dalam
praktik), didorong mengikuti putusan terdahulu baik atas pertim
bangan efisiensi, kepastian hukum dan mengurangi kemungkinan
putusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam
sistem precedent, hakim wajib terikat pada putusan hakim
terdahulu. Faktor lain yang mendorong atau mewajibkan hakim
mengikuti putusan terdahulu untuk menjadi pegangan atau
petunjuk pembentuk peraturan perundang-undangan dan anggota
masyarakat mengenai yang boleh dan tidak boleh diatur.
Indonesia adalah penganut sistem yurisprudensi bukan binding
precedent. Walaupun demikian, dalam praktik - terutama pada
tingkat lebih rendah - ada kecenderungan sangat kuat mengikuti
putusan terdahulu, terutama putusan Mahkamah Agung. Terhadap
putusan menguji peraturan perundang-undangan sudah semestinya
putusan terdahulu diikuti. Apabila perlu ditegaskan dalam undangundang. Prinsip binding ini bukan saja untuk kepastian, tetapi juga
untuk menjaga tertib hukum atau mencegah kekacauan huku.
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D. AKIBAT ATAU KONSEKUENSI PUTUSAN HAKIM YANG
MENYATAKAN SUATU PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TIDAK SAH ATAU TIDAK MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM MENGIKAT
Apakah makna (hukum), menyatakan tidak sah atau menyata
kan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat?
Perbedaan antara menyatakan tidak sah dengan menyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dapat ditinjau dari
dua segi.
Pertama : sebagai hubungan sebab akibat. Sesuatu yang dinyata
kan tidak sah, mengandung arti atau berakibat tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Dengan perkataan lain, antara
menyatakan tidak sah dengan menyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat bukan sebuah pengertian hukum yang
berbeda atau terpisah, melainkan sekedar hubungan sebab akibat.
Kedua : menyangkut saat tidak lagi mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Hal ini berkaitan dengan prinsip retroaktif dan prinsip
prospektif.
(1) Prinsip Retroaktif
Putusan retroaktif bersifat ex tunc. Putusan ex tunc mengan
dung makna, bahwa peraturan perundang-undangan, keputusan, atau tindakan yang dinyatakan tidak sah atau dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagai suatu
yang tidak pernah ada. Jadi setiap putusan ex tunc akan
berlaku sumt (retroaktif) kesaat peraturan perundangundangan, keputusan, atau tindakan ditetapkan atau suatu
tindakan dilakukan. Dalam putusan retroaktif (ex tunc),
putusan hakim tidak berisi pembatalan {nullity), melainkan
menyatakan tidak sah (deklarater, bukan konstitutif). Agar
tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, harus
(terlebih dahulu) dibatalkan. Dengan demikian, putusan
menyatakan tidak sah mengandung makna peraturan atau
keputusan tidak pernah ada.
(2) Prinsip prospektif bersifat ex nunc atau pro futuro.
Suatu peraturan perundang-undangan, keputusan, atau tindak
an dipandang sebagai sesuatu yang sampai saat dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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Dengan demikian, secara teknis, kalau menyatakan tidak sah
akan bersifat ex tunc. Kalau menyatakan tidak mempunyai kekuat
an hukum berlaku, bersifat ex tunc. Putusan ex tunc, memudahkan
menampung akibat hukum yang telah dilakukan, karena akan tetap
sah sampai pembatalan, tetapi baik ditinjau dan ketentuan yang
berlaku, dan akibat menyatakan tidak sah tidak lain adalah tidak
lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak ada perbe
daan prinsipil antara menyatakan tidak sah dengan menyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keduanya
mempunyai akibat, peraturan atau keputusan tidak berlaku lagi.
Lebih-lebih mengingat doktrin, bahwa putusan hakim dan
peraturan perundang-undangan pada dasarnya berlaku ke depan
(prospektif).
Dari uraian di atas, dapat pula ditarik beberapa asas (prinsip)
(1) Putusan hakim yang menyatakan tidak sah atau menyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum (mengikat), menunjukkan
bahwa peraturan perundang-undangan, keputusan, atau tindak
an tersebut bukan (lagi) hukum, karena itu tidak berlakulagi.
(2) Sesuatu yang bukan hukum tidak dapat (lagi) dipergunakan
(lagi) sebagai dasar melakukan hubungan hukum atau tindak
an hukum. Hakim tidak boleh memutus atas dasar suatu
peraturan atau keputusan yang sudah dinyatakan tidak sah atau
dinyatakant tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sesuai dengan salah satu asas negara berdasarkan atas hukum,
bahwa segala hubungan hukum, tindakan hukum harus
didasarkan ketentuan yang sah yang telah ada sebelum
hubungan hukum atau tindakan hukum dilakukan.
(3) Pemakaian peraturan perundang-undangan, keputusan yang
telah dinyatakan tidak sah, atau tidak mempunyai kekuatan
mengikat merupakan perbuatan sewenang-wenang, karena itu
batal demi hukum.

— ooOOOoo—
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MEREBUT KEPERCAYAAN PUBLIK
TERHADAP PENGADILAN
Oleh :
Drs. H.M. Fauzan, SH., MM., MH.

A. Pendahuluan
Konsorsium Hukum Indonesia, dalam laporan akhir tahun
2007 merekomendasikan kepada Presiden untuk melakukan
perombakan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial melaporkan
bahwa selama tahun 2005-200 / pengaduan public tentang putusan
bermasalah sebanyak 3.315 pengaduan yang dipublikasikan secara
luas di media. Publikasi semacam ini, terlepas benar atau tidaknya,
dalam hukum komunikasi public dipastikan mampu membentuk
opini public yang semakin menjauhkan kepercayaan masyarakat
terhadap Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Disamping itu, fenomena hujatan dan kritikan public terhadap
peradilan dengan melemparkan istilah “mafia peradilan” telah
lama kita terdengar, fenomena perlawanan dan kekerasan publik
terhadap pelaksanaan eksekusi di lapangan, fenomena
meningkatnya perkara-perkara yang diselesaikan di luar sengketa
dengan pertimbangan berperkara di pengadilan memakan waktu
lama dan berliku, fenomena meningkatnya perkara yang ditangani
oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI), dan fenomena menurunnya
perkara di beberapa pengadilan di beberapa daerah, secara impiris
harus menjadi bahan renungan bahwa ada indikasi menurun
kepercayaan public terhadap pengaduan, sehingga perlu adanya
sikap reintrospeksi kelembagaan dan kebijakan aparatur peradilan
untuk merefleksikan kinerja pelayanannya terhadap public (all o f
that facts are as a material object to reflected in public service).
Reaksi internal peradilan tentang issu mafia peradilan
misalnya, telah disampaikan secara resmi oleh para pimpinan
peradilan yang intinya bahwa “mafia peradilan” itu tidak ada.
Tetapi kemudian mata publik dibuat terbelalak setelah
menyaksikan beberapa kasus “tertangkap tangan” yang ada kaitan
dengan perkara yang dilakukan oleh oknum pegawai peradilan.
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Tidak koherensinya antara pembelaan dengan kenyataan di
lapangan yang dilihat dan dirasakan publik, secara psychologis
tnenyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap peradilan.
Kita masih ingat di masa orde baru, ketika lembaga survei
Internasional mengumumkan hasil surveinya bahwa Indonesia
termasuk Negara paling korupsi nomor 2 di Asia, dan nomor
sekian di dunia. Indonesia secara lugas tegas membantah temuan
tersebut, tetapi dunia secara ilmiah terus menunjukkan faktafaktanya. Dalam perkembangannya setelah diberlakukan undangundang tindak kejahatan korupsi yang berlaku retro active,
Indonesia dibuat tercengang oleh dirinya sendiri dengan banyaknya
pelaku kasus korupsi yang didominasi oleh para pejabat Negara
terungkap di persidangan dan dijebloskan di penjara. Sekali lagi
tidak koherennya bantahan Indonesia tersebut, dengan fakta di
lapangan menyebabkan lemahnya kepercayaan dunia terhadap
Indonesia.
Teori hukum kausalitas telah mengajarkan bahwa “apa yang
terjadi hari ini adalah akibat pekerjaan kita di masa lalu”.
Dalam konteks ini, kondisi bangsa dan Negara saat ini5 adalah
sebagai akibat dari kinerja aparatur Negara dan kualitas bangsa
Indonesia di masa lalu. Kondisi semakin menghilangnya
kepercayaan public terhadap peradilan saat ini, juga tidak bisa
dilepaskan dari kinerja peradilan di masa lalu. Oleh karena itu, saat
ini, mulai detik ini, seluruh pegawai peradilan (terutama hakim)
yang masih ingin mengabdikan dirinya di lembaga peradilan, hams
bertekad bulat “menyingsingkan lengan, cancut tali wondo, rawerawe rantas, malang-malang putting'' berjihad dengan sasaran
“merebut kembali medan kepercayaan publik terhadap
peradilan” yang sejak kepemimpinan Bagir Manan, telah
menjadi bagian inti dari tema pidato Beliau di beberapa forum
Nasional dan Internasional. Persoalannya adalah apa yang
dimaksudkan Beliau tersebut, nyambung dengan pikiran level di
bawahnya atau justru tidak nyambung sama sekali, ada manajemen
tindak lanjut (action) atau tidak dalam perencanaan dan
implimentasi. Jika diteliti lebih mendalam dalam Buku Cetak Biru
‘Blue Print’ keinginan Mahkamah Agung secara kelembagaan
untuk bembah dari paradigma lama ke arah pembaharuan, telah
dirancang secara sistematik, tetapi buku cetak biru menuntut
konsistensi dalam implimentasi.
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B. Pegawai Peradilan adalah “Pelayan” bukan “Tuan”
Salah satu upaya untuk merebut kepercayaan publik terhadap
pengadilan, antara lain dengan merekonstruksi kultur pegawai
pengadilan yang mempersonifikasikan dirinya sebagai tuan “the
master” harus dirubah total bahwa pegawai pengadilan adalah
pelayan “the servent”. Jika secara hipotesis dinyatakan bahwa
citra pengadilan mengalami keterpurukan, maka salah satu indikasi
penyebabnya adalah perilaku sebagian oknutn pegawai
pengadilan yang berlagak sebagai “tuan atau majikan” yang
memperlakukan masyarakat pencari keadilan sebagai orang
rendahan yang harus melayani keinginannya. Jiwa kepemimpinan
“majikan”, memiliki kararteristik “suka meciptakan ketakutan,
menumbuhkan kegusaran, menonjolkan keakuan dan kecongkakan,
suka mencela dan memarahi, egois hanya tahu diri sendiri,
menonjolkan kekuatan kewenangan yang dimilikinya, dan suka
menggiring bukan memimpin”. Sungguh tidak masuk akal dan
sangat tidak etis seorang yang berstatus pelayan, tetapi perilakunya
terhadap masyarakat seperti majikan, padahal hakekatnya
masyarakatlah yang menggaji pegawai pengadilan melalui pajak
yang dikelola Pemerintah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia,
80 % berasal dari pajak. Gaji pegawai peradilan seluruhnya berasal
dari APBN, artinya bahwa anggaran yang digunakan untuk
menggaji pegawai peradilan di seluruh Indonesia 80 % berasal dan
pajak, dan pajak itu sendiri pasti berasal dari uang rakyat. Kalau
demikian, sejatinya kita selama ini bekeija untuk kepentingan
rakyat, maka rakyat menggaji kita melalui pajak.
Abstraksi tersebut, menggambarkan betapa kelirunya persepsi
dan perilaku sebagian pegawai peradilan (terutama hakim) yang
mempersonifikasi dirinya sebagai tuan yang selalu menuntut untuk
dihormati, disegani, dan dilayani oleh masyarakat pencari keadilan.
Seharusnya pegawai peradilan (terutama hakim) dengan
kecerdasannya, dan daya intelektualnya menempatkan dirinya
sebagai pelayan masyarakat yang professional, yang menerima,
dan melayani masyarakat dengan baik dan menyenangkan. Hal ini
harus disadari benar oleh para hakim, bahwa dirinya adalah bagian
dari pelayan bukan sebagai tuan yang harus dilayani (we must
understand, that we are servent not master) agar tidak terlalu jauh
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terjerumus dalam pola pikir keliru dalam melayani masyarakat dan
membangun peradilan.
Sebagai pelayan masyarakat professional di bidang hukum,
kita boleh berpakaian seragam yang bersih dan rapi agar tuan yang
kita layani merasa senang, tetapi yang tidak pantas dilakukan oleh
seorang pelayan di dunia manapun adalah mental berperilaku
sombong, angkuh, petentang-petenteng, tidak tahu siapa diri
sesungguhnya, tidak tahu siapa tuan sesungguhnya yang harus
dilayani, atau bahkan mengklaim dirinya sebagai tuan yang harus
dihormati, dipuji, dan dilayani.
Oleh karena itu, untuk merebut kepercayaan publik
terhadap lembaga peradilan yang semakin terpuruk, maka
perubahan yang harus dilakukan oleh pegawai peradilan (terutama
hakim) adalah merubah paradigma tuan menjadi paradigma
pelayan, paradigma majikan menjadi paradigma kuli, dengan
demikian akan terbangun semangat budava kerja keras dan disinlin
tinggi dalam satu system kinerja peradilan yang melayani
masyarakat.
C. Melayani dengan Hati, Publik akan Simpati
Suatu kepercayaan, bersumber dari hati yang dioperasionalkan
oleh logika pikir dan teknisnya dilakukan oleh panca indra.
Hakekat action indrawi seseorang merefleksikan isi hatinya; jadi
sorot mata, tutur kata, pikiran, kelakuan, hakekatnya merupakan
kelanjutan dari isi hati seseorang. Hanya saja, sering dijumpai
ketidak sesuaian antara ucapan dan perbuatan seseorang, dan inilah
yang disebut ambivalensi atau bentuk kemunafikan. Sifat
kemunafikan, merefleksikan indikasi adanya motivasi tersembunyi
di balik pernyataan atau kelakuan, dan dari sinilah orang lain
sering terkecoh dan menjadi korban.
Al-ghazali, salah seorang filsuf abad pertengahan, menggam
barkan filosofi hati (qalb: Arab, heart: Inggris) seperti "kaca”.
Kaca yang bening dan bersih, akan dapat memantulkan persis apa
adanya dari wajah orang yang bercermin, tetapi tidak demikian
halnya bagi cermin penuh debu, ia tidak mampu memantulkan apa
adanya wajah orang yang bercermin, ada sesuatu yang tersembunyi
tidak terlihat dari pantulan kaca itu, akibatnya ada beberapa
kejadian orang yang mendapatkan rasa malu di tengah-tengah
keramaian karena masih ada noda-noda hitam yang melekat pada
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wajahnya. Sesungguhnya hati memiliki kodratnya yang selalu
berbicara apa adanya berbisik kepada kebenaran, kejujuran,
kesalehan, ketaqwaan, kearifan, kebijakan, dan lain sebagainya.
Itulah sebabnya sering ada ungkapan ‘‘berbicara dengan hati,
berbicara dari hati ke hati
Pegawai peradilan dalam menjalankan tugasnya terikat dengan
ketentuan-ketentuan formal, sehingga menjerumuskannya dalam
kultur pola pikir dan pola kerja yang formalis tik. Pola formalistik,
bagi seseorang yang tidak memiliki jiwa kearifan, maka dalam
kinerjanya akan mengabaikan suara hati nuraninya. Ukuran baik
dan buruk kinerja seseorang akhirnya akan diukur dari sudut
formal, adil dan tidaknya putusan juga hanya dilihat dari sudut
formalistik. Dalam kontek pendekatan formalistik ini, sering
membuat buta mata, tuli telinga, dan mati rasa terhadap jeritan,
tangisan, dan keadaan yang memilukan di lapangan, maka disinilah
letak peran pentingnya pegawai peradilan dalam melayani
masyarakat dengan hati nurani. Suatu contoh, seseorang yang jauh
dari pelosok pulau, atau tempat yang amat jauh, datang ke
pengadilan bermaksud mengajukan gugatan, tetapi biaya perkara
yang disiapkan masih jauh dari jumlah yang dituangkan dalam
Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), lalu dengan alasan
ketentuan formal, gugatan belum diterima dan belum didaftarkan
dalam register. Pelayanan dengan hati menentang pola pelayanan
seperti itu, ia berbisik agar biaya yang ada itu diterima sebagai
panjar, sisanya menyusul, dan gugatan didaftar dalam register.
Menyapa masyarakat yang datang ke pengadilan, dengan
tulusnya hati menyapa “Selamat pagi, (Assalamu”alaikum) pak
...bu...., ada yang bisa saya bantu?”, bersikap layaknya seorang
pelayan professional yang bisa menempatkan diri, sehingga
masyarakat dapat mengutarakan maksud niatnya dengan senang
tanpa takut, tanpa grogi, tanpa cemas, dan tanpa curiga, Lalu
pegawai pengadilan mengantarkan kepada petugas pengadilan
yang berwenang menerimanya, adalah sebuah contoh pelayanan
dengan hati. Penjelasan yang rasional, simpatik dan mudah
ditangkap masyarakat termasuk bagian pelayanan dengan hati
nurani.
Hakim saat memeriksa perkara di persidangan, haras berperan
sebagai pelayan masyarakat pencari keadilan. Maka saat
mengajukan pertanyaan, hakim harus mampu memilih bahasa yang
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sopan, patut dan pantas, serta dikenal/dipahami oleh bahasa
masyarakat setempat. Contoh bahasa panggilan adat setempat
terhadap orang yang lebih tua, terhadap orang yang lebih muda,
dan lain sebagainya. Akan sangat tidak simpatik, jika seorang
hakim menanya penggugat atau tergugat yang ternyata seorang
tokoh masyarakat atau tokoh adat dengan bahasa “Kamu”, “Anda”,
“Saudara”; tetapi alangkah indahnya jika kita gunakan panggilan
“Bapak” Datuk”, atau bahasa setempat yang biasa dipergunakan
sehari-hari, tetapi dalam Berita Acara Persidangan ditulis
“Saudara”. Demikian juga dalam proses komunikasi Tanya jawab,
alangkah tentramnya hati para pihak, apabila hakim pertanyaannya
menggunakan bahasa yang santun dan bernilai akhlak al-karimah.
Gaya pertanyaan hakim demikian, diyakini memiliki kekuatan
untuk membuat peradilan semakin disakralkan dan disegani publik.
D. Merebut Kepercayaan publik dengan filosofi “Hakim
melayani-menyelesaikan problem sosial”
Hukum memiliki kodrat untuk mengatur hubungan antara
anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya,
antara anggota masyarakat dengan masyarakat secara kolektif.
Hubungan hukum anggota masyarakat itu bermacam macam,
misalnya hubungan hukum antar anggota masyarakat dalam
keluarga, hubungan hukum antara anggota masyarakat dengan
anggota masyarakat, antara orang dalam organisasinya, antara
orang dengan agamanya, antara anggota masyarakat dengan
penguasa atau pemerintah, antara masyarakat di suatu Negara
dengan masyarakat Negara lain, dan lain sebagainya.
Jadi, hukum tidak bisa dipisahkan dari pergaulan masyarakat.
Hukum lahir di tengah-tengah masyarakat, tidak mungkin ada
hukum tanpa adanya masyarakat, dari hubungan-hubungan konkrit
antar anggota masyarakat, atau antar anggota masyarakat dengan
masyarakat itulah embrional hukum dan akan lahir berbagai jenis
hukum sesuai dengan situasi, kondisi, isi, dan sifat dari sebuah
hubungan hukum. Hukum dilahirkan dari berbagai aspek
kehidupan kemasyarakatan, sehingga menurut Van Apeldorn,
sangat tidak mungkin memberikan definisi hukum yang
memuaskan. Menurut Aristoteles manusia adalah “zoon politicon ”
manusia adalah makhluk sosial, sehingga harus diasumsikan bahwa
tidak ada hukum kalau tidak ada manusia yang bermasyarakat,
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maka dalam konteks ini hukum harus dipandang sebagai gejala
sosial.
Anggota masyarakat memiliki kepentingan, ada yang sama
kepentingannya, ada juga masing-masing anggota masyarakat
memiliki kepentingan yang berbeda bahkan mungkin bertentangan
dengan kepentingan anggota masyarakat lainnya. Misalnya kepen
tingan penyewa dengan orang yang menyewakan, kepentingan
peminjam dengan orang yang meminjamkan, kepentingan pembeli
dengan penjual, dan lain sebagainya.
Pertentangan kepentingan antara anggota masyarakat tersebut
dapat menimbulkan kekacauan, ketidak tentraman dalam
masyarakat, apabila di dalam masyarakat tidak ada kekuasaan,
yakni suatu tata tertib yang dapat menjadi jembatan yang
menghubungkan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan
tersebut. Agar supaya ketenteraman dan kedamaian dalam
masyarakat tetap terjaga, maka masyarakat memerlukan petunjukpetunjuk hidup yang mereka beri nama kaidah (norma) yang
terdapat di dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama,, dan
kesusilaan. Oleh karena masyarakat tidak bisa dipisahkan dari
norma-norma tersebut, maka hukum menjadi salah satu bagian dari
gejala sosial dalam masyarakat, karena tidak ada masyarakat yang
tidak mengenal hukum.
Kedalaman tugas hakim sejatinya bukan hanya memeriksa dan
mengadili perkara. Seorang hakim sebelum mengadili perkara,
seyogyanya menjadi negarawan terlebih dahulu. Tugas hakim tidak
hanya memeriksa, dan memutus suatu perkara, tetapi juga
negarawan yang memikirkan keadaan dan nasib bangsanya. Hati
mereka harus ikut terpaut “terenyuh, prihatin” melihat kemiskinan,
pengangguran, kebodohan, ketidak berdayaan ekonomi lemah atas
pemilik modal, harga kebutuhan bahan pokok yang terus melonjak
yang tidak terjangkau oleh kemampuan masyarakat, korupsi yang
merampok uang rakyat, penjarahan hutan yang hanya dilakukan
oleh beberapa gelintir orang dan tidak membawa dampak
perekonomian, eksploitasi tambang yang dilakukan oleh asing
yang tidak memberikan pertumbuhan ekonomi Nasional, yang
kalau dibiarkan cepat atau lambat akan menghancurkan keutuhan
Negara dan bangsa. Para hakim Indonesia diharapkan menjadi
orang yang waspada terhadap nasib keadaan bangsanya “the
vigilante” dari kemungkinan kehancuran sosial atau ketidak
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stabilan sosial. Hakim hams berani melakukan rule breaking, yaitu
melakukan terobosan progresif demi membantu bangsanya keluar
dari keterpurukan.
Amerika yang mengalami kemajuan pesat disegala aspek
kehidupan Sekarang mi, secara histories tidak bisa dilepaskan dari
peranan hakim saat itu yang dengan gagah berani melakukan apa
yang disebut rule breaking tersebut, dengan membuat berbagai
putusan yang memberikan dukungan terhadap kebangkitan bangsa
Amerika di abad ke-19. Putusan-putusan hakim Amerika di era itu,
sering tidak mengikuti tradisi teori hukum yang ada. Pertimbangan
berpikir mereka antara lain “ini adalah konsep hukum Amerika”,
“ini adalah doktrin hukum Amerika”. Mereka adalah negarawan
sekaligus hakim yang peka terhadap keadaan bangsanya.
Hakim Indonesia, telah terkungkung dalam teori-teori klasik
yang dikembangkan pemikir barat, yang kondisi bangsa dan
lingkungannya berbeda dengan Indonesia. Suatu contoh, penerapan
teori legalitas yang tercantum pada Pasal 1 KUHP, “bahwa tiada
perbuatan yang dapat dipidana, sebelum ada hukum yang mengatur
terlebih dahulu”, teori ini telah membelenggu pikiran hakim
Indonesia bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh keluar dari
ketentuan pasal yang didakwakan jaksa, meskipun jumlah
hukumannya sangat tidak adil, akibatnya suatu daya kreatif hakim
yang menafsir rumusan pasal untuk menerapkan hukuman yang
lebih berat dan adil (dalam kasus korupsi misalnya) mempakan
suatu kekeliruan. Indonesia yang multi etnis, multi adat istiadat dan
tradisi, perbedaan letak geografis yang ekstrim antara satu daerah
dengan daerah lainnya, serta kondisi perekonomian bangsa yang
didominasi kaum kapitalis, seharusnya menjadi bagian obyek
forma dalam melihat kasus yang ditanganinya, sehingga
diharapkan lahir hukum-hukum baru yang bersifat progresif
membela kepentingan bangsa dan negara.
Anggota Legislatif boleh membuat undang-undang apa saja
berdasarkan kewenangannya, tetapi pada akhirnya di tangan hakim
tafsir yang menentukan arti setiap “frase”, setiap “kata” setiap
“kalimat” dalam rumusan pemndang-undangan, sehingga undangundang itu hidup, berkembang tidak ketinggalan zaman. Ronald
Dworkin, sebagaimana dikutip Mark Tebbit mengatakan “setiap
kali hakim memutus suatu perkara, maka saat itu ia sedang berteori
tentang apa hukum itu”.
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Pada abad-abad lalu pengadilan diibaratkan mesin, dan hakim
diibaratkan skrup atau tombol mesin itu. Hukum yang dijatuhkan
hakim harus penuh kepastian dan tidak boleh bergeser dari bunyi
pasal undang-undang. Namun, di era global dan era positivisme
sekarang, konflik persoalan sosial semakin kompleks, maka hukum
keputusan hakim dipastikan terasa adil jika hukum dipersepsikan
bukan lagi tombol mesin otomatik.
Pertanyaan, mengapa dibuat Kotnisi Yudisial?, mengapa ada
rout monitoring?, mengapa harus ada pengadilan TIPIKOR?,
mengapa control media terhadap pengadilan menguat?, mengapa
rakyat berani melawan putusan pengadilan?. Sungguh sekarang
para hakim tidak bisa mengetuk palu seenaknya dan kediktatoran
pengadilan yang serba tertutup sudah ditolak publik.
Survey yang dilakukan Bank Dunia (2005) terhadap hakimhakim tingkat pertama, masih menemukan “hakim-hakim kecil
yang besar” tetapi mereka terkucilkan di tengah lingkungan yang
korup. Jadi kita tidak bermimpi. Sekarang di Indonesia, pengadilan
tidak bisa bekerja melayani publik secara “biasa-biasa” saja. Kita
menghadapi aneka persoalan sosial yang besar. Keadaan bangsa
dan Negara seperti ini memerlukan tipe hakim-hakim yang
berwatak progresif. Mereka tidak hanya “memeriksa dan mengadili
perkara”, tetapi secara progresif menjadi vigilante bagi bangsanya,
itulah tipe hakim yang dibutuhkan bangsa Indonesia.
E. Reformasi Birokrasi, Upaya Merebut Kepercayaan Publik
Upaya untuk merebut kepercayaan publik terhadap pengadilan
telah berproses sejak diselesaikannya buku Cetak Biru Pembaruan
Peradilan (2003) yang memuat manajemen SDM, manajemen
keuangan, dan manajemen teknologi informasi, dan pada mulai
tahun 2004 volume reformasi birokrasi dikembangkan menjangkau
SIMARI, Pedomah Perilaku Hakim (Code o f Conduct), Trans
paransi putusan, dan PNBP yang sekarang dibentuk tim gabungan
antara BPK dengan Mahkamah Agung untuk merumuskan wilayah
hukum keuangan yang masuk PNBP. Kunjungan Presiden RI, DR.
H. Susilo Bambang Yudhoyono ke Mahkamah Agung RI, tanggal
20 Desember 2005 menjadi pemacu semangat reformasi birokrasi
Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan.
Langkah-langkah teknis mulai bergerak dimulai dari
pertemuan antara Tim Pembaruan Mahkamah Agung dengan KPK
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dalam rangka menyusun kerangka pemikiran Reformasi Birokrasi
sebagai suatu langkah menuju usaha preventif mencegah KKN.
Langkah selanjutnya, sebelum dibentuk Komite Reformasi
Nasional, maka dibentuk Tim Kerja yang beranggotakan
perwakilan dari Departemen KMeneg-PAN, BPK, KPK, dan
Mahkamah Agung untuk menjadikan ihstitusi-institusi tersebut
sebagai lembaga percontohan dalam reformasi birokrasi.
Mahkamah Agung telah serius dan sungguh-sungguh bertekad
merebut kembali kepercayaan Publik terhadap pengadilan dengan
meningkatkan kinerja aparatur peradilan, reformasi system
organisasi, meningkatkan kesejahteraan melalui system remunerasi
kinerja, dan program-program unggulan lain yang diprediksikan
mampu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap publik,
sehingga secara bertahap kepercayaan terhadap pengadilan akan
menjadi pulih kembali.
Oleh karena itu, segenap pegawai pengadilan di seluruh
Indonesia harus mengikuti perkembangan reformasi birokrasi
tersebut, agar tidak menjadi korban pemberhentian secara tidak
hormat, karena di saat ini Badan Pengawasan Mahkamah Agung
telah berlomba memandangi urgensi Komisi Yudisial (KY) dengan
meningkatkan intensitas kemampuan pengawasan baik melalui
jalur regular, maupun jalur kasus berdasarkan pengaduan publik.
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HUKUM PROGRESIF :
JALAN KELUAR DARI KETERPURUKAN HUKUM
DI INDONESIA
Oleh: Dr. Drs. AM. Mujahidin, MH.
Pendahuluan
Sebagai bagian dari penegak hukum sudah terlampau lelah
mendengarkan paradoks-paradoks yang dialamatkan kepada kita dalam
kehidupan hukum di negeri ini. Kita dapat rasakan, berapa banyak
tuduhan yang dialamatkan kepada kita mengenai pembebasan banyak
koruptor penjarah uang rakyat yang miliaran bahkan triliunan rupiah
dibebaskan oleh kita. Merekapun dengan lantang menyuarakan, bahwa
para koruptor meskipun dihukum hanya sebanding dengan hukum an
pencuri kambing. Bahkan kita dianggap mempersulit orang miskin
untuk mendapatkan keadilan di ruang persidangan, meski orang miskin
itu telah memiliki bukti-bukti yang kuat. Bahkan kita dianggap sudah
tidak rahasia lagi, bahwa para pihak yang ingin memenangkan
perkaranya di pengadilan hams menyediakan dana yang tidak sedikit,
sehingga kesulitan dan keterpurukan hukum tampak jelas di mata
mereka. Untuk keluar dari tuduhan-tuduhan itu, kita hams berusaha
melakukan pembebasan dan pencerahan dari cara kerja konvensional
selama ini yang diwariskan oleh mazhab hukum positif dengan segala
doktrin dan prosedurnya yang serba formal-prosedural. Pembebasan
dan pencerahan itu dibutuhkan kerja keras oleh segenap kita,
diantaranya melalui tulisan ini penulis mencoba menggunakan
pendekatan paradigma hukum progresif yang sangat peka pada nilainilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.
Di situasi yang serba extra ordinary dimana bangsa dan negara kita
ini sulit untuk keluar dari tekanan krisis di segala bidang kehidupan
yang tidak tertutup kemungkinan bangsa kita akan tambah terperosok
ke jurang nestapa yang semakin dalam dan menyeramkan, maka situasi
mencekam seperti ini tidak ayal hukum menjadi institusi yang banyak
menuai kritik karena dianggap tidak becus untuk memberikan jawaban
yang prospektif. Pasca tumbangnya pemerintahan otoriter tahun 1998,
hampir setiap saat di bumi pertiwi ini lahir peraturan perundangundangan untuk mengatur dan menjawab problematika kehidupan di
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negeri ini sehingga keberadaan bangsa kita ini dalam kondisi
hiperregulated society. Namun dengan segudang peraturan perundangundangan, baik yang menyangkut bidang kelembagaan maupun sisi
kehidupan manusia Indonesia, keteraturan (order) tidak kunjung
datang. Malahan hukum kita tampak kewalahan, yang akibatnya
dengan seabrek peraturan perundang-undangan itu dalam ranah
penegakan hukum justru malah menerbitkan persoalan-persoalan baru
ketimbang menuntaskannya. Hal ini menurut Satjipto Rahardjo,
komunitas hukum dianggap sebagai komunitas yang amat lamban dan
paling lambat dalam menangkap momentum.
Reformasi Merupakan Momentum Penegakan Hukum
Dinamika perubahan sosial di negeri ini selalu dilewati melalui
jalur yang pahit dan tidak harmonis, baik dalam hal pergantian
pimpinan negara maupun dalam hal perubahan-perubahan sosial
lainnya. Hal ini, bertumpu pada ketidakberhasilan dalam menata
hukum, mental penegak hukum, dan sistem hukum yang kurang
responsive untuk menangkap perubahan sosial yang terlampau cepat,
sehingga menimbulkan dampak negatif yang muaranya menimbulkan
krisis legitimasi terhadap keberadaan pemerintah selaku pihak yang
diberi wewenang untuk mengatur bangsa ini. Kekacauan demi
kekacauan (disorder) makin meluas dan mengental dalam proses
perubahan sosial, timbul ketidakpuasan terhadap kinerja penegak
hukum, sehingga menimbulkan gagasan menumbuh kembangkan
hukum progresif yang dipelopori Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.
Sejak tumbangnya pemerintahan otoriter 1998 yang selanjutnya
disebut sebagai era reformasi, sebenarnya merupakan momentum
penting dan strategis dari segi kehidupan sosial dan hukum, namun
kondisi ini tidak mampu menggerakkan untuk mengambil manfaat
dalam ranah perbaikan. Institusi hukum yang dijadikan tumpuan
pembebasan dan pencerahan, justru menjadi sarang trouble maker
bangsa. Dampaknya, kehidupan hukum menjadi tidak terarah dan
terpuruk. Dalam situasi keterpurukan hukum seperti ini, maka apapun
upaya pembenahan dan perbaikan di bidang ekonomi dan bidangbidang lainnya niscaya merupakan suatu yang musykil dilakukan
(mission impossible). Hal ini apabila dicermati, minimal terdapat 2
faktor utama. Pertama, perilaku penegak hukum (professional jurist)
yang koruptif, dan Kedua, pola pikir para penegak hukum Indonesia
sebagian besar masih terkungkung dalam pikiran legalistik-positivistik,
meskipun sistem kelembagaan hukum telah ditabuh ke arah perubahan-

156

pembahan, namun paradigma para penegak hukum berpola lama (orde
bam).
Apabila kita baca dalam harian Kompas tanggal 2 November 2002
pada halaman 7 ditulis bahwa, orang boleh memiliki argumentasi
sendiri-sendiri tentang penyebab terjadinya krisis. Namun, jika
ditelusuri lebih jauh awal pemicu munculnya krisis moneter dan
ekonomi senyatanya karena perilaku komptif bangsa ini. Kondisi ini
makin diperparah dengan kegagalan aparat penegak hukum dalam
menegakkan hukum di Indonesia. Frans Hendra Winarta, salah seorang
anggota Komisi Hukum Nasional, secara lantang mengatakan bahwa
kegagalan dalam penegakan hukum di Indonesia, karena para
profesional hukum (professional jurist) bekerja dalam suasana koruptif,
mental dan integritas yang merosot serta profesionalisme yang rendah.
Harian Kompas tanggal 5 September tahun 2000 pada halaman 6
ditulis, orang yang bertaqwa, berintegritas dan memiliki moralitas
tinggi pastilah tidak akan korupsi. Oleh karenanya, perilaku koruptif ini
jelas hanya dilakukan oleh orang-orang yang amoral. Celakanya,
perilaku koruptif demikian ini telah membudaya di Indonesia. Masih
dalam harian yang sama, terbit tanggal 28 Maret tahun 2005 yang lalu,
halaman 6 ditulis, korupsi yang telah membudaya dan mengakar dalam
waktu yang lama di Indonesia ini secara jujur juga dinyatakan oleh
Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yakni Presiden mengakui betapa
tidak mudahnya memberantas korupsi di Indonesia, meski
pemerintahannya saat ini tengah mencanangkan gerakan anti korupsi.
Lebih pedih lagi apabila kita baca tulisan Anis Ibrahim,
....masyarakat barangkali sudah terlampau lelah menyaksikan
paradoks-paradoks yang terjadi dalam kehidupan hukum di negeri ini.
Oleh karenanya dapat disaksikan betapa banyak koruptor penjarah uang
rakyat dibebaskan oleh pengadilan. Jikapun dihukum nyatanya hanya
sebanding dengan hukuman pencuri seekor ayam kampung. Juga secara
telanjang mata dapat disaksikan begitu sulitnya orang miskin
memperoleh keadilan di ruang pengadilan. Bukan rahasia lagi untuk
memenangkan suatu perkara di pengadilan dibutuhkan dana yang
cukup banyak. Lebih lanjut Anis Ibrahim menyebutkan, atas praksis
hukum yang sedemikian itu, maka hukum di negeri ini nyaris runtuh
wibawanya. Hukum menjadi impoten untuk dapat menegakkan
keadilan. Akhirnya muncul sinisme terhadap hukum kita bahwa
keadilan hanyalah memihak kepada yang berduit saja. Dan yang
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sungguh bikin nelangsa, Indonesia memperoleh predikat sebagai
negara pemegang piala korupsi namun tanpa ada koruptornya.
Kembali pada harian Kompas tanggal 31 Maret tahun 2002,
halaman 27 ditulis, panggung peradilan Indonesia,..., dikepung oleh
pelbagai hal yang sangat rawan dengan urusan KKN..., dan
hedonisme..., uang yang berseliweran pun bukan alang kepalang
jumlahnya. Kemudian coba kita perhatikan tulisan Denny Indrayana
dalam Kompas tgl. 13 Mei 2002, halaman 4, sebenarnya persoalan
brengseknya perilaku jurist itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja.
Namun, yang berlangsung di Indonesia sungguh sudah keterlaluan.
Dick the Butcher—tokoh rekaan William Shakespeare dalam drama
Henry, Part II - yang kecewa dengan kinerja aparat penegak hukum
yang korup sering mengumandangkan teriakan penuh emosional : “The
first thing we do, let’s kill all the lawyers” (hal pertama yang kita
lakukan, mari kita bunuh semua lawyers). Apabila kita baca tulisan
Katryn E. Neilson, teriakan Dick the Butcher itu dimaknai dan
dipraktekkan secara leteral. Para praktisi hukum nyaris semuanya
dibinasakan. Dari sekitar 400 sampai 600 praktisi hukum yang ada
sebelum berkuasanya Khmer Merah, pada Januari 1979 tinggal 12
orang hidup Dari sedikit jurist itulah Kamboja memulai terbit
kewibawaan hukumnya, sehingga institusi hukum menjadi suatu yang
dihormati dan dipatuhi oleh bangsa Kamboja.
Bagaimanakah seandainya pengalaman Kamboja tersebut diadopsi
untuk mengembalikan wibawa hukum di Indonesia? Hal ini sangat
tidak mungkin. Sebab seandainya negara kita ini berupaya untuk
mengembalikan wibawa hukum dengan jalan menghabisi para lawyers,
tentu saja hal ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang dibela
oleh hukum itu sendiri. Akan tetapi masalahnya justru praksis hukum
Indonesia jauh dari pergulatan untuk menegakkan nilai-nilai
kemanusiaan inilah paradoks yang luar biasa kelihatan dalam
kehidupan hukum di Indonesia. Kemudian apabila kita menengok ke
belakang, perjalanan penegakan hukum Indonesia pernah mencatat
fenomena Petrus (penembakan misterius) terhadap para penjahat
kambuhan. Terlepas benar apa tidak, latar belakang Petrus terpaksa
diberlakukan karena aparat penegak hukum pada waktu itu telah
menjadi band, tidak adil, serta putusannya tidak membikin jera para
penjahat yang meresahkan masyarakat.
Selanjutnya, mari kita kaji dari sisi penegakan hukum yang
legalistik-positivistik..., menurut Anis Ibrahim, rasanya kita sudah lebih
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dari cukup memiliki peraturan hukum yang dapat digunakan sebagai
garansi kepastian dan keadilan bagi mereka yang sedang berurusan
dengan hukum. Namun, sungguh sangat sulit mendapatkan data yang
menggembirakan tentang keadilan yang muncul dari hukum. Misalnya,
Indonesia telah menyatakan korupsi merupakan extra ordinary, dan
karenanya dinyatakan negara Indonesia berada dalam keadaan darurat
korupsi. Hal ini, melahirkan UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(UU No. 20 Tahun 2001 yang mengubah UU No. 31 Tahun 1999). Dan
katena kejaksaan dan kepolisian dianggap tidak mampu menangani
korupsi kelas kakap, maka lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang memiliki kewenangan luar biasa untuk melakukan
pemberantasan
korupsi. Namun pemberantasan kompsi yang
dilakukan hanya sebatas popularitas, asal labrak, dan sering salah
sasaran. Hal ini terbukti, koruptor kelas kakap yang menjarah RI,RI
triliunan mpiah nyaris belum fersentuh. Ironisnya, menurut Anis
Ibrahim, seandainya ada yang dibawa ke pengadilan terdapat 2 (dua)
kemungkinan putusan, jika tidak dibebaskan dengan dalih kekurangan
alat bukti, bisa jadi vonisnya tidak lebih jauh dari putusan penjahat
sekelas preman jalanan.
Pernyataan mantan Hakim Agung Amerika Serikat Renjamin
Cardozo sungguh menohok nurani kita, yakni; andaikan beberapa orang
awam maupun yang terpelajar sekalipun meminta para hakim untuk
menjelaskan bagaimana sebenarnya proses terbentuknya putusan, sang
hakim itu niscaya akan muncul jawaban klise, “semua itu kan sudah
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku” atau “semua itu sudah
sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku”. Hal ini memang telah
sesuai dengan konsep legalistik-positivistik, dimana keberadaan hukum
sebagai lawyer’s law, yakni hukum itu identik dengan undang-undang,
proses hukum harus beijalan menurut prinsip “aturan dan logika” (rule
and logic), dan undang-undanglah yang dianggap paling mampu
menertibkan masyarakat. Pandangan ini, melihat hukum sebagai suatu
institusi pengaturan yang sederhana, linier, mekanistik dan
deterministik, terutama dalam kepentingan profesi. Kebiasaan yang
dominan adalah melihat dan memahami hukum sebagai sesuatu yang
rasional logis, penuh kerapian dan keteraturan rasional. Tegasnya,
hukum adalah sebuah order - sebuah perintah, sebuah keteraturan yang
diterapkan terhadap dan karenanya manusia harus tunduk kepadanya.
Menurut Satjipto Rahardjo, sejak hukum modern semakin
bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan
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prosedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan
formal atau keadilan menurut hukum di satu pihak dan keadilan sejati
atau keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya 2 (dua) macam
dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam
praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi
keadilan substansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak
berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata
menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain
selain mencapai keadilan. Karakter teknikalitas ini menggiring hukum
pada posisi yang senantiasa “siap direkayasa”. Keadaan ini menjadikan
setiap hal yang berkaitan dengan hukum seakan-akan dapat dicarikan
pembenarannya, meskipun untuk hal-hal yang sesungguhnya kurang
masuk akal sekalipun. Tindakan para aparat penegak hukum, termasuk
putusan-putusan hakim yang aneh-aneh, selalu ada pembenarannya dari
segi hukum. Dengan cara ini, kebenaran disingkirkan dan kepasttan
hukum terpelihara, meskipun semu Dikatakan semu, karena yang
disebut kepastian hukum dalam hal ini tidak lain adalah tafsir-tafsir
subyektif petugas hukum atas aturan hukum, yang tak jarang hal ini
secara substansial justru menimbulkan ketidakpastian.
Bagi penegak hukum (hakim, jaksa, pengacara, dan polisi) yang
menguasai hukum dan teknik hukum yang tinggi tetapi rendah
moralitasnya akan dapat memanfaatkan hukum dengan sebaik-baiknya
untuk memenangkan kasus yang sedang ditanganinya. Bahkan jika
memiliki kecenderungan senang berkolaborasi dengan pihak yang
melakukan kejahatan, maka baginya hukum sewaktu-waktu dapat
diubah sebagai alat kejahatan (law as a tool o f crime). Perbuatan jahat
dengan hukum sebagai alatnya merupakan kejahatan yang sempurna,
sulit dilacak, karena diselubungi hukum dan berada di dalam koridor
hukum. Lebih-lebih, apabila kita cermati sistem hukum Indonesia
adalah termasuk dalam kategori hukum modem yang liberal dan
positivistik, hal ini menunjukkan keberadaannya tidak untuk
memberikan keadilan kepada masyarakat, melainkan sekedar
melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu itu senjata
utamanya adalah kepastian hukum. Demi kepastian hukum, maka
keadilan dan kemanfaatan sering diabaikan. Konsepsi yang demikian
ini merupakan sisi yang sejajar dari ketegangan antara keadilan hukum
formal dengan substansial. Sebenarnya, akibat sistem hukum yang lebih
menonjolkan kemerdekaan individu dari pada pencarian kebenaran dan
keadilan itu rupanya telah banyak memakan korban, baik di negeri
asalnya di Barat maupun negara-negara yang menganut positivisme
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belakangan. Di Amerika Serikat, fenomena peradilan pidana positivistik
yang telah memakan korban tersebut acap kali dijuluki sebagai
peradilan/putusan yang sesat, sehingga dengan getir, Alan M.
Dershowitz menyatakan bahwa dalam proses peradilan pidana,
kebenaran bukanlah satu-satunya tujuan.
Sekilas kita tengok sistem pengadilan pidana di AS memang
dituntut untuk melayani lebih dari satu tujuan, sehingga bukan hanya
kebenaran/keadilan sejati yang dicari, tetapi juga keadilan formal atau
prosedural. Di samping itu, pengadilan harus berorientasi untuk
menjunjung tinggi asas dan seperangkat nilai seperti “ freedom from
unreasonable governmental intrusion ” dan “the integrity o f mind and
body”. Orientasi kepada nilai-nilai lain di luar kebenaran itu
menyebabkan sebagian orang mengajukan asas “exclusionary rule”
dalam sistem peradilan pidana AS, yakni yang memungkinkan
pengadilan mengesampingkan kebenaran demi menjunjung nilai-nilai
tersebut. Mereka yang mengajukan asas tersebut beranggapan bahwa
asas lebih penting daripada kebenaran. Tanpa disadari, hal ini berefek
kepada situasi dimana pengadilan tidak menjadi tempat kebenaran,
melainkan tempat berburu kemenangan. Nampaknya, hal ini paralel
dengan sistem yang berjalan di Indonesia, yakni cara berfikir linier,
mekanistik deterministik, dan lebih mengedepankan formalitas dan
prosedural undang-undang. Sehingga hal ini, banyak digunakan untuk
menyelamatkan orang-orang yang menurut rasa keadilan masyarakat
sebenarnya telah melakukan penjarahan kekayaan negara. Apa boleh
buat, masyarakat Indonesia dipaksa untuk mau menerimanya, karena
menurut hukum formal yang positivistik memang jalannya hukum itu
demikian adanya.
Situasi bernegara hukum yang serba sederhana, linier, mekanistik,
dan deterministik yang mengedepankan logic and rules ini masih bisa
digunakan untuk menyelamatkan krisis Indonesia sekarang ini?
Sementara, Indonesia saat ini sebenarnya sedang menghadapi extra
ordinary problem, yakni masalah yang luar biasa dahsyatnya. Untuk itu
harus ada pembaruan sistem penegakan hukum, sebab problem yang
demikian besar, sungguh tidak memadai jika hanya diselesaikan
melalui proses hukum yang sederhana dan berjalan biasa-biasa saja
tersebut. Berfikir dan bekerja dalam formalitas dan prosedur hukum
yang serba teknikalitas tidaklah cukup menjanjikan dalam mengangkat
keterpurukan bangsa Indonesia termasuk keterpurukan hukum formal
tersebut.
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Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterpurukan
Dijelaskan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., progresivisme bertolak
dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik,
memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal
penting bagi membangun kehidupan berhukum dalam masyarakat.
Namun apabila dramaturgi hukum menjadi huruk seperti selama ini
terjadi di negara kita, yang menjadi sasaran tombak adalah para
penegak hukumnya, yakni para hakim, jaksa, polisi, dan jaksa.
Meskipun, apabila kita berfikir jernih dan berkesinambungan, tidak
sepenuhnya mereka dipersalahkan dan didudukkan sebagai satusatunya terdakwa atas rusaknya kewibawaan hukum di Indonesia. Yang
ingin disampaikan dalam persoalan ini adalah bahwa rasanya kurang
adil jika institusi yang mencetak para hakim, jaksa, polisi, dan advokat
tidak disertakan dalam kerangka melakukan kesalahan-kesalahan.
Sungguh sangat mengecewakan hati, ketika mengamati kondisi
hukum dengan segala bentuk praksisnya di negara kita ini. Penggunaan
hukum yang serba formal-prosedural dan teknikal sebagaimana
diuraikan di atas, pada dasarnya banyak melupakan sisi kebenaran
materiil, keadilan substansial dan kemanusiaan. Praksis-praksis hukum
yang kita terapkan, hingga kini belum mampu memberi garansi untuk
mencapai harkat kemanusiaan yang berkeyakinan, kebenaran material,
dankeadilan substansial. Kepedulian terhadap hukum yang menjanjikan
kebenaran kemanusiaan dan keadilan menurut Satjipto Rahardjo, baru
dapat dicapai jika kita mau keluar dari tawanan undang-undang yang
serba formal prosedural. Manakala kita menginginkan dan mempercayai
hukum beserta praktiknya masih dapat dijadikan media pencerah
bangsa, maka kita harus mau mencari agenda alternatif yang sifatnya
progresif.
Berfikir secara progresif menurut Satjipto Rahardjo berarti hams
berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian
menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum
hams diletakkan dalam keselumhan persoalan kemanusiaan. Bekerja
berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu. Namun
itu bukanlah suatu yang mutlak hams dilakukan manakala para ahli
hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan
logika hukum modem (yang sudah usang itu) akan mencederai posisi
kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum
yang progresif (paradigma hukum progresif), barang tentu berbeda
dengan paradigma hukum positivistis-praktis yang selama ini diajarkan
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di perguruan tinggi hukum. Paradigma hukum progresi/melihat faktor
utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri. Sebaliknya paradigma
hukum positivistis meyakini kebenaran hukum di atas manusia.
Manusia boleh dimaijinalkan asal hukum tetap tegak. Sebaliknya
paradigma hukum progresif berfikir bahwa justru hukum bolehlah
dimarjinalkan untuk mendukung proses eksistensialitas kemanusiaan,
kebenaran dan keadilan.
Agenda utama paradigma hukum progresif adalah menempatkan
manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan tentang
hukum. Penerimaan faktor manusia di pusat pembicaraan hukum
tersebut membawa kita untuk mempedulikan faktor perilaku (behavior,
experience) manusia. Dalam bahasa Oliver W. Holmes, logika
peraturan disempurnakan dengan logika pengalaman. Jika dalam
filosofi paradigma hukum praktis posisi manusia adalah untuk hukum
dan logika hukum, sehingga manusia harus dipaksa-paksa untuk
dimasukkan ke dalam hukum, maka sebaliknya, filosofi dalam
paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia. Apabila
faktor kemanusiaan yang di dalamnya termasuk juga kebenaran dan
keadilan telah menjadi titik pembahasan hukum, maka faktor etika dan
moralitas dengan sendirinya akan ikut terseret masuk ke dalamnya.
Membicarakan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan tidak bisa
dilepaskan dari membicarakan etika dan moralitas. Jadi, dengan tegas
paradigma hukum progresif menolak pendapat yang memisahkan
hukum dari faktor kemanusiaan dan moralitas. Disinilah letak
pembebasan dan pencerahan yang dilakukan oleh paradigma hukum
progresif.
Hukum progresif mengingatkan, bahwa dinamika hukum tidak
kunjung berhenti, oleh karena hukum terus menerus berada pada status
membangun diri, dengan demikian terjadinya perubahan sosial dengan
didukung oleh social engineering by law yang terencana akan
mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum progresif yaitu
kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Untuk itu, perlu mendapatkan
kehidupan hukum yang beradab (to life in dignity). Dalam hal ini,
menurut Prof. Dr. Muladi, SH., dibutuhkan predisposisi sebagai berikut:
Pertama, Menegakkan rule o f law. Untuk menegakkan rule o f law, ada
empat hal yang harus dipenuhi yaitu : Government is under the law,
adanya independence o f jurisdiction, access to the court o f law, dan
general acqual in certain application and same meaning; dan Kedua,
Democracy, prinsip-prinsip dasar demokrasi yaitu : constitutional,
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check and balance, freedom o f media, judicial independence o f
precident, control to civil to military, protection to minority. Kedua hal
ini, adalah menjadi bagian dari prinsip-prinsip hukum progresif,
dimana hukum bukan sebagai raja, tetapi alat untuk menjabarkan
kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan
manusia, hukum bukan sebagai teknologi yang tak bernurani melainkan
suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Pembahasan hukum tidak
menyumbat pintu bagi issue manusia dan kemanusiaan. Oleh karena
itu, masalah manusia dan kemanusiaan akan terus menyertai dan ikut
mengalir memasuki hukum. Maka, hukum itu tidak ada untuk dirinya
sendiri, melainkan untuk mengabdi dan melestarikan manusia
dengan”segala perbincangan tentang kebenaran dan keadilan di
dalamnya.
Kontribusi terbesar dari paradigma hukum progresif adalah
menjadikan para jurist untuk menjadi sosok manusia sebenar-benar
manusia, bukan manusia sebagai robot/komputer yang berisi software
hukum. Jika demikian, apa bedanya dengan komputer jika dalam
praktiknya para jurist sekedar mengikuti perintah dan prosedur yang
tercetak dalam undang-undang? Untuk apa bertahun-tahun susah payah
dan sibuk mencetak ahli hukum jika kerjanya tidak lebih dari komputer
yang tinggal mencet-mencet pasal? Jadi, paradigma hukum progresif
akan mengarahkan jurist menjadi sosok yang arif-bijaksana dan
memiliki wawasan komprehensif dalam mencapai kebenaran dan
keadilan dalam setiap persoalan yang dihadapinya. Paradigma hukum
progresif akan dapat menjinakkan kekakuan dan kebekuan undangundang. Bukankah UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman kita, mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat.
Penutup
Upaya untuk keluar dari situasi keterpurukan hukum di Indonesia
yang selalu dimuat di berbagai media, bahkan menjadi bahan olokolokan di kampung-kampung. Melihat kondisi seperti ini, maka harus
ada usaha pembebasan dan pencerahan dari cara kerja konvensional
yang diwariskan oleh mazhab hukum positif dengan segala doktrin dan
prosedurnya yang serba formal prosedural, sehingga produk keadilan
yang dilahirkan hanyalah bersifat keadilan formal bukan keadilan
substansial. Misalnya, delik hukum tindak pidana korupsi harus diubah
dari delik hukum (pidana) formal dicerahkan dan diubah menjadi delik
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material. Sebab dalam kasus, seorang pejabat hanya karena salah
prosedur dan negara sama sekali tidak dirugikan seseorang dengan
mudah dijebloskan di rumah pesakitan, sementara mereka yang benarbenar telah memperkaya diri namun tidak salah prosedur, karena
liciknya, dengan tanpa beban bebas tak bersyarat.
Pencerahan dan pembebasan dari belenggu formal prosedural itu
barang kali hanya dapat ditempuh melalui paradigma hukum progresif
yang sangat peduli kepada kebenaran, kemanusiaan dan keadilan.
Bukankah keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat tidak hanya
dibatasi untuk mencapai kepastian, tapi jauh lebih besar dari itu adalah
untuk mencapai keadilan sejati. Hal ini, hanya bisa terwujud dan kita
dapatkan melalui penegakan hukum secara progresif.

— ooOOOoO'
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PERANAN ETIKA DI DALAM PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA
Oleh : Ronald Lumbuun, SH., MH.
I.

Pendahuluan
Hampir setiap harinya melalui beragam instrumen, kita
disuguhi dengan berbagai masalah ataupun peristiwa tentang
penegakan hukum kontemporer, berikut dengan opini dan usulan
solusinya yang disampaikan oleh para “penstudi hukum”, mulai
dari Mahasiswa, Akademisi, Politisi, Pejabat, sampai dengan
Anggota Masyarakat biasa. Pada umumnya, terdapat keseragaman
pandangan di antara mereka untuk mengatakan bahwa sebagai
wujud konkrit dari supremasi hukum, penegakan hukum di
Indonesia dirasakan belum optimal, bahkan semakin jauh dari rasa
keadilan.
Berkaitan dengan judul tulisan ini, maka terdapat dua suku
kata yang menumt hemat penulis bersifat subtantif sehingga perlu
dikritisi terlebih dahulu mengenai makna dan pengertiannya
sebelum masuk ke bagian pembahasan, yaitu: terminologi “Etika”
dan “Penegakan Hukum”. Etika yang berasal dari bahasa Yunani:
ethos, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
ilmu yang berkenaan tentang apa yang baik-bumk, dan tentang
hak-kewajiban moral. Sementara penegakan hukum dapatlah
diartikan sebagai serangkaian kegiatan para aparat yang dilakukan
berdasarkan perundang-undangan agar setiap aturan hukum positif
yang ada ditaati oleh masyarakat, dan memberikan sanksi tegas
serta adil kepada setiap pelanggannya.

II. HUKUM SEBAGAI SEBUAH SISTEM
Tanpa bermaksud mengesampingkan pendapat para ahli yang
memandang bahwa hukum bukanlah sebuah bangunan yang sarat
akan keteraturan bersifat logis-rasional, menumt pendapat penulis
berbicara mengenai penegakan hukum, tidaklah dapat dilepaskan
dan keseluruhan hukum sebagai suatu sistem. Lawrence M.
Friedman mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen atau aspek
dari suatu sistem hukum, yaitu: structure, substance dan legal
culture. Structure atau struktur adalah menyangkut lembaga-
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lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undangundang, termasuk DPR, Kepolisian, Jaksa, dan Hakim serta para
Advokat berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 Tentang Advokat. Elemen kedua dari sistem hukum adalah
Substance atau substansi hukum, yaitu : materi atau bentuk dari
peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam bentuk hukum
tertulis dan hukum tidak tertulis. Sementara berkaitan dengan legal
culture atau budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai
sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum yang menyangkut
kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan orang
tersebut.
Harus diakui bahwa paradigma untuk memandang hukum
sebagai suatu sistem, sehingga dapat berjalan secara sistematis dan
senantiasa berada di dalam sebuah keteraturan adalah mazhab
hukum yang cukup tua usianya, dan Friedman juga bukanlah satusatunya orang yang pemah mengeluarkan pendapatnya berkaitan
dengan hal tersebut. Terdapat H.L.A. Hart dengan Primary Rules
dan Secondary Rules-nya. Demikian pula dengan Ronald
Dworkin melalui Content Theory-nya mencoba untuk
mengembangkan sebuah pemahaman bahwa hukum meliputi
prinsip-prinsip, politik, dan standar-standar, juga aturan-aturan.
Menurut H.L.A. Hart, hukum sebagai sebuah sistem, terdiri d ari:
- Primary Rules yang merupakan Kewajiban manusia untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Primary rules ini
dapat eksis tatkala terpenuhinya: Suatu keteraturan perilaku di
dalam beberapa kelompok sosial; Perasaan yang menganggap
bahwa aturan tersebut adalah suatu kewajiban yang hams
dilakukan oleh sebagian besar dalam anggota kelompok
masyarakat
- Secondary Rules adalah aturan tentang aturan (rules about
rules) yang terdiri dari: Rules o f Recognition (aturan yang
menetapkan aturan mana yang dianggap sah, termasuk cara
pembuatannya); Rules o f Change (peraturan tentang tata cara
tentang bagaimana dan atau oleh siapa sebuah peraturan dapat
diubah), dan Rules o f Adjudication = Aturan tentang bagaimana
menegakkan sebuah ketentuan).
Sedangkan bagi Ronald Dworkin, sistem hukum memiliki 4
(empat) karakteristik, yaitu :
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- Elements (unsur), yang terdiri dari berbagai prinsip di dalam
hukum yang dijadikan pertimbangan moral tentang apa yang
baik dan apa yang buruk yang dibuat oleh Hakim untuk
menjustifikasi bahwa itulah elemen unsur teori hukum
terbaiknya. Habeas Corpus; Legality Principle, Pacta sunt
servanda dan berbagai legal maxims lainnya adalah contoh yang
relevan guna menggambarkan “unsur” yang dimaksud oleh
Dworkin dalam sebuah sistem hukum.
- Relation, digambarkan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat di
dalam “unsur” tersebut memiliki hubungan dan ketergantungan
antara satu dengan yang lainnya, sehingga bersifat sistematis.
- Structure, dalam hal ini Dworkin memberikan arti yang lain
daripada apa yang telah dipaparkan oleh Friedman mengenai
suatu struktur hukum. Dworkin mengartikannya sebagai
gambaran alamiah terstruktur dari hukum, berupa prinsip-prinsip
yang diterima dan keputusan-keputusan yang dibenarkan,
sehingga membentuk sebuah piramida.
- Wholeness, dijelaskan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang
harus dipandang sebagai suatu kesatuan utuh yang senantiasa
secara terus-menerus masih harus dikembangkan dan dibenahi.
Mencermati ketiga teori sistem hukum tersebut di atas, maka
menurut pandangan subjektif penulis, teori sistem hukum dari
Lawrence M. Friedman adalah yang paling ideal untuk
diterapkan guna memperbaiki kondisi penegakan hukum di
Indonesia, yakni : dengan menyertakan “Budaya Hukum” sebagai
salah satu elemen dalam sistem hukum.
Pandangan yang disampaikan oleh H.L.A. Hart terlalu terpaku
pada seperangkat aturan-aturan (primary rules & secondary rules),
tanpa memperhatikan kesadaran hukum dari masyarakat untuk
menerima hukum itu secara sukarela dari dalam dirinya sendiri.
Demikian pula dengan apa yang dimiliki oleh Ronald Dworkin
yang terlalu fokus pada sudut pandang internal dari pihak-pihak
yang ada sebagai bagian dari praktek hukum, khususnya Hakim
yang di dalam bukunya Law ’s Empire, secara hipotetikal di
ibaratkan sebagai seorang Hercules yang dapat melakukan apa
saja.
Padahal lebih luas daripada itu, masalah penegakan hukum
tidak dapat terlepas dari peran-serta masyarakat yang harus
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dikaitkan dengan sistem hukum secara komprehensif, dan tidak
partial. Substansi hukum tanpa didukung oleh struktur hukum yang
ideal, maka aturan-aturan itu tidaklah lebih dari seonggok kertas
lusuh dan huruf-huruf mati di atas kertas, sebagaimana pernah
dikatakan oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung AS, Earl
Warren.
Sebaliknya, struktur (aparat penegak) hukum yang dalam
menjalankan kewenangannya tanpa dibatasi oleh substansisubstansi hukum yang memadai justru akan menimbulkan erosierosi baru dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan hal ini,
Prof. Mochtar Kusumaatmadja pernah menuturkan bahwa
Hukum tanpa Kekuasaan adalah angan-angan, tetapi
Kekuasaan tanpa Hukum adalah Kelaliman.
Demikian pula ketika teijadi ketimpangan antara struktur dan
substansi hukum yang ideal, namun tidak disejajarkan dengan
suatu budaya hukum masyarakat yang mapan, maka supremasi
hukum secara nyata akan terhambat. Tidak akan ada Polisi, Jaksa,
Hakim, dan Advokat yang mampu untuk menegakkan suatu aturan
hukum yang tidak didukung oleh seluruh anggota masyarakat.
III. Problematika penegakan Hukum
Haruslah dipahami bahwa hukum bukan suatu instrumen yang
dapat beijalan dengan sendirinya, melainkan masih diperlukan
manusia
sebagai
operator
yang
diharapkan
mampu
mengoperasikan instrumen tersebut secara baik. Namun ironisnya,
para operator tersebut di dalam melaksanakan tugasnya sebagai
penegak hukum justm telah mengalami degradasi nilai-nilai etika,
yang kerap kali lebih mengedepankan bermacam tindakan dan atau
pandangan bersifat egosentris sektoral ataupun personal, yang pada
umumnya selalu dikemas melalui istilah “kepastian hukum”
ataupun “rasa keadilan masyarakat”, serta jargon-jargon lainnya
yang justru tidak pemah menyelesaikan masalah yang ada. Dalam
pada itu, berjalan atau tidaknya penegakan hukum dalam suatu
masyarakat, pada hakekatnya tidaklah dapat dilepaskan dari baikburuknya perilaku para profesional hukum dalam menjalani
masing-masing profesinya sehari-hari.
Di dalam pemahaman masyarakat sehari-hari, kelembagaan
penegak hukum diartikan sebagai lingkungan jabatan atau pejabat
yang menjalankan tugas dan wewenang guna mempertahankan
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supremasi hukum terhadap seseorang atau kelompok tertentu yang
telah melakukan pelanggaran terhadap hukum, baik dalam lingkup
wederrechtelijk maupun pada ranah onrechtmatige daad.
Termasuk namun tidak terbatas pada setiap perbuatan yang
berkenaan dengan penetapan status hukum terhadap subjek
ataupun benda tertentu.
Secara tradisional, responsibilitas penegakan hukum (law
enforcement) hanya diletakkan pada lembaga-lembaga penegak
hukum yang terdiri dari : Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
Padahal, apabila kita kritisi lebih jauh, maka sesungguhnya
eksistensi tanggung jawab itu tidaklah secara eksklusif dimiliki
oleh ketiga institusi tersebut di utus, mclaiukun musih terdapat
komponen-komponen lain dengan tugas dan tanggung jawab yang
tidak kalah pentingnya guna menciptakan penegakan hukum di
Indonesia secara profesional, intensif dan berkesinambungan.
Komponen utama kelembagaan penegak hukum dapat
dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu : kelompok pro justitia
dan kelompok non pro justitia. Kelompok pro justitia itu sendiri
masih dapat dibedakan antara kelompok pro justitia mumi dan
kelompok pro justitia tidak mumi. Kepolisian, Kejaksaan dan
Pengadilan, termasuk Profesi Advokat yang dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, statusnya telah
ditetapkan sebagai penegak hukum yang setara dengan penegak
hukum lainnya, dan sebagai salah satu unsur sistem peradilan
merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum
dan hak asasi manusia, termasuk ke dalam kategori kelompok pro
justitia mumi yang mempakan kesatuan penegak hukum dalam
rangkaian proses peradilan.
Sedangkan lembaga-lembaga lain yang diberikan kewenangan
untuk dapat menerbitkan putusan yang memiliki kekuatan
eksekutorial selayaknya putusan badan peradilan, seperti : Notaris
dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berhak
menerbitkan akte bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”, adalah termasuk ke dalam kelompok pro justitia
tidak mumi.
Selanjutnya, terhadap penegak hukum non pro justitia dapat
dibedakan antara yang berada di dalam dan di luar lingkungan
pemerintahan. Lembaga penegak hukum non pro justitia di dalam
lingkungan pemerintahan adalah lingkungan jabatan administrasi
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negara yang memiliki wewenang polisionil, termasuk dalam ranah
ini antara lain adalah jabatan keimigrasian, bea cukai, dan
perpajakan. Sedangkan yang dimaksud di luar lingkungan
pemerintahan adalah badan-badan yang dikelola secara swadaya
oleh masyarakat, termasuk para Arbiter dan Mediator dengan tugas
dan tanggung jawab, serta kewenangannya masing-masing.
Terdapatnya pengelompokan di dalam lembaga penegak
hukum yang baru saja penulis sampaikan, hendaknya tidak
ditafsirkan sebagai bentuk dikotomi atau diskriminasi antara yang
satu dengan lainnya. Sebaliknya daripada itu, adalah semata-mata
untuk lebih memudahkan dalam memahami proporsionalitas tugas
dan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat penegak hukum
di negara yang sama-sama kita cintai ini. Melalui undang-undang
organik profesi masing-masing telah diberikan status sebagai
penegak hukum dengan segala otoritas dan responsibilitasnya yang
harus dipahami secara komprehensif dan tidak parsial.
IV. Orgensi Rule o f Ethics
Sesungguhnya, untuk mendengarkan dan memperhatikan
aspirasi masyarakat adalah kewajiban yang patut mendapatkan
tempat semestinya bagi setiap penyelenggara negara, khususnya
para profesional hukum di segala tingkatan peradilan yang
memang telah diberikan amanat untuk menegakkan hukum dan
keadilan di negeri ini. Akan tetapi, sangatlah pula diharapkan
bahwa hendaknya penegakan hukum di Indonesia tetap dilakukan
secara kondusif, yakni : dengan tidak hanya mengedepankan
ketentuan hukum positif yang cenderung lebih bersifat formal dan
prosedural, tetapi juga memperhatikan rambu-rambu etika yang
ada.
Secara sistematis, etika dapat dibedakan ke dalam 2 (dua)
jenis, yaitu : etika umum dan etika khusus. Apabila kita berbicara
tentang prinsip-prinsip moral, pengertian dan fungsi etika, masalah
kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati, berarti kita sedang
berbicara tentang etika secara umum. Apabila prinsip-prinsip moral
dan lain-lain itu sudah dikaitkan dengan konteks bidang tertentu,
maka kita sudah berbicara tentang etika secara khusus. Di dalam
bidang etika khusus itu sendiri masih dapat lagi dibedakan antara
etika khusus yang bersifat individual, hal mana membicarakan
tentang penerapan prinsip-prinsip moral terhadap diri sendiri; dart
etika khusus bersifat sosial yang di dalamnya membahas tentang
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penerapan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya, termasuk
etika profesi hukum di dalamnya.
Hampir dipastikan bahwa setiap profesi memiliki etika
profesinya masing-masing yang tidak lain adalah rumusan nilainilai etika yang berlaku bagi setiap orang dalam mengemban
profesinya tersebut. Pada lazimnya berbagai nilai etika tersebut
diwujudkan ke dalam bentuk tertulis yang disebut “Kode Etik
Profesi”.
Sumaryono sebagaimana dikutip oleh Supnadi, mengemuka
kan bahwa terdapat 3 (tiga) makna terkait dengan fungsi kode etik
profesi, yaitu : Sebagai sarana kontrol sosial; Pencegah campur
tangan pihak lain; dan Pencegah kesalah-pahaman dan konflik.
Tidaklah dapat dipungkiri bahwa di dalam UUD 1945 sebagai
hukum dasar dari segala peraturan perundang-undangan di
bawahnya, telah secara jelas dinyatakan bahwa Indonesia adalah
negara hukum, dan bukanlah “negara etika”. Mungkin hal ini
jualah yang lantas dijadikan oleh para kaum “positivis”, di negeri
ini dalam mendptakan jurang pemisah yang terlampau jauh antara
hukum dengan etika. Padahal, apabila di telisik lebih jauh
mengenai substansi dan proses terbentuknya hukum itu sendiri,
maka ia hukum bukanlah merupakan bagian yang dapat dipisahkan
dari tatanan etika di dalam suatu waktu dan tempat tertentu, untuk
kemudian norma-norma etika sosial tersebut, di formalisasikan
oleh DPR ke dalam suatu bentuk tertulis bernama undang-undang.
Profesi hukum bukanlah sebuah profesi bebas nilai yang
secara ekslusif dapat berdiri bak menara gading dan secara ekstrem
menunjukkan sikap alergi yang berlebihan terhadap nilai-nilai
masyarakat pada umumnya. Profesi hukum adalah profesi yang
integrasi dengan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang dianggap
baik oleh masyarakat harus pula dijadikan ukuran dalam etika
profesi tersebut, demikian pula sebaliknya. Dalam menjalankan
tugasnya, para profesional penegak hukum hendaknya tidak hanya
semata-mata
mengedepankan
kepastian
hukum
dengan
mengabaikan kedua tujuan hukum lainnya, yaitu : keadilan dan
kemanfadtan hukum.
Adalah benar bahwa “Rule o f law” merupakan salah satu cara
dan elemen wajib yang implementasinya haras senantiasa
ditegakkan oleh setiap negara yang secara konstitusional telah
mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara berdasar hukum.
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Akan tetapi, kuranglah tepat apabila dikatakan bahwa rule o f law
adalah satu-satunya jalan dalam menegakkan hukum, dan tatkala
kita dihadapkan pada sebuah realitas bahwa “rule o f law” sudah
tidak dapat lagi dipergunakan sebagai cara untuk mengatasi begitu
banyak permasalahan yang tengah dialami oleh bangsa ini,
termasuk masalah penegakan hukum, maka diperlukanlah sebuah
elemen tambahan yang memang seharusnya berjalan secara
koheren, yaitu : sebuah “rule o f ethics”, di mana kearifan dan
kedewasaan harus lebih dikedepankan daripada sekedar terjebak
pada sederetan teks dan redaksi peraturan yang apabila tidak
dijalankan secara etis, justru dapat menimbulkan erosi baru di
dalam penegakan hukum itu sendiri.
Melalui Rule o f Ethics yang terejawantahkan dalam kode etik
profesi atau (code o f conduct) dan masing-masing profesi penegak
hukum, maka diharapkan dapat mengurangi beban yang selama ini
dipikul oleh sistem hukum. Pada saat yang demikian, diharapkan
proses peradilan tidak lagi menjadi sekedar ajang untuk
mempersoalkan prosedural dengan menafikan kearifan dan akal
sehat.
Sebaliknya, menjadikan kejujuran, kepekaan dan empati, serta
dedikasi dari para aparat penegak hukum sebagai tiang utama
dalam penegakan hukum, yang pada gilirannya mampu
menghadirkan kebenaran dan keadilan yang hakiki, serta dapat
mempertahankan predikat offtcum nobile pada setiap profesi
hukum.-Secara empiris, haruslah diakui bahwa telah sedemikian
banyak peraturan perundang-undangan dimiliki oleh negara ini,
begitu pula dengan berbagai perangkat negara tambahan (auxiliary
state organs) yang dibentuk sebagai wujud dan rasa skeptis
terhadap kinerja dan integritas dari lembaga-lembaga negara
permanen yang telah ada. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan
pula terjadi beragam modus kejahatan dan pelanggaran, dengan
kuantitas dan kualitas yang berimbang.
Filsuf Taveme pemah menyatakan, “Berikanlah kepadaku
seorang Hakim yang jujur dan Jaksa yang cerdas, maka dengan
undang-undang yang paling buruk sekalipun, aku akan
menghasilkan putusan yang adil. ” Mudah-mudahan perkataan
yang diucapkan bertahun-tahun lampau itu masih relevan terkait
dengan kondisi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya di negeri ini.
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V. Penutup
Pada akhirnya, berkaitan dengan peranan etika dalam
penegakan hukum di Indonesia, maka melalui tulisan singkat ini,
yang mungkin saja terlalu sempit disebabkan keterbatasan penulis
di dalam mengkritisi makna “etika” dan “penegakan hukum”,
akan tetapi sangatlah diharapkan bahwa di dalam melaksanakan
penegakan hukum yang akan datang, para profesional hukum tidak
hanya bertindak sebagai ahli hukum (lawyer), tetapi juga dapat
bertindak sebagai para etik awan yang memandang mekanisme
penegakan hukum sebagai suatu proses dialog kolektif di antara
ketiga elemen dalam sistem hukum yang harus dilakukan secara
professional, intensif dan berkesinambungan, dengan tetap
memperhatikan proporsionalitas antara hukum dan etika.
Gianyar, 1 Juli 2008

— 00OOO00—

TANGGAPAN ATAS TULISAN MULYANTO

MASALAH PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
(Varia Peradilan Edisi Mei 2008)
Oleh : Muljanto, SH.

Pertama-tama adalah patut disyukuri bahwa makalah tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah dimuat pada
majalah Varia Peradilan sehingga dapat hadir di hadapan sidang
pembaca yang budiman. Hal ini patut disyukuri karena berarti Proses
Penyelesaian Perselisihan antara buruh dan majikan yang dulunya
menjadi kewenangan P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah) dan tingkat penyelesaian bandingnya pada P4P
(Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) yang kini menjadi
kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial telah semakin well
informed di kalangan para pemerhati khususnya masalah hukum
ketenagakerjaan.
Penulis masih ingat beberapa waktu yang lalu sebelum dipercaya
menjadi salah seorang hakim ad hoc, ketika bermaksud menimba ilmu
tentang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) kepada seorang sahabat
yang adalah seorang hakim tinggi pada suatu Pengadilan Tinggi, beliau
justru kembali bertanya apa itu PHI?. Hal ini menunjukkan bahwa
Pengadilan Hubungan Industrial adalah suatu hal baru sehingga
kehadirannya tidak dikenal di kalangan khalayak dalam lingkungan
lembaga peradilan. Alhamdulillah, dengan dimuatnya makalah pada
majalah Varia Peradilan maka keberadaan PHI akan menjadi tidak
asing lagi. Semoga!.
Untuk lebih mengakrabkan lagi tentang PHI, dalam kesempatan ini
penulis ingin sekedar memberikan tanggapan sehubungan dengan
makalah Bapak Mulyanto yang kebetulan adalah sama namanya dengan
penulis, hanya sedikit berbeda dalam penulisan pada huruf (J),
sehingga kerap kali penulis dipanggil dengan sebutan Muldjanto
karena dieja dengan ejaan lama sedangkan beliau menulis namanya
dengan huruf (Y). Penulis kurang tahu apakah karena kekhawatiran
seperti itulah sehingga beliau menulis namanya dengan Mulyanto.
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Kewenangan PHI
Adalah tepat apa yang telah pemakalah sampaikan dalam
uraiannya, bahwa kewenangan PHI meliputi:
a) Penyelesaian perselisihan hak. (tingkat pertama)
b) Penyelesaian Perselisihan kepentingan, (tingkat pertama dan
terakhir)
c) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja (PHK), (pada tingkat
pertama) dan
d) Perselisihan antar serikat pekeija/serikat buruh dalam suatu
Perusahaan (tingkat pertama dan terakhir).
Tanggapan khusus hanya akan disampaikan pada ad a)
Penyelesaian perselisihan hak dan ad c) Penyelesaian Pemutusan
Hubungan Kerja ( PHK), dua jenis penyelesaian tersebut agaknya perlu
mendapat tanggapan, sedangkan dua jenis perselisihan yang lain telah
begitu jelas diuraikan oleh pemakalah.
ad. a) Tentang Perselisihan Hak.
Pemakalah telah secara tepat menguraikan tentang apa yang
dimaksud dengan perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul
sebagai akibat adanya perbedaan penafsiran antara buruh dan majikan
terhadap hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan, baik yang telah diatur dalam Undang-undang, Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, ataupun dalam Perjanjian Kerja Bersama
atau sementara kalangan menyebutnya dengan istilah CLA (Colective
Labour Agreement).
Akan tetapi mohon maaf, di dalam memberikan contoh kasus pada
perselisihan hak tersebut telah ditunjuk mengenai masalah perselisihan
PHK. Contoh yang diajukan oleh pemakalah adalah kurang tepat,
karena dalam kasus perselisihan PHK hal tersebut adalah sudah jelas
masuk dalam kelompok perselisihan PHK yang pembahasannya adalah
dalam sebesar Rp. 800.000,-/perbulan, dengan demikian terindikasi
telah terjadi kekurangan pembayaran gaji/upah pokok sebesar Rp.
150.000, -/perbulan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut di atas
menentukan bahwa upah minimum adalah upah pokok dan belum
termasuk tunjangan lainnya. Selisih besarnya upah pokok yang
dibayarkan oleh majikan/pengusaha kepada Ali/buruh sebesar Rp.
150.000, -/perbulan inilah yang disebut sebagai perselisihan hak
sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, yaitu adanya perbedaan
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penafsiran terhadap hal-hal yang telah diatur di dalam Undang-undang.
Selanjutnya dalam contoh tersebut akan berkaitan juga secara langsung
terhadap upah lembur yang diterima Ali/buruh seandainya melakukan
pekerjaan lembur.
Perselisihan hak seperti ini sering terjadi di depan persidangan,
sehingga dalam penyelesaian perkara dihamskan untuk diselesaikan
terlebih dahulu tentang perselisihan hak sebelum menyelesaikan
masalah perselisihan PHK, demikian menurut ketentuan Pasal 86
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.
ad. c) Tentang Perselisihan PHK.
Uraian pemakalah secara panjang lebar tentang Pemutusan
Hubungan Kerja ( PHK ) adalah sebagaimana adanya, sehingga hal ini
tentu memberikan pemahaman yang berharga bagi sidang pembaca.
Adapun yang ingin penulis tanggapi adalah khususnya pada alinea
terakhir pada uraian tentang PHK yang dimohonkan oleh buruh,Temyata oleh Undang-undang dibuka kesempatan bagi buruh untuk
mengajukan permohonan PHK, jadi terhadap kehendak PHK tidak
semata-mata menjadi kewenangan majikan untuk mengajukan
permohonan. Contoh pertama yang diajukan oleh pemakalah adalah
sudah tepat, buruh dapat mengajukan PHK manakala majikan telah
melakukan kesalahan terhadap buruhnya antara lain sebagai misal,
majikan telah membayar gaji bumh secara tidak tepat waktu selama
beberapa bulan berturut-turut. Dalam hal demikian buruh dapat
mengajukan permohonan PHK diiringi dengan permintaan pembayaran
uang pesangon.
Akan tetapi contoh yang lain yaitu dalam hal bumh mengundurkan
diri dengan diiringi harapan ataupun keinginan untuk mendapatkan
uang pesangon adalah kurang tepat dan dapat menyesatkan. Apabila
bumh mengundurkan diri dari pekerjaannya, maka menumt Undangundang tidak ada kewajiban bagi majikan untuk membayar uang
pesangon, majikan hanya wajib membayar kepada bumh bempa uang
penggantian hak yang berhenti kerja karena mengundurkan diri (PHK)
sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003. Logika pembuat Undang-undang agaknya
beranggapan bahwa bila bumh mengundurkan diri dari pekerjaannya
berarti bumh telah siap kehilangan pekerjaan dengan segala resikonya
bempa putusnya penghasilan sementara dan setemsnya, sehingga tidak
ada kewajiban bagi majikan untuk membayar uang pesangon yang
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dimaksudkan sebagai pengganti biaya hidup bagi buruh untuk
sementara waktu sebelum mendapatkan pekerjaan/penghasilan yang
baru.
Dalam hal buruh yang berhenti kerja/mengundurkan diri atas
kemauan sendiri bisa saja buruh tersebut telah ada pekerjaan lain yang
lebih menjanjikan atau buruh telah mempersiapkan diri dengan
keterampilan dan permodalan yang telah diperolehnya selama bekerja,
sehingga untuk mengawali usaha yang bersifat mandiri kemudian
mengundurkan diri secara baik-baik sebagaimana dahulu melamar kerja
secara baik-baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buruh
yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri seyogyanya tidak
berharap untuk mendapat uang pesangon, karena Undang-undang
mengatur demikian.
Tentang Penyelesaian Prasidang
ad. b) Mediasi
Mengenai tugas mediator yang ada pada Dinas Tenaga Kerja
setempat adalah bertugas memberikan anjuran sebatas kewenangannya,
dan anjuran tersebut adalah tidak mengikat, artinya dapat diterima oleh
buruh ataupun oleh majikan yang berselisih, dan dalam batas waktu
tertentu para pihak yang berselisih harus memberikan jawaban atas
anjuran yang diberikan oleh mediator, apabila para pihak atau salah
satu pihak tidak memberikan jawaban berarti menolak anjuran, oleh
karena itu biasanya sengketa kemudian dilanjutkan dengan mengajukan
gugatan pada PHI. Selain perlunya mediator membuat anjuran,
Undang-Undang No 2 Tahun 2004 mensyaratkan adanya Risalah
penyelesaian yang dibuat oleh mediator sebelum gugatan diajukan pada
PHI, hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 83 ayat (1), gugatan yang
diajukan tanpa adanya Risalah penyelesaian dari mediator ataupun
konsiliator wajib dikembalikan, artinya persidangan tidak dapat
dilanjutkan sebelum ada Risalah penyelesaian. Dengan demikian selain
wajib membuat anjuran mediator juga wajib membuat Risalah
penyelesaian sebelum mengajukan gugatan pada PHI.
Permasalahan
Sepakat harus didahulukan, bahwa PHI sebagai Pengadilan Khusus
yang baru terbentuk dan beroperasi sudah barang tentu menghadapi
banyak sekali kendala dan itu semua adalah menjadi tantangan yang
perlu dicarikan jalan keluarnya demi kebaikan bagi semua pihak para
pemangku kepentingan, baik bagi lembaga Peradilan, pemerintah,
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maupun bagi buruh serta majikan baik yang berskala kecil maupun
besar yang antara lain dapat berbentuk korporasi, baik yang beroperasi
secara nasional maupun transnasional yang kesemuanya mendambakan
proses penyelesaian perkara secara cepat, murah dan sederhana.
Tidak dapat dipungkiri, bahwa keberadaan hakim ad hoc yang
berasal dari unsur buruh dan dari unsur majikan dapat menjadi masalah
tersendiri dalam penyelesaian perkara manakala unsur-unsur tersebut
masih terus mengedepankan kepentingannya masing-masing, dan akan
menjadi sebaliknya manakala menyadari bahwa pada saat menangani
perkara dirinya telah berpredikat sebagai hakim walaupun sekedar
hakim ad hoc.
Bagaimanapun harus diakui sebagai unsur positifnya, bahwa hakim
ad hoc dari masing-masing unsur tadi adalah lebih memahami ruh
permasalahan yang dihadapi serta di persengketakan oleh para pihak
yang berperkara di PHI karena para hakim ad hoc telah berpengalaman
kerja minimal 5 (lima ) tahun di dalam komunitas industri sehingga
mengalami secara langsung dan dapat memahami serta turut rasa
merasakan/empathy dari pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini
tentunya dapat menjadi nilai positif yang bila disinergikan dengan
kemampuan hakim karir yang sudah tentu sangat berpengalaman dalam
beracara di persidangan dan selalu bertindak sebagai hakim ketua
majelis, diharapkan akan menghasilkan kualitas putusan yang akuntabel
serta memuaskan para pihak yang berperkara, sehingga semakin
memberikan cita rasa keadilan dan selanjutnya dapat memberikan
kepastian hukum baik bagi buruh ataupun majikan/pelaku bisnis atau
bagi siapa saja yang berkepentingan dengan kelancaran
usahanya/investasi di negara kita tercinta.
Bahwa biaya perkara yang prodeo, tidak dapat dipungkiri telah
menimbulkan masalah tersendiri, bagi buruh yang ekonominya paspasan tentu semakin merasakan kesulitan manakala harus beracara
dengan biaya, sebab dengan prodeo pun buruh yang berperkara pada
kenyataannya masih harus mengeluarkan biaya ketika harus beracara
semisal untuk membeli materai guna keperluan pembuktian, transport
ketika menghadiri persidangan yang beberapa kali harus dihadiri,
apalagi ketika harus menggunakan jasa pihak ke III. Selain daripada itu
karena biaya prodeo kadang-kadang juga menjadi adakalanya
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sengaja mencari kesempatan,
karena prodeo beracara.
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Bahwa majikan yang kaya raya seperti yang dikemukakan oleh
pemakalah tidaklah selamanya benar, karena yang dapat tampil di
persidangan ada kalanya adalah pribadi yang punya usaha kecil kecilan
tetapi tersangkut perkara dengan buruhnya sehingga perlu diselesaikan
di PHI sehingga merasa tertolong dengan acara prodeo.
Di lain segi, tidak bisa dipungkiri bahwa untuk dapat berjalan
dengan baik lembaga peradilan tentu membutuhkan biaya
operasionalnya.
Penutup
Terlepas dari hal-hal yang penulis kemukakan sebagai tanggapan,
sekali lagi penulis selaku salah satu dari hakim ad hoc merasa
bersyukur bahwa tulisan tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial telah dimuat dalam majalah Varia Peradilan, sehingga dapat
menjadi lebih difahami oleh sidang pembaca yang budiman khususnya
yang berada dalam lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung
di seluruh Indonesia.
Wassalamualaikum wr wb.

—ooOOOoo—
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PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERSFEKTIF
HUKUM NASIONAL

Oleh : Prof. Dr. H. Muchsin, SH.
Ketika menyinggung masalah perjanjian perkawinan, yang terjadi
kemudian muncul ketegangan dari salah satu pihak yang diajak dalam
perjanjian perkawinan. Bahkan, seringkah bukan hanya calon
pasangan pengantin saja yang bertengkar ketika ide perjanjian
pernikahan dilontarkan, namun juga merembet menjadi masalah
keluarga antara calon besan. Hal ini terjadi karena perjanjian
pranikah bagi kebanyakan orang disini masih dianggap kasar,
materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat timur dan
lain sebagainya.
Sebenarnya dasar hukum perjanjian perkawinan sudah sangatjelas
tercantum baik dalam KUHP Per, UU No. 1 Tahun 1974 maupun
dalam Kompilasi Hukum Islam, hanya saja tingkat pemahaman dan
persepsi masyarakat yang masih negatif dalam memandang perjanjian
perkawinan ini yang menjadikan perjanjian perkawinan masih jarang
dilakukan khususnya oleh masyarakat awam, yang selama ini sudah
melaksanakan perjanjian perkawinan masih sebatas strata sosial
tertentu dalam masyarakat seperi artis, pejabat dan pengusaha,
Perjanjian Perkawinan sebenarnya membawa misi mulia berupa
tindakan preventif, bila dikemudian hari terjadi perceraian khususnya
terkait dengan masalah pembagian harta. Perjanjian perkawinan
diperlukan untuk mempermudah dalam memisahkan mana yang
merupakan harta bersama dan mana yang bukan agar jika terjadi
perceraian, pembagian harta gono-gininya dapat dengan mudah
diselesaikan. Dengan jalan ini, perselisihan antar mantan pasangan
suami istri yang bercerai tidak perlu berkepanjangan.
Mengingat penting dan nilai strategis dari adanya perjanjian
perkawinan, maka seharusnya perjanjian perkawinan ini dapat
memasyarakat dan menjadi pelengkap rangkaian dalam perkawinan.
Untuk merealisasikan maksud tersebut perlu ada sosialisasi kepada
masyarakat luas tentang penting dan manfaat yang diperoleh dengan
melakukan perjanjian perkawinan, dengan adanya upaya tersebut
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diharapkan dapat mengubah cara pandang sebagian masyarakat yang
negatif terhadap perjanjian perkawinan.
A. PENDAHULUAN
Mempeijanjikan sesuatu sebelum melakukan suatu tindakan
adalah sikap yang preventif untuk mengantisipasi teijadinya
konflik dan percekcokan dikemudian hari.
Perjanjian ini tidak hanya dikenal pada masalah perdagangan,
jual beli, ataupun dalam aktifitas bisnis lainnya namun juga dikenal
dalam perkawinan, yang disebut dengan perjanjian perkawinan
(prenuptial agreement). Memang dalam BW, UU No. 1 Tahun
1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas telah
mengatur masalah perjanjian perkawinan ini, namun dalam
praktiknya di masyarakat adanya perjanjian antara suami isteri
sebelum menikah masih jarang kita temui apalagi yang terkait
dengan memperjanjikan harta benda masing-masing pihak, hal ini
oleh sebagian besar masyarakat kita masih menganggap sebagai
sesuatu hal yang tabu dan kurang pantas untuk dibicarakan.
Tetapi dengan semakin bertambahnya angka perceraian di
Indonesia, keinginan orang untuk membuat perjanjian pra nikah
juga berkembang sejalan dengan makin banyaknya orang
menyadari bahwa pernikahan juga adalah sebuah komitmen
finansial. Namun, seringkali bukan hanya calon pasangan
pengantin saja yang bertengkar ketika ide perjanjian pernikahan
dilontarkan, namun juga merembet menjadi masalah keluarga
antara calon besan. Hal ini terjadi karena perjanjian pranikah bagi
kebanyakan orang disini masih dianggap kasar, materialistik, juga
egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat timur dan lain
sebagainya.
Terkait dengan hal tersebut ada ilustrasi menarik dari Harian
Republika dan Pelita Harapan tentang masalah perjanjian
perkawinan ini, yaitu sebut saja seorang gadis bernama Dina (25),
karyawati swasta di Jakarta, yang rencananya akan menikah. Calon
suaminya pemah suatu ketika mengusulkan agar mereka berdua
membuat perjanjian perkawinan. Usulan tersebut membuat Dina
sempat kaget, sakit hati, dan justru ragu terhadap kepribadian calon
suaminya karena belum menikah saja sudah mengatur harta gonogini jika terjadi perceraian. Beberapa poin yang tercantum dalam
perjanjian perkawinan, di antaranya bahwa jika terjadi perceraian,
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Dina tidak berhak menuntut uang dengan jumlah tertentu darinya.
Ketika mereka masih terikat dalam ikatan perkawinan, diatur pula
tentang cara pengelolaan uang Dina dan uang suaminya. Dina
merasa sakit hati karena belum menikah saja sudah membicarakan
perceraian, apalagi dengan hitung-hitungan secara material. Dina
akhirnya mempertimbangkan kembali rencana perkawinannya
dengan calon suaminya itu.
Ilustrasi kedua, ada seorang wanita karir yang cukup sukses,
sebut saja Mita (26). Dia sebenarnya hendak menikah dengan
Gunawan (28). Namun, Mita justru berpikir ulang. Masalahnya,
calon suaminya itu menyodorkan perjanjian perkawinan yang
harus ditandatangani dua bulan sebelum perkawinan mereka
dilangsungkan. Awalnya Mita setuju saja terhadap poin-poin yang
diperjanjikan. Namun, ibunya Mita justru keberatan. Alasan
ibunya, “untuk menikah saja kok haras pakai perjanjian segala”.
Ibu Mita menganggap dengan adanya perjanjian perkawinan
kesannya bahwa perkawinan mereka tidak lebih sebagai kawin
kontrak.
Dua ilustrasi di atas sepertinya merepresentasikan pandangan
dan tanggapan masyarakat kita terhadap perjanjian perkawinan.
Memang kalau melihat status hukumnya, perjanjian perkawinan itu
sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan.
Artinya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya adalah
mubah (boleh-boleh saja). Namun dengan adanya perjanjian
perkawinan, maka hubungan suami istri akan terasa aman karena
jika suatu saat hubungan mereka ternyata “retak”, bahkan berujung
pada perceraian, ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan dan
dasar hukum.
Karena biasanya pasangan suami istri yang bercerai akan
meributkan pembagian harta gono-gini. Mereka meributkan mana
bagian harta mereka masing-masing. Jika ada perjanjian
perkawinan, pembagian harta gono-gini akan lebih mudah karena
dapat dipisahkan mana yang merupakan harta gono gini dan mana
yang bukan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan berfungsi
sebagai “pengendali” masalah pada kemudian hari.
B. Definisi Perjanjian Perkawinan
Penulis mengutip beberapa definisi tentang perjanjian
perkawinan atau prenuptial agreement (tandatangan harta terpisah)
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sebagai, “Perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin,
baik laki-laki maupun perempuan, sebelum perkawinan mereka
dilangsungkan, dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan
perkawinan mereka
Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengatur
an harta kekayaan calon suami istri. Soetojo Prawirohamidjojo dan
Marthalena Pohan menjelaskan bahwa tujuan dari pembuatan
perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akihat-akibat
perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.
Peijanjian pra nikah atau Prenuptial Agreement adalah
perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan
mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah.
Perjanjian pra nikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan
isinya mengatur bagaimana harta kekayaan suami isteri akan dibagi
jika terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan.
Peijanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan
keluarga akan diatur atau ditangani selama pernikahan
berlangsung.
Menurut penulis perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas
memperjanjikan masalah keuangan/harta sebagaimana beberapa
definisi di atas, ada hal-hal lain yang juga penting diperjanjikan,
misalnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, memperjanjikan
salah satu pihak untuk tetap melanjutkan kuliah ketika telah
menikah nanti, dan sebagainya.
Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan mereka
dilangsungkan. Isi perjanjian perkawinan itu bermacam-macam,
tergantung pada kepentingan calon suami dan calon istri terhadap
masa depan rumah tangga mereka, asalkan tidak menyalahi kaidah
hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan umumnya
mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi
jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu karena
perceraian maupun kematian. Meskipun demikian, sebenarnya
perjanjian perkawinan tidak hanya memuat ketentuan tentang
masalah harta benda dalam perkawinan. Perjanjian ini juga
memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan
mmah tangga mereka, seperti pengaturan anak, pendidikan, dan
komitmen terhadap tidak adanya kekerasan dalam hubungan
perkawinan.
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Sebenarnya dalam Al-Qur’an Perjanjian perkawinan telah
dipaparkan, misalnya Surat an-Nisa Ayat 21 dapat dijadikan
sebagai rujukan yang mendukung pernyataan tersebut. Ayat ini
berbunyi,
Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari
kamu perjanjian yang kuat”. Berdasarkan ayat ini, terlihat jelas
bahwa hubungan suami istri telah diikat dengan perjanjian yang
kuat (miitsaqan ghalizhan), yang harus di pertanggungjawabkan
secara bersama. Perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian itu
sendiri karena ketika pasangan pengantin akan menikah mereka
diikat dengan perjanjian suci tersebut. Oleh karena itu, perjanjian
perkawinan yang akan mengikat hubungan mereka lebih kuat lagi
yang menjadi suatu perbuatan atau pilihan yang tidak dilarang oleh
agama.
C. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan
Wacana mengenai perjanjian perkawinan masih terasa asing
dan tabu di mata masyarakat. Ada masyarakat yang bisa menerima
konsep pemikiran tentang pembuatan perjanjian perkawinan ini,
tetapi masih banyak masyarakat yang belum bisa menerimanya.
Dalam kenyataannya, masih sedikit pasangan calon pengantin yang
memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif. Ide ini masih
dianggap negatif, sehingga kerap menimbulkan pertengkaran di
antara calon pengantin.
Perjanjian perkawinan masih menjadi sesuatu hal yang belum
terjamah oleh masyarakat secara umum. Disebabkan adanya
pandangan negatif itulah, masyarakat kita masih alergi terhadap hal
ini. Bahkan, masyarakat kita masih menganggap bahwa peijanjian
perkawinan sebagai sesuatu yang tidak lazim, materialistis, tidak
etis, tidak sesuai dengan adat Islam dan ketimuran, menonjolkan
egoisme semata, dan anggapan lainnya.
Masalah ini timbul karena disebabkan oleh beberapa faktor. Di
samping persoalan budaya masyarakat yang masih menganggap
perjanjian perkawinan itu sebagai sesuatu yang tabu, persoalan
lainnya adalah terkait dengan keyakinan masyarakat kita bahwa
perkawinan adalah sesuatu yang suci, sakral, dan bersifat agung.
Artinya, setiap pasangan yang akan menikah harus menjaga
kesuciannya, dari proses menuju perkawinan hingga menata
kehidupan rumah tangganya.
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Perjanjian perkawinan yang masih tabu di masyarakat umum,
justm telah menjadi trend di kalangan artis, pejabat, pengusaha,
atau orang-orang yang berduit. Mereka umumnya berpandangan
bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan, harta benda masingmasing pasangan masih tetap aman dan menjadi miliknya. Bahkan,
mereka tidak rela jika harta bendanya bercampur dengan
pasangannya, suami/istrinya.
Pandangan elite di atas memang tidak sepenuhnya benar.
Mereka dapat bersikap seperti itu karena memang mereka merasa
perlu menjaga hartanya masing-masing agar tidak dimonopoli oleh
pasangannya jika rumah tangga mereka bubar di tengah jalan. Bagi
masyarakat pada umumnya, perjanjian perkawinan tetap perlu,
tetapi bukan dalam pengertian untuk kepentingan material
sebagaimana umumnya terjadi pada artis, pejabat, atau pengusaha.
Perjanjian perkawinan diperlukan untuk mempermudah dalam
memisahkan mana yang merupakan harta bersama dan mana yang
bukan agar jika terjadi perceraian, pembagian harta gono-gininya
dapat dengan mudah diselesaikan. Dengan jalan ini, perselisihan
antar mantan pasangan suami istri yang bercerai tidak perlu
berkepanjangan.
Berikut ini dikemukakan manfaat perjanjian perkawinan :
a. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum
harta bawaan masing-masing pihak (suami/istri). Artinya,
perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai media hukum
untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terpaksa
harus berakhir, baik karena perceraian maupun kematian.
b. Perjanjian perkawinan juga berguna untuk mengamankan aset
dan kondisi ekonomi keluarga. Ketika hendak membuat
perjanjian perkawinan, pasangan calon pengantin biasanya
memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya membentuk
sebuah rumah tangga saja, namun ada sisi lain yang haras
dimasukkan dalam poin-poin perjanjian. Tujuannya, tidak lain
agar kepentingan mereka tetap terjaga.
c. Perjanjian perkawinan juga sangat bermanfaat bagi kepentingan
kaum perempuan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka
hak-hak dan keadilan kaum perempuan (istri) dapat terlindungi.
Perjanjian perkawinan dapat dijadikan pegangan agar suami
tidak memonopoli harta gono-gini dan harta kekayaan pribadi
istrinya. Di samping itu, dari sudut pemberdayaan perempuan,
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perjanjian tersebut bisa menjadi alat perlindungan perempuan
dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT).
D. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan
Apakah membuat perjanjian diantara calon pasangan yang
akan menikah bisa dibenarkan secara hukum? Sesungguhnya
membuat perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan
dilangsungkan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan
hukum, agama dan kesusilaan, nilai nilai moral dan adat istiadat.
Hal ini telah diatur sesuai dengan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974.
Perjanjian perkawinan diatur dalam berbagai peraturan tentang
perkawinan, baik menurut UU Perkawinan, KHI, maupun
KUHPer/BW. Di antara ketiga sumber hukum tersebut, tampaknya
hanya KUHPer yang paling lengkap membahas peraturan tentang
peijanjian perkawinan.
Peraturan tentang perjanjian perkawinan dalam UU
Perkawinan hanya terdapat satu pasal saja, sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1), “Pada waktu atau sebelum
perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama
dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai
pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap
pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. ”
Dalam ketentuan ini tidak disebutkan batasan yang jelas
bahwa perjanjian perkawinan itu mengenai hal apa, misalnya
apakah hanya mencakup masalah harta gono-gini atau juga
mencakup masalah-masalah lainnya. Sehingga, dapat dikatakan
bahwa perjanjian perkawinan dalam UU ini mencakup banyak hal,
tidak hanya mengatur soal harta benda perkawinan. Di samping itu,
UU ini tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum
perjanjian perkawinan yang dimaksud..
Dalam UU Perkawinan, yang disebutkan hanya berupa
ketentuan bahwa jika ada perjanjian perkawinan, harus dimuat di
dalam akta perkawinan. Sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun
1975 (Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
Pasal 12 huruf h bahwa akta perkawinan juga memuat
keterangan tentang perjanjian perkawinan (jika dibuat oleh
pasangan suami istri). Meskipun demikian, UU Perkawinan masih
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bisa dijadikan sumber hukum yang penting dalam membahas
peijanjian perkawinan.
Ketentuan tentang peijanjian perkawinan juga dibahas dalam
KUHPer Pasal 139 misalnya mengatur bahwa ‘‘Para calon suami
istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan
Undang-undang mengenai harta bersama (persatuan bulat),
sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik
atau dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuanketentuan berikut”.
KUHPer hanya membatasi ketentuan perjanjian perkawinan
pada persatuan harta kekayaan suami istri, sedangkan UU
Perkawinan mengatur lebih dari itu. Artinya, UU Perkawinan tidak
hanya mengatur masalah harta benda saja, namun juga mengatur
hal-hal lain yang perlu diperjanjikan, asalkan tidak menyalahi
kaidah yang berlaku dalam agama, kesusilaan, nilai-nilai moral,
dan aturan adat istiadat yang berlaku di Indonesia.
Ketentuan umum tentang peijanjian perkawinan juga diatur
dalam KHI Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pada
waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon
mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh
pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam
perkawinan”. Ayat (2) mengatur tentang bentuk peijanjian yang
dimaksud, yaitu “Perjanjian tersebut dalam Ayat (1) dapat
meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta
pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan
dengan hukum Islam ”.
Berdasarkan ketentuan dalam ayat (2) di atas, maka isi
perjanjian perkawinan itu mencakup dua kemungkinan, yaitu
percampuran harta pribadi (harta gono-gini) dan pemisahan harta
pencaharian (tidak ada harta gono-gini). Di samping itu, isi
perjanjian juga diperbolehkan menetapkan kewenangan masingmasing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan
harta bersama atau harta syarikat (sebagaimana dinyatakan dalam
ayat (3)).
Sebelum mengatur tentang perjanjian perkawinan perihal harta
benda, KHI lebih terfokus terlebih dahulu dalam hal taklik talak.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 45, “Kedua calon mempelai dapat
mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk (1) Taklik talak,
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dan (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum
Islam ”.
Hal ini berarti bahwa perjanjian perkawinan tentang harta
benda adalah bagian dari bentuk perjanjian lain. Pasal 46 ayat (1)
mengatur lebih lanjut tentang isi taklik talak, yaitu “Isi taklik talak
tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam’’. Ayat (2) juga
mengatur ketentuan, “Apabila keadaan yang disyaratkan dalam
taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya
talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus
mengadukan persoalannya ke pengadilan agama”. Meskipun
demikian, perjanjian taklik talak bukan merupakan perjanjian yang
harus diadakan di setiap perkawinan. Jika perjanjian model ini
telah ditentukan, tidak dapat dicabut kembali karena telah
mengikat pasangan suami istri secara hukum (Ayat (3)).
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa
peraturan tentang perjanjian perkawinan ada dalam UU
Perkawinan, KHI, dan KUHPer. Menurut pandangan R. Subekti,
peraturan tersebut adalah perjanjian tentang harta benda suami istri
selama masa perkawinan, yang itu sesungguhnya menyimpang dari
asas atau pola yang telah ditetapkan dalam ketiga peraturan
tersebut.
Perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh pasangan
suami istri harus ditaati dan dipatuhi secara bersama-sama. Salah
satu pihak tidak boleh melanggar ketentuan yang telah dibuat
dalam perjanjian perkawinan. Jika ternyata ketentuan yang telah
dibuat itu dilanggar sendiri, status perkawinan mereka bisa batal,
sebagaimana dinyatakan dalam KHI Pasal 51, “Pelanggaran atas
perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta
pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan
perceraian ke pengadilan agama ”.
E. Syarat Perjanjian Perkawinan
Sebuah perjanjian perkawinan baru dapat dianggap sah apabila
memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undangundang. Untuk itu perhatian terhadap aspek ini penting agar
kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa benar-benar
dipertanggungjawabkan.
Dalam KUHPer Pasal 147 (Ayat (1) dan (2)), disebutkan
bahwa “Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris
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sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal jika
tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku
pada saat perkawinan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat
lain untuk itu”. Berdasarkan ketentuan ini, maka syarat sah
perjanjian perkawinan harus memenuhi dua ketentuan penting,
sebagai berikut:
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1.

Dibuat dengan Akta Notaris
Dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan harus
didaftarkan dan dicatatkan secara sah melalui kantor notaris
yang telah ditetapkan agar kelak ada akta perjanjian yang
dapat dipergunakan sebagai dasar hukum. Dengan adanya
pencatatan ini, akan diperoleh kepastian tentang kapan tanggal
pembuatan perjanjian perkawinan. Hal ini dapat menghindari
dari kemungkinan dipalsukannya tanggal pembuatan akta.
Berbeda dengan pembuatan perjanjian perkawinan di bawah
tangan (tidak resmi) yang rentan dengan kemungkinan adanya
pemalsuan data, identitas, dan juga termasuk isi perjanjian itu
sendiri.
Tentang hal ini, KUHPer Pasal 149 dapat dijadikan
sebagai panduan. Pasal ini menyebutkan “Setelah perkawinan
berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan
cara apapun”. Maksud dari ketentuan ini bahwa perjanjian
perkawinan yang telah dibuat tidak dapat diubah, dibatalkan
secara sepihak, atau bahkan dipalsukan oleh pihak yang
bertanggung jawab.

2.

Dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan
Sebagaimana lazimnya, perjanjian perkawinan dibuat
sebelum pasangan calon pengantin itu menikah. Jika
perjanjian perkawinan itu dibuat setelah berlangsungnya
(akad) perkawinan, status hukumnya menjadi tidak jelas lagi.
Dibuatnya perjanjian
perkawinan
sebelum
masa
berlangsungnya perkawinan adalah dengan maksud agar dapat
diketahui secara jelas bahwa isi perjanjian perkawinan itu
dapat diterapkan oleh pasangan suami istri dalam kehidupan
rumah tangganya.
Dalam membuat
perjanjian
pranikah
perlu
dipertimbangkan beberapa aspek yaitu :

• Keterbukaan dalam mengungkapkan semua detil kondisi
keuangan baik sebelum maupun sesudah pernikahan.
Berapa jumlah harta bawaan masing-masing pihak sebelum
menikah dan bagaimana potensi pertambahannya sejalan
dengan meningkatnya penghasilan atau karena hal lain
misalnya menerima warisan.
Kemudian berapa jumlah hutang bawaan masing-masing
pihak sebelum menikah, bagaimana potensi hutang setelah
menikah dan siapa yang bertanggung jawab terhadap
pelunasan hutangnya. Tujuannya agar calon pengantin tahu
persis apa yang akan diterima dan apa yang akan
dikorbankan jika perkawinan berakhir, sehingga tidak ada
pihak yang merasa dirugikan nantinya,
• Kerelaan, perjanjian pranikah harus disetujui dan ditanda
tangani oleh kedua belah pihak secara sukarela tanpa
paksaan. Jika salah satu pihak merasa dipaksa, karena
diancam atau berada dalam tekanan sehingga terpaksa
menandatanganinya, perjanjian pranikah bisa terancam batal
karenanya,
• Pejabat yang objektif. Pilihlah pejabat berwenang yang
bereputasi baik dan bisa menjaga obyektifitas, sehingga
dalam membuat isi perjanjian pranikah bisa tercapai
keadilan bagi kedua belah pihak,
• Notaris. Perjanjian pranikah sebaiknya tidak dibuat dibawah
tangan tetapi harus disahkan oleh notaris. Kemudian harus
dicatatkan pula dalam lembaga pencatatan perkawinan.
Artinya pada saat pernikahan dilangsungkan perjanjian pra
nikah juga harus disahkan pula oleh pegawai pencatat
perkawinan (KUA maupun Kantor Catatan Sipil).
F.

Isi Perjanjian Perkawinan
Perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) biasanya berupa
perjanjian antara calon suami istri yang akan melangsung-kan
perkawinan dengan ketentuan mereka sepakat untuk mengadakan
perjanjian pisah harta, yaitu harta yang mereka miliki bukan harta
gono-gini, namunmenjadi harta pribadi masing-masing. Meskipun
demikian, isi peijanjian itu sesungguhnya tidak hanya memuat
ketentuan seperti itu.
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Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif
(misalnya KUHPer), kedua calon suami istri diberikan kebebasan
untuk menentukan isi peijanjian perkawinan, asalkan sesuai
dengan kehendak dan kepentingan mereka, dan juga tidak
bertentangan dengan tata susila, tata hukum, tata agama, dan tata
tertib masyarakat.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa isi perjanjian
perkawinan dibuat berdasarkan kepentingan kedua calon suami
istri dalam mengurus harta kekayaan mereka masing-masing.
Dengan adanya perjanjian perkawinan, biasanya mereka berharap
agar ada perlindungan hukum terhadap harta bawaan dan harta
perolehan yang dimilikinya masing-masing. Hukum positif
sebenarnya tidak mengatur apa saja yang dapat dipeqanjikan.
Intinya, perjanjian yang mereka buat tidak menyalahi ketentuanketentuan yang ditetapkan dalam hukum positif di atas.
Biasanya perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan
perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami
ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan
perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya
diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah.
Asalkan isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, hukum dan agama, seperti sudah disebutkan di atas.
Karena itu pada dasarnya isi perjanjian pranikah dapat
mengatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul
selama masa perkawinan, antara lain :
• Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta
gono gini. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau
setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus
dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah
menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya
menjadi harta gono gini.
Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh setelah/dalam
perkawinan. Kalau harta sebelumnya, sewaktu masih sendiri, itu
adalah harta bawaan masing-masing. Mungkin dalam rangka
proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin perjanjian
pembagian harta. Intinya dalam peijanjian pranikah bisa dicapai
kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan
maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung
maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
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• Tentang pemisahan utang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa
juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi
tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang
itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum
pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan
kematian,
* Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan
tersebut, Terutama mengenai masalah biaya hidup anak juga
biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa berapa besar
kontribusi masing-masing orang tua dalam hal ini tujuannya
agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.
Isi daripada perjanjian perkawinan terserah kepada pihakpihak yang membuatnya asalkan saja tidak melanggar hukum dan
menyalahi norma norma yang berlaku.
Perjanjian perkawinan dapat berisi berbagai kesepakatan yang
harus dipenuhi oleh suami istri nantinya. Misalkan saja keinginan
dari calon istrinya untuk tetap melanjutkan kuliah atau bekerja
setelah menikah nanti atau ketentuan mengenai jam kerja, besarnya
kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi suami dan
sebagainya. Bagi sebagian kaum perempuan - yang sebenarnya
lebih banyak menolak perjanjian perkawinan dalam kenyataan di
masyarakat - seharusnya bisa lebih memanfaatkan perjanjian
perkawinan ini untuk memperoleh kesamaan hak dalam rumah
tangga. Selain itu perjanjian perkawinan juga dapat digunakan
untuk mencegah paling tidak meminimalisir terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga, sebab istri dapat meminta tidak adanya
kekerasan dalam rumah tangga dan bagi suami sendiri akan ada
konsekwensi yang akan diterimanya apabila dia tidak mematuhi isi
perjanjian perkawinan tersebut.
Di dalam ketentuan Pasal 139-143 KUHPer, diatur mengenai
hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian kawin, yaitu :
a. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan
kesusilaan.
b. Tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala di
dalam perkawinan.
c. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua.
d. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan Undang-Undang
kepada suami atau isteri yang hidup terlama.
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e. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai
kepala persatuan suami-isteri.
f. Tidak boleh melepaskan haknya atas legitieme portie (hak
mutlak) atas warisan dari keturunannya dan mengatur
pembagian warisan dari keturunannya
g. Tidak boleh diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar
sebagian utang yang lebih besar daripada bagian
keuntungannya.
h. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa
ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh UU luar negeri, adat
kebiasaan, atau peraturan daerah.
Apabila perjanjian perkawinan telah dibuat dan disepakati oleh
para pihak, maka bila terjadi pelanggaran atas perjanjian
perkawinan tersebut memberi hak kepada isteri untuk meminta
pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan
perceraian ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).
G. Penutup
1. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai
berikut:
a. bahwa
perjanjian
perkawinan
dalam
pandangan
kebanyakan masyarakat di Indonesia hal ini oleh sebagian
besar masyarakat kita masih menganggap sebagai sesuatu
hal yang tabu dan kurang pantas untuk dibicarakan. Hal ini
terjadi karena perjanjian pranikah bagi kebanyakan orang
disini masih dianggap kasar, materialistik, juga egois, tidak
etis, tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya.
b. Sebenarnya dasar hukum perjanjian perkawinan sudah
sangat jelas tercantum baik dalam KUHP Per, UU No. 1
Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam,
hanya saja tingkat pemahaman dan persepsi masyarakat
yang masih negatif dalam memandang perjanjian
perkawinan ini, menjadikan perjanjian perkawinan masih
jarang dilakukan khususnya oleh masyarakat awam, yang
selama ini sudah melaksanakan perjanjian perkawinan
masih sebatas strata tertentu dalam masyarakat seperi artis,
pejabat dan pengusaha.
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c. Perjanjian Perkawinan sebenarnya membawa misi mulia
berupa tindakan preventif, bila dikemudian hari terjadi
perceraian khususnya terkait dengan masalah pembagian
harta. Perjanjian perkawinan diperlukan untuk memper
mudah dalam memisahkan mana yang merupakan harta
bersama dan mana yang bukan agar jika terjadi perceraian,
pembagian harta gono-gininya dapat dengan mudah
diselesaikan. Dengan jalan ini, perselisihan antar mantan
pasangan suami istri yang bercerai tidak perlu
berkepanjangan.
2.

Saran
Adapun saran yang dapat dikemukakan di sini adalah :
a. Mengingat penting dan nilai strategis dari adanya
perjanjian perkawinan, maka seharusnya perjanjian
perkawinan ini dapat memasyarakat dan menjadi pelengkap
rangkaian dalam perkawinan.
b. Untuk merealisasikan maksud tersebut perlu ada sosialisasi
kepada masyarakat luas tentang penting dan manfaat yang
diperoleh dengan melakukan perjanjian perkawinan,
dengan adanya upaya tersebut diharapkan dapat mengubah
cara pandang sebagaian masyarakat yang negatif terhadap
perjanjian

— 00OOO00—
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KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Tinjauan mengenai Pembuat, Perbuatan dan Pidananya)
Oleh : Guse Prayudi

A. PENDAHULUAN
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sualu beuluk tindak
pidana yang memasuki ranah privat (penjelasan yang lengkap
dapat dibaca pada makalah yang ditulis oleh Hakim Agung,
Bapak Prof. DR. H. Muclisin, SH dengan judul Peranan
Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
Majalah Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 260 Juli 2007).
Dengan adanya bentuk tindak pidana ini memberikan konsekuensi
kepada penegak hukum terutama Hakim untuk mengetahui
konstruksi yuridis tindak pidananya agar ketika mendapatkan
perkara yang konkrit dapat mudah mempertimbangkan dan
memutusnya.
Sebagaimana diketahui UU No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan KDRT (selanjutnya disebut UU KDRT) sudah
berlaku kurang lebih 3 tahun, meskipun belum ada penelitian yang
menyeluruh, bisa dikatakan Pengadilan telah biasa menerima
perkara KDRT tersebut. Contoh kecil, di Pengadilan Negeri Poso,
untuk tahun 2007 sampai dengan bulan Agustus, perkara dengan
dakwaan UU KDRT sudah 5 kasus.
Dalam praktek, ternyata perkara KDRT dengan berbagai
bentuk tindak pidananya memberikan beberapa kesulitan dan
pertanyaan mendasar tentang penerapannya. Tulisan sederhana ini
mencoba mengkualifisir beberapa permasalahan dalam penerapan
UU KDRT, pengkuahfikasian permasalahan tersebut dengan
mendasarkan pada tiga segi dari hukum pidana yakni segi
Pembuat, Perbuatan dan Pidana.
B. Pembuat/Pelaku/Subjek Tindak pidana KDRT
Dengan melihat latar belakang pembentukan UU KDRT dan
pihak-pihak yang mengusungnya pembuatannya, terbaca bahwa
pembentukan UU ini untuk melindungi perempuan dari kekerasan
dalam rumah tangga. Hal ini secara nyata terlihat pada bagian
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pertimbangan UU KDRT disebutkan bahwa korban kekerasan
dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan hams
mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar
terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan,
penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan
martabat kemanusiaan.
Tetapi, dari hal tersebut bukan berarti korban KDRT adalah
porsinya hanya untuk perempuan dan lebih lanjut tidak berarti
perempuan tidak bisa menjadi pelaku tindak pidana KDRT. Bahwa
perempuan (yang hendak dilindungi UU KDRT) bisa menjadi
pelaku tindak pidana KDRT terlihat dari:
1. Asas penghapusan KDRT yakni Nondiskriminasi (Pasal 3
huruf c UU KDRT).
2. Cara perumusan tindak pidana KDRT (tersebut dalam Bab
VIII UU KDRT), yaitu dengan awalan kata : “Setiap orang”.
Dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang
dimaksudkan dengan “setiap orang” baik dalam jenis kelamin
laki-laki maupun perempuan.
3. Dilihat dari perumusan tentang korban KDRT, yakni orang
yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan
dalam lingkup mmah tangga (Pasal 1 angka 3 j o Pasal 2)
meliputi : a. SUAMI, isteri, dan anak, b. orang-orang yang
mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana
dimaksud pada humf a karena hubungan darah, perkawinan,
persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam
rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu
rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Dari hal tersebut nyata “perempuan c.q isteri” bisa menjadi
subjek/pelaku tindak pidana KDRT dan karenanya “laki-laki c.q
suami” menurut UU ini dapat juga menjadi korban dari KDRT.
Ketentuan ini hams dibaca dan diterapkan secara berimbang,
jangan sampai apabila pelaku KDRT adalah laki-laki (suami) maka
penyidik menerapkan pasal-pasal tindak pidana dalam UU KDRT,
sedangkan apabila pelaku KDRT adalah perempuan (isteri)
penyidik tidak menerapkan pasal-pasal dalam UU KDRT misalnya
pasal dalam KUHP. Dan jika Hakim menemukan hal demikian,
tindakan apa yang dilakukan, apakah melalui prosedur biasa yakni
perkara tetap diterima, diperiksa dan diadili atau diperlukan
tindakan lain? Masih perlu kita diskusikan lebih lanjut.
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Karena perkara KDRT ini relatif masih baru maka dalam
praktek (vide putusan Mahkamah Agung), belum bisa terlihat jelas
apakah ada perbedaan pemberlakuan UU KDRT terhadap pelaku
yang perempuan (isteri) dengan pelaku yang laki-laki (suami)
seperti tersebut di atas dan bagaimana konsekuensi yuridis dari
adanya pembedaan tersebut. Tetapi sebagai satu contoh dapat
disebutkan salah satu perkara KDRT di Pengadilan Negeri Poso
terdakwanya adalah seorang isteri (perempuan) yang didakwa
melakukan kekerasan fisik kepada suami (laki-laki).
Masalah ‘pembuat’ KDRT mi penting, oleh karena jangan
sampai timbul pemikiran UU KDRT hanya diperuntukkan bagi
laki-laki (suami), sehingga apabila perempuan (isteri) melakukan
KDRT hanya dijerat KUHP. Harus ditekankan UU KDRT harus
diterapkan seimbang karena UU KDRT meskipun jiwanya untuk
melindungi perempuan, tetapi dalam aturan pasalnya juga
memberikan hak yang sama kepada laki-laki c.q suami untuk
dilindungi.
C. Perbuatan/Bentuk Tindak Pidana KDRT
Pada pokoknya ada 4 (empat) jenis tindak pidana yang
dikualifikasikan sebagai KDRT adalah berupa kekerasan fisik,
kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga
(Vide Pasal 5 UU KDRT).
Kekerasan fisik
Jenis tindak pidana yang pertama adalah melakukan kekerasan
fisik yang diartikan sebagai adalah perbuatan yang
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Vide
Pasal 6 UU KDRT). Pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan
pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam Pasal 351
KUHP, oleh karena yurisprudensi mengatakan “penganiayaan”
adalah
sengaja menimbulkan perasaan tidak enak
(penderitaan), rasa sakit <yiiri) atau luka, dan dalam Pasal 351
ayat (4) KUHP termasuk pula perbuatan berupa merusak
kesehatan orang.
Dimana dengan adanya ketentuan Pasal 352 KUHP tentang
penganiayaan ringan, maka undang-undang mensyaratkan selain
sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa
sakit M in) atau luka, harus dipenuhi syarat lanjutannya yakni
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harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
Dengan demikian jika ditafsirkan secara otentik pengertian
“kekerasan fisik” yang dianut dalam UU KDRT lebih sempit dari
pada pengertian dari “penganiayaan” dalam KUHP, oleh karena
“menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), luka dan
merusak kesehatan orang” tidaklah terkualifikasi sebagai
“kekerasan fisik” dalam UU KDRT (Lihat rumusan Pasal 6).
Masalah lagi muncul karena ternyata dalam UU KDRT tidak
ditemukan pengertian yuridis dari “Rasa sakit, Jatuh sakit dan Luka
berat”, padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan
dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
Karenanya mau tidak mau kita harus mencari pengertianpengertian tersebut dalam KUHP dan yurisprudensi, dan dapat
dijelaskan sebagai berikut:
- Rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa
ada perubahan dalam bentuk badan (Moch Anwar, 1989 : 103).
Rasa sakit, misalnya mencubit, mendupak, memukul,
menempeleng (R. Soesilo 1976 : 210).
- Jatuh sakit artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat di
dalam badan manusia (Moch Anwar, 1989 :103).
- Luka berat adalah yang luka yang terkualifikasi dalam Pasal 90
KUHP yakni:
- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan
akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya
maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan
atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; dan
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
Sedangkan akibat “penganiayaan” yang dalam UU KDRT
tidak disebut sebagai “kekerasan fisik” adalah :
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- Luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia
yang berlainan dari pada bentuk semula (Moch Anwar, 1989 :
103). Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan
pisau (R. Soesilo, 1976 : 210).
- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali
sehinga basah, suruh orang berdiri diterik matahari (R. Soesilo,
1976 : 210).
- Sengaja merusak kesehatan orang, diartikan melakukan
perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau suatu
penyakit.
Selanjutnya dengan melihat ketentuan pidana untuk perbuatan
kekerasan fisik yakni yang tercantum dalam Pasal 44 UU KDRT,
maka kekerasan fisik ini terbagi dalam 3 bentuk yakni:
1. Kekerasan fisik biasa
Pasal 44 ayat (1) menyatakan Setiap orang yang melakukan
perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda
paling banyak Rpl5.000.000,00 (lima betas juta rupiah).
Jika melihat ketentuan Pasal 5 huruf a j o Pasal 6 UU
KDRT maka perbuatan terlarang dalam Pasal 44 ayat (1) ini
adalah perbuatan yang mengakibatkan “rasa sakit, jatuh sakit,
atau luka berat”, tetapi jika kita melihat aturan dalam Pasal 44
ayat (2) (yang mengatur tentang kekerasan fisik yang
menyebabkan jatuh sakit atau luka berat) maka maksud Pasal
44 ayat (1) hanya mengancam atas perbuatan yang
mengakibatkan “rasa sakit saja”. Dari hal ini terlihat
perumusan pengertian, aturan dan ancaman perbuatan
“kekerasan fisik” UU KDRT tidak sinkron dan tidak
sistematis.
Dengan demikian yang dilarang dalam Pasal 44 ayat (1)
ini adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan
perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada korban (dalam
lingkup rumah tangga) yakni korban merasa sakit tanpa ada
perubahan dalam bentuk badan (Moch Anwar, 1989 :103)
tindakan riilnya berupa “mencubit, mendupak, memukul,
menempeleng” (R. Soesilo, 1976 : 210), lantas apakah pasal
ini juga mensyaratkan timbulnya penyakit atau halangan
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Jika konstruksinya “penganiayaan” jelas syarat tersebut
harus ada, tetapi dalam UU KDRT ada hal yang BERBEDA
yakni dengan adanya ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4)
(tentang kekerasan fisik ringan) yang menyatakan Kekerasan
fisik dalam ayat (1) yang dilakukan oleh suami terhadap isteri
atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan
pidana penjara.
Konsekuensi dari hal tersebut jelas jika kekerasan fisik itu
dilakukan BUKAN/SELAIN oleh suami terhadap isteri atau
sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian
atau kegiatan sehari-hari maka harus tetap dipidana dengan
Pasal 44 ayat (1) (terkualifikasi sebagai kekerasan fisik biasa).
Dengan demikian diperoleh konstruksi, kekerasan fisik
dalam Pasal 44 ayat (1) adalah :
- Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap
isteri atau sebaliknya maka syaratnya adalah harus ada
perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari.
- Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh BUKAN/SELAIN
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya maka
syaratnya cukup hanya ada perbuatan yang menimbulkan
rasa sakit.
Jadi agak membingungkan dan berbeda kualifikasi
kekerasan fisik dengan “penganiayaan”, entah apakah
konstruksinya memang dibuat demikian atau memang ada
kesalahan dalam penyusunannya. Tapi karena aturannya
demikian penegak hukum harus memegang konstruksi hukum
“kekerasan fisik” dalam Pasal 44 ayat (1) tersebut.
Lebih lanjut, oleh karena “kekerasan fisik” dalam Pasal
44 ayat (1) akibatnya hanya menimbulkan “rasa sakit”. Maka
bukan merupakan KDRT cq kekerasan fisik apabila ada ayah
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melakukan perbuatan yang membuat perasaan tidak enak
kepada anak. Lebih janggal lagi bukan merupakan KDRT jika
ayah mengiris, memotong, menusuk dengan pisau anak dan
anak mengalami luka tetapi tidak menimbulkan jatuh sakit.
Konstruksi tersebut demikian karena perasaan tidak enak dan
luka tidak terkualifikasi sebagai kekerasan fisik (penafsiran
otentik Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Jo Pasal 6).
Tentunya hal demikian terasa janggal, tetapi itulah
aturannya dalam UU KDRT, sehingga hal ini memberi
kesempatan kepada Hakim untuk memberikan penafsiran
apakah tetap menganut faham otentik UU KDRT atau
memborilcan roh baru pada pengertian “kekerasan fisik” (vide
Pasal 6 UU KDRT) yakni termasuk pula di dalamnya
“perasaan tidak enak” dan “luka”. Atau memberikan
penafsiran baru yang tidak membedakan antara “rasa sakit”
dengan “perasaan tidak enak” terutama dengan “luka”, karena
menurut Moch. Anwar “rasa sakit” dan “luka” beda
pengertiannya.
Penjelasan di atas menunjukkan UU KDRT terlalu
ceroboh memberikan pengertian otentik atas kekerasan fisik
yang tidak lengkap, sebagaimana ternyata dalam Pasal 6 UU
KDRT, sehingga menyulitkan dalam penerapannya.
Lebih lanjut, kualifikasi dalam Pasal 44 ayat (1) ini tidak
menampung apabila terjadi kasus “kekerasan fisik yang
direncakan terlebih dahulu”, apakah hal ini akan tetap diajukan
sebagai KDRT atau digunakan aturan KUHP (Pasal 353
tentang penganiayaan berencana).
Jika digunakan UU KDRT maka diperlukan terobosan
oleh Hakim yang harus mengartikan frasa “melakukan
perbuatan” dalam Pasal 44 ayat (1) ini dalam konstruksi baik
direncakan atau tidak direncanakan.
2.

Kekerasan fisik ringan (delik aduan).
Pasal 44 ayat (4) menyatakan Kekerasan fisik dalam ayat (1)
yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya
yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau
kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling
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Kekerasan ini sepertinya mengadopsi ketentuan Pasal 352
KUHP tentang penganiayaan ringan yakni penganiayaan yang
tidak menimbulkan penyakit dan halangan bekeija. Tetapi
“kekerasan fisik ringan” dalam UU KDRT hanya terjadi jika
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, dengan
demikian tidak dimungkinkan adanya “kekerasan fisik ringan”
yang dilakukan SELAIN oleh suami terhadap isteri atau
sebaliknya. Dengan demikian, apabila seorang ayah cuma
menempeleng anaknya dan setelah ditempeleng anak tersebut
tetap bisa bermain, perbuatan ayah tersebut bukan melakukan
“kekerasan fisik ringan (44 ayat (4))” tetapi “kekerasan fisik
biasa (44 ayat (1))”.
Meskipun konstruksi hukumnya berbeda, KUHP dalam
Pasal 356 ayat (1) memberikan pemberatan pidana jika terjadi
penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau
sebaliknya, tetapi dalam KDRT malah hal ini menjadi unsur
yang meringankan (untuk menjawab masalah ini dibahas
dalam bagian D. Pidana dan pemidanaan).
Kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau
luka berat
Pasal 44 ayat (2) menyatakan Dalam hal perbuatan sebagai
mana dimaksud pada ayat (1) mensakibatkan korban
mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling
banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluhjuta rupiah).
Perbuatan terlarang pasal ini adalah melakukan perbuatan
yang mengakibatkan orang dalam lingkup mmah tangga
mendapat jatuh sakit (timbul gangguan atas fungsi dari alatalat di dalam badan manusia) atau luka berat (kualifikasinya
dalam Pasal 90 KUHP). Terlihat jika memang pengertian
jatuh sakit dan luka berat dalam pasal ini sesuai dengan
pengertian dalam KUHP, maka penempatan akibat perbuatan
ini tidak sepadan, karena “jatuh sakit” dan “luka berat”
merupakan akibat yang secara kualitas sangat jauh berbeda,
tetapi dalam pasal ini diancam dengan pidana yang sama.

Dalam konstruksi pasal ini karena ada frasa “mengakibat
kan korban” maka “jatuh sakitnya atau luka beratnya korban”
hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pelaku.
Dengan demikian menjadi masalah jika terjadi kasus
- Kekerasan fisik yang “jatuh sakit atau luka beratnya
korban” adalah dimaksud/disengaja oleh pelaku.
- Kekerasan fisik yang “jatuh sakit atau luka beratnya
korban” adalah dimaksud dan direncanakan lebih dahulu
oleh pelaku.
Apabila terjadi kasus demikian, apakah ketentuan Pasal
44 ayat (2) dapat diberlakukan? Jika merujuk pada rumusan
Pasal 44 ayat (2) maka kasus di atas bukan kualifikasi pasal
tersebut karena menurut Pasal 44 ayat (2) jatuh sakit/luka berat
hanya merupakan akibat bukan dimaksud apalagi
direncanakan.
Lantas bagaimana untuk menyelesaikan hal ini? Masih
diperlukan pemikiran yang mendalam dan diuji daya
berlakunya, tetapi penulis yakin :
- Kasus di atas tetap di kategorikan KDRT dengan cara
Hakim memberikan penafsiran bahwa “mengakibatkan
korban jatuh sakit atau luka berat” dalam Pasal 44 ayat (2)
ini diartikan baik “sebagai akibat sebagai maksud/
disengaja, maupun sebagai maksud yang direncanakan”.
Meski hal ini mempunyai dampak yuridis yang berat.
- Kasus di atas bukan termasuk KDRT, dimana Penyidik atau
Penuntut Umum, menggunakan aturan KUHP untuk
menyelesaikan perkara tersebut, yakni apabila luka berat
adalah dimaksud/disengaja pelaku diberlakukan Pasal 354
ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan Berat apabila luka
berat dimaksud/disengaja dan direncakan lebih dahulu
diberlakukan Pasal 355 ayat (1) KUHP Tentang
Penganiayaan Berat yang direncakan dahulu.
4. Kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban (Pasal 44
ayat (3))
Pasal 44 ayat (3) menyatakan Dalam hal perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya
korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
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Perbuatan terlarang pasal ini adalah melakukan kekerasan
fisik yang menyebabkan orang dalam lingkup rumah tangga
kehilangan nyawanya. Dimana oleh karena dalam rumusan
pasal tersebut ada ffasa “mengakibatkan matinya korban”
maka “matinya korban” hanya merupakan akibat yang tidak
dimaksud oleh si pelaku.
Dan sama dengan permasalahan dalam Pasal 44 ayat (4),
jika terdapat kasus kasus : Kekerasan fisik yang “matinya”
korban adalah dimaksud/disengaja oleh pelaku atau ada
Kekerasan fisik yang “matinya” korban adalah dimaksud dan
direncanakan lebih dahulu oleh pelaku, maka ketentuan Pasal
44 ayat (3) tidak dapat diberlakukan.
Kasus tersebut tentunya akan membawa 2 (dua) dampak
yakni:
- Kasus di atas tetap di kategorikan KDRT dengan cara
Hakim memberikan penafsiran bahwa “mengakibatkan
matinya korban” dalam Pasal 44 ayat (3) ini diartikan baik
“sebagai akibat, sebagai maksud/disengaja, maupun sebagai
maksud yang direncanakan”. Meskipun hal ini dapat
mempunyai dampak yuridis yang berat.
- Kasus di atas bukan termasuk KDRT, Penyidik atau
Penuntut Umum, menggunakan aturan KUHP untuk
menyelesaikan perkara tersebut, yakni apabila matinya
adalah dimaksud/disengaja pelaku diberlakukan Pasal 354
ayat (2) KUHP, apabila luka berat dimaksud/disengaja dan
direncakan lebih dahulu diberlakukan Pasal 355 ayat (2)
KUHP.
Hal-hal di atas menunjukkan perumusan tindak pidana
dalam UU KDRT compang camping. Sekali lagi tugas berat
ada dipundak penegak hukum terutama Hakim untuk
memperbaiki hal tersebut.
Lebih lanjut, dalam UU KDRT tidak jelas diatur
mengenai bentuk percobaan atas “kekerasan fisik”, dalam arti
apakah percobaan atas kekerasan fisik dan percobaan atas
kekerasan ringan dapat dipidana, oleh karena dalam KUHP
jelas percobaan melakukan penganiayaan dan penganiayaan
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ringan tidak dapat dipidana (Vide Pasal 351 ayat (2), Pasal 352
ayat (2) KUHP).
Dari uraian di atas terlihat aturan dalam UU KDRT
mengatur tentang “kekerasan fisik” banyak celah dan
menimbulkan banyak interpretasi. Dan hal ini berbeda dengan
bentuk dan kualifikasi “penganiayaan” dengan KUHP yang
relatif jelas dan lengkap karena mencakup segala bentuk
penganiayaan yakni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Penganiayaan (Pasal 351 ayat (1)),
Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat (Pasal
351 ayal (2)),
Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351
ayat (3)),
Penganiayaan ringan (Pasal 352),
Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu (Pasal 353
ayat (1)),
Penganiayaan dengan
rencana lebih dahulu yang
mengakibatkan luka berat (Pasal 353 ayat (2)),
Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang
mengakibatkan kematian (Pasal 353 ayat (3)),
Penganiayaan berat (sengaja melukai berat orang lain)
(Pasal 354 ayat (1)),
Penganiayaan berat menyebabkan kematian (Pasal 354
ayat (2)),
Penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu (Pasal
355 ayat (1)),
Penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu,
yang mengakibatkan kematian (Pasal 355 ayat (2)),
Penganiayaan terhadap ibunya, bapaknya yang sah,
istrinya atau anaknya (Pasal 356 ayat (1)),
Penganiayaan terhadap seorang pejabat ketika atau karena
menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 356 ayat (2)),
Penganiayaan dengan memberikan bahan yang herbahaya
bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
(Pasal 356 ayat (3)).
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Sehingga kedepan, kalau
memang akan
ada
penyempurnaan dari LTj KDRT, dalam perumusan tindak
pidana “kekerasan fisik”, sebaiknya menarik semua pasal
dalam KUHP tentang “penganiayaan” menjadi rumusan tindak
pidana dalam UU KDRT (sistem penarikan pasal KUHP
menjadi rumusan tindak pidana dipakai dalam UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun
1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
Kekerasan Psikis -Jenis tindak pidana yang kedua adalah
Kekerasan psikis yakni perbuatan yang mengakibatkan
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan
untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan
psikis berat pada seseorang (Vide Pasal 7), yang diancam
pidana dalam Pasal 45 UU KDRT.-Masalah muncul karena
ternyata dalam UU KDRT tidak ditemukan pengertian yuridis
dari “ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau
penderitaan psikis berat”, padahal pengertian ini paling
penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan
yang dilakukan oleh terdakwa.-Dengan tidak adanya
pengertian dan batasan yang lengkap, maka kesulitan akan
muncul
dalam
pembuktiannya.
Bagaimana
untuk
membuktikan adanya : - ketakutan - hilangnya
rasa
percaya diri - hilangnya kemampuan untuk bertindak -rasa
tidak berdaya dan/penderitaan psikis berat.-Untungnya beban
untuk membuktikan hal tersebut dapat diberikan dalam bentuk
Visum Psikiatrium (menurut Prof. DR. H. Muchsin, SH),
tetapi mungkin hanya daerah-daerah tertentu yang memiliki
ahli untuk membuat visum psikiatrium tersebut.
Kekerasan Seksual
Jenis tindak pidana yang Ketiga adalah Kekerasan seksual
yakni meliputi a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan
terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga
tersebut dan b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah
seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain
untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Vide Pasal 8).
Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan
ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan
seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar
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dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan
orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Selanjutnya dengan melihat ketentuan pidana untuk
perbuatan kekerasan seksual, maka kekerasan seksual ini
terbagi dalam 2 bentuk pokok yakni:
1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap
orang yang menetap dalam lingkup mmah tangga tersebut
(Pasal 46 Jo. Pasal 8 a) (delik aduan).
2. Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya
melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk
tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 47 Jo.
Pasal 8 b).
Ada hal yang baru yang dianut UU KDRT dibandingkan
KUHP, yakni dikenalnya kekerasan seksual terhadap orang
yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Jadi
dimungkinkan adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh
suami kepada isteri dan sebaliknya.
Tetapi yang menjadi catatan untuk kekerasan seksual
adalah dengan adanya frasa “pemaksaan” dalam perumusan
kekerasan seksual. Sekali lagi tidak dijelaskan dalam UU
KDRT apa yang dimaksud “pemaksaan”, apakah “pemaksaan”
sama dengan “memaksa” dalam pasal-pasal dalam KUHP
(Pasal 146, 167, 168, 211, 285, 289, 300, 335, 368, 369, 421,
423, 429 KUHP).
Kejahatan yang sejenis dengan “kekerasan seksual”
adalah “perkosaan” dalam KUHP. Dimana dalam KUHP
terdapat frasa “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa”, sedangkan dalam UU KDRT hanya “pemaksaan
dan memaksa” saja. Disini kembali Hakim dibebani oleh UU
KDRT untuk menafsirkan kembali, dengan melihat konstruksi
perkosaan (285 KUHP), maka “pemaksaan dan memaksa”
disini harus di konstruksikan sebagai “memaksa baik dengan
cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan”.
Lebih lanjut yang harus diperhatikan adalah karena dalam
kekerasasn seksual mensyaratkan “pemaksaan” maka bukan
merupakan KDRT cq kekerasan seksual jika pelaku
melakukan hubungan seksual karena suka sama suka atau
dengan cara membujuk. Contoh kasus bukan merupakan
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KDRT jika Orang tua (suami/isteri) melakukan persetubuhan
dengan anaknya apabila persetubuhan itu dilakukan suka sama
suka atau dengan cara membujuk. Apabila terjadi kasus
demikian maka harus diselesaikan dengan KUHP dan UU
Perlindungan Anak, kalau korbannya adalah anak dibawah
umur.
Penelantaran rumah tangga
Jenis tindak pidana yang Keempat adalah Penelantaran
Orang dalam lingkup rumah tangga. Penelantaran ini sendiri
diancam pidana dalam Pasal 49 UU KDRT yang menyatakan :
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah), setiap orang yang :
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9
ayat (2.)
Bahwa unsur penting dalam jenis tindak pidana ini adalah
frasa “menelantarkan dimana UU KDRT tidak memberikan
pengertian tentang hal ini, berbeda dengan “kekerasan fisik,
psikis dan seksual” yang diberikan pengertian secara normatif.
Karenanya diperlukan penafsiran secara sistematis. Pasal
49 ini berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 9 UU KDRT,
yang menyatakan :
a. Setiap orang DILARANG menelantarkan orang dalam
lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum
yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawat
an, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga
berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan keter
gantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau
melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di
luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali
orang tersebut.
Dengan melihat hal tersebut maka pengertian atau
kualifikasi dari perbuatan “menelantarkan”, terwujud dalam

bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya,
atau membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di
dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah
kendali orang tersebut.
Frasa “tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang”, perumusannya hanya pada
“perbuatannya” tidak disinggung sama sekali akibat dari
“penelantaran” tersebut, padahal menurut penulis point
penting unsur ini adalah harus menimbulkan “terlantarnya
orang”.
Kenapa dikatakan demikian, kalau perumusannya hanya
berorientasi pada “perbuatan” saja, maka pasal ini termasuk
pasal karet, contoh kasus apabila suami yang pengangguran
(tidak berpenghasilan) meninggalkan isterinya yang seorang
PNS (berpenghasilan) selama 1 (satu) bulan, maka menurut
pasal 49 UU KDRT, suami yang tidak berpenghasilan dapat
dikenakan pasal ini oleh karena dia meninggalkan isterinya
selama 1 bulan (tidak memberikan perawatan/pemeliharaan)
padahal faktanya menunjukkan isteri tidak mungkin terlantar
karena dia punya penghasilan sendiri, malah mungkin dalam
kasus ini suaminya yang terlantar.
Masalah tersebut muncul karena perumusan “menelantar
kan” hanya menunjuk kepada “perbuatannya” sedangkan
aspek “akibat penelantarannya” tidak disinggung sama sekali.
Karenanya kedepan untuk memudahkan menentukan adanya
perbuatan dari “menelantarkan” maka haruslah dikaitkan pula
dengan akibat dari perbuatan “menelantarkan” tersebut” yakni
“korban terlantar”.
Lantas, apa yang dimaksud dengan “orang atau korban
terlantar”, sebagai bahan perbandingan kajian perlu dinyatakan
pengertian dari anak terlantar menurut UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yakni anak yang tidak terpenuhi
kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual,
maupun sosial (Vide Pasal 1 angka 6).
D. Pidana dan Pemidanaan terhadap tindak pidana KDRT
Setelah melalui proses pemeriksaan perkara jika terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
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pidana KDRT maka pidana harus dijatuhkan oleh Hakim. Dalam
masalah pemidanaan, UU KDRT memberiksan suatu asas bahwa
dalam Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga selain
bertujuan untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
juga untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan
sejahtera (Vide Pasal 4).
Senada dengan asas tersebut, saran dari Hakim Agung Prof.
DR. H. Muchsin, SH. yang menyatakan :
- Kepada para Hakim yang memutus perkara kekerasan
dalam rumah tangga, hams benar-benar telah memikirkan
dan mempertimbankan secara matang, tidak hanya
pertimbangan secara yuridis tetapi secara sosial dan
mempertimbangkan kepentingan/nasib korban kekerasan
khususnya tentang masa depan anak.
Dalam tataran normatif dan empirik, bagaimana cara Hakim
dalam mewujudkan keseimbangan antara menindak pelaku
kekerasan dalam rumah tangga disatu sisi dan memelihara
keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera disisi lain?.
UU KDRT terlihat mengimplementasikan “keseimbangan”
tersebut dalam Pasal 44 ayat (4), dimana jika terjadi Kekerasan
fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya
yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan maka hal ini
dijadikan alasan untuk meringankan tindak pidana tersebut, yang
berbeda dengan KUHP, penganiayaan yang dilakukan oleh suami
terhadap isteri atau sebaliknya merupakan pemberatan pidana
(Vide Pasal 356 ayat (1)). Maksud UU KDRT ini tentunya agar
kalaupun terjadi pemidanaan, pidana yang dijatuhkan akan
cenderung ringan sehingga titik ahkhimya diharapkan perkawinan
pelaku dan korban tidak akan pecah.
“Keseimbangan” juga menjadi tujuan diadakannya Pasal 51
s/d 53 UU KDRT, dimana :
- Tindak pidana kekerasan fisik ringan (Vide Pasal 44 ayat (4))
merupakan delik aduan (Pasal 51)
- Tindak pidana kekerasan psikis (Vide Pasal 45 ayat (2))
merupakan delik aduan (Pasal 52)
- Tindak pidana kekerasan seksual (Vide Pasal 56) yang
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan
delik aduan (Pasal 53).
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Dimana dengan terkualifikasinya sebagai delik aduan maka
apabila teijadi perdamaian, aduan dicabut secara otomatis
perkawinan akan terjaga.
Akan tetapi ada hal yang cukup janggal dengan rumusan
“kekerasan fisik ringan hanya dapat dilakukan oleh suami terhadap
isteri atau sebaliknya”, sehingga apabila orang tua (suami/isteri)
memukul anaknya, hal tersebut terkualifikasi sebagai “kekerasan
fisik biasa” yang bukan merupakan delik aduan, kalaupun ada
perdamaian antara korban (anak) dan pelaku (orang tua) bukan
alasan untuk menghentikan perkara, dalam kasus seperti ini
dimungkinkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan
sejahtera tidak akan tercapai. Sehingga kedepan harus ada
perbaikan mengenai rumusan “kekerasan fisik ringan” bukan saja
jika dilakukan oleh “suami terhadap isteri atau sebaliknya” tetapi
juga oleh “setiap orang dalam lingkup rumah tangga”.
Lebih lanjut, UU KDRT memberikan sarana kepada Hakim
untuk “menyeimbangkan penindakan dan keutuhan rumah tangga”
yakni dalam Pasal 50, dimana Hakim dalam menghukum pelaku
KDRT dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :
a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk
menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu
tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah
pengawasan lembaga tertentu (Misalnya rumah sakit,
klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian
memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu
tertentu).
Dalam penjelasan Pasal 50 UU KDRT dinyatakan bahwa
ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada
Hakim menjatuhkan pidana nercobaan dengan maksud untuk
melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan
rumah tangga.
Dengan demikian, UU KDRT memberikan sarana agar
tercapai “keseimbangan” dalam penanganan perkara KDRT,
adalah Hakim memberikan pidana berupa pidana percobaan
dengan hukuman tambahan berupa Terdakwa mengikuti lembaga
konseling.
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Tetapi, tentunya pidana dalam bentuk tersebut sangat kasuistis
dan tidak bisa diterapkan sepenuhnya dalam bentuk KDRT yang
lain. Akhirnya kembali diperlukan upaya yang sungguh-sungguh
dari Hakim untuk menyeimbangkan antara “menindak pelaku
KDRT” dengan “memelihara keuruhan rumah tangga yang
harmonis dan sejahtera” Diusahakan Putusan Hakim yang berupa
pemidanaan tidak menghancurkan lembaga perkawinan dan tidak
menghancurkan kelangsungan hidup orang yang ada dalam
perkawinan tersebut (anak, suami/isteri).
E. Penutup
Demikianlah, dari penelaahan yang sederhana ini, penulis
dapat mengkualifisir beberapa permasalahan penerapan UU KDRT
dalam praktek peradilan, dimana permasalahan tersebut
dikarenakan pengaturan UU KDRT yang tidak cermat, tidak jelas,
multitafsir, dan tidak sistematis. Sehingga kembali Hakim
diberikan beban untuk menafsirkan isi ketentuan UU KDRT
tersebut apabila menemukan perkara konkrit (meminjam kata
Pimpinan/Pemimpin Redaksi Varia Peradilan : Hakim berperan
ganda sebagai pelaksana tugas yudikatif dan juga sebagai
pelaksana tugas legislatif).
Sehingga kedepan harus ada perbaikan atas ketentuanketentuan dalam UU KDRT terutama mengenai perumusan tindak
pidananya dan lebih banyak memberikan aturan yang dapat
memberi pegangan kepada Hakim dalam menjatuhkan pidana yang
“seimbang” (untuk menindak pelaku KDRT dan sekaligus untuk
memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera),
karena hal ini yang merupakan jiwa dan amanat dari UU KDRT itu
sendiri.

— 00OOO00—
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HUKUMAN PIDANA DENDA
DI INDONESIA
Oleh:
Gatot Supramono

I.

PENDAHULUAN
Dalam hukum pidana di negara kita selain mengenal hukuman
badan, juga mengenal hukuman yang berupa pembayaran sejumlah
uang. Hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang
dinamakan hukuman denda. Sistem yang dianut KUHP, kedua
hukuman pokok tersebut tidak dapat dijatuhkan sekaligus, akan
tetapi salah satunya saja. Hukuman badan atau hukuman denda.
Tidak boleh kedua-duanya.
Berbeda dengan ketentuan tindak pidana yang diatur di luar
KUHP, sistem tersebut disimpangi. Peraturannya menghendaki
kedua hukuman pokok itu dijatuhkan secara bersama-sama.
Ketentuan yang demikian ini memang di satu pihak sangat
memberatkan pelakunya, sedangkan di lain pihak dimaksudkan
untuk menekan kuantitas kejahatan. Seorang pelaku di samping
dihukum pidana penjara, dan dihukum pidana denda yang
jumlahnya dapat mencapai milyaran rupiah.
Dapat dipahami kejahatan-kejahatan di luar KUHP, dari segi
akibatnya sangat membahayakan bangsa dan negara. Sejumlah
kejahatan antara lain seperti di bidang korupsi, penyelundupan,
perbankan, pajak, asuransi narkotika, psikotropika, dapat berakibat
meruntuhkan negara dari dalam.
Sudah demikian banyak hukuman denda yang dijatuhkan
terhadap kejahatan-kejahatan di luar KUHP, akan tetapi hasilnya
masih jauh dari yang diharapkan,; Padahal jika hukuman denda itu
dapat dilaksanakan dengan baik, niscaya jika hasilnya
dikumpulkan, banyak membantu terhadap pemasukan negara. Hal
ini sangat di sayangkan.
Sistem berlaku dalam KUHP mengenal adanya penggantian
hukuman, bahwa hukuman denda dapat diganti dengan hukuman
lain. Apabila terpidana tidak membayar hukuman denda yang
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dijatuhkan kepadanya diganti dengan hukuman badan berupa
hukuman kurungan. Dalam Pasal 30 KUHP disebutkan hukuman
kurungan pengganti paling lama enam bulan. Maksud ketentuan
KUHP tersebut bertujuan untuk mengantisipasi terhadap
kemungkinan terpidana yang tidak memiliki uang yang cukup.
Bagaimana dengan peraturan pidana di luar KUHP? Sampai
saat ini semua peraturan pidana di luar KUHP tidak ada ketentuan
yang mengatur hukuman pengganti untuk hukuman denda yang
tidak dibayar. Karena tidak ada aturannya secara khusus, maka
sesuai azas lex generalis derogat lex generalis, hukuman pengganti
untuk hukuman denda terhadap kejahatan di luar KUHP berlaku
Pasal 30 KUHP tersebut.
Dengan keadaan hukum yang demikian, maka dalam praktek
para hakim yang mengadili kejahatan di luar KUHP, selalu
menjatuhkan hukuman kurungan pengganti untuk hukuman denda
jika tidak dibayar oleh terpidana dengan maksimal enam bulan.
Dilihat dari ancaman maksimal pidana kuningannya, ukuran
enam bulan tersebut sudah seimbang dengan ancaman maksimal
hukuman denda yang ada di dalam KUHP. Dibandingkan dengan
ancaman pidana denda peraturan yang ada di luar KUHP,
tampaknya tidak seimbang. Ancaman pidana denda mencapai
milyaran rupiah, yang tergolong sangat tinggi, akan tetapi ancaman
hukuman penggantinya hanya maksimal enam bulan kurungan. Hal
ini merupakan ketimpangan hukum pidana kita.
Akibat adanya pilihan hukum tersebut, banyak para terpidana
yang dihukum denda, lebih memilih menjalani hukuman kurungan.
Mereka cenderung berpikiran lebih enak menjalani hukuman
kurungan beberapa bulan dari pada harus mengeluarkan uang
dalam jumlah banyak. Dengan menjalani hukuman kurungan,
seolah-olah hukuman denda itu sudah dibayar lunas oleh terpidana.
Pada kejahatan-kejahatan seperti di bidang perbankan,
penyelundupan, perdagangan narkoba, setelah pelaku menjalani
pidana penjara dan kurungan, kemungkinan besar masih dapat
menikmati hasil kejahatannya, karena mereka tidak ada kewajiban
untuk mengganti kerugian negara seperti tindak pidana korupsi.
Adanya penggantian hukuman tersebut sangat menguntungkan
pelaku kejahatan, padahal sesungguhnya tujuan utama
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menjatuhkan hukum denda adalah untuk dibayar, bukan untuk
diganti dengan hukuman lain.
II. Sita Eksekusi tidak dikenal
Hukum Acara Pidana kita diatur dalam Undang-Undang No. 8
Tahun 1981, ternyata tidak mengenal upaya paksa terhadap
terpidana yang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Dalam
KUHAP hanya mengenal penyitaan yang dilakukan di dalam
tingkat penyidikan, tetapi tidak mengenal sita eksekusi yang
dilakukan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, tujuannya untuk menyita
barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana, dan barang
sitaan ini untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.
Berbeda halnya dengan upaya paksa yang diatur dalam
Hukum Acara Perdata (HIR/R.Bg), dikenal adanya sita jaminan
berupa conservatoir beslaag dan revindicatoir beslaag yang
dilakukan sebelum adanya putusan. Sedangkan setelah putusan,
sita yang dapat dilakukan berupa excecutorial beslaag.
Tidak diaturnya sita eksekusi di dalam KUHAP ini, besar
kemungkinan pembentuk undang-undang pada waktu itu
dipengaruhi system yang berlaku dalam KUHP, bahwa hukuman
denda dapat diganti dengan hukuman kurungan.
Sehubungan dengan itu di dalam KUHAP pada BAB XIX
tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan, eksekusi pidana denda
hanya ditentukan mengenai batas waktu pelunasan pembayaran
saja, sebagaimana ditetapkan Pasal 273 KUHAP :
(1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada
terpidana diberikan jangka waktu satu bukan untuk membayar
denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan
cepat yang harus seketika dilunasi.
(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana
tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama
satu bulan.
Ketentuan Pasal 273 KUHAP di atas terlihat jelas hanya
mengatur batas waktu eksekusi pidana denda saja, dan tidak
mengatur lebih lanjut mengenai apa upaya paksanya agar terpidana
dapat membayar denda yang dijatuhkan oleh hakim. Jadi apabila
terpidana tidak dapat atau tidak bersedia membayar denda,
kejaksaan selaku pelaksana putusan pengadilan tidak dapat
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memaksa terpidana agar memenuhi putusan tersebut. Walaupun
misalnya terpidana mempunyai harta kekayaan yang mencukupi
atau melebihi nilai hukuman denda, namun kejaksaan tetap tidak
dapat berbuat apa-apa terhadap harta terpidana. Adapun yang
sering terjadi dalam praktek, petugas kejaksaan hanya menanyakan
pembayaran denda kepada terpidana, kemudian jika tidak dibayar
terpidana dieksekusi pidana kuningannya.
Kembali kepada KUHAP, sejalan dengan tidak diaturnya sita
eksekusi di dalamnya, pada BAB XX tentang Pengawasan Dan
Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, dikehendaki agar
setiap Pengadilan Negeri dibentuk KIMWASMAT (Hakim
Pengawas dan Pengamat) yang tugasnya membantu ketua
pengadilan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan
terhadap putusan yang menjatuhkan pidana perampasan
kemerdekaan (Pasal 277). Dengan tugas yang demikian,
KIMWASMAT hanya memiliki tugas yang terbatas mengawasi
dan mengamati pelaksanaan hukuman penjara saja, sedangkan
mengenai pelaksanaan hukuman pembayaran sejumlah uang sudah
di luar tugasnya.
Inilah ketentuan KUHAP, yang sesungguhnya merupakan
sebuah kekurangan dalam Hukum Acara Pidana terutama yang
menyangkut eksekusi pidana denda.
III. Perkembangan dalam UU Korupsi
Dari berbagai peraturan pidana di luar KUHP, terdapat satu
peraturan yang ternyata memperhatikan perkembangan upaya
paksa dalam rangka memenuhi eksekusi putusan pengadilan yang
bempa pembayaran sejumlah uang. Peraturan yang dimaksudkan
adalah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah
dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
Di dalam Undang-Undang Korupsi tersebut Pasal 18 ayat (2)
mengatur secara khusus mengenai sita eksekusi terhadap barangbarang milik terpidana dalam rangka pelaksanaan hukuman
pembayaran uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana
kompsi. Selain itu juga diatur mengenai pidana penggantinya
berapa pidana penjara dalam Pasal 18 ayat (3).
Cara pelaksanaanya cukup pasif, jaksa cukup berdiam diri
saja, tidak perlu menagih dulu kepada terpidana, dan hanya
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menunggu waktu. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti
dimaksud dalam tempo satu bulan setelah putusan berkekuatan
hukum tetap, maka jaksa baru bergerak melakukan sita eksekusi
dan hasilnya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut. Sebaliknya apabila harta kekayaan terpidana tidak
mencukupi, maka hukuman tambahan tersebut diganti dengan
hukuman pidana penjara yang lamanya telah ditetapkan oleh hakim
dalam putusan.
Dari hal itu terlihat bahwa Undang-Undang Korupsi ternyata
hanya mengatur sita eksekusi yang diperuntukkan dalam
pelaksanaan hukuman pembayaran uang pengganti kemgian negara
saja, sedangkan sita eksekusi dalam rangka pelaksanaan hukuman
denda tidak diatur sama sekali.
Tampaknya pembentuk undang-undang masih sangat kurang
tertarik untuk memperhatikan pidana denda agar dapat dibayar
secara paksa oleh terpidana. Padahal hukuman denda
kedudukannya sebagai hukuman pokok, sedangkan hukuman
pembayaran uang pengganti kemgian negara sebagai hukuman
tambahan. Oleh karena itu dalam perkara korupsi nasibnya sama
dengan perkara-perkara lain, terpidana yang tidak membayar denda
tidak dapat dipaksakan agar melakukan pembayaran.
IV. Kelemahan perangkat hukum
Hukuman denda yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini
dapat dikatakan tidak efektif, karena sulit untuk dieksekusi dan
tujuannya tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan. Hampir
semua terpidana yang dijatuhi pidana denda, tidak bersedia atau
tidak mau membayar denda tersebut. Terpidana lebih memilih
untuk menjalani hukuman kurungan pengganti.
Dengan sistem penggantian hukuman yang berlaku selama ini
dan tidak adanya upaya paksa bagi terpidana agar dapat
melaksanakan hukuman denda, merupakan suatu kenyataan bahwa
perangkat hukum yang kita miliki mengandung kelemahan.
Hal ini perlu disadari, bahwa kelemahan yang demikian di satu
pihak menguntungkan para pelaku kejahatan kelas berat,
sedangkan di pihak lain kerugian negara tidak dapat dipulihkan
seperti sedia kala. Masalah ini tentu tidak dapat dibiarkan secara
terus-menerus, akan tetapi perlu segera ditanggulangi dengan
seksama.
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Untuk dapat mengatasi kelemahan tersebut di atas, maka
peraturannya harus dirubah, supaya perubahannya dapat mencapai
tujuannya, maka yang pertama harus dipikirkan adalah agar
hukuman denda dapat diusahakan untuk dilaksanakan secara nyata.
Memang bukan pekerjaan yang mudah, namun diperlukan ada
upaya yang dapat memaksa agar terpidana dapat membayar denda.
Untuk itu perlu dibentuk lembaga sita eksekusi. Dengan adanya
lembaga sita eksekusi nantinya kejaksaan akan menyelidiki lebih
dahulu, apakah terpidana mempunyai harta kekayaan atau tidak,
kalau memiliki apakah hartanya mencukupi atau tidak. Jika
hartanya tidak ada atau tidak cukup, maka hukuman pengganti baru
diterapkan kepada terpidana.
Cara yang demikian dapat merujuk kepada pelaksanaan
hukuman pembayaran uang pengganti kerugian negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Korupsi yang telah disinggung tersebut di atas.
Kemudian yang perlu dipikirkan berikutnya adalah yang
menyangkut harta kekayaan terpidana, apabila hartanya tidak ada
atau hartanya jauh dari mencukupi, tentu tidak ada masalah, karena
tidak perlu dilakukan penyitaan. Namun jika harta terpidana
ditaksir jumlahnya mendekati besarnya hukuman denda, hams
bagaimana? Misalnya hukuman dendanya Rp. 100 juta, tetapi
kekayaan terpidana jumlahnya Rp. 95 juta, apakah dapat disita atau
tidak? Apakah dimungkinkan jika hartanya hanya 50%, sisanya
terpidana menjalani hukuman pengganti separuhnya. Hal ini perlu
pengaturan yang terinci. Sebaliknya jika harta terpidana setelah
dieksekusi lelang hasilnya di bawah nilai hukuman denda, maka
perlu peraturan yang jelas dan tegas apakah dapat digunakan untuk
pembayaran atau tidak. Kalau dapat dibayarkan caranya
bagaimana, dan kalau tidak hams bagaimana.
Selanjutnya mengenai hukuman pengganti, jika tetap
menggunakan ketentuan Pasal 30 KUHP tidak seimbang ancaman
hukumannya. Ketentuan ancaman hukuman denda seiring
beijalannya waktu ancamannya semakin tinggi, sementara
ancaman maksimal hukuman kumngan hanya enam bulan. Disini
perlu dipikirkan pula pengganti hukuman denda itu apakah tetap
hukuman kumngan atau hukuman penjara, hams dipertimbangkan
dengan seksama. Hemat saya hukuman kumngan masih dapat
dipergunakan
sebagai
hukuman
pengganti
mengingat
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pelaksanaannya lebih berat daripada hukuman penjara, karena
terpidana terisolasi di dalam lembaga pemasyarakatan.
Terlepas dari jenisnya, apakah hukuman kurungan atau
hukuman penjara yang digunakan, hukuman pengganti perlu
ditingkatkan tingginya ancaman hukumannya, sehingga dapat
seimbang dengan ancaman hukuman dendanya.
V. Perlu kemauan politik
Untuk dapat menanggulangi kelemahan perangkat hukum
tersebut di atas sehingga dapat diharapkan adanya perubahan yang
akan membawa keadaan yang lebih baik untuk bangsa dan negara
kita, kiranya perlu ada kemauan politik dai i pemerintah dan
kalangan wakil rakyat. Kemauan politik ini diperlukan, karena
secara teori, hukum itu merupakan hasil keputusan politik. Hukum
merupakan variable statis, sedangkan politik sebagai variable
dinamis. Pengaruh politik terhadap hukum selama ini sangat
dominan dalam membah hukum.
Oleh karena itu jika pemerintah dan kalangan wakil rakyat
mengetahui dan menyadari adanya perangkat hukum yang lemah
dalam melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud di
atas, dan mereka mempunyai kemauan politik untuk dapat
mengatasi masalah tersebut, kiranya cepat atau lambat diharapkan
dapat terwujud secara nyata.
VI. Penutup
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa
hukuman denda masih diperlukan dalam menanggulangi kejahatan,
di samping hukuman-hukuman pokok lainnya. Hukuman denda
agar efektif pelaksanaannya perlu didukung dengan perangkat
hukum yang kuat, yaitu lembaga sita eksekusi, sebagai upaya
paksa agar terpidana dapat memenuhi hukuman tersebut.
Dengan lembaga sita eksekusi ini dimaksudkan untuk
mencegah supaya terpidana tidak langsung memilih hukuman
pengganti. Hukuman pengganti perlu ditempatkan sebagai pilihan
terakhir jika benar-benar terpidana tidak memiliki kekayaan.
Ancaman hukuman pengganti perlu ditingkatkan supaya seimbang
dengan ancaman hukuman denda.
— 00OOO00—
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PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DENGAN ALASAN LOW PERFORMANCE
Oleh : HERU PRAMONO

1.

Dasar Hukum
Hukum positif yang mengatur mengenai pemutusan hubungan
kerja adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
khususnya dalam Bab XII, Pasal 150 sampai dengan Pasal 172.
Selain itu terdapat peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja,
misalnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 232/MEN/2003
tentang Akibat Hukum Mogok Kerja dan Tidak Sah. Sementara
prosedur penyelesaian perselisihan hubungan tenaga kerja diatur
dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian
Perselisihan Industrial.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusional No.
012/PUU-I/2003, UU No. 13 Tahun 2003 mengalami perubahan
terhadap sejumlah pasal-pasalnya, yaitu Pasal 158, 159, 160 ayat
(1), Pasal 170 dan Pasal 171, yang semuanya mengenai ketentuan
kesalahan berat, dimana pelanggaran-pelanggaran yang diatur
dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku sebelum
memiliki kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerja yang melakukan kesalahan berat karena melakukan suatu
tindak pidana (eks Pasal 158) pada pokoknya hanya dapat
dilakukan setelah kesalahan berat tersebut dinyatakan terbukti
berdasarkan putuan pengadilan pidana yang telah berkekuatan
hukum tetap.
Meskipun demikian dalam praktek pemeriksaan perkara di
Pengadilan Hubungan Industrial, pemutusan hubungan kerja
dengan alasan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam eks Pasal
158 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, maupun karena kesalahan
maupun karena kesalahan lainnya dapat juga terjadi karena buktibukti di persidangan nyata-nyata membuktikan kesalahan
dimaksud (Res ipsa loquitur/”the thing speaks fo r itself’).
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2.

Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja
Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 butir (25)
perselisihan pemutusan hubungan kerja didefinisikan sebagai
pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/
buruh dan pengusaha, Sementara berdasarkan UU No. 2 tahun
2004 perselisihan pemutusan hubungan kerja didefinisikan sebagai
perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat
mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah
satu pihak.

3.

Prinsip Pemutusan Hubungan Kerja
Sebelum beranjak pada ketentuan teknis pemutusan hubungan
kerja, kiranya perlu dipahami secara jelas tentang pengertian
“hubungan kerja”. Berdasarkan pemahaman tersebut seandainya
terjadi tindakan pemutusan hubungan kerja, hal itu dapat dipahami
dan dilakukan dalam kerangka hukum yang benar.
Hubungan kerja dapat dipahami dari berbagai sudut pandang,
misalnya dari cara pandang ilmu ekonomi, ekonomi politik atau
dari kaca mata ilmu sosial lainnya. Namun dalam tulisan ini
hubungan kerja semata-mata akan ditinjau berdasarkan hukum
positif.
Hal yang pertama kali harus diketahui dalam pembahasan
mengenai hubungan kerja adalah pengertian “pekerja” dan
“pengusaha” itu sendiri. Undang-Undang 13/2003 memberikan
istilah yang berbeda antara “tenaga kerja” dan “pekerja”. Pasal 1
angka 2 mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau
jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3, pekerja/buruh
adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan definisi tersebut maka
tenaga kerja dapat berarti setiap orang, atau siapa saja namun
pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja dengan menerima upah.
Undang-Undang 13/2003 memberikan arti yang masingmasing berdiri sendiri antara “pemberi kerja”, “pengusaha” dan
“perusahaan”. Dalam hal ini pemberi kerja didefinisikan sebagai
orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan
lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah
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atau imbalan dalam bentuk lain. Sementara Pengusaha
didefinisikan sebagai:
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) yang berkedudukan di
luar wilayah Indonesia.
Sedangkan Perusahaan didefinisikan sebagai:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik
orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan
hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang
mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka UndangUndang Ketenagakerjaan dengan sangat jelas memberikan
pengertian bahwa suatu hubungan kerja adalah suatu hubungan
yang terjalin dalam suatu perjanjian kerja antara “pekerja” dengan
“perusahaan”, di mana perusahaan tersebut diwakili oleh
pengusaha yang menjalankan perusahaan tersebut. Berdasarkan
pengertian ini pula ditegaskan bahwa pekerja adalah orang yang
bekerja (pada perusahaan) dengan mendapatkan upah atau imbalan
(dari pengusaha).
Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 mengartikan
hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur
pekerja, upah, dan pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 50
dinyatakan, “hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja
antara pengusaha ‘dan pekerja/buruh”. Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut jelaslah, bahwa hubungan kerja adalah
hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian, yakni perjanjian
kerja.
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Syarat-syarat suatu peijanjian keija bersama ditentukan dalam
Pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003. Ketentuan tersebut
mensyaratkan suatu perjanjian kerja harus dibuat atas dasar :
a. Kesepakatan kedua belah pihak;
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Berdasarkan syarat-syarat tersebut maka hubungan kerja
antara pekerja dengan perusahaan dapat terjadi karena adanya
kesepakatan atas pertukaran mengenai hak dan kewajiban antara
pekerja dengan perusahaan. Dalam hal ini pekerja bersedia
“bekerja untuk perusahaan” berdasarkan syarat-syarat kerja yang
ditentukan atau disepakati dengan perusahaan, sementara
pemsahaan bersedia “memberikan sejumlah upah atau imbalan”
atas pekerjaan yang dilakukannya berdasarkan jumlah yang
ditentukan atau disepakati dengan perusahaan.
Meskipun hubungan kerja adalah hubungan berdasarkan
kesepakatan yang mendekati hukum perdata, namun berakhirnya
hubungan kerja tidak semata-mata dapat dilakukan berdasarkan
prinsip berakhirnya suatu perjanjian. Dalam hal ini pengakhiran
hubungan keija harus dilakukan berdasarkan mekanisme yang
telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Pemutusan
hubungan kerja berdasarkan mekanisme hukum, merupakan ciri
khas hukum perburuhan yang mengandung unsur tripartit, yang
terdiri dari unsur pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah.
Prinsip tripartite ini pun menjadi prinsip dasar dalam hukum
perburuhan internasional yang dikembangkan oleh ILO.
Meskipun demikian hubungan kerja antara pekerja dengan
perusahaan memperlihatkan adanya hubungan berdasarkan prestasi
timbal balik (resiprokal) dari pekerja di satu pihak dan perusahaan
di pihak sebaliknya. Prestasi-prestasi inilah kemudian yang
dijadikan indikator atas terjadinya atau berakhirnya hubungan kerja
yang diatur dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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4.

Alasan Pemutusan Hubungan Kerja
Berdasarkan UU No. 13/2003 pemutusan hubungan kerja
dapat terjadi karena beberapa alasan utama, yakni:
a. Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja, baik karena
pekerja melakukan pelanggaran norma kerja, maupun bukan
karena pelanggaran, misalnya karena melakukan efisiensi atau
perusahaan tutup setelah mendapatkan putusan yang
berkekuatan hukum tetap dari lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial;
b. Pekerja mengundurkan diri atas kehendak sendiri;
c. Pekerja melakukan pemutusan hubungan kerja karena
kesalahan pengusaha setelah mendapatkan putusan yang
bersifat tetap dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial;
d. Pekerja meninggal dunia;
e. Karena pengusaha atau pekerja tidak bersedia memperpanjang
masa kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang telah
berakhir;
f. Pemutusan hubungan kerja karena pekerja telah mencapai usia
pensiun.
Meskipun demikian alasan pemutusan hubungan kerja yang
sering menjadi perselisihan hubungan industrial adalah pemutusan
hubungan kerja karena pekerja melakukan pelanggaran norma
kerja.
Jika terjadi pemutusan hubungan kerja, penyelesaiannya dapat
dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yakni dengan
melakukan suatu kesepakatan pengakhiran hubungan kerja. Akan
tetapi penyelesaian pemutusan hubungan kerja perdamaian
seringkali menjadi sesuatu yang rumit. Kerumitan ini dapat
disebabkan oleh sejumlah alasan :
a. Perusahaan tidak memiliki aturan yang jelas dan terperinci
mengenai pelanggaran kerja yang memuat jenis pelanggaran,
sanksi atas suatu pelanggaran, prosedur dalam menyatakan
seseorang telah melanggar norma kerja serta pihak yang
berwenang melakukan penyelesaian perselisihan.
b. Baik pekerja maupun pengusaha tidak menjalankan prosedur
pemutusan hubungan kerja, baik yang diatur dalam peraturan
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perundangan maupun yang diatur dalam peraturan perusahaan
atau peijanjian kerja bersama;
c. Perusahaan tidak memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama;
5.
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Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan Pengusaha
Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, sejumlah alasan yang
dapat dilakukan pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan
keija terhadap pekerja, yaitu :
a. Pekerja tidak memenuhi syarat atau kriteria perusahaan ketika
masih dalam masa percobaan (Pasal 154 ayat (2));
b. Karena terbukti melakukan tindak pidana dalam hubungan kerja
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003);
c. Karena setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan
sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana
bukan dalam hubungan kerja (Pasal 160 ayat (4));
d. Karena pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan karena ditahan
berdasarkan Pasal 160 ayat (4) sebelum enam bulan ternyata
terbukti bersalah melakukan tindak pidana (Pasal 160 ayat (5));
e. Karena pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian
keija bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang
bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan
ketiga secara berturut-turut (Pasal 161 ayat (1));
f. Karena terjadi perubahan status dart pekerja/buruh tidak
bersedia melanjutkan hubungan kerja (Pasal 163 ayat (1));
g. Karena penggabungan dan pekerja/buruh tidak bersedia
melanjutkan hubungan keija (Pasal 163 ayat (1));
h. Karena peleburan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan
hubungan kerja (Pasal 163 ayat (1));
i. Karena perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh
tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja (Pasal 163 ayat (1));
j. Karena perubahan status dan pengusaha tidak bersedia
menerima pekerja/buruh di perusahaannya (Pasal 163 ayat (2));

k. Karena penggabungan dan pengusaha tidak bersedia menerima
pekerja/buruh di perusahaannya (Pasal 163 ayat (2));
l. Karena peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia
menerima pekerja/buruh di perusahaannya (Pasal 163 ayat (2));
m. Karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan
mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun
yang dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun
terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik (Pasal 164
ayat (1) dan (2));
n. Karena keadaan memaksa (force majeur) (Pasal 164 ayat (1));
o. Karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2
(dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa
(force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi (Pasal 164
ayat (3));
p. Karena perusahaan pailit (Pasal 165);
q. Karena pekeija/buruh memasuki usia pensiun (Pasal 167
ayat (1));
r. Karena Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja
atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang
dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh
pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis. Pemutusan
hubungan kerja dilakukan karena dikualifikasikan mengundur
kan diri (Pasal 168 ayat (1));
s. Karena tuduhan pekerja atas kesalahan pengusaha sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 169 ayat (1) tidak terbukti;
t. Karena pekerja/buruh berhalangan masuk keija karena sakit,
bukan karena hubungan kerja, menurut keterangan dokter
selama lebih dari 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus
(Pasal 153 ayat l.a).
u. Karena berakhirnya masa kerja dalam peijanjian kerja waktu
tertentu (Pasal 61 ayat l.b)
6.

Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pekerja
Pemutusan hubungan kerja tidak hanya dapat dilakukan oleh
Pengusaha terhadap pekerja, tetapi juga dapat dilakukan oleh
pekerja terhadap pengusaha.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menentukan sejumlah
syarat atau kondisi yang dapat dijadikan alasan bagi pekerja untuk
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melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pengusaha. Dalam
Pasal 169 ayat (1) ditentukan pemutusan hubungan kerja tersebut
dapat terjadi dalam keadaan pengusaha melakukan perbuatan
sebagai berikut:
a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/
bumh;
b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada
pekerja/buruh
e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di
luar yang di perjanjikan, atau
f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan,
kesehatan dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan
tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
Mungkin ada yang berpendapat jika pengusaha nyata-nyata
telah melakukan perbuatan-perbuatan dimaksud, lebih baik pekerja
tersebut mengundurkan diri dari pada harus melakukan pemutusan
hubungan kerja. Pendapat ini bisa saja benar, akan tetapi tindakan
pengunduran diri akan mengakibatkan pekerja tidak mendapatkan
sejumlah kompensasi. Jika berakhirnya hubungan kerja tersebut
dilakukan dengan melakukan tindakan PHK maka pekerja berhak
atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana telah
ditentukan oleh undang-undang. Meskipun demikian selama
hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja belum memiliki
kekuatan hukum yang tetap maka pekerja tetap berkewajiban
melakukan kewajibannya bekerja seperti biasa.
7.
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Persoalan Low Performance dalam Produkti vitas Kerja
Pengertian low performance secara bebas dapat diartikan
dengan “kinerja rendah” yang bertolak belakang dengan kinerja
tinggi. Setiap perusahaan yang sehat senantiasa mengharapkan
kinerja operasional perusahaannya selalu tinggi yang akan
bermuara pada tingkat produktifitas yang diharapkan. Faktor utama
kinerja operasional perusahaan adalah para pekerjanya, atau

dengan kata lain kinerja operasional perusahaan ditentukan oleh
tingginya tingkat kinerja para pekerjanya.
Pada umumnya, dalam perekrutan pekerja, perusahaan
memiliki standar ukuran atau kriteria tertentu terhadap calon
pekerjanya agar dapat melaksanakan pekerjaan-pekeijaan dalam
Standard kinerja yang telah ditetapkan. Akan tetapi adakalanya
pekerja telah direkrut, dalam perjalanannya, ternyata tidak dapat
memenuhi Standard kinerja yang diharapkan atau kinerjanya
rendah. Tentu saja hal ini akan menjadi masalah bagi perusahaan,
terutama dalam rangka pencapaian target-target kerja atau target
produksi perusahaan.

Sejumlah persoalan timbul, bagaimana meningkatkan kinerja
perusahaan, atau bagaimana mencapai target kerja yang diharapkan
dengan rendahnya kinerja para pekerjanya? Dalam prakteknya
sejumlah solusi dapat dilakukan oleh pengusaha, salah satunya
adalah melakukan pemutusan hubungan kerja. Namun timbul
pertanyaan, “Apakah pemutusan hubungan kerja karena low
performance dibenarkan oleh hukum?”
8.

Pemutusan Hubungan Kerja karena Low Performance
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
tidak mengenal istilah “low performance (kinerja rendah). Akan
tetapi terdapat istilah yang dapat digunakan sebagai rujukan hukum
mengenai low performance, adalah “kompetensi” yang berarti
kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan
standar yang ditetapkan (Pasal 1 butir 10 UU No. 13/2003).
Berdasarkan definisi yang diberikan oleh undang-undang,
maka kompetensi dapat diartikan sebagai melakukan pekerjaan
yang tidak memenuhi standard pengetahuan, ketrampilan dan sikap
kerja yang ditentukan oleh perusahaan. Undang-undang
menegaskan bahwa ukuran kompetensi tersebut harus ditetapkan.
Lantas siapa yang menetapkan?
Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Pengakuan kompetensi kerja
dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja yang dilakukan oleh
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Pasal 18 ayat (4)). Meskipun
demikian ketika pekerja berada dalam hubungan kerja, kompetensi
kerja pekerja harus dibina dan ditingkatkan, di mana tugas
peningkatan dan atau pengembangan kompetensi diwajibkan bagi
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pengusaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan keputusan
menteri. Berdasarkan hal ini Undang-Undang No. 13/2003
mengatur kompetensi dalam dua hal, pertama mengenai
kompetensi personal pekerja, terlepas pekerja tersebut terikat atau
tidak terikat dalam hubungan kerja, dan kompetensi kerja ketika
terikat dalam hubungan kerja.
Meskipun demikian mengingat standard performance dalam
bekerja merupakan suatu tuntutan atau syarat kerja, maka
sesungguhnya kriteria ini dapat saja ditentukan perusahaan sebagai
syarat-syarat kerja yang harus dilaksanakan oleh pekerja sewaktu
terikat hubungan kerja dengan perusahaan. Dengan demikian
syarat-syarat kerja ini untuk selanjutnya dapat diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama.
Merujuk pada hal-hal yang telah diuraikan maka suatu
performance dapat dikatakan “low” apabila performance tersebut
tidak memenuhi standard yang telah ditetapkan. Karena itu bagi
perusahaan yang akan menerapkan “low performance “ sebagai
salah satu bentuk pelanggaran, maka perusahaan tersebut harus
menetapkan hal-hal berikut in i:
a. performance standard atas suatu pekerjaan;
b. kriteria penilaian atas suatu performance standard;
c. prosedur yang transparan dan objektif dalam melakukan
penilaian performance pekerja;
d. proses yang demokratis dalam pembuatan klausul “low
performace
Proses ini dapat dilakukan dengan cara melakukan kesepakatan
dengan pekerja jika klausul ditempatkan dalam perjanjian kerja,
memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil
pekerja/buruh jika klausul dimuat dalam peraturan perusahaan
(Pasal 110 (1) UU 13/2003, melakukan perundingan dengan
serikat pekerja jika klausul dimuat dalam perjanjian kerja
bersama.
Selain itu jika ketentuan tersebut hendak diberlakukan, karena
klausul “low performance “ merupakan suatu jenis pelanggaran
yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama, maka sanksi pemutusan kerja atas
pelanggaran tersebut harus diterapkan berdasarkan ketentuan yang
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diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1) dan 161
ayat (1). Yakni pengusaha terlebih dahulu harus melakukan
pembinaan terhadap pekerja dalam rangka memperbaiki atau
meningkatkan kinerjanya dalam waktu yang ditentukan.
Seandainya tidak ada perubahan maka pengusaha dapat
memberikan surat peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga
secara berturut-turut sebelum dilakukan tindakan pemutusan
hubungan kerja.
Meskipun demikian hal yang paling penting dilakukan adalah
bukanlah membuat sejumlah aturan agar pekerja terjerat klausul
“low performance ”, namun yang lebih penting adalah menciptakan
iklim kerja yang baik agar pekerja dapat menunjukkan kinerja
terbaiknya (high performance) dalam meningkatkan produktivitas
perusahaan.

-ooOOOoo—
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PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN
TERHADAP PENETAPAN
HASIL PILKADA DAN PILWAKADA

SYAHRUL MACHMUD, SH., MA.

Pendahuluan
Di era reformasi ini pemilihan terhadap Presiden, Wakil Presiden,
Kepala Daerah maupun anggota MPR/DPR/DPD dan DPRD dilakukan
secara langsung oleh rakyat. Dari perjalanan waktu pelaksanaan
pemilihan Kepala Daerah secara langsung ini, telah terjadi beberapa
kali sanggahan atau keberatan terhadap hasil perhitungan suara yang
dilaksanakan oleh KPUD Propinsi ataupun KPUD Kabupaten/Kota dari
calon yang kalah. Terlepas dari apakah sanggahan atau keberatan dari
calon yang kalah memiliki alasan yang kuat atau hanya sekedar
ekspresi dari rasa kekecewaan semata, untuk itu Mahkamah Agung
sebagai puncak dari lembaga yudikatif telah mengeluarkan Peraturan
Mahkamah Agung tentang prosedur penanganan terhadap keberatan
penetapan hasil Pilkada dan Pilwakada tersebut.
Peraturan Mahkamah Agung ini dikeluarkan karena Pasal 106 dari
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti oleh
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pula Pasal 94 dari Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (selanjutnya disebut PP 6/2005),
telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memberi kewenangan kepada
Mahkamah Agung untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa
hasil penetapan penghitungan suara Pilkada dan Pilwakada dari KPUD,
tidak memberikan secara terperinci bagaimana prosedur penanganan
terhadap sengketa tersebut.
Pada awalnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2005 pada 7 April 2005. Namun
pada 9 Mei 2005 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tersebut
diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005
(selanjutnya disebut Perma 2/2005). Perma 02/2005 telah memberikan
prosedur atau tata cara pengajuan upaya hukum terhadap keberatan atas
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penetapan hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Propinsi maupun
KPUD Kabupaten/Kota.
Namun demikian Perma 2/2005 yang hanya berisi 7 pasal dalam
implementasinya masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan
Hakim. Seperti misalnya, berwenangkah Pengadilan Negeri/Pengadilan
Tinggi menolak keberatan atau permohonan dari pemohon yang belum
dilengkapi dengan bukti surat dan daftar calon saksi, ataukah
meneruskan saja permohonan tersebut ke Pengadilan Tinggi atau
Mahkamah Agung. Bagaimana pula proses pemeriksaannya, apakah
dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara perdata seperti upaya
hukum perdamaian dari Majelis, replik, duplik dan sebagainya, ataukah
langsung pembuktian. Inilah sepintas permasalahan yang timbul atau
akan timbul dalam penanganan keberatan terhadap hasil penetapan
Pilkada dan Pilwakada.
Pembahasan
Pasal 94 ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) PP 6/2005 menyebutkan
bahwa, keberatan penetapan hasil pemilihan hanya berkenaan
dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya
pasangan calon.
Sedangkan makna keberatan sebagaimana termuat pada Pasal 1
ayat (1) Perma 2/2005 adalah, upaya hukum bagi pasangan calon
Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang tidak
menyetujui penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Komisi
Pemilihan umum Daerah.
Pemahaman yang dapat diambil dari ketentuan tersebut adalah,
keberatan hanya dapat diajukan terhadap hasil penetapan penghitungan
suara yang telah ditetapkan oleh KPUD. Pemohon menganggap bahwa
perhitungan suara yang telah dilakukan oleh KPUD tersebut tidak benar
atau salah, sehingga menurut perhitungan pemohon jika dilakukan
secara benar (tentu menurut versi pemohon) maka yang menang atau
unggul suaranya adalah pemohon.
Dari pengalaman beberapa keberatan yang telah diajukan ke
Pengadilan, kita dapat simak bahwa yang banyak dipermasalahkan
adalah suara penduduk yang tidak turut memilih (menurut pemohon hal
ini disengaja KPUD), sehingga andaikata mereka turut memilih maka
suaranya dipastikan akan memilih pemohon.
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Menurut penulis alasan semacam ini kurang tepat sebagai alasan
keberatan terhadap hasil perhitungan suara KPUD. Karena menurut
ketentuan pasal-pasal di atas yang dapat dipermasalahkan adalah
metoda perhitungan tahap akhir dari suara yang telah memilih, bukan
sejumlah penduduk yang tidak turut memilih. Apabila perhitungan
suara dilakukan menurut versi pemohon maka yang menang adalah
pemohon. Tidak disetujuinya hasil perhitungan suara tahap akhir
KPUD oleh pemohon, inilah yang dapat dijadikan alasan keberatan
tersebut, di luar itu semua tidak termasuk ruang lingkup keberatan. Hal
ini dapat kita baca pula dalam Pasal 3 ayat (5) Perma 2/2005, bahwa
keberatan harus menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan
dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasil
penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
Pendelegasian keweiiaugau
Keberatan terhadap hasil perhitungan suara untuk calon Bupati dan
calon Wakil Bupati diajukan ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan
Negeri di mana KPUD tersebut berada. Sedangkan keberatan terhadap
hasil perhitungan suara calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur
diajukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi di mana
KPUD tersebut berada.
Ketentuan UU 32/2004 menetapkan bahwa permohonan keberatan
tersebut diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung. Kemudian
ketentuan Pasal 94 ayat (6) PP 6/2005 menentukan bahwa Mahkamah
Agung dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pengadilan
Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian
Pasal 2 ayat (3) Perma 2/2005 secara tegas menyatakan bahwa terhadap
keberatan penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir dari KPUD
tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota, Mahkamah Agung mendelegasikan wewenangnya
kepada Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Pendelegasian Mahkamah Agung ke Pengadilan Tinggi tersebut
untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil penetapan perhitungan
suara calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Walikota dalam
rangka mempercepat proses penanganan keberatan dimaksud. Karena
akan mengalami kendala apabila Kabupaten yang jauh jaraknya dari
Jakarta harus bersidang di Mahkamah Agung, sementara Pengadilan
Tinggi yang terletak di ibukota propinsi letaknya relatif lebih dekat
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dengan kabupaten/kota. Oleh karena itu pendelegasian kewenangan
Mahkamah Agung ke Pengadilan Tinggi ini adalah sangat bijaksana.
Keberatan terhadap KPUD kabupaten diajukan melalui
Pengadilan Negeri
Pasal 94 ayat (3) PP 6/2005 dan Pasal 2 ayat (4) menyatakan
bahwa keberatan terhadap keputusan KPUD kabupaten/kota diajukan
secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri
tempat kedudukan KPUD kabupaten/kota.
Kemudian bagaimana cara mengajukan keberatan tersebut
ditentukan oleh Pasal 3 ayat (4) Perma 2/2005 yaitu, keberatan di
tandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya dengan dilengkapi
bukti-bukti pendukung, baik asli atau foto copy yang telah dilegalisir
beserta nama saksi yang akan dihadirkan oleh para pihak yang
bersangkutan, dan dibuat dalam rangkap 7 (tujuh).
Ketentuan Perma ini tidak mengatur lebih lanjut bagaimana jika
pemohon keberatan tidak/belum melengkapi dengan bukti-bukti
pendukung beserta nama saksi. Sebagaimana diketahui bahwa
keberatan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
sejak diumumkannya hasil perhitungan suara oleh KPUD ke
Pengadilan Negeri. Karena ketiadaan aturan lebih lanjut berakibat
terjadi perbedaan pendapat terhadap ketentuan itu. Terhadap hal
tersebut menurut pemahaman penulis paling tidak terdapat 3 (tiga)
pendapat besar.
Pendapat pertama menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri harus
menolak keberatan tersebut apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti
pendukung.
Pendapat kedua menyatakan, bahwa keberatan dapat diterima
mengingat sarat formil bahwa keberatan harus dilakukan dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari sejak perhitungan suara, hanya saja
pengirimannya ke Pengadilan Tinggi menunggu kelengkapan buktibukti dari pemohon.
Sementara pendapat lain menyatakan, bahwa karena Pengadilan
Negeri hanya menerima dan meneruskan keberatan pemohon ke
Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Negeri tidak memiliki kapasitas
untuk menolak atau menunggu dilengkapinya bukti-bukti, oleh karena
itu teruskan saja keberatan tersebut ke Pengadilan Tinggi, karena
Pengadilan Tinggilah yang memiliki kapasitas menerima, menolak atau
menyatakan tidak dapat diterima keberatan tersebut.
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Dari beberapa pendapat tersebut di atas penulis cenderung
berpendapat bahwa karena Perma 02/2005 sama sekali tidak memberi
kewenangan lain kepada Pengadilan Negeri kecuali meneruskan
keberatan yang diajukan pemohon ke Pengadilan Tinggi. Hal ini dapat
kita baca dari ketentuan Pasal 3 ayat (3), bahwa keberatan diajukan
kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri paling lambat 3
(tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah kabupaten/kota. Selain daripada itu ika kita membaca
ketentuan Bab IV tentang putusan khususnya Pasal 4 ayat (2, 3 4) yang
menyatakan, dalam hal Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa
keberatan tidak memenuhi persyaratan formal, permohonan dinyatakan
tidak dapat diterima, apabila keberatan tidak beralasan permohonan
ditolak, sedangkan jika keberatan beralasan maka permohonan
dikabulkan.
Dari ketentuan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang
akan menyatakan permohonan keberatan atas hasil perhitungan suara
KPUD tidak dapat diterima atau met on vankerlike verklart, menolak
atau mengabulkan hanyalah Pengadilan Tinggi, bukan Pengadilan
Negeri yang hanya diberi kewenangan meneruskan permohonan
keberatan tersebut.
Jangka waktu penyelesaian sengketa
Pasal 94 ayat (4) PP 6/2005 menetapkan bahwa, Mahkamah Agung
memutus sengketa hasil perhitungan suara paling lambat 14 (empat
belas hari) sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan
Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah
Agung.
Ketentuan
ini
mengandung makna bahwa sengketa atas hasil perhitungan suara ini
harus sudah diselesaikan secara cepat hanya dalam waktu 14 (empat
belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas di Pengadilan
Negeri/Pengadilan Tinggi. Pemerintah sebagai pembentuk PP
bermaksud agar penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara tidak
berlarut-larut agar tidak mengganggu prosesi pilkada dan pilwakada.
Oleh karena itu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menurut
PP 6/2005 hanya memiliki waktu kurang dari 14 (empat belas) hari
karena dikurangi paling tidak 3 (tiga) hari waktu pendaftaran. Dapat
dibayangkan betapa sulit dan mahalnya andaikata sengketa tersebut
berasal dari Propinsi atau daerah terpencil, karena untuk mempercepat
waktu berkas keberatan harus dikirim dengan menggunakan layanan
pesawat terbang. Padahal Perma 02/2005 telah menggariskan biaya
perkara hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk pemeriksaan di
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Mahkamah Agung dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk
pemeriksaan di Pengadilan Tinggi, biaya tersebut di luar biaya
pengiriman berkas.
Mengingat tentang tenggang waktu penyelesaian sengketa ini,
Perma 02/2005 memberikan batasan yang berbeda dengan PP 6/2005 di
atas, karena Perma 02/2005 tersebut memberikan makna yang lebih
luas. Pasal 3 ayat (7) Perma 02/2005 menyebutkan bahwa 14 (empat
belas) hari tersebut terhitung sejak diterima dan diregister di Pengadilan
Tinggi atau Mahkamah Agung. Selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (7)
Perma 02/2005 dipertegas lagi dengan surat hdaran Mahkajnah Agung
Nomor 9 Tahun 2005 yang mempertegas bahwa yang dimaksud 14
(empat belas) hari tersebut terhitung sejak berkas perkara diterima oleh
Majelis Hakim Agung atau Majelis Hakim Tinggi.
Menyimak ketentuan Perma dan SEMA di atas maka penyelesaiart
sengketa terhadap hasil perhitungan suara oleh KPUD tersebut
mungkin akan memakan waktu melebihi 14 (empat belas) hari
sebagaimana dimaksudkan dalam PP 6/2005.
Prosedur pemeriksaan
Perma 02/2005 untuk hal-hal tertentu memberikan hukum acara
tersendiri untuk memeriksa sengketa pilkada dan pilwakada dimaksud,
dan sepanjang tidak diatur dalam Perma maka tetap digunakan hukum
acara perdata biasa.
Sebagaimana diketahui bahwa untuk perkara perdata dikenal
gugatan dan permohonan. Gugatan berarti terdapat minimal dua pihak
yang bersengketa sedangkan permohonan hanya satu pihak dan tidak
terdapat sengketa, seperti permohonan pengangkatan anak, ganti nama
dan sebagainya.
Pasal 106 UU 32/2005 dan PP 6/2005 menyebutkan dengan istilah
sengketa hasil penghitungan suara, sementara Perma 02/2005
menyebutkan bagi pihak yang mengajukan keberatan dengan istilah
pemohon atau dengan kata lain permohonan keberatan, sedangkan
KPUD disebut sebagai termohon. Di sini nampaknya Mahkamah
Agung tidak mempermasalahkan atau membedakan kedua istilah
perkara perdata tersebut. Karena makna keberatan di atas jelas terdapat
perselisihan antara pihak calon yang kalah dengan KPUD sebagai pihak
yang menentukan hasil perhitungan suara. Mengapa Perma 02/2005
tidak langsung saja menggunakan istilah gugatan terhadap perselisihan
hasil perhitungan suara oleh KPUD.
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Mengapa hal ini dianggap penting bagi penulis, karena dari kedua
macam perkara perdata di Pengadilan tersebut mengandung tata cara
atau prosedur yang khusus dan berbeda. Gugatan jelas akan
memerlukan waktu yang cukup lama/panjang karena terdapat dua pihak
yang bersengketa, oleh karena itu kedua pihak harus diberi kesempatan
yang sama untuk membuktikan dalil-dalilnya. Sedangkan untuk
permohonan jelas tidak ada sengketa hanya satu pihak yang
membuktikan dalil-dalilnya, sehingga waktunya relatif singkat atau
cepat. Padahal prosesi pilkada dan pilwakada harus diselesaikan dalam
Waktu yang relatif tidak terlalu lama karena akan berdampak luas
terhadap kelangsungan atau kestabilan pemerintahan daerah.
Dari ketentuan Perma 02/2005 tersebut penulis dapat menyimpul
kan bahwa keberatan terhadap hasil perhitungan akhir suara pilkada dan
wakada masuk katagori gugatan, hanya saja penyelesaiannya harus
dilakukan secara cepat yaitu maksimal 14 (empat belas) hari sejak
berkas diserahkan ke Majelis.
Mengingat pemeriksaan harus dilakukan secara cepat maka tidak
diperlukan upaya perdamaian, karena yang disengketakan adalah suara
pemilih yang tidak mungkin di perdamaikan. Demikian pula replik dan
duplik tidak terlalu diperlukan, karena sebaiknya setelah jawaban/
tanggapan yang dapat dilakukan pada persidangan pertama (karena
pihak termohon sudah menerima keberatan pemohon) maka dapat
langsung dilakukan pembuktian dari kedua belah pihak secukupnya.
Pembuktian yang diperlukan oleh Majelis adalah, apakah benar
perhitungan suara yang dilakukan oleh KPUD salah atau kelim, kalau
memang salah atau kelim apa buktinya, setelah dianggap cukup maka
dilakukan putusan. Dengan demikian putusan sudah dapat dilakukan
lebih cepat dari 14 (empat belas) hari yang ditetapkan.
Kesimpulan
Dari uraian singkat di atas maka dapatlah diajukan beberapa
kesimpulan :
1.

2.

Keberatan hanya dapat diajukan terhadap hasil perhitungan suara
yang telah dilakukan oleh KPUD, bukan terhadap suara dari orang
yang tidak turut memilih.
Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi hams menemskan keberatan
yang diajukan pemohon walaupun belum dilengkapi dengan bukti
surat atau nama saksi.
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3.

4.

Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang dapat menyatakan
permohonan tidak dapat diterima, menolak atau mengabulkan
keberatan.
Tidak diperlukan upaya perdamaian, replik, duplik sebagaimana
dalam perkara perdata biasa, karena perkara pilkada harus diputus
secepatnya.

—ooOOOoo—

244

PELAYANAN PRIMA PENGADILAN
MEMBANGUN KEPERCAYAAN DAN JATIDIRI
Oleh : A. Mukti Arto
PENDAHULUAN
Aspek penting yang tak pemah disentuh oleh dunia peradilan di
Indonesia adalah aspek pelayanan. Fungsi kedua pengadilan adalah
sebagai pelayan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan.
Rasa keadilan merupakan sesuatu yang bersifat emosional (psikologis).
Meskipun hakim telah memberikan keputusan yang benar, namun
karena prosesnya dilakukan dengan pelayanan yang tidak memuaskan,
apalagi pelayanan yang terkesan arogan dan menyakitkan maka
keputusaunya tidak pernah dirasakan adil dan nikmat oleh para pihak
yang berperkara. Pelayanan itu ibarat bumbu dalam memasak. Dengan
bumbu yang tepat dan berkualitas maka makanan yang disajikan akan
terasa nikmat dan sedap. Hanya dengan pelayanan primalah Pengadilan
akan mampu memberikan keputusan yang dirasakan adil dan
memuaskan.
Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan
UU No.8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa
“Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
rakyat pencari keadilan pada umumnya”. Pasal 4 UU No. 6 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 12004
menyatakan bahwa “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu
pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap
sengketa tata usaha negara”. Demikian pula Pasal 2 UU No. 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang
Peradilan Agama yang selanjutnya dalam pembahasan ini disebut
dengan UU PA, menyatakan bahwa "Peradilan Agama adalah salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang
beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang ini”. Kata ‘bagi’ dalam pasal-pasal ini menjadi
dasar adanya fungsi pelayanan pengadilan yang secara empirik
memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan hal ini membawa
konsekuensi terhadap sikap dan perlakuan pengadilan sebagai pelayan
yang baik hams memberikan pelayanan prima kepada para pencari
keadilan.
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Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama, meskipun dalam Pasal
2 tersebut dinyatakan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman bagi ‘rakyat pencari keadilan yang beragama
Islam ’ namun sesungguhnya pencari keadilan pada pengadilan agama
bukan hanya rakyat yang beragama Islam saja melainkan setiap orang,
badan hukum, ataupun pejabat yang mempunyai kepentingan hukum
terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama.
Kesemuanya itu boleh saja mencari keadilan dengan berperkara pada
pengadilan agama, baik dalam bentuk gugatan atau permohonan, atau
memohon batuan pelayanan hukum di luar perkara (sengketa).
Bentuk pelayanan hukum lain di luar sengketa, antara lain,
meliputi:
1. Pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa;
2. Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum
Islam kepada pemerintah setempat;
3. Legalisasi akta keahliwarisan untuk pengambilan uang di bank
oleh ahli waris;
4. Itsbat kesaksian rakyat hilal;
5. Penentuan arah kiblat dalam pembuatan tempat ibadah (masjid,
musholla;
6. Penetapan jadwal waktu sholat;
7. Penunjukan arbiter ketiga atau arbiter tunggal pada badan arbitrase
syari’ah;
8. Penetapan sah tidaknya putusan badan arbitrase syari’ah;
9. Pendaftaran (deponir) putusan badan arbitrase syari’ah;
10. Penetapan pengampu dan hakim pengawas dalam kepailitan;
11. Penetapan penolakan/perintah eksekusi putusan badan arbitrase
syari’ah;
12. Eksekusi putusan pengadilan agama, badan arbitrase syari’ah, dan
gross akte.
Kesemuanya itu dapat dilayani oleh pengadilan agama dengan
mengajukan permohonan ke pengadilan agama setempat atau
pengadilan agama yang dipilih berdasarkan kesepakatan tertulis sesuai
hukum yang berlaku terhadapnya. Semua permohonan pelayanan
hukum tersebut harus didaftar oleh pengadilan agama dalam buku
induk perkara permohonan, kecuali permohonan eksekusi yang harus
didaftar tersendiri dalam register eksekusi. Semua pemohon dalam
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perkara permohonan tersebut juga digolongkan sebagai pencari
keadilan pada pengadilan agama.
Menurut Undang-Undang Peradilan Agama, para pencari keadilan
pada pengadilan agama dapat terdiri d ari:
1. Orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 UU
PA;
2. Orang atau badan hukum (non muslim) yang dengan sendirinya
menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai
perkara-perkara yang menjadi kewenaugan pengadilan agama
(Penjelasan Pasal 49 UU PA);
3. Badan hukum dalam ekonomi syari’ah (Penjelasan Pasal 49 huruf i
UU PA) dan
4. Setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing
yang mencari keadilan pada pengadilan agama di Indonesia
(Penjelasan Pasal 2 UU PA).
Kepada setiap pencari keadilan tersebut, pengadilan agama wajib
memberikan pelayanan yang terbaik dan sama tanpa membeda-bedakan
orang. Pasal 58 ayat (1) UU PA mengamanatkan agar pengadilan
agama mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan
orang. Pada prinsipnya setiap orang (apapun agamanya, jenis
kelaminnya, maupun kewarganegaraannya) yang mempunyai
kepentingan hukum terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang
pengadilan agama, maka ia boleh berperkara pada pengadilan agama
dan pengadilan agama pun wajib melayani, memeriksa dan
mengadilinya sesuai hukum yang berlaku terhadap perkara itu tanpa
membeda-bedakan orang yang berperkara.
Pelayanan prima suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan.
Pelayanan prima merupakan kewajiban bagi setiap aparat pengadilan
sebagai lembaga pelayanan publik. Dengan pelayanan prima inilah
pengadilan di Indonesia akan dapat membangun kepercayaan
masyarakat terhadap pengadilan yang sekarang ini masih dalam
keadaan terpuruk. Dengan pelayanan prima inilah pengadilan mampu
menunjukkan jati dirinya sebagai pengayom, pelindung, penyejuk,
dan pemulih kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Dengan
pelayan prima inilah pengadilan akan menjadikan dirinya sebagai
lembaga kebanggaan masyarakat yang kehadirannya dirindukan dan
dihormati.
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PELAYANAN PRIMA PENGADILAN
Sebagai lembaga pelayan masyarakat, maka setiap unsur aparat
pengadilan wajib memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan
prima) kepada masyarakat. Ada 11 (sebelas) unsur pelayanan prima
pengadilan kepada masyarakat, yakni pelayanan yang resmi, adil,
ramah, simpati, akomodatif, komunikatif, manusiawi, tertib, transparan,
tepat waktu, dan ikhlas yang terdiri atas :
1. Pelayanan yang resmi. Resmi artinya sah menurut hukum. Sesuatu
dinilai resmi manakala memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu : (1)
diproses sesuai prosedur hukum formil (hukum acara) sebagai
prosedur tetap (protap), (2) isinya sesuai dengan ketentuan hukum
materiil, dan (3) terdokumentasikan dalam akta otentik. Oleh sebab
itu, pengadilan wajib memberikan pelayanan yang prosesnya
sesuai prosedur hukum formil (hukum acara), isinya (materi yang
disajikan) sesuai dengan ketentuan hukum materiil, dan
terdokumentasikan dalam akta otentik. Hal ini hams menjadi ciri
khas pelayanan pengadilan di Indonesia sebagai sebuah lembaga
penegak hukum (courts o f law). Dengan pelayanan resmi, maka
para pencari keadilan akan merasa senang, percaya, dan hormat
kepada pengadilan karena mereka tidak dirugikan oleh pengadilan
dan mendapatkan apa yang mereka cari di pengadilan.
2. Pelayanan yang adil. Adil artinya sama, yakni pelayanan yang
sama (equel treatment) kepada semua pencari keadilan berdasarkan
prinsip persamaan derajat (equal degree), yakni bahwa semua
orang memiliki derajat yang sama di depan hukum dan pengadilan,
dan oleh karenanya hams diberi pelayanan dan perlakuan yang
sama. Umar bin Khattab mengingatkan agar pengadilan
memberikan pelayanan yang sama kepada semua pihak, baik pada
wajahmu, pada majelismu, dan pada putusanmu.3 Pelayanan yang
baik dan sama pada wajah ini menyangkut masalah sikap aparat
pengadilan sebagai pelayan dalam menghadapi orang-orang yang
berperkara. Hal ini berkaitan dengan etika, estetika, dan
humaniora. Oleh sebab itu, setiap unsur aparat pengadilan hams
mampu menjadi orang yang prima dan tampil prima. Ciri-ciri
orang yang prima ini adalah (1) tampil ramah, (2) tampil sopan,
penuh hormat, dan santun budi bahasanya, (3) tampil yakin dan
penuh percaya diri, (4) tampil rapih dan anggun, (5) tampil ceria
dengan wajah yang berseri, (6) senang memaafkan orang lain, (7)
senang dan pandai bergaul, (8) senang belajar dari orang lain, (9)
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senang pada yang wajar-wajar saja, dan (10) senang
menyenangkan orang lain.
Pelayanan yang baik dan sama pada majelis berkaitan dengan
penerapan hukum acara, di mana (1) pengadilan harus memberikan
kesempatan yang sama kepada kedua belah dalam membela dan
memperjuangkan hak-haknya (equal acces rule) dan (2)
kesempatan yang sama dalam mengajukan alat-alat bukti (equal
opportunity to coomit the crime) untuk membela hak-haknya itu.
Pelayanan yang baik dan sama dalam mengambil keputusan
berkaitan dengan penerapan hukum materiil. Pelayanan ini
meliputi : (1) Para pihak harus mendapatkan standar hukum
materiil yang sama (equal uniformity) dan (2) para pihak harus
mendapat perlindungan yang sama atas hak-haknya sesuai dengan
ketentuan hukum materiil (equal protection o f the law) yang
berlaku.

3.

Dengan pelayanan yang adil, maka pencari keadilan yang
merasa memiliki kekuasaan dan/atau kekuatan tidak akan
mengharapkan lagi kecurangan pengadilan dan pencari keadilan
yang merasa lemah tidak akan berputus asa untuk mendapatkan
keadilan yang dicarinya dicarinya di pengadilan.
Pelayanan yang adil ini harus ditampakkan dalam praktik (in
action) oleh semua unsur aparat pengadilan sehingga pencari
keadilan dapat melihat dan merasakan indah dan adilnya pelayanan
tersebut. Dalam pelayanan ini, aparat pengadilan jangan sekali-kali
melakukan sesuatu tindakan yang dapat menimbulkan kecurigaan
pencari keadilan bahwa aparat pengadilan telah berlaku tidak adil
atau patut diduga telah berlaku tidak adil. Untuk itu, aparat
pengadilan harus berpegang teguh pada nilai-nilai yang berkaitan
dengan kode etik profesi (code o f conduct) dan juga pedoman
perilaku hakim. Apabila pencari keadilan telah dapat melihat dan
merasakan adilnya pelayanan ini maka tentulah mereka akan
menaruh kepercayaan dan rasa hormat sepenuhnya kepada
pengadilan. Berikanlah pelayanan yang adil karena itulah yang
lebih dekat kepada taqwa?
Pelayanan yang ramah. Ramah artinya baik hati, menarik budi
bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya, serta suka bergaul dan
menyenangkan dalam pergaulan. Semua aparat di pengadilan harus
bisa menjadi peramah, yakni orang yang ramah terhadap para
pencari keadilan. Dengan pelayanan yang ramah, maka akan
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membantu pencari keadilan mengurangi beban kesedihan mereka
dan mereka juga akan menghormati pengadilan.
Pelayanan yang simpati. Simpati artinya rasa kasih, rasa setuju dan
rasa suka kepada orang lain. Pelayanan yang simpati berarti
keikutsertaan merasakan perasaan orang yang dilayani, baik rasa
senang maupun sedih, rasa suka maupun rasa duka. Aparat
pengadilan harus menaruh rasa simpati kepada para pencari
keadilan. Dengan pelayanan yang simpati, maka pengadilan juga
akan mendapat simpati dari pencari keadilan yang pada gilirannya
akan membantu pengadilan dalam melakukan tugas pokoknya.
Pelayanan yang akomodatif. Akomodatif artinya proses
penyesuaian manusia dalam kesatuan sosial untuk menghindari dan
meredakan interaksi ketegangan dan konflik, usaha meredakan
pertentangan, dan membentuk kerjasama walaupun terdapat
perbedaan. Dengan pelayanan yang akomodatif berarti pengadilan
haruslah menempatkan pencari keadilan sebagai subyek yang aktif
dalam usaha mencari dan menemukan keadilan yang mereka cari
dan mereka akan dapat saling membantu satu sama lain karena
masing-masing merasa dihargai dimana pendapat mereka dapat
ditampung (diakomodir) sebagai bahan dalam memecahkan
persoalan atau sengketa antara mereka. Usahakan agar ide-ide atau
gagasan-gagasan itu seolah-olah datangnya dari mereka sehingga
mereka merasa memiliki dan bangga serta mempunyai rasa
tangung jawab atas ide-ide dan gagasan-gagasan tersebut. Dengan
pelayanan yang akomodatif ini maka akan membantu proses
penyelesaian sengketa di pengadilan.
Pelayanan yang komunikatif. Komunikatif (tabliygh) artinya
keadaan saling dapat berhubungan dan mudah dipahami satu sama
lain. Pengadilan harus dapat menciptakan suasana dimana antara
para pihak satu sama lain bisa berkomunikasi secara timbal balik
dengan lancar, demikian pula antara hakim dengan para pihak.
Komunikatif (tabliygh) merupakan salah satu sifat kenabian.
Dalam berkomunikasi ini hakim harus mampu membangun rasa
persahabatan dengan pencari keadilan untuk menanamkan dan
meyakinkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan di hati mereka
sehingga hakim dapat merubah pemikiran mereka kepada nilainilai kebenaran dan keadilan tersebut. Untuk membangun
komunikasi, hakim dan semua unsur aparat pengadilan harus : (1)
Keadilan, (2) Menghadapi mereka dengan selalu bersenyum, (3)

Memanggil mereka dengan nama atau panggilan lain yang menjadi
kebanggaannya, (4) Mendengarkan keluhan mereka dengan baik
dan mendorong mereka untuk bicara tentang apa yang diinginkan,
(5) Berbicara dengan cara-cara yang mengasyikkan mereka, (6)
Menunjukkan rasa kagum terhadap mereka sehingga mereka
merasa penting dan bangga.
Hambatan-hambatan komunikasi dalam proses pelayanan
peradilan harus segera diatasi. Dengan komunikasi timbal balik
yang lancar maka masing-masing pihak akan dapat menyampaikan
apa yang menjadi pokok pikirannya dan menerima pokok pikiran
dari pihak lain yang kemudian dapat dikomunikasikan dan
didiskusikan bersama guna mencari dan menemukan titik temu.
Komunikasi timbal balik yang lancar dan menyenangkan akan
memperlancar proses penyelesaian sengketa tanpa haru ada konflik
atau setidak-tidak konflik dapat diredakan atau diminimalisir.
7. Pelayanan yang manusiawi. Manusiawi artinya bersifat
kemanusiaan. Pelayanan yang manusiawi berarti memberi
pelayanan yang layak bagi manusia baik secara fisik maupun
psikhis. Dari aspek sosial, manusia memiliki sifat-sifat sebagai
makhluk individu dan sekaligus juga sebagai makhluk sosial.
Secara psikologis, manusia memiliki rasa, karsa, dan rasio (akal
budi). Dari aspek relegius, manusia memiliki kedudukan sebagai
makhluk mandiri dan sekaligus pula juga sebagai makhluk Tuhan.
Pelayanan yang manusiawi adalah pelayanan memanusiakan
manusia dengan menghargai segala harkat dan martabatnya,
potensi dan hak-haknya serta memahami pula segala kekurangan
dan kelemahannya untuk suatu tujuan dan hasil yang terbaik.
Pelayanan yang manusiawi juga harus memperhatikan kebutuhan
fisik maupun psikhis pencari keadilan yang berupa kesejahteraan
dan keselamatannya agar terpenuhi dan terjaga dengan baik. Setiap
manusia disamping memiliki hak maka ia juga memiliki rasa
tanggung jawab. Dengan menyadarkan dan menghormati hak dan
tanggung jawab itulah termasuk pelayanan yang manusiawi.
8. Pelayanan yang tertib. Tertib artinya teratur rapi menurut aturan
yang baik dan sopan. Pelayanan yang tertib berarti pelayanan yang
teratur rapi menurut urutan aan aturan yang baik dan sopan.
Termasuk pelayanan yang tertib adalah tertib dalam penerapan
hukum formil (hukum acara), tertib dalam penerapan hukum
materiil, dan tidak kalah pentingnya adalah tertib dalam
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pelaksanaan administrasi peradilan. Dengan pelayanan yang tertib
maka akan menambah kepercayaan pencari keadilan terhadap
pengadilan.
9. Pelayanan yang transparan. Transparan artinya bening, jemih
tembus pandang. Pelayanan yang transparan berarti pelayanan
yang bening, jemih dan terbuka sehingga pihak yang dilayani dapat
melihat dan memahami apa yang dilakukan dan diberikan oleh
pengadilan. Pelayanan yang transparan memberikan tempat bagi
para pihak untuk melihat dan memantau proses peradilan dimana
mereka terlibat langsung di dalamnya dengan segala aspeknya.
Pelayanan yang transparan juga memberikan tempat dan fasilitas
bagi publik untuk memantau proses peradilan melalui eksaminasi
publik maupun pemantauan media lainnya sesuai hukum yang
berlaku. Penerapan sistem administrasi peradilan (SIADP) dan
penerapan teknologi informasi (IT) merupakan salah satu bentuk
pelayanan yang transparan. Dengan SIADP, pencari keadilan dapat
melihat perkembangan proses penyelesaian perkara sebagai salah
satu bentuk pertanggungjawaban pengadilan kepada para pihak
dalam perkara. Dengan penerapan teknologi informasi (IT),
masyarakat akan dengan mudah mendapatkan informasi yang
diperlukan tentang pelayanan peradilan sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban pengadilan kepada publik. Dengan transpa
ransi ini maka tidak ada tempat lagi bagi aparat pengadilan untuk
melakukan penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Dengan pelayanan
yang transparan maka pencari keadilan akan merasa puas karena
telah dilayani dengan baik dan sejujurnya sehingga tidak ada
tempat bagi pencari keadilan untuk berprasangka buruk terhadap
pengadilan namun tetap masih ada tempat untuk pada saatnya nanti
bisa memberikan kritik dan saran membangun guna meningkatkan
pelayanan.
10. Pelayanan yang tepat waktu. Tepat waktu artinya tepat sesuai
dengan waktu yang dijanjikan atau yang ditetapkan oleh peraturan
pemndang-undangan. Pelayanan tepat waktu akan memberikan
kepuasan tersendiri bagi pencari keadilan. Dengan pelayanan tepat
waktu akan mempertinggi kepercayaan dan penghargaan terhadap
pengadilan.
11. Pelayanan yang ikhlas. Ikhlas artinya berbuat sesuatu semata-mata
untuk mendapat ridlo dan fadlilah dari Allah Yang Maha Pemurah
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(ibtighoan mardlaatillahi wa fadllan). Pelayanan yang ikhlas
menuntut semua aparat pengadilan dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya dilakukan dengan niat yang benar, cara yang
benar, dan hasil yang optimal. Peradilan Indonesia sebagai
peradilan Pancasila tidak bisa melepaskan dirinya dari nilai-nilai
moral Pancasila dan Agama. Aqidah/keimanan harus menjiwai
setiap unsur aparat peradilan kita. Akhlaq yang luhur harus
menjadi ciri khas peradilan dalam menegakkan hukum dan
keadilan melalui tugas pokok dan fungsinya. Nuansa keagamaan
harus mewarnai dunia peradilan Indonesia. Keikhlasan ini
meskipun sulit didefinisikan atau dirumuskan namun dengan
mudah akan ditangkap, dicerna, dan dirasakan manisnya oleh
pencari keadilan. Ikhlas akan tercermin dalam sikap yang tulus,
jujur, dan sungguh-sungguh. Ikhlas merupakan nih dan inti
pelayanan prima peradilan sebagai peradilan yang melindungi
rakyat, sedang resmi merupakan wujud nyata peradilan sebagai
peradilan Negara. Dengan ikhlas maka akan menjadikan aparat
peradilan kita sebagai aparat sholih, profesional dan a wet muda.
Siapa takut?
PENUTUP
Demikian sebelas unsur pelayanan prima pengadilan. Dengan
pelayanan prima ini, maka pengadilan akan memperoleh banyak
keuntungan, antara lain, pertama: pengadilan telah berhasil
memberikan rasa senang dan puas kepada para pencari keadilan, kedua:
pengadilan akan mendapatkan simpati, kebanggaan dan kepercayaan
dari masyarakat pencari keadilan, ketiga: pelayanan yang baik akan
dapat membantu dan mempermudah bagi pengadilan dalam melakukan
tugas pokoknya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan, keempat: penyelesaian sengketa akan lebih lancar dan
mudah, dan kelima: hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi aparat
pengadilan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Proses persidangan
‘ yang santai, komunikatif dan manusiawi namun tetap tertib, resmi,
dan berwibawa hams tetap menjadi ciri khas pengadilan di Indonesia.
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KONSEPSI, VISI, MISI, DAN STRATEGI
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA

Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH., M.Hum.

A. Latar Belakang Masalah
Kita sama-sama mengetahui bahwa reformasi telah bergulir
sejak tahun 1998, dan sejak itu pula desakan untuk menggapai
demokratisasi dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme
tenis bergenia. Gema tersebut tenis berkembang dan ditandai
dengan munculnya berbagai lembaga swadaya masyarakat yang
menyatakan perang terhadap korupsi.
Sebut saja misalnya, di Jakarta lahir apa yang dikenal sebagai
Indonesian Corruption Watch (ICW) yang berhasil “mengungkap
dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara dan
bernilai miliaran rupiah. Di Sumatera Utara lahir Indonesian
Judicial Watch (IJW), yang berupaya memantau lembaga
peradilan. Di samping itu muncul pula Komite Independent Anti
Korupsi (KIAK) yang konsen dengan pemberantasan korupsi dan
Tim Independent Pemantau Jaring Pengaman Sosial (TIP-JPS)
yang bergerak mengawasi penyaluran jaring pengaman sosial
kepada masyarakat khususnya, umumnya berupaya memantau
pembangunan.
Walaupun elemen masyarakat seperti lembaga swadaya
masyarakat yang berkiprah di kawasan anti korupsi bermunculan
sebagai pelengkap aparat penegak hukum kejaksaan yang ditugasi
secara formal mengungkap kasus tindak pidana korupsi, namun
pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan sampai
saat ini belum dirasakan secara optimal. Oleh sebab itu,
pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara
profesional, intensif, dan berkesinambungan.
Hal tersebut, mengingat secara kasat mata tindak pidana
korupsi di Indonesia telah tumbuh dan berkembang dengan leluasa
di dalam kehidupan masyarakat. Perkembangannya itu dari tahun
ke tahun terus meningkat, baik dari segi kuantitas kasus yang
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teijadi dan kuantitas kerugian keuangan negara maupun dari segi
kualitas tindak pidana yang dilakukan pelaku yang cenderung
semakin sistematis serta luas lingkupnya yang merasuk ke dalam
setiap lini kehidupan masyarakat.
Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali
kemungkinan besar akan membawa bencana, tidak saja terhadap
kehidupan keuangan negara, perekonomian nasional, dan
menghambat pembangunan nasional, melainkan juga pada
kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Di samping
itu, tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak
ekonomi masyarakat.
Oleh sebab itu, sekarang tindak pidana korupsi tidak dapat lagi
dikategorikan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi
suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu juga dalam upaya
pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa,
melainkan harus dituntut dengan cara-cara yang luar biasa pula,
termasuk putusan pengadilan yang harus setimpal agar mempunyai
efek jera, sehingga akan terlihat efektivitas hukum dan undangundang yang ada relevansinya dengan tindak pidana kompsi
tersebut.
Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis merasa
tertarik menyusun suatu tulisan dengan judul, “Konsepsi, Visi,
Misi, dan Strategi tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi di Indonesia”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas,
penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
1. Apakah konsepsi, visi, dan misi penulis dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Apakah strategi penulis dalam pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi di Indonesia?
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk memaparkan tentang konsepsi, visi, dan misi penulis
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;
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2.

Untuk memaparkan strategi penulis dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;

Sedangkan kegunaan dari penulisan makalah ini, diharapkan
dapat memberi guna laksana dan manfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis, sebagai kontribusi pemikiran dalam upaya
turut serta mengembangkan pengetahuan, umumnya ilmu
hukum, khususnya hukum pidana;
2. Secara praktis, dapat memberikan masukan kepada instansi
penegak hukum pada umumnya.
D. Kerangka Pemikiran
Konstitusi atau undang-undang dasar sebagai kerangka negara
yang memuat konsep-konsep dasar, merupakan hukum negara
tertinggi pada setiap negara. Oleh sebab itu, “Negara dan konstitusi
merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan
lainnya”. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah dikemukakan
James Bryce?
“A constitution as a frame o f political society, organised
through and by law, that is to say one is wich law has
established permanent institutions with recognised functions
and definite rights
Artinya:
“Konstitusi merupakan suatu kerangka politik masyarakat,
diatur melalui dan dengan undang-undang, dengan kata lain
merupakan suatu hukum di mana didirikan lembaga-lembaga
tetap dengan kesadaran atas fungsi-fungsi dan hak-hak yang
tegas”.
Senada dengan James Bryce, C.F. Strong juga menyatakan
bahw a:
“A constitution may be said to be a collection o f principles
according to wich the power o f government, the rights o f the
governed, and the relation between the two are adjusted.
Artinya:
“Konstitusi dapat dikatakan sebagai himpunan dari berbagai
asas hukum, yaitu tentang kekuasaan pemerintah, hak-hak
yang diperintah, dan mengatur hubungan di antara keduanya”.
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Pandangan C.F. Strong di atas menyimpulkan, bahwa suatu
konstitusi atau undang-undang dasar itu dapat dikatakan sebagai
kumpulan asas hukum yang di dalamnya mengandung tiga hal,
yaitu pengaturan tentang kekuasaan pemerintah, hak-hak yang
diperintah, dan hubungan antara keduanya-pemerintah dengan
rakyatnya. Dengan demikian konstitusi merupakan aturan main,
baik bagi pemerintah maupun bagi yang diperintah dalam
mengatur kehidupan bersama guna mengupayakan terwujudnya
tujuan negara, terutama dalam upaya menuju negara kesejahteraan
(welfare state). Menurut J.F. Sleeman, istilah welfare state pertama
kali digunakan oleh William Temple dalam pamflet yang berjudul
Citizen and Churchman sedangkan menurut Nasmi Yunas,
konsepsi negara kesejahteraan (welfare state, welvaarstoat,
wohlfahrstaat, social service state, social verzorgingsstaat)
dikemukakan F.J. Stahl. Baru setelah Perang Dunia II konsep
tersebut digunakan secara umum, sehingga fungsi negara tidak lagi
hanya sebagai polisi yang memelihara ketertiban dan menegakkan
hukum, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan semua
warga negara.
Perubahan konsep tentang fungsi negara ini terutama
termotivasi oleh pengakuan dan kesadaran bahwa rakyat berhak
memperoleh kesejahteraan. Istilah kesejahteraan berarti bahwa
kebutuhan utama kehidupan manusia dalam masyarakat dapat
dipenuhi dengan semurah-murahnya dan secepat-cepatnya.
Ini berarti bahwa dalam suatu negara kesejahteraan tugas
pemerintah sangat luas, yakni mengutamakan kepentingan seluruh
rakyatnya. Namun demikian, dalam mencampuri urusan
kesejahteraan rakyatnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang.
Maksudnya agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang,
sebab kesewenang-wenangan itu seringkah dilakukan oleh
pemegang kekuasaan seperti yang digambarkan John Emerick
Edward Dalberg Acton, “Power tends to corrup and absolute
power tends to corrupt absolutely” Secara singkat Sri Soemantri
mengartikannya, “Kekuasaan itu cenderung bersalah guna”.
E. Batasan dan Pengertian Korupsi
Istilah bersalah guna atau korupsi pada mulanya berasal dari
bahasa Latin "Corruptio ” atau “Corruptus ” yang kemudian
muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption ”,
sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal istilah “Korruptie”.
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Secara harfiah, korupsi berarti perbuatan jahat, busuk, atau
kecurangan, oleh sebab itu tindak pidana korupsi dapat diartikan
sebagai suatu delik sebagai akibat dari perbuatan busuk, jahat,
rusak, atau suap.
Lebih jauh, salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Centre fo r International Crime Prevention (CICP) yang
berkedudukan di Wina mendefinisikan korupsi sebagai, “ “mis-use
o f (public) power fo r private gain”. Berbagai wajah korupsi seperti
tindak pidana suap (bribery), ponggolapan (embezzlement),
penipuan (fraud), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan
(extortion), penyalahgunaan wewenang (abuse o f discretion),
pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk
kepentingan perseorangan yang bersifat illegal (exploiting a
conflict interest, insider trading), nepotisme, komisi yang diterima
pejabat publik dalam kaitan bisnis (illegal commision), dan
kontribusi uang secara illegal untuk partai politik.
Secara gamblang Guru Besar dan Rektor Universitas
Pharamadina Jakarta serta Ketua Perkumpulan Membangun
Kembali Indonesia, Nurcholis Madjid (almarhum) menyatakan,
bahw a:
“Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang biasanya
dilakukan perangkat, kekuasaan. Lebih jauh lagi, korupsi
adalah kejahatan yang membangun sistem, sehingga orang
yang berinteraksi dengan sistem yang korup, hampir pasti akan
terkontaminasi. Perkataan korupsi mengandung makna dasar
rusak total dalam karakter dan kualitas, dan menunjuk
tindakan yang bercirikan tidak bermoral, curang, jahat, dan
tidak jujur (immoral, perverse, venal, dis-honest). Disinilah
berlaku dalil crime by the best is the worst, kejahatan yang
dilakukan orang-orang terbaik adalah yang terburuk”.
F.

Sejarah Lembaga Pemberantasan Korupsi
Dalam khasanah sistem hukum Indonesia, istilah korupsi
pertama kali muncul dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor
PRT/PM/06/1957 dan Peraturan Penguasa Perang Nomor
Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi.
Lalu kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Sejak 2 Desember 1967
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mulai dibentuk lembaga yang menangani masalah korupsi melalui
Keputusan Presiden Nomor 228/1967. Lembaga ini diberi nama
Tim Pemberantasan Korupsi. Tugas lembaga ini adalah membantu
pemerintah memberantas korupsi dalam bentuk pencegahan dan
penindakan.
Pada 31 Januari 1970 terbit Keputusan Presiden Nomor
12/1970 tentang Pembentukan Komisi Empat. Adapun tugas
Komisi Empat ini adalah menghubungi pejabat atau instansi swasta
sipil atau militer, memeriksa dokumen administrasi pemerintah dan
swasta, serta meminta bantuan aparatur pusat dan daerah. Komisi
Empat ini hanya “seumur jagung” sampai Mei 1970. Tugas
selanjutnya digantikan oleh Komisi Anti Korupsi (KAK) yang
bertugas melakukan kegiatan diskusi dengan para pemimpin partai
politik dan bertatap muka dengan presiden. Usia KAK ini pun
tidak lama hanya berkisar dua bulan saja.
Selanjutnya pada tahun 1971 terbit Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Pada tahun 1977 Presiden RI menerbitkan
Instruksi Presiden Nomor 9/1977. Lembaga bentukan Inpres ini
adalah Operasi Penertiban, terkenal dengan sebutan “Opstib”.
Tugas utamanya adalah membersihkan pungutan liar (“Pungli”),
penertiban “uang siluman”, penertiban aparat Pemda dan
departemen. Lembaga ini bekerja efektif dan ditakuti selama empat
tahun (1977-1981).
Pada tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia membuat ketetapan, yaitu Tap MPR Nomor XI/MPR/
1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.
Ketetapan MPR tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28/1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN. Sejak 16
Agustus 1999 dibuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
diimplementasikan oleh Keputusan Presiden Nomor 27/1999
tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
(KPKPN). Tugas utama dari lembaga ini adalah memeriksa
kekayaan pejabat negara. Pada tahun 2000 Pemerintah RI
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000
tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(TGPTK). Tugasnya adalah mengungkap kasus-kasus korupsi yang
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sulit ditangani oleh Kejaksaan Agung RI. Usia dari lembaga ini
tidak berlangsung lama hanya sekitar satu tahun, sebab
berdasarkan atas hak uji materiil (judicial review/toetsingrecht)
Mahkamah Agung, TGPTPK dibubarkan.
Begitu juga Undang-undang tentang Korupsi yang dibentuk
pada masa pemerintahan B.J. Habibie ini tidak berumur panjang,
sebab di era pemerintahan Megawati diubah dan diganti dengan
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi pada 21 November 2001.
Mencermati substansi, baik dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, maupun Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tabun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, terdapat dua bentuk
korupsi, yaitu korupsi secara aktif dan korupsi secara pasif.
Korupsi secara aktif dapat dilihat pada Pasal 2, 3, 4, 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 5 Ayat (1) Huruf a dan b,
Pasal 6 Ayat (1) Huruf a, Pasal 7 Ayat (1) Huruf a, b, c, dan d,
Pasal 8, 9, 10, 12 Huruf e, f, g, h, dan i Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001. Sedangkan korupsi dalam bentuk pasif dapat dilihat
dalam Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (2), Pasal
11, Pasal 12 Huruf a, b, c, dan d UUNo.20 Th 2001.
Baru pada tahun 2002 berdasarkan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk lembaga bam
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih dikenal
dengan akronim KPK. Menurut undang-undang tersebut tugas
KPK intinya adalah :
1.

2.
3.
4.
5.

Menyelidiki kasus korupsi yang nilainya di atas Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan menarik perhatian
masyarakat;
Melakukan koordinasi dan supervisi penegak hukum dalam
penanganan korupsi;
Memonitor penyelenggaraan negara;
Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus
korupsi;
Melakukan upaya pencegahan korupsi.
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Pada tahun 2004, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 59
Tahun 2004 dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Adapun
wewenang pengadilan khusus ini adalah memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara korupsi yang penuntutannya diajukan KPK.
Setahun setelah itu, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 11
Tahun 2005 dibentuk pula Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Adapun tugas dari tim ini adalah :
1. Melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan;
2. Menelusuri dan mengamankan aset hasil korupsi untuk
pengembalian negara secara optimal.
Dari uraian di atas kita dapat melihat betapa banyak lembaga
yang dibentuk negara dan upaya pemerintah dalam melakukan
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia
sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi saat ini.
G. Konsepsi, Visi, Misi dan Strategi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi di Indonesia
Berbicara tentang peran dan strategi penulis yang kebetulan
sebagai penegak hukum (ad hoc) yang ada kaitannya dengan
pemberantasan korupsi di Indonesia, sudah tentu tidak akan lepas
dari konsepsi, visi, dan misi. Menurut penulis, visi merupakan
tujuan dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,
sedangkan misi merupakan sasaran dari pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
Secara ideal dan global, visi merupakan tujuan yang ingin
dicapai yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai,
demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh
manusia Indonesia yang :
1. Sehat;
2. Mandiri;
3. Beriman;
4. Bertakwa;
5. Berakhlak mulia;
6. Cinta tanah air;
7. Berkesadaran hukum dan lingkungan;
8. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
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9.

Memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.
Dalam konteks ini secara khusus visi penulis dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi intinya
adalah, “Korupsi harus tidak ada di bumi Indonesia”.
Adapun untuk mewujudkan visi tersebut, penulis menetapkan
misi yang menjadi sasaran sebagai berikut:
1. Terwujudnya pengamalan ajaran agama dalam kehidupan
sehari guna mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam segala kehidupan,
sehingga semua warga negara Indonesia malu dan takut untuk
korupsi;
2. Terwujudnya sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi
tegaknya supremasi hukum, terutama yang ada relevansinya
dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Terwujudnya aparatur negara yang berfungsi melayani
masyarakat (bukan dilayani), profesional, berdaya guna,
produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
Kesemua visi dan misi di atas apabila dikaitkan dengan peran
penulis sebagai penegak hukum adalah sudah jelas mendukung
setiap upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan
pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai dengan
koridor hukum yang berlaku saat ini.
H. Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan banyak pihak,
bahwa masalah korupsi di Indonesia sudah berurat akar dalam
setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah korupsi pada
tingkat dunia diakui merupakan kejahatan yang sangat kompleks,
bersifat sistemik, dan meluas serta merupakan binatang gurita yang
mencengkeram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan.
Di samping itu, korupsi yang telah berkembang demikian
pesatnya bukan hanya masalah hukum semata, melainkan
sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan
sosial masyarakat Indonesia.
Selanjutnya, korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan
monopoli para birokrat, melainkan juga sudah melibatkan para
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pelaku di sektor swasta dan sudah merupakan kolaborasi antara
pelaku di sektor publik dengan pelaku di sektor swasta. Bahkan
menurut penelitian yang dilakukan Independent Commission
Against Corruption (ICAC) Hongkong pemberantasan korupsi
bentuk kolaborasi ini merupakan yang tersulit dibandingkan
dengan korupsi yang hanya terjadi di sektor publik. Oleh sebab itu,
baik masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri cenderung
bersikap pesimis dan mencemooh bahwa penegakan hukum atas
pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia bagaikan
“menegakkan benang basah”. Artinya, sesuatu yang mustahil
dilakukan.
Adapun tersebut memang ada benarnya namun banyak tidak
tepatnya, sebab mengabaikan semangat tujuan nasional yang
merupakan jiwa bangsa yang tertuang dalam Alinea Keempat
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang antara lain, “...menciptakan keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia”. Makna dari kalimat tersebut menunjukkan
bahwa bangsa Indonesia seyogyanya bersikap tindak dan
menjunjung tinggi kesederhanaan dan kepatutan, bukan
keserakahan yang merupakan motivasi untuk berbuat korup.Dengan demikian, maka penegakan hukum guna memberantas
korupsi itu harus berada pada ranah dinamika antara keimanan kepastian hukum - keadilan, sebab tanpa disertai keimanan kepada
Allah, SWT mustahil keadilan akan terjelma walaupun hukum
dengan gencar ditegakkan. Bahkan yang terjadi justm korupsi
merupakan hasil kolaborasi ketimpangan antara dinamika
kepastian hukum dengan keadilan yang didera oleh lunturnya
keimanan dari para aktor yang berperan dalam bidang penegakan
hukum itu sendiri.
Seringkah kita menemukan kemunafikan dan kedzaliman,
seperti hal nya mendzalimi tersangka yang belum tentu bersalah
karena belum ada Dutusan vane mempunyai kekuatan hukum
tetap, maraknya pemerasan di atas penderitaan tersangka atau
terdakwa oleh oknum penegak hukum, ditengarai adanya suap
dalam proses peradilan, memperkaya diri dengan cara menjual
belikan jabatan, dan sikap tindak lainnya yang jauh dari sifat
amanah sebagaimana diperintah ajaran agama dan sumpah
jabatannya.
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Beranjak dari uraian di atas, maka apabila dipertanyakan apa
strategi penulis dalam pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi di Indonesia? Jawabannya adalah seyogyanya
menggunakan tujuh metode pendekatan sebagai berikut:
1. Pendekatan yuridis;
2. Pendekatan moralis dan agamis;
3. Pendekatan edukatif;
4. Pendekatan kultural-sosial;
5. Pendekatan struktural;
6. Pendekatan optimal;
7. Pendekatan sanksi setimpal.
Pendekatan yuridis, merupakan sarana utama yang sangat
strategis dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi di Indonesia, asal saja pendekatan ini tidak lagi
menggunakan cara-cara yang konvensional, sebab cara demikian
sudah dianggap tidak memadai lagi. Hal ini mengingat modus
operandi tindak pidana korupsi sekarang sudah bersifat sistemik,
meluas, dan sudah merupakan “extra ordinary crimes”. Oleh
sebab itu dalam pendekatan ini harus menggunakan pendekatan
modem yang intinya menempatkan kepentingan bangsa dan negara
atau hak-hak sosial-ekonomi rakyat di atas kepentingan hak-hak
individu tersangka atau terdakwa, walaupun secara asasi tersangka
atau terdakwa juga mempunyai hak untuk membela diri.
Pendekatan moralis dan agamis mempakan sarana penting
dalam menunjang strategi pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi di Indonesia, sebab manakala pendekatan ini
dianggap berhasil, maka tolok ukur keberhasilan melalui
pendekatan ini bukan semata-mata mempakan keberhasilan suatu
produk politik para legislator, melainkan juga sebagai sikap tindak
yang konsisten dari para penegak hukum yang baik bersifat
preventif-moralis-agamis maupun yang bersifat represif-proaktif.
Pendekatan moralistis-agamis yang penuh nuansa keimanan ini
mempakan rambu-rambu pembatas guna meluruskan jalannya
langkah penegakan hukum dan juga untuk memperkuat integritas
penyelenggara negara agar selalu memegang teguh dan
menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa dalam rangka penegakan hukum terhadap korupsi.
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Pendekatan edukatif melengkapi kedua pendekatan tersebut
di atas dan berfungsi sebagai motivator dalam meningkatkan daya
nalar masyarakat, sehingga dapat memahami secara komprehensif
latar belakang dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana
korupsi serta langkah-langkah pencegahannya.
Pendekatan sosio kultural berfungsi membangun kultur
masyarakat yang mencela dan mengutuk tindak pidana korupsi
dengan melakukan kampanye publik yang meluas dan merata ke
seluruh pelosok tanah air. Pemberdayaan partisipasi publik
bertujuan menumbuhkembangkan budaya anti korupsi di kalangan
masyarakat mulai tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai
ke tingkat pendidikan tinggi.
Pendekatan struktural, yaitu dengan jalan mengadakan
perampingan terhadap departemen atau kementerian yang ada dan
disesuaikan dengan kebutuhan utama, sehingga akan sesuai dengan
pepatah, “minim struktur, kaya fungsi”. Pendekatan ini pada
akhirnya akan membuahkan efisiensi yang tidak sedikit, sehingga
akan mengurangi berbagai kebocoran yang tidak perlu dan
meminimalisasi pengangguran tidak kentara (disguised unemploy
ment).
Pendekatan optimal dilakukan dengan jalan mengoptimalkan
pemberdayaan kementerian yang dipertahankan dan dalam
penggajian dilakukan dengan cara adil melalui merit system.
Kepada mereka yang mempunyai kekuasaan, agar tidak korup
diberikan gaji yang tinggi dan memadai. Kwik Kian Gie
menyebutnya sebagai kehidupan yang “nyaman dan gagah”.
Pendekatan sanksi setimpal digunakan kepada para terdakwa
yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun, manakala
semua pendekatan sudah dilakukan masih juga ada seseorang atau
sekelompok orang melakukan korupsi secara besar-besaran,
terutama yang dilakukan para pejabat tinggi, maka idealnya Jaksa
Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukuman yang tinggi dan
hakim menjatuhkan pidana optimal agar mempunyai efek jera.
Menurut penulis, ketujuh pendekatan yang diharapkan dapat
menjadi kunci keberhasilan dalam pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi di Indonesia akan sukses dan berhasil
disertai hati dan tekad yang kuat demi, minimal mengurangi segala
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bentuk tindak pidana korupsi, maksimal menghapus segala bentuk
tindak pidana korupsi yang merajalela di muka bumi Indonesia
tercinta ini. Oleh sebab itu ada baiknya kita cermati ungkapan bijak
yang menyatakan bahwa, “Memberantas korupsi bukan sekedar
pekerjaan melainkan juga sebuah perjuangan yang membutuhkan
kesabaran, keteguhan, ketekunan, dan kegigihan. Di atas segalanya
itu, adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahuwata’ala dan
sudah tentu juga kepada bangsa dan negara tercinta : Republik
Indonesia.
I.

Kesimpulan
Berangkat dari materi yang telah penulis uraikan di atas, pada
bagian ini disampaikan kesimpulan sebagai berikut:
1.

Bahwa, visi penulis dalam pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi di Indonesia, adalah, “Korupsi harus
tidak ada di bumi Indonesia”, sedangkan misi penulis dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kompsi di
Indonesia adalah :
a. Terwujudnya pengamalan ajaran agama dalam kehidupan
sehari-hari guna mewujudkan kualitas keimanan dan
ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam segala
bentuk kehidupan, sehingga semua warga negara Indonesia
menjadi malu dan takut untuk berbuat kompsi;
b. Terwujudnya sistem hukum nasional yang menjunjung
tinggi tegaknya supremasi hukum, terutama yang ada
relevansinya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana kompsi;
c. Terwujudnya aparatur negara yang berfungsi melayani
masyarakat (bukan dilayani), profesional, berdaya guna,
dan produktif.

2.

Bahwa, strategi penulis dalam pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana kompsi di Indonesia, adalah mencoba
menggunakan tujuh metode pendekatan yaitu :
a. Pendekatan yuridis;
b. Pendekatan moralis dan agamis;
c. Pendekatan edukatif;
d. Pendekatan kultural-sosial;
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e. Pendekatan struktural;
f. Pendekatan optimal;
g. Pendekatan sanksi setimpal atau maksimal.

— 00OOO00—
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KONTROVERSI
SEPUTAR HUKUMAN MATI
DI INDONESIA

Oleh : Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

A. Pendahuluan
Sebuah fenomena menarik dari pentas pengadilan yang banyak
menyita perhatian public akhir-akhir ini adalah meningkatnya
jumlah vonis hukuman mati yang diputuskan pengadilan. Belum
lama ini vonis hukuman mati dijatuhkan kepada para pelaku bom
Bali 1 (Amrozi CS), kemudian giliran Tabo CS dijatuhi hukuman
mati karena dinilai sebagai otak dan pelaku kerusuhan di Poso
yang menyebabkan banyak nyawa melayang.
Putusan demi putusan hukuman mati terus dikumandangkan
lembaga pengadilan, namun apakah hukuman mati masih layak
dipertahankan di tengah gencarnya isu penegakan HAM? Dan
apakah dengan memberi sanksi berupa hukuman mati, maka tujuan
pemidanaan akan tercapai? dan apakah penerapan hukuman mati
tersebut dapat memberikan general deterrence di tengah-tengah
masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering menjadi
perdebatan dalam mempertanyakan eksistensi dan efektifitas
penerapan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan.
Perdebatan ini semakin ramai seiring dengan issu HAM yang
semakin banyak dianut dan berpengaruh kepada kebijakan
pemidanaan yang barlaku di berbagai negara.
Hukuman mati sebenarnya bukanlah persoalan baru dalam
pemidanaan bahkan hukuman mati ini merupakan persoalan klasik
di negeri ini. Jauh sebelum negara republik Indonesia berdiri
penerapan hukuman mati telah .dilakukan, bahkan dalam
pelaksanaannya terkesan lebih sadis dan kurang manusiawi.
Slamet Mulyana menulis bahwa dalam perundang-undangan
Majapahit tidak dikenal pidana penjara dan kurungan. Yang
dikenal ialah: Pidana pokok yang terdiri dari Pidana mati, Pidana
potong anggota badan yang bersalah, Pidana denda, Ganti kerugian
atau panglicawa atau patukucawa sementara untuk pidana
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tambahan yang dikenal adalah Tebusan, Penyitaan, Patibajampi
(pembeli obat).
Sementara dalam literature pemidanaan yang dianut oleh
bangsa Indonesia, seperti yang dipaparkan pada Pasal 10 KUHP
disebutkan bahwa dalam penghukuman dikenal dengan pidana
pokok dan pidana tambahan, pidana pokok sendiri dari empat
macam bentuk pidana yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana
j ajrungan dan pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri dari
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu
dan pengumuman keputusan hakim.
Berdasarkan catatan berbagai lembaga HAM internasional,
Indonesia tetniasuk salah satu negara yang masih menerapkan
ancaman hukum mati pada jjstem hukum pidananya. Angka
mereka yang dihukum mati di Indonesia termasuk cukup tinggi
setelah Cina, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi dan Iran.
Hal ini mengundang perhatian dunia internasional, diantaranya amnesty Internasional sebuah lembaga hak asasi manusia yang
bermarkas di London nieininta kepada pemerintah Indonesia untuk
membatalkan hukuman mati terhadap beberapa orang yang
grasinya ditolak presiden, mereka juga menyatakan menentang
hukuman ini dan meminta otoritas terkait untuk mencari jalan yang
lebihmanuasiawi.
Dari data yang dikumpulkan IMPARSIAL, di Indonesia tidak
kurang 47 orang yang sedang menunggu eksekusi, sementara
selumh mereka yang dijatuhi hukuman mati baik yang menunggu
eksekusi, proses peradilan dan sudah eksekusi berjumlah 62,
jumlah itu terdiri 13 orang perempuan dan 49 laki-laki. Sementara
sebelumnya telah dilakukan eksekusi terhadap 15 orang lainnya
telah dijatuhi hukuman mati, baik telah dieksekusi, maupun dalam
tahap menunggu. Beberapa di antara para terpidana mati, beberapa
orang telah menunggu proses eksekusi lebih dari lima tahun.
Dalam kontroversi seputar pemberlakuan hukuman mati di
berbagai negara terdapat 34 negara yang masuk kategori
‘abolitionist de fa c to ’. De facto menghapuskan pidana mati.
Dengan pengertian bahwa sekalipun negara-negara tersebut ‘de
ju r e ’ mengatur pidana mati. Dari secara yuridis dia mempunyai
pengaturan. Tetapi de facto dalam tempo 10 tahun terakhir tidak
pernah menjatuhkan pidana mati atau mengeksekusinya. Dikenal
dengan kelompok abolitionist de facto.
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Beberapa negara yang masuk kategori ini pada suatu saat
mengakufkan kembali (reinstated) pidana mati dengan alasan
tertentu. Mengalami set back. Gambia misalnya, pada tahun 1993
menghapuskan pidana mati, tetapi di bawah rezim militer 1995
mengaktifkan kembali pidana mati. Maka istilah abolitionist de
facto lebih cenderung digeser menjadi abolitionist in practice. Dan
dari 34 negara tadi hanya 24 negara yang benar-benar masuk
kategori ‘the truthly abolitionist in practice’. Jadi ini suatu
perkembangan istilah yang lebih tepat.
Demikian juga setelah beberapa tahun menghapus hukuman
mati, New York kembali menghidupkan hukuman mati di tahun
1995 sebagai respon untuk menindak boborapa tindakan
serangkaian pembunuhan brutal yang terjadi di sana dan sekitar
3.300 orang telah terbunuh dengan hukuman ini dan antara 60
sampai 75 orang pertahunnya yang dieksekusi mati.
Di samping itu terdapat kategori ketiga yaitu 75 negara yang
masuk kategori ‘completely abolitionist’. Menghapuskan pidana
mati secara sempurna Dalam hal ini ada yang secara bertahap
menghapuskan pidana mati bagi ‘ordinary crimes ’ dan bam
meningkat ke arah ‘abolitionist for all crimes ’ termasuk tindak
pidana militer, politik, dan tindak pidana yang termasuk perang
dsb. Dan 14 negara masuk dalam kategori ‘abolitionist fo r
ordinary crimes only’. Jadi dari 75 negara itu 14 negara masuk
dalam kategori hanya menghapuskan pidana mati untuk kejahatan
yang biasa. Jadi masih ada pengaturan pidana mati untuk kejahatan
perang dsb Brazil misalnya, menghapuskan pidana mati pada tahun
1882 tetapi mengaktifkan kembali pidana mati pada tahun 1969
untuk kejahatan politik, dan kemudian mencabutnya kembali pada
tahun 1979.
B. Pro dan Kontra Hukuman Mati
Secara historis filosofis, persoalan pro-kontra pidana mati
terkait dengan aliran-aliran dalam hukum pidana yang ujungujungnya bersentuhan dengan filosofi pemidanaan. Pemikiranpemikiran tersebut tumbuh sebelum revolusi Perancis, dan
menghasilkan revolusi Perancis. Muncul aliran klasik yang
tumbuh pada abad ke 18 di Eropa sebagai reaksi atas pemerintahan
yang absolut dan mempunyai karakteristik ‘daadstrafreet’.
Daadstrafrect itu adalah hukum pidana yang berorientasi pada
perbuatan. Dengan ciri bahwa hukum kejahatan ada definisi yang
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pasti, pidana harus sesuai dengan kejahatannya, proporsional.
Doktrin kebebasan kehendak, pidana mati tetap diizinkan hanya
untuk beberapa tindak pidana.
Selanjutnya muncul aliran modem, yang berkembang pada
abad 19 dan disebut sebagai aliran positif. Karena dalam mencari
sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud
untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara
positif sejauh masih dapat diperbaiki. Ciri-cirinya adalah aliran
modem dalam kerangka ‘dader-strafecht’ yaitu hukum pidana
yang berorientasi pada pelaku, pada individu-individu. Dan
menolak definisi hukum dari kejahatan, pidana hams sesuai dengan
pelaku tindak pidana.
Doktrin determinisme (artinya kejahatan itu ditentukan oleh
lingkungannya, tidak mungkin ada orang yang dilahirkan jahat),
penghapusan pidana mati, riset empiris (jadi hakim hams
mempertimbangkan berbagai faktor terkait), pidana yang tidak
ditentukan secara pasti (hakim tidak hams menentukan lima tahun,
misalnya, tapi hams bergerak di antara maksimum minimum).
Selanjutnya secara simultan berkembang aliran Neo-Klasik.
Yaitu aliran abungan, dengan karakteristik ‘daad-dader strafrechf
yang mempunyai ciri-ciri modifikasi dari doktrin kebebasan
berkehendak. Masalah patologi menonjol. Ada hal yang
meringankan dan memberatkan. Tampilnya saksi-saksi pengadilan.
Inilah aliran-aliran tersebut. Jadi kalau kita bicara soal pidana mati
tidak lepas dari aliran jni dan tujuan pemidanaan yang digunakan.
B.l. Kelompok yang Pro Hukuman Mati
Lombroso dan Garofalo merupakan dua tokoh utama
pendukung hukuman mati, mereka berpendapat bahwa
pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada
masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin
dapat diperbaiki lagi. Dan karenanya kedua saijana inipun
menjadi pembela adanya pidana mati.
Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk
meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan
dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula
kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara
yang demikian besarnya.
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Pendapat
Lombroso
dapat
dimengerti,
kalau
dihubungkan dengan teorinya tentang delinquenten nato dan
berkesimpulan bahwa orang semacam itu tak dapat diper
baiki lagi. Syarat-syarat untuk menghilangkan sifat-sifat
jahatnya ialah dengan pidana mati.
Demikian juga Hartawi A.M. memandang ancaman dan
pelaksanaan pidana mati sebagai suatu Sosial Defence,
pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk
menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya
ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi
yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau
akanmengakibatkan
kesengsaraan
dan
mengganggu
ketertiban.
Meruntut dari sejarahnya secara umum ada beberapa hal
yang menjadi alasan penerapan hukuman mati sebagai
berikut:
1.

2.

3.

Pidana mati dicantumkan berhubung dengan keadaankeadaan khusus di irHindia Belanda (Indonesia) yang
terdiri dari sejumlah besar pulau-pulau yang dikitari oleh
lautan, sehingga perhubungan antarpulau sangat sulit dan
tidak sempurna.
Alat-alat keamanan negara (pada waktu itu kurang
lengkap susunannya dan jumlahnya sedikit sekali),
jumlah tenaga polisi dan tentara dibandingkan dengan
luas wilayah, tidak memungkinkan alat-alat negara tadi
dapat menjamin keamanan seluruh wilayah negara
Indonesia (Hindia Belanda waktu itu).
Indonesia yang penduduknya terdiri dari berbagai suku
bangsa yang heterogin itu, di mana terdapat perbedaan
agama, tingkat hidup dan kebudayaan, memungkinkan
antara yang satu dengan yang lain salin berbentrokan.

Syarat-syarat dimaksud dimana hukuman mati dapat
diterapkan han dalam hal apabila betul-betul kepentingan
umum terancam seperti terjadi pemberontakan, pidana mati
juga bisa diterapkan setelah hakim benar-benar yakin dan
kesalahan terdakwa dapat dibuktikan selengkap-lengkapnya.
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B.2. Kelompok Yang Kontra Hukuman Mati
Secara substansial Beccaria adalah merupakan tokoh
yang paling awal menentang hukuman mati Mengenai
mereka yang menentang pidana mati selain Beccaria,
sebenarnya pada tahun 1864 seorang guru besar Austria
Joseph von Sonnefels sudah menentang pidana mati, yang
dipandangnya bertentangan dengan tujuan pidana.
Ing Oei Tjo Lam berpendapat bahwa tujuan pidana
adalah memperbaiki individu yang telah melakukan tindak
pidana di samping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa
dengan adanya pidana mati, bertentangan dengan salah satu
dari tujuan pidana yang disebutkan pertama tadi.
Suatu hal yang tak dapat disangkal bahwa kepentingan
dari orang seorang anggota masyarakat menjadi tanggung
jawab negara. Negara tidak hanya menjaga ketertiban umum,
tetapi juga memajukan kesejahteraan masyarakat, implisit
anggota-anggotanya. Pidanapun atas si penjahat. Tetapi
dengan adanya pidana mati maka hal ini tak dapat terwujud,
karena dengan adanya pidana mati tersebut, maka tamatlah
riwayat orang itu dan tidak ada lagi soal pendidikan dan
perbaikan terhadapnya.
Sarjana-sarjana Indonesia yang kontra pidana mati yang
penulis kutip dari Hamzah (1985) dapat disebutkan di sini
ialah Sutan Mohammad Sjah dan Roeslan Saleh.
Kemudian J.E. Sahetapy dan Mulyana S. Kusumah.
Sahetapy (1982) mengemukakan bahwa hukuman tidak
hanya ditentukan dengan berat ringannya kejahatan yang
dilakukan melainkan juga erat bertalian dengan skala nilainilai sosial. Hal ini berarti bahwa tujuan pidana
mencerminkan jiwa, pandangan hidup, serta stmktur sosial
budaya bangsa yang yang bersangkutan. Namun menurutnya
bahwa dalam proses humanisasi ke arah nilai-nilai yang lebih
tinggi dan luhur hamslah merupakan suatu faktor yang
inhaerant pada manusia itu sendiri.
Menurut Sahetapy tujuan dengan adanya pemidanaan yang
paling utama adalah tujuan mbalasan dan memberikan rasa
takut, namun menumtnya kedua hal tersebut sudah kurang
relevan, pemberian pembalasan hams dikaitkan dengan
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konteks sosial budaya masyarakat Untuk Indonesia kita
menganut budaya Pancasila yang terkenal dengan budaya
pemaafnya, sementara tujuan memberi rasa takut juga sudah
kurang relevan melihat statistik kriminal tidak mengalami
penurunan walaupun penerapan hukuman mati telah
diberlakukan.
Hukuman mati adalah bertentangan dengan prinsip yang
diatur di dalam International Covenant on Civil and Political
Rights (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik)
tentang hak untuk hidup (rights to life) yaitu pada bagian III.
Pasal 6 (1) Setiap manusia berhak atas hal untuk hidup dan
mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat
mencabut hak itu. Meskipun kemudian Pasal 6 (2) ICCPR
menyatakan “bagi negara yang belum menghapus ketentuan
hukuman, putusan tersebut berlaku hanya pada kejahatan
yang termasuk kategori yang serius sesuai hukum yang
berlaku saat itu dan tak bertentangan dengan kovenan ini dan
Convention on Prevention andpunishment o f the Crime o f
Genocide. Hukuman tersebut hanya dapat dilaksanakan
merujuk pada putusan final (final judgement) yang
diputuskan oleh pengadilan yang berkompeten. Pasal 6 (5)
Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan bagi kejahatan yang
dilakukan oleh orang di bawah umur 18 tahun dan juga tidak
berlaku pada perempuan hamil.
Hal ini lahir dari adanya perkembangan pandangan
masyarakat internasional bahwa hukuman tidak dapat
sekaligus menghilangkan kejahatan. Hal ini terlihat dari
kesepakatan dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan
Politik (ICCPR) tahun 1966 yang berlaku sejak 1976. Hingga
9 Desember 2002 tercatat telah 149 negara melakukan
ratifikasi/aksesi terhadap kovenan ini. Khusus terhadap
penghapusan hukuman, 49 negara telah pula melakukan
ratifikasi/aksesi terhadap Second Optional Protocol o f
ICCPR (1990) Aiming o f The Abolition o f Death Penalty.
Terdapat tiga hal utama mengapa praktek penjatuhan
hukuman mati seringkah digunakan oleh pengadilan.
Pertama, Pasal penerapan ancaman hukuman mati digunakan
oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam praktiknya
terus digunakan sampai pada rezim otoritarian Orde Baru
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untuk memberikan rasa takut bahkan menghabisi lawan
politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan pasal kejahatan
politik dalam pasal 104 KUHP. Kedua, Upaya menerbitkan
beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan
ancaman hukuman mati sebagai langkah kompensasi politik
akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang
korup. Padahal Ancaman hukuman mati tidak pemah bisa
dibuktikan efektifnya mengurangi angka kejahatan termasuk
Narkotika. Ketiga, meningkatnya angka kejahatan dilihat
semata sebagai tanggung jawab individu pelaku. Hal ini
menunjukkan adanya penolakan terhadap tanggung jawab
bersama untuk memperbaiki sistem kehidupan yang tidak
adil, kondisi kehidupan sosial yang bumk, serta sistem
hukum dan bernegara yang korup.”
Mengingat tingkat kejahatan di beberapa Negara
semakin meningkat baik dalam kualitas maupun kualitas,
maka lembaga pemidanaan hukuman mati inj masih dilirik
oleh banyak Negara sebagai salah satu shock therapy bagi
para penjahat supaya takut untuk melakukan kejahatan.
Hukuman mati masih diperlukan mengingat efek yang
ditimbulkannya yaitu memberikan shock therapy bagi
anggota masyarakat lainnya untuk berpikir dua tiga kali
apabila akan melakukan perbuatan pidana yang bisa
berakibat dikenakan hukuman mati.
Sementara Amnesty International (Al) menolak
hukuman mati dalam keadaan apapun dan menyebutkan
bahwa hukuman mati adalah hukuman yang paling kejam,
tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, karena
melanggar hak yang mendasar dan yang tidak boleh
dilanggar dalam keadaan apapun, yaitu hak atas hidup.
Dari kelompok yang menolak hukuman mati ada
beberapa hal yang menjadi argumentasi utamanya yaitu :
1. Golongan ini berkeberatan untuk mempertahankan
lembaga pidana mati berhubung dengan sifatnya yang
mutlak yang tidak mungkin untuk dapat ditarik kembali
( “onherroepelijk”), sehingga apabila pidana mati ini
telah dilaksanakan, tidak mungkin lagi untuk diubah atau
diperbaiki.

2.

3.

4.
5.

6.

Alasan yang kedua yang lazimnya dikenal sebagai
“rechterlijke dwaling” (kesesatan hakim). Golongan ini
berpendapat bahwa hakim adalah juga manusia biasa
yang tidak luput dari kesalahan. Bila pidana mati itu
sudah dilaksanakan, apakah artinya jika kemudian
ternyata terbukti terpidana tidak berdosa, padahal
orangnya telah mati.
Alasan yang ketiga ialah bahwa dengan dilaksanakannya
pidana mati itu sangat bertentangan dengan peri
kemanusiaan. Golongan sarjana ini berpendapat bahwa
negara adalah pelindung yang utama terhadap semua
kepentingan hukum dari manusia yang berupa : hidup,
kemerdekaan, harta benda, keamanan, dan kehormatan.
Bahwa pidana mati itu juga bertentangan dengan moral
dan etika.
Mengingat akan tujuan pemidanaan, maka pidana mati
itu :
a. Bagi orang yang sudah dijatuhi pidana mati tidak
dapat lagi kembali ke tengah-tengah masyarakat
untuk memperbaiki kelakuannya. Dengan demikian
maka tujuan pemidanaan untuk memperbaiki diri
penjahat tidak dapat tercapai.
b. Pelaksanaan pidana mati biasanya tidak dilakukan di
hadapan umum, sehingga dengan demikian tidak
mungkin disaksikan oleh orang banyak. Dengan
demikian maka pengaruh dari pada “generate
preventive” yaitu agar semua orang merasa takut,
tidak akan tercapai.
Pada umumnya terhadap orang yang dijatuhi pidana mati
menimbulkan perasaan belas kasihan terhadap orang lain
dan masyarakat (peristiwa suami istri Rosenberg yang
dijatuhi pidana mati di atas kursi listrik di Amerika
Serikat).

Penulis sendiri lebih condong kepada pemberlakuan
hukuman mati namun Aalatn mentutuskan apakah terdakwa
dihukum mati harus benar-benar selektif, tindakan dan
kejahatan apa saja yang layak dan pantas diganjar dengan
hukuman mati. Dengan demikian diharapkan dengan
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pelaksanaan hukuman mati tersebut lapat menjadi shock
therapy bagi masyarakat luas agar tidak melakukan
tindakan-tindakan yang dapat mengantar mereka pada
hukuman mati.
C. Hukuman Mati Dalam Pandangan Hukum yang Dianut di
Indonesia
Pada prinsipnya dalam Hukum Pidana Indonesia, tujuan
pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina
(membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi
sebagai pembalasan). Pandangan dan pemahaman seperti itulah
yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa (way o f life) yang
terkandung dalam Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan.
Sedangkan menurut Muladi bahwa tujuan pemidanaan adalah
untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang
diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat
tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan tujuan
yang merupakan titik berat hams bersifat kasuistis. Perangkat
tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas :
1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbalan/perimbangan.
C .l. Hukuman Mati dalam Hukum Positif
Hukum nasional Indonesia juga memiliki mekanisme
hukuman mati dan saat ini masih diakui sebagai bagian dari
hukum pidana pada Pasal 10 KUHP. Dalam KUHP, terdapat
dua pasal ancaman hukuman mati yaitu pasal 104 tentang
kejahatan terhadap keamanan negara atau makar dan pasal
340 tentang pembunuhan berencana. Di luar KUHP
Hukuman mati antara lain di Kejahatan Narkotika dan
Korupsi.
Disadari bahwa KUHP yang dahulu bernama Wetboek
van Strafrecht (Wv.S) warisan peninggalan kolonial Belanda
yang disahkan pada 1 Januari 1918 setelah dilakukannya
unifikasi terhadap seluruh hukum pidana bagi golongan
bangsa tertentu yang kemudian Wv.S berlaku bagi seluruh
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Berdasarkan bagan tersebut di alas, maka sebenarnya SPP-pun
dapat digunakan untuk mencegah dan menanggulangi
permasalahan carok, walaupun tidak semuanya dapat diselesaikah,
paling tidak dapat mengurangi kembali adanya carok balasan,
karena dalam kasus-kasus carok, terutama yang menyangkut
gangguan terhadap isteri, masyarakat etnis Madura mempunyai
hukumnya sendiri yang didukung budayanya, walaupun dilakukan
secara illegal, dengan kekerasan (membunuh), masalah carok dari
bagan tersebut, jelas pada akhirnya harus ditanggulangi secara alur
berpikir adanya sinkronisasi antara struktural, substansial dan
kultural, artinya masalah carok tidak dapat ditanggulangi hanya
semata-mata dari segi yuridis normatif saja, namun harus dilihat
dari faktor-faktor lainnya, seperti budaya masyarakat Madura.
Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah teori yang berkenaan
dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan
koordinasi di antara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang
diberi tugas untuk itu. Kejahatan sendiri sulit dihilangkan sama
sekali di muka bumi ini, tetapi melalui Sistem Peradilan Pidana
Terpadu kejahatan tersebut dapat dikendalikan sehingga tidak
bertambah banyak. Bahkan jika mungkin, berkurang. Pengendalian
kejahatan sama maknanya dengan ketertiban di mana setiap orang
mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat.
Semua teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu menjadikan
pengendalian kejahatan dan ketertiban masyarakat sebagai
tujuannya, tetapi dengan paradigma yang berbeda-beda. Paradigma
atau cara pandang yang berbeda tersebut dipengaruhi oleh berbagai
faktor, antara lain latar belakang sejarah dan budaya dari suatu
masyarakat di mana sistem hukum itu berlaku.
Sekalipun paradigma atau cara pandang atau pendekatan yang
dipergunakan dalam menguraikan teori Sistem Peradilan Pidana
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Sistem Peradilan Pidana mempunyai tujuan jangka pendek
untuk resosialisasi, tujuan jangka menengah untuk pemberantasan
kejahatan dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu menjadi harapan bagi upaya
mengendalikan kejahatan. Meskipun demikian, bukanlah satusatunya senjata ampuh untuk menghadapi tindak pidana, karena
masih sangat dipengaruhi:
(a) Profesionalisme penegak hukum;
(b) Persepsi yang sama di antara para penegak hukum tentang
bagaimana model Sistem Peradilan Pidana yang dilaksanakan
bersama.
Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses yang panjang
dan saling berhubungan, dimulai dari tahap pemeriksaan
pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan), penuntutan,
pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim, upaya hukum,
sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.
Pandangan secara yuridis-normatif mengenai pencegahan dan
penanggulangan carok dapat diatasi secara teoritis hukum, yaitu
dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang
disitir dari pemikiran Muladi yang telah dikembangkan dengan
sederhana sebagai berikut:
Bagan 3. Alur pemikiran teorisasi SPP Terpadu untuk
mencegah dan menanggulangi konflik kekerasan
(Kasus-kasus carok)
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hendaknya bisa mencontoh pada masyarakat Bugis, Makassar
ketika mereka menyelesaikan masalah sirV disini sangat
diberdayakan lembaga semacam “perdamaian adat” dengan cara
pelaku memohon maaf, serta memberikan denda kepada korban
maupun keluarganya, namun hal ini jarang sekali terjadi pada
masyarakat Madura yang berkonflik. Mereka jarang menggunakan
etika atau budi bahasanya, namun lebih menonjolkan emosinya,
atau fisiknya (carok), tanpa mempertimbangkan baik-buruknya,
seperti bagaimana keluarganya (anak-isteri) jika kalah (mati/lukaluka berat) dalam carok. Tak kalah pentingnya adalah para blaler,
termasuk kades-kadesnya dipimpin oleh kaum terpelajar, baik para
santri dari pondok pesantren (ponpes) maupun sekolah umum, dan
mempunyai wawasan yang luas, sehingga piawai dalam meredam
setiap gejolak yang berkaitan dengan carok.
Sistem hukum yang baik, berusaha untuk membatasi tindakan
yang merugikan masyarakat demi rasa aman masyarakat itu
sendiri. Manakala masyarakat merasa tidak aman, terjadilah
tindakan-tindakan masyarakat main hakim sendiri atau take the law
into their own hands. Tindakan carok pada kasus-kasus yang
diteliti dari sudut yuridis normatif bagi pelakunya dikategorikan
sebagai “tindakan main hakim sendiri” dan merupakan suatu tindak
kejahatan. Tindakan main hakim sendiri adalah perwujudan
gagalnya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan
rasa aman kepada masyarakat, baik terhadap keamanan jiwa
maupun harta bendanya. Kondisi ini diakibatkan oleh :
1. Pengabaian hukum (disregarding the laws);
2. Ketidakhormatan pada hukum (disrespecting the law);
3. Ketidakpercayaan pada hukum (distrusting the law)\ serta
4. Penyalahgunaan hukum (misuse o f the law) .
Tindakan main hakim sendiri dapat dicegah oleh masyarakat,
tugas menciptakan keamanan masyarakat itu diserahkan kepada
negara melalui Sistem Peradilan Pidana. Menurut Andi Hamzah,
istilah Sistem Peradilan Pidana, bukan hanya meliputi hukum saja,
tetapi termasuk juga berbagai unsur non hukum, yang dimulai dari
pembentukan undang-undang hukum pidana di Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), sampai kepada pembinaan narapidana hingga
keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.
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Bagan 2. Alur pemikiran hubungan criminal policy, law
enforcement policy dan social policy menurut G.P.
Hoefnagels

Berdasarkan kedua bagan yang diberikan oleh G. Peter
Hoefnagels tersebut, dapat digunakan sebagai salah satu dari
kerangka teori untuk menganalisis permasalahan di seputar konflik
kekerasan budaya (carok), yang terjadi pada etnis Madura
khususnya mengenai pencegahan dan penanggulangannya,
mengingat dari kedua bagan tersebut dengan sangat sederhana
telah menggambarkan bagaimana hubungan antara social defence
dengan social welfare untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian dapat dilihat pula benang merah adanya
kebijakan penal dan non-penal untuk mencegah dan
menanggulangi kejahatan, secara terpadu (integral). Berdasarkan
dari kedua bagan tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan
acuan, maupun cara alur berpikir tentang bagaimana cara yang
tepat untuk mencegah dan menanggulangi konflik kekerasan
(carok) yang ada di Madura.
Setiap konflik kekerasan yang terjadi sebenarnya dapat
diredam, apabila benar-benar ada sinergi yang kuat antara peran
lembaga pemerintah dan tokoh agama. Setiap akan terjadi isu
carok, segera saja tokoh-tokoh masyarakat setempat menjembatani
para pihak yang berselisih, apabila tidak berhasil barulah Pemda
dibantu aparat penegak .hukum bertindak netral sebagai penengah
untuk memecahkan permasalahannya. Masyarakat Madura
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Pendapat tersebut merupakan salah satu dari laporan
Kursus Latihan ke-34 di Tokyo yang diselenggarakan oleh
UNAFEP tahun 1973 yang menyatakan : Most o f group
members agreed some discussion that protection o f the society
could be accepted as the final goal o f criminal policy,
although not the ultimate aim o f society, which might perhaps
be described by terms like happiness o f citizens, a wholesome
and cultural living, social welfare or equality.
Secara skematis hubungan itu dapat digambarkan sebagai
berikut:
Bagan 1. Alur pemikiran hubungan antara criminal policy,
social policy, serta social welfare policy menurut G.
P. Hoefnagels

Sehubungan dengan skema di atas, G. Peter Hoefnagels
mengemukakan:
“Criminal policy as a science o f policy is part a f a larger
policy : the law enforcement policy... The legislative and
enforcement policy is in turn o f social policy”.
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sebelumnya. Konflik pun terjadi dan cara penyelesaian
adalah dengan carok.
c. Smith
Smith telah memahami carok dengan memberi
penjelasan dari aspek historis, serta kekuatan-kekuatan
struktural dan sosial. Mengutip beberapa arsip zaman
kolonial dari De Jonge dan Touwen Bouwsma, beliau
menyatakan bahwa carok telah ada di Madura sejak abad
ke-19. Kecenderungan orang Madura untuk melakukan
carok atau main hakim sendiri (individual justice) tidak
dapat dilepaskan dari pola atau struktur pemukiman
keluarga Madura yang terpisah satu sama lain (taneyan)?
Menurut A. Latief Wiyata, tampaknya Smith ingin
menyatakan bahwa dalam pola pemukiman terpisah seperti
itu, kontrol sosial menjadi longgar, sehingga semakin
terbuka kemungkinan bagi orang Madura untuk melakukan
carok. Dengan kata lain, ada relasi antara carok dan kontrol
sosial yang longgar.
Selanjutnya, Latief menyatakan, pengamatan Smith
masih perlu diberikan penjelasan lebih rinci, yaitu pola
hunian yang terpisah dalam realitasnya sangat membuka
peluang pada seseorang untuk berperilaku menyimpang,
dalam artian, melanggar kaidah-kaidah sosial yang berlaku.
Salah satu kemungkinannya adalah terjadinya gangguan
terhadap istri atau perselingkuhan, yang selalu menjadi
faktor pemicu utama terjadinya carok. Suami yang istrinya
diganggu akan merasa terhina dan malo, karena perbuatan
tersebut dianggap sebagai pelecehan terhadap harga
dirinya, baik sebagai suami maupun sebagai laki-laki.
Pemulihkan harga diri yang dilecehkan itu, ditempuh cara
kekerasan, yaitu carok.
3.

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN
Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada
hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya
perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai
kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan akhir atau
tujuan utamanya adalah perlindungan masyarakat agar tercapai
kesejahteraan masyarakat.
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pemerintahan tidak langsung. Segala urusan pemerintahan
dilaksanakan oleh penguasa Madura, meskipun tetap
berada dalam kontrol pemerintah (pusat) kolonial. Sistem
pemerintahan ini antara lain menyebabkan Madura
terisolasi di bidang kemasyarakatan dan feodalisme dengan
segala aspeknya berkembang dengan sangat leluasa. Kaum
ningrat dan penguasa terjerumus dalam kehidupan
konsumerisme yang segala pembiayaannya ditanggung
oleh rakyat. Akibatnya kewibawaan penguasa menurun,
kepercayaan kepada pemegang hukum adat hilang,
sehingga muncul berbagai bentuk ketidakpastian.
Selain itu, institusi pengadilan tidak berfungsi dan
hukum tidak lagi ditaati karena sanksi bagi pelanggar
hukum dirasakan tidak sesuai dongan rasa keadilan
masyarakat. Tindakan sewenang-wenang terjadi di manamana. Pada gilirannya angka kejahatan berupa
pembunuhan meningkat pesat bila dibandingkan masamasa sebelumnya. Akan tetapi, sejak pertengahan abad ke19, ketika dimulai pemerintahan langsung, kepastian
hukum mulai dirasakan sehingga kekerasan secara drastis
berkurang, meskipun masih tetap cukup tinggi apabila
dibandingkan dengan daerah lain di Nusantara.
b. Touwen Bouwsma
Touwen Bouwsma berpendapat bahwa tindakan
kekerasan (carok) di Madura berkaitan erat dengan dua
peristiwa, yaitu pemilihan kepala desa dan remo.
Menurutnya ancaman terjadinya carok sangat mungkin
oleh peristiwa ini. Dalam peristiwa pemilihan kepala desa
para calon saling bersaing, bahkan saling menantang.
Akibatnya tak jarang calon yang kalah merasa terhina dan
upaya memulihkan harga diri yang terhina ini tiada cara
lain, kecuali diselesaikan melalui carok. Pada peristiwa
remo, potensi konflik biasanya terjadi ketika acara tarian
berlangsung. Bentuk-bentuk atau jenis-jenis tarian yang
dipilih oleh seorang anggota remo bermakna sebagai
ungkapan apa dan siapa dia. Jika bentuk atau jenis tarian
yang sama dilakukan oleh orang lain, maka muncullah
perasaan terhina pada orang yang memilih jenis tarian itu

ini dilakukan secara fleksibel, dalam arti bisa saja suatu kasus
carok, diterapkan dengan berbagai teori tentang konflik
kekerasan, namun juga hanya dengan satu teori saja, semuanya
akan diterapkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya secara
luwes, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya hukum
masyarakat Madura. Pendekatan berbagai teori tersebut akan
tetap mengacu pada kondisi-kondisi sosial budaya hukum
masyarakat Madura, sehingga melalui analisis deskripsi
mendalam dan bersifat tafsiriah, makna-makna carok dapat
diungkapkan dan dipahami sesuai dengan konteks sosial
budaya hukum masyarakat Madura.
2.

STUDI-STUDI TENTANG KONFLIK KEKERASAN
Konsep dan pengertian makna pada prinsipnya mengacu
pada kaitan antara penafsiran (interpretasi) dan penerjemahan
(translasi) antara bahasa dan kebudayaan, maka makna yang
harus dipahami dari suatu tindakan kekerasan dalam suatu
kebudayaan harus pula berkaitan dengan kedua hal tersebut,
sebagaimana dinyatakan oleh Piet Rifers yang meneliti
masyarakat di kebudayaan Mediteranian, bahwa fisik atau
tubuh seseorang adalah manifestasi kehormatannya. Meng
ganggu kehormatan seseorang berarti menyerang dan melukai
pribadi orang itu. Sebaliknya menyerang, kemudian melukai
pribadi seseorang berarti menggangu kehormatannya.
Carok selalu cenderung dikaitkan dengan ungkapan
ango ’an poteya tolang etembang poteya mata atau “lebih baik
mati putih tulang daripada menanggung perasaan malu-putih
mata”. Bahkan lebih ditegaskan lagi dalam ungkapan
tambhana todus, mate’ (obatnya malu adalah mati). Para
antropolog yang telah meneliti tentang carok, menyatakan
sebagai berikut:
a. De Jonge
Tindakan kekerasan berapa carok di Madura tidak
dapat dilepaskan dari sejarah politik pulau itu ketika
pemerintahan kolonial berkuasa sekitar abad ke-19.
Menurut De Jonge, ketika pada awal abad ke-19 di Jawa
dibentuk pemerintahan langsung oleh pemerintah kolonial
Belanda, justru di Madura tetap dipertahankan pemerintah
an sendiri. Pada waktu itu Madura berada dalam
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penggunaan sumber-sumber, tetapi juga dengan sistem politik
dan memberikan perhatian pada struktur-struktur politik yang
saling bersaing di tingkat lokal atau internasional. Hukum
kausalitas tidak hanya dilihat dalam pengertian ekonomi.
Teori tentang biologi-evolusi atau bio-sosial yang
diilhami oleh sosiologi, pertama-tama tidak membahas
ekspresi kekerasan politik dari kelompok-kelompok sosial,
tetapi melihat faktor-faktor yang mendukungnya. Menurut
pandangan kaum materialis, ciri-ciri dan sikap-sikap manusia
sebagai organisme alamiah adalah adanya keterbatasanketerbatasan dan kecenderungan-kecenderungan alamiah.
Salah satu asumsinya adalah bahwa manusia, seperti spesies
lainnya, akan berjuang untuk kebaikan kelompok mereka dan
melawan agresi atau kekerasan, jika kepentingan-kepentingan
mereka terancam oleh yang lain.
Teori psikologis dan psikoanalitis difokuskan pada
frustasi sebagai sebab utama kekerasan. Teoritisasi demikian
cenderung menyederhanakan penjelasan tingkah laku manusia,
sekaligus mengabaikan kerangka budayanya, karena inti
penjelasannya hanya berkaitan dengan kejadian-kejadian
hidup yang personal. Psikoanalitis yang dilihat sebagai bagian
dari psikologi, membahas kekerasan hanya dalam kerangka
aslinya (nativistic framework).
Teori deskriptif historis atau partikularis membantu
deskripsi sosiologi dan antropologis tentang asal-usul dan
perkembangan konflik dan kekerasan di dalam suasana
khusus, karena kekerasan dan konflik itu berlangsung
sepanjang waktu (unfold over time) dengan fokus perhatian
pada detil-detil situasional.
Teori tentang kekerasan dalam perspektif simbolik telah
diakui ikut memberikan sumbangan pada suatu pemahaman
tentang dimensi gagasan yang relatif otonom dan simbolisme
kekerasan yang bersifat implisit (apakah diungkapkan apa
tidak) baik yang terdapat dalam aktivitas ritual, keagamaan,
maupun dalam hubungan dengan kelompok-kelompok yang
lebih inferior atau outsider di dalam suatu struktur hegemonik.
Berdasarkan berbagai teori tersebut, ternyata tidak semua
teori dapat diterapkan sekaligus pada setiap peristiwa konflik
kekerasan pada etnis Madura (carok). Penerapan berbagai teori
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Para peneliti di lapangan menggunakan berbagai teori
untuk menjelaskan bagaimana suatu konflik kekerasan itu bisa
terjadi, seperti dikemukakan oleh Abbink, yaitu :
1) Teori ekologi kultural (cultural ecology theory);
2) Teori materialis kultural (materialist cultural theory);
3) Teori politik atau ekonomi politik (political or political
economy theory);
4) Teori biologi-evolusi atau bio-sosial (evolutionarybiological or bio-social theory);
5) Teori psikologis dan psikoanalitis (psychological and
psycho-analitic theory;
6) Teori deskriptif historis atau partikularis (historicaldescriptive or particularist theory);
7) Teori simbolik (symbolic theory).
Adapun penjelasan secara ringkas dari berbagai teori-teori
tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Pendekatan atau teori ekologi kultural lebih menekankan
perhatian pada hubungan manusia dengan lingkungan.
Keterbatasan alam membatasi ketersediaan sumber-sumber
pilihan tingkah laku akan menyebabkan konflik makna dan
akses terhadap sumber-sumber ini. Teori ini sangat
berpengaruh karena menempatkan faktor lingkungan sebagai
penyebab konflik.
Teori materialis kultural dilandasi oleh aspek ekologi
kultural, yang menekankan pentingnya “penjelasan kausal
infrastruktur”, hubungan antara kondisi material dan
demografi, organisasi kerja, interaksi dengan lingkungan,
kompetisi dan seleksi antara kelompok-kelompok dalam
lingkungan ini, serta motivasi-motivasi manusia dalam perang
yang pertama kali didorong oleh semua faktor ini, bukan oleh
keyakinan dan sikap-sikap yang terpola secara budaya.
Pendekatan ini mempunyai pandangan yang lebih luas tentang
hubungan kausalitas yang relevan di luar wilayah ekologi.
Teori politik atau ekonomi politik memuaskan perhatian
pada sistem saling ketergantungan yang lebih antara
kelompok-kelompok sosial dan masyarakat, persaingan
kekuasaan yang berkaitan tidak hanya dengan faktor-faktor
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dengan lingkungan sosial budaya masyarakat yang
bersangkutan. Dengan pendekatan ini, akan diperoleh suatu
deskripsi lebih rinci dan mendasar tentang semua aspek
tingkah laku kekerasan baik bersifat individual maupun
kolektif atau massal. Khusus tindakan kekerasan yang bersifat
kolektif, biasanya dikaitkan dengan ketegangan-ketegangan
atau konflik yang terjadi dalam struktur sosial, politik (negara)
dan struktur ekonomi. Pandangan ini menganggap konflik
kekerasan erat kaitannya dengan ketegangan internal dan
konflik-konflik yang terjadi dalam struktur-struktur tersebut.
Tindakan kekerasan yang disebut carok dalam masyarakat
Madura hampir selalu bersifat individual, meskipun
kadangkala terjadi juga carok massal yang mulanya bersifat
individual. Ketika faktor lingkungan mulai berperan (dimulai
dari tingkat keluarga sampai tingkat dusun dan desa), maka
carok massal menjadi tak terelakkan. Carok massal tak lebih
dari eskalasi konflik individual yang berkaitan dengan faktor
lingkungan sosial yang melingkupinya.
Pendekatan antropologis dengan studi etnografis mampu
mengkaji dan memahami relasi antara kekerasan dan
konstruksi budaya yang proses pembentukannya sebagian
didasarkan pada simbolisme personal dan sosial atau mungkin
juga peribahasa. Semua itu kemudian biasanya selalu
mendasari terjadinya tradisi kekerasan dalam masyarakat.
Bahkan dalam banyak kasus kekerasan justru dianggap
merupakan bagian dari budaya masyarakat yang bersangkutan.
Kajian-kajian secara historis semuanya tidak pernah
menyangkal bahwa kekerasan telah ada sejak adanya manusia,
sehingga kekerasan dapat dikatakan juga sebagai bagian dari
budaya manusia (human culture).
Kekerasan sebagai bagian dari budaya cenderung selalu
didistribusikan dari generasi ke generasi, baik dalam pola-pola
sosialisasi maupun dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang
bermakna ritual. Sebagian besar masyarakat, sering meng
anggap kekerasan sebagai sesuatu yang harus diterima (taken
for granted), penggunaan kekerasan dan intimidasi merupakan
bagian dari budaya regional; kemampuan untuk memaksa
dengan kekerasan fisik dihargai dalam budaya regional itu
sendiri.
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B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti
merumuskan dua permasalahan yaitu :
1. Persoalan-persoalan apa sajakah yang menjadi latar belakang
terjadinya carok?
2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam pencegahan
dan penanggulangan carok?
C. PEMBAHASAN
1. KONSEP
DAN
TEORI
TENTANG
KONFLIK
KEKERASAN
Tidaklah mudah memformulasikan suatu konsep
kekerasan yang meliputi semua bentuk kekerasan. Dalam
bahasa sehari-hari konsep kekerasan meliputi pengertian yang
sangat luas mulai dari tindakan penghancuran harta benda,
pemerkosaan, pemukulan, perusakan yang bersifat ritual,
penyiksaan sampai pembunuhan. Konsep kekerasan secara
umum pada intinya mengacu pada dua hal : pertama, suatu
tindakan untuk menyakiti orang lain, sehingga menyebabkan
luka-luka atau mengalami kesakitan dan kedua, penggunaan
kekuatan fisik yang tidak lazim dalam suatu kebudayaan.
Menurut Abbink pandangan-pandangan instrumental
tentang tindakan kekerasan masih sangat dominan. Kekerasan
diinterpretasikan sebagai tingkah laku yang direncanakan dan
karenanya dapat diduga dari kondisi-kondisi material
(kelangkaan sumber-sumber, eksploitasi terhadap manusia)
atau kondisi psikologis (frustasi-agresi).
Ada beberapa faktor lain yang harus diperhitungkan, yaitu
simbolisme budaya serta pesan-pesan yang harus diungkapkan
dan dipahami maknanya sesuai dengan lingkungan sosial
budaya masyarakat. Karena konsep kekerasan sangat
tergantung pada lingkungan sosial budaya masyarakat, maka
pendekatan antropologis dengan studi etnografis selayaknya
lebih dikonsentrasikan pada cara-cara melakukan kekerasan
yang didalamnya berperan nilai-nilai serta kendala-kendala
sosial yang ada.
Dimensi proses terjadinya setiap bentuk kekerasan akan
dapat lebih mudah ditangkap dan ditafsirkan maknanya sesuai

495

penghidupan), dan agamanya diganggu, maka hati, perasaan dan
pandangan orang Madura dapat menjadi petteng (gelap). Sebagai
akibatnya, tanpa berpikir panjang dan dengan bermata gelap akan
digunakannya tindak kekerasan guna menghilangkan atau
menghapus rasa malo tadi.
Rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi alam yang tandus
ikut memicu terjadinya carok. Berdasarkan data statistik dari BPS,
sejak dahulu sampai sekarang penduduk Madura yang tak lulus
sekolah dasar bisa dikatakan cukup tinggi. Rendahnya pendidikan
dan kurangnya pengetahuan, serta didukung kondisi alam yang
tandus, membentuk sifat warga menjadi temperamental.
Kondisi ini diperparah juga oleh karena lemahnya penegakan
hukum. Tak jarang pelaku carok (pembunuhan) yang seharusnya
dapat divoms hukuman maksimal mati, penjara seumur hidup atau
20 (dua puluh tahun) tahun misalnya, banyak yang divonis kurang
dari itu. Hal ini karena adanya proses nabang dari kedua belah
kubu yang bertikai, suatu proses mempengaruhi penegakan hukum,
mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai
vonis di pengadilan.
Carok merupakan perkelahian sesama lelaki satu lawan’ satu
dengan menggunakan celurit. Dilakukan secara berhadap-hadapan,
jika terjadi perkelahian yang salah satu pelakunya memukul dari
belakang, tak bisa disebut carok. Ada sikap jantan dan ksatria
dalam carok. Dahulu orang yang akan melakukan carok
menjadwalkan tempat dan waktunya.
Dewasa ini ada indikasi orang melakukan carok dalam
pengertian yang berbeda. Ketika hukum tak mampu lagi
mengekang naluri kekerasan dan ketika hukum beserta aktor
hukumnya di mata warga masyarakat dipandang tak mampu lagi
untuk melindungi warga masyarakat dan memuaskan rasa keadilan,
maka warga masyarakat akan mencari solusi sendiri. Hal inilah
yang memberi suatu gambaran bahwa itu merupakan sebuah
kontrol sosial baru di masyarakat, yang keberadaannya justru
dianggap benar oleh sebagian masyarakat, walaupun dilakukan
dengan cara-cara kekerasan, seperti juga yang terjadi pada
masyarakat Madura dengan perilaku caroknya.
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FENOMENA KONFLIK KEKERASAN
(Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Buruk Carok)
Oleh : Cahyono, SH., MH.
A. LATAR BELAKANG
Carok pada masyarakat Madura sudah menjadi tradisi atau
budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun. Carok cukup
merepotkan bagi aparat penegak hukum, dikarenakan dapat
menimbulkan korban yang relatif cukup banyak dan ada upaya
balas dendam dari masing-masing kelompok yang bertikai, serta
sewaktu-waktu bisa muncul kembali dalam suasana yang tak
terduga.
Carok merupakan institusionalisasi kekerasan yang berkait
erat dengan kondisi struktur budaya, sosial, ekonomi, agama dan
pendidikan. Para pelaku carok nampaknya tidak mampu mencari
dan memilih opsi lain dalam upaya menemukan solusi, ketika
mereka sedang mengalami konflik, sebab carok dianggap lebih
memenuhi rasa keadilan. Selama itu ada tindakan pelecehan
terhadap harga diri yang membuat orang Madura malu, tentunya
akan terjadi carok.
Carok dan kekerasan di tanah Madura bisa dilacak dari masa
silam daerah ini. Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura,
setidaknya sudah teijadi sejak kedatangan Belanda melalui bendera
Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada tahun 1700-an.
Sebagai daerah yang tak dikontrol langsung, daerah ini penuh
dengan ketidakpastian. AJshimya setiap orang menyelesaikan
persoalannya sendiri-sendiri, untuk mendapatkan keadilan (selfhelp) walaupun dengan jalan main hakim sendiri, salah satunya
dengan carok.
Pemantik carok bermacam-macam, biasanya masalah
perempuan, tanah, air, kesalahpahaman dan sebagainya; namun
semuanya bermuara pada satu hal, yaitu adanya harga diri yang
dilecehkan. Ini berkaitan dengan konsep maloh, malu yang
diakibatkan orang luar, yang membuat seseorang merasa tadek
ajinah, tak berharga. Kalau terlanda malo, mungkin karena merasa
kehormatan, hak (antara lain meliputi istri, ternak, air untuk sawah,
tanah, warisan, harta kekayaan, pekerjaan sebagai sumber
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2.
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Akibat perkawinan di bawah umur menyebabkan sering
terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan tingkat
perceraian cenderung meningkat. Pertengkaran yang
terjadi umumnya disebabkan oleh faktor kesalahpahaman
dan faktor ekonomi.

Saran
1. Upaya untuk menekan perkawinan di bawah umur di
wilayah Pemerintah Kota Tangerang, maka pemutaran
film (bioskop) dan kaset video, VCD hams diperketat
pengawasannya agar film-film yang sifatnya pomo tidak
diper-tontonkan. Di samping itu, para orang tua hams
selektif mengendalikan anak-anaknya terhadap dampak
televisi, khususnya tayangan-tayangan film yang tidak
layak ditonton oleh anak-anak, karena cenderung pomo.
2. Upaya untuk memasyarakatkan ketentuan batas umur
perkawinan dan dispensasi perkawinan di bawah umur
masyarakat hams diberi pemahaman tentang ketentuan
tersebut, sedangkan untuk mencegah terjadinya tindakan
manipulasi umur perkawinan, maka setiap anak yang lahir
hams dibuatkan akta kelahiran, atau paling tidak
dibuatkan surat kenal lahir oleh kepala desa dan
dilegalisasikan oleh camat, selambat-lambatnya sebelum
seorang anak masuk sekolah Taman Kanak-Kanak atau
Sekolah Dasar (SD).
3. Bagi peneliti lanjutan diharapkan dapat meneliti lebih
jauh khususnya yang terkonsentrasi pada prosedur
pelaksanaan perceraian di wilayah Pemerintah Kota
Tangerang yang diduga cendemng terjadi penyimpanganpenyimpangan, baik menurut ketentuan undang-undang,
maupun menurut ketentuan Hukum Islam.

berpotensi untuk menduduki posisi manajer dan pimpinan
puncak untuk masa yang akan datang.
3)

Kepentingan Nasional
Pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat ber
manfaat bagi kepentingan nasional. Hal ini karena individuindividu yang berpotensi tinggi dapat dimanfaatkan pula oleh
pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas
nasional. Mereka dapat dijadikan tenaga-tenaga ahli dalam
bidang tertentu untuk membantu program pemerintah.

Adapun tujuan pengembangan kualitas sumber daya manusia
harus berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan
kepentingan nasional. Tujuan pengembangan kualitas sumber daya
manusia adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada
untuk kebutuhan organisasi pada masa datang.
Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan
dan kesadaran akan pentingnya pencegahan perkawinan dini
dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak di bawah
umur dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia di
Indonesia.
C. PENUTUP
1.

Kesimpulan
1.

2.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
sampai sekarang. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan di
bawah umur tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat
(1) dan (2) karena pelaksanaannya tanpa dispensasi
pengadilan agama dan terjadi penyimpangan dalam
penetapan umur perkawinan. Persentase perkawinan di
bawah umur relatif tinggi di wilayah Pemerintah Kota
Tangerang masih terjadi antara 50-60%.
Faktor-faktor
yang
melatarbelakangi
terjadinya
perkawinan di bawah umur adalah faktor ekonomi,
pendidikan sosial-budaya dan lingkungan (pergaulan
bebas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan
(pergaulan bebas) merupakan faktor yang paling
berpengaruh (dominan), selanjutnya faktor ekonomi dan
sosial-budaya. Sedangkan faktor pendidikan merupakan
faktor yang kurang berpengaruh.
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d.

e.

f.

g.

bawah umur dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini
dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi
persyaratan melangsungkan perkawinan.
Dalam kenyataan prosedur pelaksanaan perkawinan dini di
bawah umur, umumnya dilangsungkan tanpa dispensasi
pengadilan agama, bahkan terjadi penyimpangan dalam hal
penambahan umur. Hal itu antara lain disebabkan karena faktor
biaya dan birokrasi, kurangnya komunikasi hukum, lemahnya
penegakan hukum serta perangkat hukumnya itu sendiri.
Selain tidak efektifnya pelaksanaan ketentuan dispensasi, maka
latar belakang yang mendorong terjadinya perkawinan dini di
bawah umur dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik
ekonomi, pendidikan, budaya (adat)/serta akibat pergaulan
(keadaan memaksa).
Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bagi pasangan suami
istri di bawah umur yakni seringnya terjadi pertengkaran dalam
rumah tangga dan bahkan cenderung berakibat perceraian.
Gejala ini antara lain disebabkan karena kurangnya kematangan
jiwa dan pemikiran rendahnya pendidikan serta keadaan
ekonomi.
Diperlukan suatu konsep pemecahan terhadap faktor-faktor
yang melatar-belakangi perkawinan dini di bawah umur,
dampak yang diakibatkan dan efek-tivitas dispensasi.

Selanjutnya dijelaskan tentang kepentingan pengembangan
kualitas sumber daya manusia. Ada 3 (tiga) kepentingan dalam
sumber daya manusia, yaitu kepentingan individu, kepentingan
organisasi, dan kepentingan nasional.
1) Kepentingan Individu
Pengembangan sumber daya manusia sangat penting bagi
setiap individu, karena dapat membantu meningkatkan
potensinya, begitu pula keputusan individu dapat dicapai
melalui pembangunan karier.
2) Kepentingan Organisasi
Pengembangan sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi
organisasi dalam mendapatkan individu yang memenuhi
kualifikasi. Dengan adanya pengembangan kualitas sumber
daya manusia, dapat disiapkan individu-individu yang
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diinginkan dan dianggap perlu. Pendapat ini juga didukung oleh
Satjipto Raharjo karena menganggap bahwa hukum dapat
digolongkan sebagai faktor penggerak awal yakni memberikan
dorongan pertama secara sistematis.
Lebih lanjut dalam tulisan ini yang mendasari dapat dijabarkan
juga sebagai berikut:
a. Efektivitas hukum jika ditinjau dari aspek sosial yuridis dapat
mengkaji efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik dari segi materi
hukumnya, perangkat hukum/fasilitas pendukung pelaksana
hukum serta kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku
masyarakat.-Pandangan tersebut sesuai dengan landasan teori
yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa berlakunya
aturan hukum secara efektif setidaknya diperlukan keserasian
antara empat faktor, yaitu :
1. Hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Mentalitas petugas pelaksana hukum.
3. Fasilitas pendukung pelaksana hukum.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku
mayarakat.
b. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan ditetapkan ketentuan batas umur bagi calon suami
istri yaitu pria umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita umur
16 (enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap ketentuan
tersebut, maka perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah
mendapat dispensasi pengadilan
agama.
Pencegahan
perkawinan di bawah umur menurut ketentuan Undang-Undang
Perkawinan antara lain dimaksudkan untuk menjaga kesehatan
suami istri dan keturunan, serta mengarah kepada kematangan
jiwa/pemikiran. Menurut Satjipto Rahardjo, dilihat dari proses
perkembangan masyarakat menuju kepada masyarakat industri,
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan patut dicatat
sebagai suatu kemajuan yang pesat.
c. Permohonan dispensasi perkawinan dini diajukan oleh kedua
orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama dalam
wilayah hukum pemohon. Setelah memeriksa dalam
persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang
memungkinkan untuk memberikan dispensasi perkawinan di
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“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. ”
Selanjutnya Pasal 28 i Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945
berbunyi:
“Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. ”
Kemudian Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19
(sembilan betas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam
betas) tahun. ”
Lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam Pasal 1 Ayat (2) UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi
sebagai berikut:
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi. ”
Selanjutnya Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak, dikatakan sebagai berikut:
“Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu
sumber daya manusia, yang merupakan potensi dan penerus citacita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras,
dan seimbang. ”
Selanjutnya pendapat Roscoe Pound bahwa hukum sebagai
alat untuk membangun masyarakat (law as a tool o f social
egineering) digunakan sebagai dasar dari applied theory. Hukum
dan ekonomi merupakan dua sistem dari sistem kemasyarakatan
yang sering berintegrasi satu dengan yang lainnya.
Mochtar Kusumaatmaja lebih lanjut mengelaborasi bahwa
hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Suatu teori’yang
didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan dan
ketertiban dalam proses pembangunan merupakan sesuatu hal yang
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utamakan kepentingan seluruh rakyatnya. Pemerintah sebuah
negara hukum bertugas selain menjaga keamanan rakyatnya juga
berfungsi untuk memajukan kesejahteraan bangsanya. Dalam
sebuah negara kesejahteraan, pemerintah turut secara aktif
berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yakni sebagai stabilisator
dan katalisator pembangunan.
Intensitas campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi
di sebuah negara kesejahteraan berbeda-beda antara satu negara
dengan negara lainnya, namun secara umum dapat dikatakan
bahwa tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum (bestuursszorg)
yang dipegang oleh pemerintah merupakan ciri-ciri sebuah negara
kesejahteraan. Utrecht menyebutkan mengenai hal ini sebagai
berikut:
“Bestuursszorg itu mempakan tugas pemerintah welfare state, yaitu
suatu negara hukum modem yang memerhatikan kepentingan
seluruh rakyat.... Dapat dikatakan bahwa adanya bestuursszorg
tersebut menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu welfare
state. ”
Aristoteles merupakan pelopor adanya perbedaan hukum alam
dengan hukum positif di mana disebutkan bahwa hukum alam
bersifat menambah pada hukum positif, serta kekosongan yang
terdapat pada hukum positif akan dipenuhi oleh hukum alam.
Hukum alam menurut Aristoteles berlaku tetap dan di segala
tempat, sementara, hukum positif sepenuhnya tergantung dari akal
manusia. Namun demikian, Aristoteles berpendapat bahwa hukum
positif dapat saja menyimpang dari hukum alam sepanjang
masyarakat menghendakinya, penyimpangan mana tidak berarti
bahwa hukum positif menghapuskan hukum alam. Di pihak lain,
Cicero berpendapat bahwa hubungan antara hukum positif dengan
hukum alam dapat dilihat dari ajaran yang menyatakan bahwa
hukum positif hanyalah merupakan perwujudan dari hukum alam,
dan oleh karena itu hukum positif harus dibuat berdasarkan hukum
alam.
Middle Range Theory yang relevan digunakan adalah di dalam
Pasal 28 b Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi
sebagai berikut:
“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah. ”
Dan Ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
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6.

Akibat pergaulan bebas, sehingga hamil sehelum menikah.

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan dini
tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Anak tersebut terpaksa putus sekolah, Undang-Undang Diknas
menyatakan anak yang sudah menikah tidak boleh ikut
bersekolah (SD, SMP dan SMA).
2. Anak kehilangan kehidupan yang ceria masa kecilnya.
3. Menghambat perkembangan kejiwaan/kepribadiau anak.
4. Anak tersebut dipaksa untuk menjadi cepat dewasa.
5. Kurang matang dalam berpikir untuk mengambil
keputusan/kebij akan.
6. Dalam mengurus rumah tangga sebagai suami dan istri, kurang
pas dan cenderung kurang bertanggung jawab.
7. Sering terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut.
8. Tingkat perceraian tinggi.
Bahwa dalam hal kesetaraan gender, wanita seringkah menjadi
objek penderita oleh para kaum pria. Ada kesan bahwa pria lebih
unggul ketimbang wanita. Dalam hal ini wanita tidak banyak
pilihan, apalagi orang tua si gadis memandang anak gadisnya
sebagai anak yang segala urusan masih orang tua yang menentukan
dan bertanggung jawab.
Sehingga kesan yang paling nyata, kesetaraan gender masih
kental berlaku di Indonesia.
B. PERMASALAHAN
Pembangunan sumber daya manusia merupakan sasaran utama
tujuan pembangunan nasional, karena secara implisit manusia
adalah subjek dan sekaligus sebagai objek pembangunan.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat,
menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan negara Indonesia
ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan
demikian, Grand Theory yang menjadi dasar filsafat tulisan ini
adalah Negara Kesejahteraan (Welfare State). Dari Pancasila dan
UUD 1945 dapat dilihat bahwa negara Republik Indonesia
merupakan sebuah negara kesejahteraan (welfare state,
welvaarsstaat). Yudha Bhakti menyebutkan bahwa suatu negara
kesejahteraan merupakan tipe negara hukum modem yang meng-
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dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
yang berstatus sebagai hukum negara dalam kaitannya terhadap
hukum agama mengenai ketentuan-ketentuan sahnya perkawinan.
Hal itu dapat menimbulkan kontroversi, bagaimana hubungan
antara hukum agama dengan hukum negara. Khususnya apabila
tedadi benturan hukum seperti halnya syarat-syarat pelaksanaan
perkawinan dini berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Perkawinan pelaksanaannya harus disertai dispensasi pengadilan
agama sedangkan menurut Hukum Islam tidak ada ketentuan
mengenai batas umur untuk melang-sungkan perkawinan.
Berdasarkan akidah Hukum Islam apabila hukum negara
bertentangan dengan hukum agama maka yang berlaku adalah
hukum agama. Dengan demikan, ketentuan batas umur yang telah
ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan materi hukumnya
lemah.
Selanjutnya sebagai contoh kasus adalah perkawinan Syeh
Pudjiono (48) tahun dengan istrinya Lutfianah Ulfa (12) tahun
yang menghebohkan itu di mana Syeh Pudjiono oleh pihak
kepolisian dijadikan tersangka dalam kasus pidana, disangka
melanggar Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak juncto Pasal 293 KUHP.
Memang masalah dalam hal perkawinan dini bila dibawa ke
dalam ranah Hukum Adat, Bangsa Indonesia dahulu kala mengenai
perkawinan dini antara lain, kawin gantung, dalam Hukum Adat
Bugis dikenal istilah kawin s or o artinya ijab kabul sudah
dilaksanakan pada umur sekitar 12-13 tahun. Bahkan ada yang
dikawinkan dalam umur ± 9 tahun, dengan syarat nanti setelah si
wanita sudah haid atau menstruasi sekitar ±13 tahun baru boleh
dikumpuli oleh suaminya atau pada umur ±15 tahun sesuai umur
dewasa dalam Hukum Adat (Yuriprudensi Mahkamah Agung).
Adapun alasan sehingga terjadinya perkawinan dini adalah
sebagai berikut:
1. Adat kebiasaan meneruskan kebiasaan leluhur para pendahulu.
2. Banyak istri muda adalah simbol kemakmuran kaum pria.
3. Menghindari rasa malu karena takut anaknya menjadi perawan
tua.
4. Para orang tua ingin cepat melepaskan tanggung jawab.
5. Menj adi kebanggaan para orang tua.
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secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.
Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna
menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik,
mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk
mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai
peneras bangsa yang potensial, tangguh memiliki nasionalisme
yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta
berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan
negara.
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin,
yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18
(delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan
anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, pembangunan
sumber daya manusia ini meletakkan kewajiban memberikan
perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :
a. nondiskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.
Dalam
melakukan
pembinaan,
pengembangan
dan
perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga
perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia
usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.
Suatu bangsa dalam membangun sumber daya manusia dan
mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan
membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini
merupakan suatu usaha yang terus-menerus dari generasi ke
generasi.
Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup
dan dasar tata masyarakat. Karena itu, usaha-usaha untuk
memelihara, membina, dan meningkat-kan kesejahteraan anak
haruslah didasarkan falsafat Pancasila dengan maksud untuk
menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa.
Efektivitas ketentuan batas umur adalah tanggung jawab
aparat, seperti Kepala Desa, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan
PPPN serta Pengadilan Agama Perkawinan dewasa ini berkenaan
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TINJAUAN HUKUM ATAS PERKAWINAN DINI
DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM UPAYA
PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

H.M. Abdi Koro
Abstract
The analysis o f the early marriage in regards to the law with the
protection o f the under age child towards the development o f the
quality o f human resources, that the results o f this research was
qualified as the legal research that was inter and multi disciplinary, so
as the source o f the data that came from the bibliography research, was
supported by results o f field work through the interview. The data was
gathered to be analyzed through the juridical analysis method
quantitative by depicting the data in accordance with the problem
henceforth was interpreted, systemized, as well as was given by the
argumentation to get the conclusion.
Results o f the research showed evidently the lower age limit fo r the
woman to be married resulted in the rate o f the birth being higher, also
showed the existence o f the life in the household not harmonious. In the
implementation o f the marriage, the manipulation o f the age, without
the court's dispensation happened. Factors that affected it in part, the
free association, the culture/the tradition, education, economics, as a
result the development o f human resources was doubted, become more
immature, often quarrelling, the high divorce, and often were being
sick. The child was forced to drop out o f school, the child lost the
cheerful life in the childhood, and hindered to psychological
development/ the identity o f the child was forced to become fa st mature
as adult. In connection with that then marriage regulations o f the
number 1 in 1974 determined the age limit to be married, the man is 19
years old whereas the woman is 16 years old.
A. PENDAHULUAN
Pembangunan sumber daya manusia menegaskan bahwa
pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah,
dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan
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penyelidikan dan penyidikan yakni penggeledahan dan
penyitaan yakni perlu adanya izin pengadilan.
Sehingga kalau ada wacana penyadapan harus ada izin
pengadilan bukan merupakan barang tabu dan bukan hal yang
bertentangan dengan hukum bahkan praktik selama ini “izin
pengadilan” bukanlah sesuatu yang menghambat proses
penanganan perkara (terutama dengan adanya lembaga izin
persetujuan telah dilakukan penyadapan) bahkan ijin pengadilan
mempunyai nilai lebih dan nilai positif yakni adanya lembaga
penilai dan penyeimbang antara kewenangan penyidik dan hak
asasi manusia c.q. orang yang disadap.
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yang sama sekali tidak mengenal izin pengadilan dalam
penyadapan.
Lebih lanjut dari ketentuan Pasal 28 Ayat (2) pihak yang
menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka
persidangan baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh
Terdakwa, termasuk di dalamnya hasil penyadapan adalah hakim.
Dengan demikian, sekali lagi hakim diberikan beban yuridis oleh
pembuat undang-undang untuk menentukan keabsahan dari “hasil
penyadapan” dalam tindak pidana korupsi dengan batasan-batasan
yuridis sahnya suatu penyadapan yang minim.
D. IZIN PENGADILAN UNTUK PENYADAPAN : BUKAN
BARANG TABU
Dari penelaahan beberapa aturan perundang-undangan terlihat
ada kesamaan dan sekaligus perbedaan aturan yang mencolok,
yakni:
• Persamaannya : UU PTPK, UU KPK, UU Pengadilan Tipikor,
UU Narkotika, UU Psikotropika, UU Terorisme menyatakan
“penyadapan” merupakan bagian dari penyelidikan dan
penyidikan suatu tindak pidana.
• Perbedaannya:
Dari izin pemberian dari penyadapan itu sendiri:
- UU PTPK, UU KPK, UU Pengadilan Tipikor, tidak diatur
mengenai keharusan penyadapan perlu izin atau perintah dari
pihak manapun termasuk dari ketua pengadilan negeri.
- UU Terorisme, penyadapan harus dilakukan atas perintah
ketua pengadilan negeri.
- UU Narkotika, penyadapan dilakukan atas izin dari ketua
pengadilan dan jika telah dilakukan bisa minta persetujuan
penyadapan.
- UU Psikotropika, penyadapan dilakukan atas atas perintah
tertulis kapolri atau pejabat yang ditunjuknya.
Terlihat “izin Pengadilan c.q. Ketua Pengadilan Negeri”
menjadi titik pembeda, tetapi jika dikaitkan dengan
“penyadapan” merupakan bagian dari penyelidikan, penyidikan
suatu tindak pidana maka seharusnya penyadapan juga hams
senada dan sejiwa dengan lembaga-lembaga hukum lain dalam
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(b) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang
dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang
tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas,
maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau
perforasi yang memiliki makna.
Selanjutnya dalam perkara tindak pidana korupsi ada “wadah
yuridis” untuk menampung hasil “penyadapan” dalam teknis di
persidangan yakni dalam UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(UU No. 40 Tahun 2009). Di mana menurut penjelasan umum UU
Pengadilan Tipikor, hukum acara yang digunakan dalam
pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada
dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur alat bukti
yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang
diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penekanan dari “harus diperoleh secara sahnya penyadapan”
adalah karena adanya aturan Pasal 28 Ayat (1) yang menyatakan
“Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk
alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh
secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”,
penjelasan pasalnya menyatakan penyadapan sebagai alat bukti
hanya dapat dilakukan terhadap seseorang apabila ada dugaan
berdasarkan laporan telah dan/atau akan terjadi tindak pidana
korupsi.
Terlihat jika membaca ketentuan tersebut syarat sahnya dari'
“penyadapan” dalam tindak pidana korupsi adalah :
• Harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
• Penyadapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang apabila
ada dugaan berdasarkan laporan telah dan/atau akan terjadi
tindak pidana korupsi.
Dalam UU Pengadilan Tipikor tidak menyebut sama sekali
izin atau persetujuan dari KPN sebagai salah syarat sahnya suatu
penyadapan dan hal ini sesuai dengan UU PTPK dan UU KPK
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dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari
Ketua Pengadilan, maka “surat penyadapan” adalah surat izin
penyadapan dari ketua pengadilan negeri.
Ketentuan lebih khusus dari penyadapan dalam tindak pidana
narkotika adalah :
• Penyadapan dapat diperpanjang 1 (satu) kali jangka waktu yang
sama (Pasal 77 ayat (3));
• Dalam keadaan mendesak dan penyidik harus melakukan
penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari
ketua pengadilan negeri lebih dahulu (Pasal 78 ayat (1)).
• Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan
negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) (Pasal 78 Ayat 2).
Demikianlah UU Narkotika memberikan aturan rinci dari
penyadapan, yakni:
• Penyadapan dilakukan jika telah ada bukti cukup.
• Izin penyadapan dari ketua pengadilan negeri dalam dua bentuk
yakni izin penyadapan dan surat persetujuan penyadapan.
• Penyadapan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan sejak surat
penyadapan diterima penyidik.
C. ASPEK FORMIL DARI PENYADAPAN : SYARAT
SAHNYA SUATU PENYADAPAN
Dari beberapa aturan ternyata penyadapan dikenal dalam
penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, di mana hasil
penyadapan itu sendiri nantinya akan berwujud menjadi suatu alat
bukti yang akan diajukan ke persidangan.
Dalam perkara tindak pidana korupsi, hasil penyadapan ini
terakomodasi menjadi alat bukti dengan adanya ketentuan Pasal 26
a UU No. 20 Tahun 2001 yang menentukan bahwa, alat bukti
dalam hubungannya dengan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP khusus
untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh d ari:
(a) Alat bukti lain yang bempa informasi yang diucapkan,
dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat
optik atau yang serupa dengan itu;
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menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan
komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat
komunikasi elektronik lainnya (Vide Pasal 1 angka 19). Dalam
penjelasan umumnya, penyadapan ini dikatakan sebagai “suatu
teknik penyidikan” untuk mencegah dan memberantas
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika yang modus operandinya semakin canggih.
Lebih lanjut yang berhak melakukan penyadapan dalam tindak
pidana narkotia adalah penyidik BNN (Pasal 75 huruf i),
penjelasan pasalnya menyatakan “penyadapan” adalah kegiatan
datau serangkaian kegiatan penyeledikan dan/atau penyidikan yang
dilakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik
sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau
pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik
lainnya. Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan
elektronik dengan cara antara lain :
a. pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk
mendengar/merekam semua pembicaraan (bugging);
b. pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa
dilacak keberadaannya (bird dog);
c. intersepsi internet;
d. cloning pager, pelayanan singkat (SMS), dan faks;
e. CCTV (Close Circuit Television);
f. Pelacak lokasi tersangka {direction finder).
Hal penting dari ketentuan Pasal 75 UU Narkotika adalah
batasan dari objek yang disadap yakni : harus terkait dengan
penyalahgunaan dan perederan gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika dan setelah terdapat bukti awal yang cukup. Hal ini
semakin dikuatkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) bahwa
penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i
dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan
dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat
penyadapan diterima penyidik.
Ketentuan di atas menimbulkan pertanyaan, apakah yang
dimaksud dengan “surat penyadapan”, ternyata jika kita membaca
ketentuan Pasal 77 ayat (2) bahwa penyadapan sebagaimana

478

Dengan demikian, UU Terorisme memberikan batasan dari
tata cara penyadapan itu sendiri, yakni:
• Harus atas perintah ketua pengadilan negeri (KPN).
• Jangka waktu penyadapan paling lama 1 (satu) tahun.
• Harus dilaporkan kepada atasan penyidik yang melakukan
penyadapan.
Dari adanya kewenangan KPN dalam masalah penyadapan,
terlihat UU Terorisme menekankan status yuridis penyadapan
disesuaikan dengan lembaga lain dalam penyidikan yakni
penggeledahan dan penyitaan, yakni mensyaratkan adanya campur
tangan dari Pengadilan c.q. Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk
izin, yang dalam UU Terorisme berbentuk “perintah”. Di mana
sebagaimana ternyata dalam KUHAP, izin dari ketua pengadilan
berkaiatan dengan penggeledahan dan penyitaan berbentuk :
• Surat izin penggeledahan (Pasal 33 Ayat 1 KUHAP).
• Surat persetujuan penggeledahan (Pasal 34 Ayat 2 KUHAP).
• Surat izin penyitaan (Pasal 38 Ayat 1 KUHAP).
• Surat persetujuan penyitaan (Pasal 38 Ayat 2 KUHAP).
• Surat izin khusus ketua pengadilan negeri untuk :
- Penyitaan surat/tulisan dari mereka yang berkewajiban
menurut undang-undang untuk merahasiakannya (Pasal 43
KUHAP).
- Pemeriksaan surat (Pasal 47 Ayat (1) KUHAP).
Nyata jika melihat dan mencermati aturan-aturan tentang
penyadapan tersebut di atas terlihat perbedaan aturan yang
mencolok, isi pengaturan yang sangat minim dan riskan terjadi
pendistorsian dalam pelaksanaannya di lapangan. Karenanya baru
pada tahun 2009 terlihat pembuat undang-undang mulai menyadari
perlunya pengaturan “penyadapan” secara terperinci hal ini bisa
terbaca dari aturan-aturan yang tersebut dalam UU Narkotika (UU
No. 35 Tahun 2009) dan UU Pengadilan Tipikor (UU No. 40
Tahun 2009).
Dalam UU Narkotika bahkan lebih maju dari undang-undang
manapun yang mengenalkan penyadapan yakni dengan
memberikan batasan mengenai penyadapan sebagai kegiatan atau
serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara
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merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh
penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan
informasi yang diperlukan atas :
(a) Permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala
Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
(b) Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai
dengan undang-undang yang berlaku.
• Dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf b Perpu No. 1 Tahun 2002
tentang Terorisme kewenangan penyidik adalah b. menyadap
pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang
diduga digunakan untuk mempei siapkan, merencanakan, dan
melakukan tindak pidana terorisme.
• Dalam Pasal 12 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dinyatakan
“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c,
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. melakukan
penyadapan dan merekam pembicaraan.
Berbeda dengan UU Narkotika Tahun 1997, ternyata dalam
UU PTPK, UU KPK, UU Terorisme dan UU Telekomunikasi sama
sekali tidak memberikan aturan mengenai pengertian yuridis dari
“penyadapan”, sehingga secara normatif tidak ada batasan resmi
dan formal dari penyadapan itu sendiri. Bahkan khusus dalam
perkara tindak pidana korupsi ternyata istilah “penyadapan” bukan
berasal dari ketentuan pasal UU PTPK tetapi hanya dimuat dalam
penjelasan pasalnya. Lebih lanjut dalam UU PTPK dan UU KPK
tidak terlihat ada rincian tata cara penyadapan, lebih khusus tidak
diatur mengenai harus ada atau tidaknya izin dari pihak pengadilan
untuk pelaksanaan penyadapan itu sendiri.
Dalam UU Terorisme dibandingkan UU PTPK dan UU KPK
ada hal lain yakni dengan diaturnya tata cara penyadapan yakni
dengan adanya ketentuan Pasal 31 Ayat (2) dan (3), yakni:
(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah ketua pengadilan
negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2)
harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan
penyidik.
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penyelidikan dan penyidikan, padahal seperti tersebut di atas
hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) sama sekali tidak
mengenai lembaga dari “penyadapan”.
Kemunculan penyadapan sebagai aturan khusus sebenarnya
mulai secara normatif dikenal pada tahun 1997 ketika
diundangkannya UU Psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997) yang
berlaku mulai berlaku tanggal 11 Maret 1997 dan UU Narkotika
lama (UU No. 22 Tahun 1997) yang berlaku mulai tanggal 01
September 1997.
Dalam Pasal 55 UU Psikotropika ditentukan bahwa penyidik
diperbolehkan melakukan penyadapan terhadap, pembicaraan
melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya
yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras
membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana
psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling
lama 30 (tiga puluh) hari dan penyadapan pembicaraan tersebut
hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya
(Penjelasan Pasal 55).
Kewenangan melakukan penyadapan juga diberikan kepada
penyidik dalam UU Narkotika lama yakni UU No. 22 Tahun 1997
(Pasal 66 Ayat 2) penyadapan mana hanya dapat dilakukan atas
izin tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
atau pejabat yang ditunjuknya, bahkan UU Narkotika lama ini
memberikan batasan dari penyadapan sebagai kegiatan atau
serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang
dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
dengan cara melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon
dan/atau alat komunikasi elektronika lainnya (Pasal 1 angka 18).
Lebih lanjut kemudian ada beberapa aturan undang-undang
menyebutkan “penyadapan” dalam aturannya yakni di antaranya :
• Dalam Penjelasan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menyatakan
kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk
melakukan penyadapan (wiretapingj.
• Dalam Pasal 42 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi menentukan bahwa, untuk keperluan proses
peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat
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“Kecuali intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan
hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi
penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undangundang”. Dengan demikian, kegiatan penyadapan yang dilarang
adalah jika ditujukan bukan untuk kepentingan publik atau
ditujukan untuk kepentingan pribadi atau perseorangan sehingga
kegiatan penyadapan oleh penegak hukum untuk kepentingan
penegakan hukum (bersifat publik) tidak dilarang.
Lebih lanjut UUD 1945 juga memberikah dasar konstitusional
bagi adanya pembatasan hak pribadi seseorang i.e. dalam bentuk
penyadapan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 J Ayat (2) UUD
1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
Terlihat dengan jelas UUD 1945 memberikan syarat mutlak
bagi adanya pembatasan hak dan kebebasan pribadi seseorang
yakni harus ditetapkan dengan undang-undang, hal ini bisa
dibandingkan dengan wacana yang berkembang saat ini tentang
Rencana Pemerintah c.q. Depkominfo yang akan mengatur
mengenai penyadapan dalam bentuk peraturan pemerintah.
B. ASPEK MATERIIL DARI PENYADAPAN : DIKENAL
DALAM BEBERAPA UNDANG-UNDANG
Salah satu asas mendasar yang diatur dalam UU Kehakiman
(UU No. 48 Tahun 2009) adalah “Tidak seorang pun dapat
dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah
dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undang-undang”
(Vide Pasal 7). Di mana yang dimaksud dengan “kekuasaan yang
sah” adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan
penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang. Dalam
proses penyelidikan dan penyidikan ini termasuk juga di dalamnya
penyadapan.
Dari ketentuan Pasal 7 tersebut ternyata UU Kehakiman
“menyelipkan” penyadapan merupakan subbagian dari proses
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ASPEK YURIDIS DARI PENYADAPAN

Guse Prayudi

A. PENYADAPAN : PEMBATASAN HAK PRIBADI MELALUI
UNDANG-UNDANG
Akhir-akhir ini istilah penyadapan atau intersepsi menjadi hal
yang biasa diucapkan dan lumrah didengar di tengah-tengah
masyarakat terutama setelah kemunculan Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan berbagai problematikanya.
Padahal KUHP yang berlaku sejak tahun 1918 sampai dengan
sekarang tidak- mengenal bentuk tindak pidana “penyadapan”,
sehingga dalam KUHP sama sekali tidak didapat pengertian yuridis
dari “penyadapan” itu sendiri. Setali tiga uang dengan Hukum
Acara Pidana Indonesia (KUHAP), yang diundang-kan tahun 1981
juga sama sekali tidak mengenal lembaga penyadapan dalam
proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan suatu tindak
pidana.
Meskipun KUHP dan KUHAP tidak mengaturnya ternyata
penyadapan telah terbentuk dalam beberapa aturan peruhdangundangan, bahkan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi dalam aturannya melarang dengan tegas setiap
orang untuk melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang
disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun
(Pasal 40), di mana penyadapan tersebut terwujud dalam bentuk
kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan
telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara
tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang
adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan
harus dilarang.
Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektonik (UU ITE) juga dinyatakan larangan bagi setiap
orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau
Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain (Pasal 31 Ayat 1).
Ketentuan ini merujuk pada Pasal 31 Ayat (3) yang menyatakan,
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kelemahan yang tentu saja memerlukan bantuan para ahli bahasa
dan ahli hukum untuk ikut serta memperbaiki dan
menyempurnakan bahasa hukum kita.
E. BEBERAPA KATA YANG SUDAH BAKU DAN TIDAK
BAKU
BAKU

T ID A K B A K U

BAKU

T ID A K B A K U

akte

P a sfo to

P a s f o to

A u ten tik

O ten tik

P ik ir

F ik ir

F e b ru a ri

P e b ru a ri

P u tra

P u te r a

F o rm a l

F o rm il

P u tri

P u te r i

F o to k o p i

F o to c o p y

Q uran

Q u r ’an

H akikat

H a kekat

R am adan

R am adh an

H ip o tek

H ip o tik

R a sio n a l

R a sio n il

Idah

Iddah

R ekon ven si

R ek o n p en si

Istri

Iste ri

S a la t

S h a la t

Id e a l

Id ia l

S a fa r

S h a fa r

J u risd ik si

Y urisdiksi

S eku n der

S eku n dair

Ju rispru den si

Y urispru den si

Setan

S yeta n

K a id a h

K aedah

S yakban

S y a ’ban

K a r ie r

K a r ir

S istem

S istim

K a ru n ia

K u rn ia

S u b sid er

S u b sid a ir

K o n ve n si

K o n p en si

T alak

T alaq

K u a lita s

K w a lita s

T ipe

T ype

L ah iriah

L a h iriya h

V erset

V erzet

M askaw in

M as kaw in

Z ulkaidah

Z u iqaidah

M e tera i

M a te rei

Zulhijah

Z ulh ijjah

M u h aram

M u h arram

J u m a d ila w a l

J u m a d il A w a l

N a sih a t

N a seh a t

J u m adilakh ir

J u m a d il A kh ir

N on pribu m i

N on p rib u m i

R a b iu la w a l

R a b iu l A w a l

P rim e r

P rim a ir

R a b iu la k h ir

R a b iu l A w a l

A kta
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penelitian bahasa hukum Indonesia dan menyebarluaskan hasilhasil penelitian tersebut, maka kekurangan dan kelemahan yang
dirasakan selama ini secara berangsur dapat diperkecil dan diatasi.
Mempelajari asas-asas dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia
bagi kalangan hukum bertujuan untuk mengatasi kekurangsempumaan dalam penggunaan bahasa hukum dalam berbicara
atau mengemukakan pendapat tentang hukum, di dalam membuat
tulisan-tulisan ilmiah ataupun artikel tentang hukum, bahkan
kalangan hakim di dalam membual putusan pengadilan ataupun
panitera/panitera pengganti dalam membuat berita acara
persidangan di pengadilan.
Di samping itu, harus selalu diingat dan diperhatikan bahwa
bahasa hukum itu memiliki sifat-sifatnya yang khusus yang bagi
orang awam tidak mudah dipahami. Kekhususan itu adakalanya
menyimpang dari ketentuan yang umum dalam bahasa Indonesia.
Misalnya sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, apabila
ada kalimat yang berbunyi “Badu memukul Tatang”, maka
menurut ketentuan ilmu bahasa “Badu” adalah subjek, “memukul”
adalah predikat, dan “Tatang” adalah objek dari kalimat tersebut.
Tetapi di dalam ilmu hukum “Tatang” itu tidak mungkin menjadi
objek, tetapi ia adalah subjek (hukum), karena ia adalah manusia.
Di dalam hukum hanyalah benda atau yang bukan subjek hukum
yang menjadi objek hukum.
D. KESIMPULAN
Guna tercapainya keseragaman dalam penggunaan bahasa
hukum, khususnya di kalangan praktisi hukum dan yang lebih
khusus lagi bagi para hakim, panitera/panitera pengganti dan
jurusita/jurusita pengganti, perlu kiranya dalam setiap pelatihan
atau pendidikan keterampilan teknis bagi aparat pengadilan,
diadakan satu kurikulum (materi pelajaran) tentang “bahasa
hukum” atau yang lebih bersifat teknis lagi, bagaimana hakim
membuat putusan dan bagaimana panitera pengganti membuat
berita acara persidangan yang kesemuanya harus sesuai dengan
kaidah-kaidah hukum bahasa Indonesia yang sesuai dengan Ejaan
Yang Disempurnakan.
Bahan penyusunan naskah ini berasal dari pengalaman penulis
dan juga dokumentasi kepustakaan yang terbatas. Sehingga apa
yang diuraikan di sini masih terdapat banyak kekurangan dan
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menyebabkan sering terdapat pemakaian istilah yang tidak sesuai
dengan maksud yang sebenarnya. Adakalanya dua atau lebih istilah
hukum asing, diterjemahkan hanya dengan satu istilah saja atau
sebaliknya satu istilah hukum asing, diterjemahkan menjadi
beberapa istilah hukum Indonesia.
Terjemahan-terjemahan itu kadang-kadang menimbulkan
pertanyaan bagi orang awam, misalnya di dalam Hukum Adat
istilah kawin lari, sebagai terjemahan Vluchtuwelijk dan
Wgloophuwelijk. Orang awam berkata mana ada orang kawin
sambil berlari. Padahal yang dimaksud di sini adalah “berlarian”
untuk kawin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, seperti
berlaku di daerah Makassar, Batak, Lampung, dan Bali. Contoh
lain dalam istilah hukum Belanda “Overeenkomst”, ada yang
menerjemahkan perjanjian dan ada yang menerjemahkan
persetujuan.
Begitu pula di dalam hukum pidana terdapat istilah hukum
Belanda yang disebut “Strafbaarfeit”, ada yang menerjemahkan
peristiwa pidana, ada yang menyebut perbuatan pidana dan ada
pula yang menyebut tindak pidana. Sedangkan maksud yang
sebenarnya adalah peristiwa perilaku yang dapat dihukum.
Kemudian ada istilah yang dikenal dengan kata “barangsiapa”,
yang dimaksud tentunya bukan barang kepunyaan siapa, tetapi “dia
yang berbuat” atau yang dimaksud “siapa pun yang berbuat”.
Contoh lain istilah hukum Belanda “op geterdaad” yang diter
jemahkan dengan tertangkap tangan atau tertangkap basah. Di sini
bukan tangan-tangan pelakunya tertangkap ketika berbuat atau
tertangkap dalam keadaan basah, tetapi yang dimaksud adalah
pelakunya terpergok. Di dalam Hukum Islam ada istilah “talak
raj’ie”, tentu saja maksudnya bukan talak yang kembali, tetapi
yang dimaksudkan adalah talak satu yang dijatuhkan oleh suami
kepada istrinya yang dimungkinkan rujuk (kembali) untuk hidup
bersama sebagai suami istri tanpa harus menikah lagi karena istri
masih dalam masa idah.
C. KEGUNAAN BAHASA HUKUM
Mempelajari bahasa hukum harus berdampingan dengan
mempelajari bahasa Indonesia yang umum, agar dapat saling
mengisi kekurangan dan saling mengerti antara satu dan yang lain.
Dengan saling mengisi dan mengerti antara sarjana hukum dan
sarjana bahasa serta dilanjutkan dengan kerja sama melakukan
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disebabkan karena kebanyakan para sarjana hukum, tidak pernah
mendapatkan pelajaran bahasa hukum yang khusus termasuk
dalam diktat hakim dan tidak pula memer-hatikan dan mempelajari
syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan
benar.
Pada akhir dari tulisan ini akan dikemukakan beberapa contoh
suku kata yang sering digunakan tetapi tidak tepat dan tidak baku
dalam bahasa Indonesia, terutama bila dikaitkan dengan hukum
Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
B. BAHASA HUKUM INDONESIA
Bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang
dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fttngsinya
mempunyai karakteristik tersendiri; oleh karena itu, bahasa hukum
Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah
bahasa Indonesia.
Karakteristik bahasa hukum Indonesia tertetak pada istilahistilah, komposisi serta gaya bahasanya yang khusus dan
kandungan artinya yang khusus. Bahasa hukum adalah hahasa
yang mempunyai standar aturan yang bertujuan untuk mewujudkan
kepastian, kepatutan, dan kemanfaatan di dalam masyarakat. Oleh
karena itu, bahasa hukum sebagai bagian dari bahasa Indonesia
yang modem, maka dalam penggunaannya hams jelas, terang,
monosemantik dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia.
Bahasa hukum yang dipergunakan sekarang cendemng masih
bergaya lama dan sering hanya mencontoh apa yang dilihat dan
dibaca di berbagai sumber seperti putusan hakim yang lalu,
majalah-majalah hukum surat kabar, dan lain-lain, yang ke
semuanya kurang sempurna, baik semantik kata, bentuk dan
komposisi kalimatnya maupun istilah-istilah hukum yang
digunakan.
Kelemahan ini terjadi karena bahasa hukum yang kita pakai itu
dipengaruhi oleh istilah-istilah yang merupakan terjemahan dari
bahasa hukum Belanda yang dibuat oleh para sarjana hukum yang
menguasai tata bahasa Belanda dari pada tata bahasa Indonesia.
Di samping itu, harus diakui dibanding dengan bahasa asing
yang kaya dengan istilah, maka bahasa kita masih miskin dalam
istilah. Sehingga dalam mener-jemahkan istilah hukum Belanda
para sarjana hukum membuat istilah sendiri, hal mana
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BAHASA HUKUM INDONESIA

H. Ruslan HR.

A. PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa
yang berbeda-beda bahasa dan kebudayaannya, namun memiliki
bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Sejak tahun 1928, wakil
pemuda dari berbagai suku bangsa dan golongan, seperti Jong Java
(pemuda Jawa), Jong Sumatra (pemuda Sumatra), Jong Celebes
(pemuda Sulawesi), Pemuda Kaoem Betawi (pemuda Jakarta Raya)
dan perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia telah mengaku
bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu
bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa
Indonesia.
Oleh karena bahasa Indonesia telah merupakan bahasa resmi
dalam pergaul-an sehari-hari, maka dengan mudah orang
berhubungan dengan berkomunikasi satu sama lain, bahkan saling
bantu membantu dalam kebutuhan dan keperluan bersama. Selain
bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan di dalam masyarakat, ia
merupakan bahasa ilmu pengetahuan, ia dipakai di berbagai
lembaga instansi pemerintah maupun swasta, termasuk lembaga
pengadilan. Begitu pentingnya bahasa Indonesia, maka aparat
pengadilan di dalam memberikan pelayanan hukum kepada
masyarakat harus menggunakan bahasa Indonesia, misalnya;
seorang hakim di dalam memeriksa, mengadili para pihak di
persidangan dan membuat putusan serta panitera/panitera
pengganti di dalam membuat beriata acara persidangan, dan begitu
pula jurusita/jurusita pengganti di dalam membuat relaas
panggilan atau pemberitahuan, ke semuanya harus menggunakan
bahasa Indonesia, walaupun yang diperiksa dan diadili ataupun
yang dipanggil adalah orang asing (bukan WNI).
Permasalahan yang sering ditemukan dalam praktik peradilan
di pengadilan, semuanya belum menggunakan sistematika
penggunaan bahasa dan penulisan yang tepat dan benar sesuai
dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan
(EYD), terutama hakim dalam membuat putusan. Hal ini
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hanya melindungi kepentingan pihak dalam negeri
tetapi juga tetap kondusif untuk merangsang investor
asing pemilik paten menanamkan modal dan
merigalihkan teknologi ke Indonesia.
b) Bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat menyusun
dan menetapkan Undang-undang tentang Alih
Teknologi dan merumuskan kebijakan nasional
penguasaan dan pengembangan teknologi.
c) Meningkatkan fungsi Kantor Dit .Tend, HKI tidak
hanya sebagai pusat informasi dan dokumentasi
teknologi paten, tetapi juga sebagai pusat konsultasi
bagi pelaku usaha dalam proses menyiapkan dan
membuat perjanjian lisensi paten.
2) Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),
perlu menyusun dan menerbitkan pedoman/panduan
teknis perihal penafsiran dan penerapan ketentuan Pasal
50 huruf b UU No. 5/1999 mengenai perjanjian lisensi
paten yang setidak-tidaknya berisi penegasan mutlak
tidaknya pengecualian lisensi paten dari penerapan UU
No. 5/1999 demi mewujudkan persaingan usaha yang
sehat antara pemberi dan penerima lisensi.
3) Bagi Pelaku Usaha Penerima Lisensi, perlu mengambil
langkah-langkah untuk meningkatkan pengetahuan dan
keahlian dalam negosiasi perjanjian lisensi paten dengan
mitra asing.
4) Dengan makin pesatnya arus globalisasi hukum dan
seiring dengan semangat pembaharuan/reformasi hukum,
Hakim harus senantiasa tanggap, responsif dan antisipatif
dengan selalu mengikuti dan memahami berbagai
perkembangan terbanv dalam hukum dan peraturan
perundang-undangan yang tidak saja berdimensi lokal
tetapi juga bersifat global sebagai akibat perdagangan
internasional.
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IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
Perjanjian lisensi paten merupakan salah satu sarana
penguasaan dan pengembangan teknologi nasional, khususnya
melalui alih teknologi yang keberadaannya dimungkinkan atas
dasar asas kebebasan berkontrak dan Undang-undang Paten,
namun fakta menunjukkan bahwa ketidakseimbangan
kedudukan dan posisi tawar antara pihak pemberi lisensi dan
penerima lisensi mengakibatkan pemberi lisensi cenderung
memasukkan klausula-klausula perjanjian yang merugikan
penerima lisensi pihak dalam negeri dan menghambat
terjadinya alih teknologi;
1. Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai strategi
nasional yang jelas dan komprehensif dalam rangka alih
teknologi, termasuk belum mempunyai UU Alih
Teknologi, selain itu pengaturan tentang perjanjian lisensi
paten dalam Undang-undang Paten ternyata tidak jelas
dan tidak lengkap dengan belum adanya peraturan
pemerintah tentang lisensi paten, hal ini mengakibatkan
kepentingan ekonomi nasional pada umumnya dan
kepentingan penerima lisensi pada khususnya dalam
rangka alih teknologi kurang terlindungi.
2. Minimnya pengaturan perjanjian lisensi paten dalam UU
Paten dan tiadanya panduan teknis dalam bentuk
peraturan pemerintah tentang substansi lisensi paten yang
dapat mengisi kekosongan hukum dapat disikapi hakim
ketika menghadapi sengketa lisensi paten dengan
kewenangannya untuk menciptakan hukum/hukum yang
dibuat oleh hakim (judge made law).
B. Saran
Sesuai dengan pokok-pokok, kesimpulan di atas, terutama
agar proses alih teknologi melalui perjanjian lisensi paten
dapat terselenggara di Indonesia dan terutama memberikan
perlindungan hukum yang memadai bagi penerima lisensi
dalam negeri, perlu kiranya disarankan sebagai berikut:
1) Bagi Pemerintah, perlu mengambil langkah-langkah untuk:
a) Menyusun Peraturan Pemerintah tentang Lisensi
Paten yang berisi ketentuan-ketentuan yang tidak
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Dengan fungsi dan kewenangan yang demikian ini, hakim
dibenarkan bertindak menciptakan hukum. Kewenangan
tersebut dilakukan melalui mekanisme judge made law yang
terbatas pada kasus tertentu. DalaA hal ini hakim melakukan
penemuan hukum, dalam arti hakim melakukan proses
pembentukan hukum. Ini merupakan proses kongkritisasi dan
individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan
mengingat peristiwa konkrit. “Hal tersebut selaras pula dengan
kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat, sehingga nantinya putusan hakim pun sesuai
dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam kaitan
dengan perjanjian lisensi paten ini, maka hakim harus
memperhatikan bahwa setiap kontrak harus didasarkan
pretium iustum yang mengacu kepada reason dan equity yang
mensyaratkan adanya keseimbangan antara kemgian dan
keuntungan bagi kedua belah pihak dalam kontrak (just price).
Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum sendiri yakni
merealisasikan keadilan. Isi hukum, termasuk isi kontrak harus
memuat nilai-nilai keadilan.
Ketika menghadapi sengketa yang berkaitan dengan
perjanjian lisensi paten, maka hakim dapat mempedomani
ajaran doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van
omstandigheiden) sebagai pisau analisa untuk menilai proses
terjadinya perjanjian lisensi paten, sedangkan dari sisi
kerasionalan serta kepatutan prestasi para pihak dalam
perjanjian lisensi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang
ajaran iktikad baik (yang oleh karena terbatasnya mang tidak
dapat diuraikan dalam tulisan ini), sehingga apabila suatu
perjanjian lisensi paten di dalam salah satu atau lebih klausula
esensialianya bertentangan secara obyektif dengan keadilan
atau kepatutan, maka dengan salah satu landasan pemikiran
bahwa putusannya hams mencerminkan rasa keadilan rakyat
Indonesia, hakim dapat menyatakan batal klausula tersebut
atau bahkan dalam kondisi tertentu membatalkan selumh
perjanjian tersebut.
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mempunyai otoritas untuk menafsirkan ketentuan Pasal 50
tersebut dan mengaplikasikannya demi menciptakan
persaingan sehat antara pemberi dan penerima lisensi yang
akan berdampak positif bagi perekonomian nasional dan
kepentingan alih teknologi, karena itu, pada dasarnya KPPU
dapat mengeluarkan pedoman/panduan teknis mengenai
penafsiran dan penerapan Pasal 50 huruf b UU No. 5/1999.
Kondisi yang ada saat ini pada akhirnya tetap memberi
peluang asas kebebasan berkontrak lebih berperan sebagai
pedoman para pihak dalam menyelenggarakan perjanjian
lisensi paten di mana kedudukan dan kekuatan posisi tawar
para pihak yang akan menentukan isi perjanjian.
c.

Peranan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian
Lisensi Paten
Pengaturan dan penjelasan undang-undang Paten yang
tidak memadai tentang perjanjian lisensi paten dan belum
adanya pedoman teknis berupa peraturan pemerintah yang
secara detail mengatur substansi (matter o f law or question o f
law) pembatasan perjanjian lisensi paten menimbulkan
kekosongan hukum.
Menyikapi hal ini, apabila terjadi sengketa di pengadilan
(seandainya para pihak memilih forum penyelesaian sengketa
di pengadilan Indonesia sebagai choice o f forum dan hukum
Indonesia sebagai choice o f law), hakim dalam melaksanakan
fungsi dan kewenangan kehakiman diberikan otonomi
kebebasan. Otonomi kebebasan tersebut mencakup :
1. menafsirkan peraturan perundang-undangan;
2. mencari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar
hukum;
3. mencipta hukum baru apabila menghadapi kekosongan
peraturan perundang-undangan;
4. dibenarkan pula melakukan contra legem apabila
ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan
dengan kepentingan umum; dan
5. memiliki otonomi yang bebas untuk mengikuti
yurisprudensi;
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mengawasi dan memberikan penilaian apakah suatu perjanjian
lisensi paten bertentangan atau tidak dengan ketentuan Pasal
71 UU Paten.
Sebenarnya, klausula-klausula yang dipaksakan oleh
pemberi lisensi dalam perjanjian lisensi paten sebagaimana
dicontohkan di atas merupakan praktek-praktek perdagangan
tidak sehat yang di beberapa negara dipandang bertentangan
dengan Undang-undang Persaingan Usaha. Namun sayangnya,
menurut Undang-undang Persaingan Usaha Indonesia yaitu
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
perjanjian lisensi paten dikecualikan dari ketentuan undangundang tersebut. Sehingga UU Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak dapat digunakan
untuk menghadapi praktek ini. Secara sepintas, ketentuan
Pasal 50 huruf b UU No. 5/1999 sepertinya memang tidak
membuka panafsiran lain, artinya perjanjian lisensi tidak tercover oleh UU tersebut, namun dengan mempertimbangkan
dampak negatif terjadinya praktek persaingan usaha tidak
sehat setidak-tidaknya antara pemberi dan penerima lisensi
paten sebagai akibat tindakan pemberi lisensi yang
memasukkan klausula-klausula yang secara nyata bertentang
an dengan UU No. 5/1999, maka seharusnya terhadap
ketentuan Pasal tersebut harus terbuka untuk ditafsirkan bahwa
khusus bagi perjanjian lisensi yang nyata-nyata memuat
klausula yang melanggar UU No. 5/1999, maka UU No.
5/1999 bisa diterapkan untuk menjerat dan mengatasinya.
Sampai saat ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) sebagai otoritas publik yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap
implementasi UU No. 5/1999 belum memberikan sikap dan
pendirian yang jelas perihal mutlak tidaknya pengecualian
sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b tersebut maupun
Pasal 50 secara keseluruhan. Padahal UU No. 5/1999 ini dapat
memegang peran yang strategis untuk mengisi kekosongan
hukum pengaturan lisensi paten karena UU ini memiliki
KPPU yang menjamin pelaksanaannya, sehingga sebagai
lembaga yang diamanatkan Undang-undang dengan
kewenangan yang luas di bidang persaingan usaha, KPPU juga
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dengan memakai dalih kebebasan berkontrak. Akibat
ketidakjelasan pengaturan dalam Undang-undang Paten dan
terjadinya kekosongan hukum karena PP yang diamanatkan
UU untuk mengatur detail dan teknis lisensi paten belum ada,
maka pemberi lisensi dapat memanfaatkan loopholes tersebut
dengan memasukkan klausula-klausula yang merugikan
pemberi Usensi yang dapat dikategorikan sebagai melanggar
UU Persaingan Usaha. Ketidakjelasan ini juga menyulitkan
instansi Direktorat Jenderal HKI untuk menilai dan
memutuskan diterima atau tidaknya suatu perjanjian Usensi
paten untuk dicatatkan.
Dengan demikian ketentuan mengenai lisensi paten
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Paten belum secara
jelas memberikan perlindungan bagi kepentingan ekonomi
nasional, khususnya kepentingan penerima lisensi dalam
negeri. Dengan kata lain, meskipun ketentuan perjanjian
lisensi paten dalam Undang-undang Paten sudah dibatasi
dengan rambu-rambu pengaman atau sudah diberikan “rem”
bempa larangan-larangan pembatasan, namun ketentuan
larangan tersebut tidak memberikan penjelasan yang
memuaskan. Sementara itu, Peraturan Pemerintah yang
menjadi pedoman pelaksanaan yang diharapkan memberikan
kejelasan secara rinci juga belum disusun. Ini berarti,
pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 benar-benar
tidak operasional dan tidak bisa diterapkan untuk menilai
suatu perjanjian lisensi. Akibatnya klausula-klausula yang
melanggar persaingan usaha yang berpotensi merugikan
penerima lisensi dalam negeri masih mungkin terus terjadi
dalam praktek.
Lebih dari itu, sejak berlakunya Undang-undang Paten
Nomor 6 Tahun 1989 pada tanggal 1 Agustus 1991 dan setelah
direvisi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 yang
mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 dan terakhir diganti
dengan UU No. 14 Tahun 2001 hingga saat ini ternyata
mekanisme pencatatan perjanjian lisensi paten pada Direktorat
Jenderal HKI juga belum diberlakukan. Penyebabnya karena
belum ada aturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah (PP)
tentang lisensi yang akan menjadi pedoman teknis. Akibatnya,
sampai saat ini tidak ada satupun instansi pemerintah yang
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yang kurang atau sama sekali menutup jalan kearah
penguasaan teknologi dalam paten, hanya akan menghambat
pengembangan kemampuan bangsa Indonesia dalam
mengetahui dan menguasai teknologi yang bersangkutan.
Dalam kerangka fikir bahwa teknologi sangat penting dan
besar artinya terhadap kehidupan dan kemajuan industri, maka
adanya ketentuan serupa itu praktis tidak bermanfaat bagi
perekonomian nasional.
Ayat (2)
Penolakan permintaan pendaftaran dan pencatatan tersebut,
dengan memperhatikan penjelasan ayat (1), memang sudah
seharusnya ditolak oleh Kantor Paten.
Namun dari rumusan Pasal 71 UU Paten dan
penjelasannya di atas, masih sulit diketahui apa yang
dimaksud pembuat undang-undang dengan :
• Ketentuan-ketentuan yang secara langsung menimbulkan
akibat yang dapat merugikan perekonomian Indonesia,
• Ketentuan-ketentuan yang
secara tidak langsung
menimbulkan akibat yang dapat merugikan perekonomian
Indonesia, dan
• Pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa
Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi
yang secara umum berkaitan dengan invensi yang
dipatenkan, dan khususnya invensi yang telah diberi paten.
Terdapat kemungkinan bahwa pembuat undang-undang
memang tidak bermaksud menguraikan secara rinci maksud
substansi Pasal 71 tersebut, tetapi dirancang untuk dituangkan
dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana diamanatkan
Pasal 73 Undang-Undang. Sayangnya hingga tulisan ini
disusun, Peraturan Pemerintah dimaksud belum ditetapkan,
sehingga tidak dapat diketahui klausula apa saja yang
termasuk merugikan atau tidak merugikan perekonomian
Indonesia serta pembatasan-pembatasan seperti apa yang dapat
dianggap menghambat atau tidak menghambat kemampuan
bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi.
Kurang memadainya materi ketentuan Pasal 71 UU Paten
menimbulkan berbagai penafsiran dan cenderung mengarah
kepada penafsiran sepihak khususnya pihak pemberi lisensi
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
khususnya Buku Ketiga tentang Perikatan yang mengatur
Ketentuan-ketentuan Umum Perjanjian. Dasar hukum lainnya
yang lebih khusus adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun
2001 tentang Paten, khususnya pada Pasal 61 sampai dengan
Pasal 73 mengenai ketentuan dasar pemberian lisensi paten
yang semula tujuannya adalah untuk mengantisipasi dan
menghadapi praktek pemuatan klausula-klausula dalam
perjanjian lisensi paten yang membatasi dan merugikan
penerima lisensi.
Dalam perjanjian lisensi paten, kebebasan para pihak
dalam membuat perjanjian dibatasi atau tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang, yaitu Undang-undang
Paten Nomor 14 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut
di antaranya diatur kewajiban para pihak untuk mencatatkan
perjanjian lisensi pada Daftar Umum Paten pada Kantor Paten
serta kewajiban untuk membayar biaya yang besarnya akan
ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Selain itu, kebebasan
para pihak dalam membuat perjanjian lisensi juga dibatasi oleh
ketentuan-ketentuan berupa larangan yang terdapat pada Pasal
71 UU Paten. Larangan ini pada dasarnya bertujuan untuk
melindungi kepentingan nasional pada umumnya dan posisi
penerima lisensi pada khususnya. Ketentuan Pasal 71
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
(1) Perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang
langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan
akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau
memuat pembatasan yang menghambat kemampuan
bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan
teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan
invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya
(2) Permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hams
ditolak oleh Direktorat Jenderal.
Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa :
Ayat (1)
Paten merupakan salah satu sumber informasi teknologi yang
sangat penting. Perlisensian yang berlangsung dengan syarat
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kontrak lisensi memperlihatkan bahwa teknologi yang
telah dikuasai oleh pihak penerima tidak dapat digunakan
untuk produksi barang yang sejenis. Penggunaan
teknologi yang diberikan oleh pihak pemberi lisensi
terbatas selama perjanjian itu berlangsung. Hal ini
merupakan strategi pemberi lisensi untuk menghindari
persaingan dengan penerima lisensi dalam pemasaran
barang sejenis di pasaran dunia.
e) Fcncntuan sistem hukum (choice o f forum and choice o f
law) yang menguasai sengketa yang pada umumnya
memakai sistem hukum dari negara pemberi lisensi atau
badan arbitrase yang telah dikenal baik pemberi lisensi.
Dipakainya pengadilan asing atau badan arbitrase asing
untuk menafsirkan dan menyelesaikan sengketa yang
terjadi antara penerima lisensi dengan pemberi Usensi dan
sistem hukum asing yang menguasai penyelesaian
sengketa, akan merugikan pihak penerima dalam negeri,
sebab, kurangnya pengetahuan akan sistem hukum negara
lain akan menyulitkan penerima lisensi dalam negeri
untuk membela dan mempertahankan hak-haknya apabila
terjadi sengketa.
Suatu pengalihan teknologi yang berhasil dapat diarukan
bahwa pengalihan itu memberikan keuntungan yang berarti
dan berlangsung lama bagi kedua pihak dan didasarkan atas
saling pengertian para pihak mengenai tujuan dan keinginan.
Pada perjanjian alih teknologi melalui lisensi paten
sebagaimana diuraikan di atas, hubungan yang saling
menguntungkan tidak selalu terjadi, bahkan lebih banyak
merugikan pihak penerima lisensi.
Peranan Hukum Dalam Perjanjian Lisensi Paten
Saat ini dapat dikatakan bahwa Indonesia belum memiliki
grand design yang merupakan strategi nasional untuk alih
teknologi, salah satu indikatornya adalah belum adanya
Undang-undang Alih Teknologi maupun kebijaksanaan
nasional yang bersifat konkret dan komprehensif untuk
menunjang proses alih teknologi.
Sejauh ini, peranan hukum dalam perjanjian lisensi paten
sebagai salah satu cara alih teknologi mengacu pada ketentuan

penerima lisensi dalam ljienguasai teknologi yang
dilisensikan tersebut, .. Logikanya apabua daerah
pemasaran yang dit^ptpkan piempur^aY^emampuan yang,
rendah untuk mepye^^p- produk,^ang-,dihasilkan, lambat
laun produk tersebut tidak akan banyak diproduksi seiring
dengan pepurunan permint^tf'Karena sedikitnya vdfiftne
produksi,.^p^h:inovasil§an Semangat berkreasi penerim^eh
lisensi untuk memperbaiki dan menyempurnakan hasil
produksi akan menurun pula. Hal ini dilandasi pemikiran
bahwa keuntungan yang didapatkan tidak sebanding
dengan jerih payah yang dilakukan untuk menghasilkan
produk yang baik. Dengan kata lain, tidak ada artinya
meskipun membuat produk dengan kualitas yang lebih
baik dan harga lebih rendah apabila tidak diserap oleh
pasar secara optimal. Terlebih lagi, menurunnya
pendapatan perusahaan akan mengurangi pula anggaran
untuk “research and development”.
b) Klausula yang mewajibkan pihak penerima lisensi untuk
menyerahkan hak kepada pemberi lisensi apabila
dihasilkan penemuan-penemuan baru atau pengembangan
lebih lanjut (improvements) dari paten yang dilisensikan.
Klausula ini akan membuat kegiatan research &
development (R&D) yang dibangun penerima lisensi tidak
berkembang, sebab, setiap perbaikan, modifikasi dan
penemuan baru yang didapat dari teknologi /yang''
dilisensikan oleh pihak pemberi tidak dihargai sebagai
hasil jerih payah penerima lisensi.
c) Klausula yang mewajibkan pihak penerima lisensi untuk
mengambil bahan mentah, produksi setengah jadi, dengan
segala peralatan dari pihak pemberi lisensi (tie-in
clausule) sebagai salah satu strategi pemilik paten untuk
menjual bahan mentah, produksi setengah jadi dan
peralatan-peralatan yang berasal dari negara asal pemberi
lisensi. Atau dengan perkataan lain, keberadaan klausula
tersebut untuk menciptakan ketergantungan penerima
lisensi kepada pemilik teknologi (pihak asing).
d) Lease-use Clause, yaitu klausula yang melarang,
penggunaan lebih lanjut dari suatu teknologi setelah habis
masa berlaku kontrak. Keberadaan klausula ini dalam
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2.

3.

Penerima lisensi apabila dapat memperoleh lisensi dari
perusahaan pemegang paten asing yang terkenal akan
meningkatkan bonafiditas perusahaan penerima lisensi;
Penerima lisensi tidak memiliki pengetahuan hukum yang
cukup dan kurang melakukan perhitungan ekonomi yang
matang;

Keunggulan ekonomis dan psikologis tersebut banyak
disalahgunakan oleh pemberi lisensi dalam bentuk pengaturan
hak dan kewajiban yang tidak seimbang dan adanya klausulaklausula yang dapat menimbulkan kerugian bagi penerima
lisensi. Klausula-klausula yang membatasi dan merugikan
tersebut di antaranya adalah :
a) Klausula Pembatasan Pemasaran Hasil Produksi yang
mengakibatkan pihak penerima lisensi tidak dapat
memasarkan hasil produksi ke wilayah yang ingin dituju.
Dari sudut pandang bisnis, pembatasan wilayah akan
mengurangi kesempatan penerima lisensi untuk
memperoleh keuntungan secara optimal. Hal ini dapat
terjadi apabila wilayah pemasaran yang ditentukan
tersebut bukan merupakan wilayah yang potensial untuk
menyerap produk yang dihasilkan, misalnya, karena
jumlah penduduknya sedikit, daya beli masyarakat
rendah, sulitnya sarana prasarana penunjang aktivitas
pemasaran dan lain sebagainya. Dalam era globalisasi
perdagangan, pembatasan wilayah tidak lagi populer dan
sudah seharusnya dihindarkan. Kecenderungan perda
gangan dunia yang mengarah pada pasar bebas akan dapat
berjalan dengan baik apabila aktivitas perdagangan tidak
lagi terhalang oleh batas-batas geografis serta hambatanhambatan birokrasi dan regulasi. Oleh karena itu, klausula
pembatasan wilayah bertentangan dengan semangat
globahsasi. Seharusnya para pelaku usaha, baik pemberi
lisensi maupun penerima lisensi maupun pihak ketiga
lainnya diberi kebebasan yang sama untuk bersaing secara
wajar, tanpa dihambat dan dibatasi. Mekanisme pasar
yang akan menentukan bertahan tidaknya suatu usaha.
Dari sudut pandang alih teknologi, meskipun tidak
terdapat korelasi langsung, akan tetapi pembatasan
wilayah sedikit banyak akan berpengaruh terhadap upaya

bargaining position untuk dapat memperoleh uang untuk
memenuhi kebutuhannya. Juga tidak seorang pun sebagai para
pihak dalam suatu perjanjian dapat dihalangi untuk dapat
bertindak bebas memenuhi hal tersebut, asalkan pihak yang
lain dapat menyetujui syarat-syarat perjanjian itu sebagai hal
yang patut diterima. Dikatakan oleh Bentham bahwa secara
umum tidak seorang pun dapat mengetahui tentang apa yang
baik untuk kepentingan dirinya kecuali dirinya sendiri.
Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dengan demikian
adalah pembatasan terhadap kebebasan itu sendiri. Menurut
Bentham, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam
hal yang pemerintah sendiri tidak mengerti.
Namun Bentham lupa bahwa kekuatan posisi tawar
(bargaining power) yang tidak sama antara para pihak dalam
suatu perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak
mengakibatkan ketidakseimbangan kedudukan antara pihak
yang satu dengan pihak yang lainnya, sehingga pihak yang
mempunyai posisi tawar yang kuat dapat menyalahgunakan
kedudukannya dengan memaksakan kehendak melalui
klausula-klausula dalam perjanjian yang cenderung merugikan
pihak yang lemah kedudukannya.
Dengan demikian asas kebebasan berkontrak hanya akan
efektif dan saling menguntungkan apabila kedua belah pihak
dalam suatu perjanjian mempunyai kekuatan posisi tawar yang
seimbang. Untuk itu peranan negara dan peraturan perundangundangan penting untuk melindungi kedudukan pihak yang
mempunyai posisi tawar yang lemah.-Dalam perjanjian lisensi
paten, terlihat jelas perbedaan keunggulan ekonomis maupim
psikologis antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.
Pemberi lisensi selaku pemegang paten memiliki posisi tawar
dan keunggulan ekonomi yang jauh lebih kuat karena dapat
memilih penerima lisensi mana yang akan diberikan lisensi
sedangkan bagi penerima lisensi posisi tawarnya sangat lemah,
sehubungan dengan banyaknya perusahaan pesaing lain yang
juga berminat menjadi penerima lisensi atas paten milik
pemberi lisensi. Secara psikologis, ditemui fakta bahwa:
1. Penerima lisensi berada dalam kondisi terdesak untuk
mendapatkan lisensi paten;
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Teori Perjanjian tidak mengakui adanya hak-hak
monopoli secara mutlak dari penemu. Teori yang bertitik tolak
dari pemikiran bahwa seseorang akan terdorong untuk lebih
giat menghasilkan invensi-invensi jika diberikan penghargaan
ini, mengharuskan inventor untuk memohon atau meminta
penghargaan yang berupa perlindungan kepada negara. Jadi,
perlindungan itu tidak lahir dengan sendirinya. Sedangkan
Teori Hak Asasi lebih menekankan pada hak asasi inventor
untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan invensinya.
Dilandasi oleh pemikiran bahwa pengungkapan invensi yang
terbuka untuk masyarakat akan merangsang orang lain
menciptakan invensi-invensi baru berdasarkan invensi
tersebut, maka diberikanlah perlindungan kepada inventor.
Ilak khusus yang dimiliki pemegang paten dapat pula
dinikmati oleh pihak lain melalui lisensi. Lisensi paten
merupakan perjanjian antara pemilik paten atau pemegang
paten sebagai pihak pemberi lisensi (licensor) dengan pihak
lain penerima lisensi (licensee). Perjanjian ini berisi
kesepakatan yang intinya bahwa licensor memberikan
persetujuannya kepada licensee untuk melaksanakan sebagian
atau seluruh haknya yang dilindungi paten dengan imbalan
sejumlah uang yang disebut royalti.
Pada dasarnya perjanjian lisensi paten dimungkinkan
keberadaannya oleh hukum dengan adanya asas kebebasan
berkontrak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) Pasal 1338 ayat (1). Terlebih sebelum adanya
Undang-undang Paten, asas ini menjadi pranata hukum utama
yang menjadi rambu-rambu eksistensi perjanjian lisensi paten.
Secara umum, Hukum Perjanjian atau Hukum Kontrak di
negara kita, setidak-tidaknya sebagaimana terdapat dalam
Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) dibangun di atas fondasi asas kebebasan
berkontrak.-Sejauh yang berhubungan dengan asas kebebasan
berkontrak Jeremy Bentham menjadi penganut paham
utilitarianism dan salah seorang pendukung paham ekonomi
klasik dari Adam Smith. Menurut Bentham ukuran yang
menjadi patokan dalam hubungannya dengan kebebasan
berkontrak adalah bahwa tidak seorang pun yang dapat
bertindak bebas dapat dihalangi hanya karena memiliki

454

b. Untuk meningkatkan daya cipta sebagai suatu kebijakan
tindakan pemerintah, untuk penyebaran dan diaplikasikan
hasilnya agar merangsang perdagangan yang jujur.
Di dalam Persetujuan Pembentukan WTO yang mencakup
pula persetujuan TRIP’S (Agreement on Trade Related
Aspects o f Intellectual Property Rights, Including Trade in
Counterfeit Goods) tanggal 15 April 1994 yang disebut-sebut
sebagai perjanjian internasional bidang HKI yang paling
komprehensif disebutkan bahwa cakupan dan penggunaan
HKI meliputi Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan, merek
dagang, desain industri, paten, desain tata letak sirkit terpadu,
dan rahasia dagang, sehingga ruang lingkup HKI mencakup :
a. Hak Cipta dan Hak-Hak yang Berkaitan, dan
b. Kekayaan Perindustrian yang meliputi:
(1) Paten,
(2) Merek (Merek Dagang dan Merek Jasa),
(3) Desain Industri,
(4) Desain Tata Letak Sirkit Terpadu,
(5) Rahasia Dagang, dan
(6) Penanggulangan terhadap Praktek-Praktek Persaingan
Usaha Tidak Sehat.
Paten memberi hak monopoli sementara waktu kepada
pemegang paten untuk melaksanakan patennya secara
perusahaan baik sendiri maupun dengan memberikan
persetujuan kepada orang lain (di Indonesia, perlindungan
paten diberikan selama 20 tahun). Paten diberikan dengan
maksud untuk merangsang terciptanya invensi-invensi di
bidang teknologi yang berguna bagi masyarakat. Seseorang
yang memperoleh imbalan yang untuk sementara waktu
menjadi satu-satunya pihak yang berhak memanfaatkan
invensinya secara komersial, akan lebih bersemangat
menciptakan penemuan-penemuannya (penemuan dalam
bahasa Undang-undang disebut “invensi”). Dalam ilmu
hukum HKI khususnya paten, ada dua teori yang menjadi
landasan diberikannya perlindungan terhadap paten. Yakni,
Teori Perjanjian ( “Bargain” or “Contract Theory”) dan Teori
Hak Asasi (Natural Rights Theory).
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Perihal pengaturan perlindungan paten dan kedudukan para
pihak dalam perjanjian lisensi paten.
Perlindungan hukum yang diperlukan oleh penerima lisensi
untuk meningkatkan posisi tawar dan memperbaiki
keseimbangan kedudukannya terhadap pemberi lisensi dalam
perjanjian lisensi paten sebagai sarana alih teknologi.
Peranan Hakim menyikapi ketidakjelasan pengaturan dan
bahkan kekosongan hukum pengaturan perjanjian lisensi paten
dalam hal terjadi sengketa di pengadilan.

III. PEMBAHASAN
a. Pengaturan Perlindungan Paten dan Perjanjian Lisensi
Paten dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak
Paten merupakan bagian dari hukum Hak Kekayaan
Intelektual (HKI), sehingga membicarakan tentang paten
tentu tak bisa dipisahkan dari pengertian HKI sebagai
induknya. Istilah Hak Kekayaan Intelektual atau HKI
merupakan terjemahan baku dari Intellectual Property Rights
dalam bahasa Inggris. Pertama kalinya bidang hukum ini lebih
dikenal dengan istilah Hak Milik Intelektual (HMI) atau
beberapa sarjana menyebutnya Milik Intelektual.
Di tingkat internasional, dikenal WIPO (World
Intellectual Property Organization), suatu institusi di bawah
organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas
mengadministrasikan konvensi dan persetujuan internasional
di bidang HKI yang berkantor di Jenewa, Swiss. Organisasi
inilah yang secara fungsional bertanggung jawab atas
peningkatan perlindungan HKI di seluruh dunia melalui
kerjasama antar negara. Dalam Konvensi pendiriannya,
ditegaskan bahwa pengertian HKI adalah : “Intellectual
Property means the legal rights which result from intellectual
activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields
Jadi, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak menurut
hukum yang dihasilkan dari kegiatan pikiran manusia di
bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusasteraan atau seni.
Menurut WIPO ada dua hal yang menyebabkan hak tersebut
dilindungi oleh hukum yaitu :
a. Memberikan landasan hukum bagi hak ekonomi dan moral
pencipta sesuai dengan hak asasi manusia.
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dengan penerima lisensi dari dalam negeri. Karena lemahnya posisi
tawar pihak Indonesia menyebabkan mereka mau tidak mau
bersikap take it or leave it terhadap perjanjian lisensi paten yang
berisi pembatasan-pembatasan yang menghambat upaya penerima
lisensi untuk menguasai teknologi yang dilisensikan tersebut. Pada
akhirnya, hams diterima kenyataan bahwa sampai saat ini pihak
dalam negeri penerima lisensi belum memperoleh perlindungan
hukum yang memadai dalam perjanjian lisensi paten.
II. PERMASALAHAN
Dengan memperhatikan posisi tawar antara para pihak yang
tidak seimbang dalam perjanjian lisensi paten yang cenderung
merugikan penerima lisensi dalam negeri dan metnbatasi potensi
bangsa untuk menguasai dan mengembangkan teknologi serta
perekonomian pada umumnya, maka apabila terjadi sengketa di
pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi paten, di mana
pihak yang berperkara adalah orang/perusahaan asing selaku
pemberi lisensi dan penerima lisensi adalah orang/pengusaha
dalam negeri, pemikiran hakim harus mengacu pada doktrin bahwa
dalam konteks hukum kontrak, hakim memiliki kewenangan untuk
mencegah terjadinya pelanggaran rasa keadilan.
Selain itu, seorang hakim yang baik adalah penterjemah dari
rasa keadilan bangsanya. Seorang hakim hams dapat mengikuti
dan menghayati terjadinya pembahan nilai dalam hubungan
kemasyarakatan. Melalui interpretasi yang baik, hukum akan tetap
hidup dari masa ke masa dan memberikan rasa keadilan bagi
mereka yang mendambakannya. Lebih dari itu, tanpa mengurangi
independensi, dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yang
tercermin dalam putusan bempa keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan, dalam kaitannya dengan keadilan, hakim hams
benar-benar mempedomani ketentuan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta
penjelasannya yang secara tegas menggariskan bahwa tugas Hakim
adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan
rakyat Indonesia.
Berangkat dari pemikiran sebagaimana temrai di atas, maka
demi kebutuhan akan kejelasan dan ketuntasan pembahasan tulisan
ini, terdapat tiga hal yang menjadi permasalahan, yaitu :
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Undang-undang Paten tidak hanya disambut gembira pelaku usaha
atau inventor dalam negeri tetapi juga merangsang investor asing
untuk melaksanakan patennya di Indonesia.
Dalam upaya menguasai dan mengembangkan teknologi,
selain menggali dan mendorong kemampuan bangsa sendiri juga
dapat dilakukan melalui proses alih teknologi yang di antaranya
dilakukan melalui beberapa perjanjian seperti Technical
Assistance, Training, Licensing, Joint Venture, Mempekerjakan
ahli asing, Management Assistance Contract, Subcontracting,
Joint Research & Development.
A rah pembangunan ke depan yang ditujukan pada penguasaan
berbagai macam teknologi, sayangnya belum ditunjang perangkat
hukum yang memadai di bidang alih teknologi, termasuk belum
adanya suatu Undang-Undang Alih Teknologi yang komprehensif
sehingga proses alih teknologi tidak dapat berjalan dengan baik.
Padahal keberadaan Undang-undang Alih Teknologi ini penting
artinya untuk mendorong investor asing mengalihkan teknologinya
melalui cara-cara di atas.
Salah satu cara masuknya teknologi sebagaimana disebutkan
di atas adalah melalui perjanjian lisensi paten (patent license
agreement). Keberadaan lisensi paten bagi Indonesia mempunyai
peranan penting dalam upaya meningkatkan kemampuan teknologi
nasional. Hal ini dikarenakan hingga akhir tahun 1998 dari
sebanyak 21.761 permintaan paten yang diajukan ke Kantor Paten
hanya terdapat 685 atau sekitar 3,15% yang berasal dari penemu
Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kemampuan bangsa Indonesia
sendiri dalam penguasaan dan pengembangan teknologi masih
kurang. Untuk itu lisensi paten menjadi penting artinya dalam
proses alih teknologi, yaitu membawa keuntungan baik bagi
perekonomian nasional pada umumnya maupun bagi pengusaha
dalam negeri penerima lisensi pada khususnya, karena
memungkinkan untuk menguasai teknologi modem yang sudah
terbukti baik sekaligus menghindarkan dari biaya besar dan
kemungkinan
kegagalan
dalam
usaha
penelitian
dan
pengembangan sendiri.
Namun proses alih teknologi melalui lisensi paten tidak bisa
terlalu diharapkan secara signifikan mempengamhi perkembang-an
dan kemajuan penguasaan teknologi. Hal ini disebabkan
ketidakseimbangan kedudukan antara pihak asing pemberi lisensi
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perdagangan dan 20% dalam pendaftaran pendidikan tinggi.
Selanjutnya dari 30.000 buah paten di negara-negara berkembang
ini, 25.000 buah atau kira-kira 86% dimiliki pihak luar, terutama
perusahaan-perusahaan transnasional dari negara-negara maju. Dan
dari 25.000 buah paten yang dikuasai pihak luar ini 95% dari
padanya tidak pernah dimanfaatkan di negara-negara bersangkutan.
Dari data tersebut, terlihat bahwa di bidang teknologi, negaranegara maju menunjukkan keunggulannya dan menempatkan
mereka pada kedudukan superior dibanding negara-negara
berkembang, karena bagian terbesar dari teknologi dunia dikuasai
dan dikembangkan oleh negara maju.
Menyadari pentingnya teknologi, Indonesia sebagai negara
berkembang menaruh perhatian besar dengan mencoba
merumuskan kebijakan bahwa teknologi bam perlu dimanfaatkan
terutama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, khususnya
dalam bidang industri. Selain itu ditekankan pula bahwa teknologi
bam perlu dihasilkan di negara sendiri dan yang sudah ada perlu
dimanfaatkan dan ditingkatkan.
Kebijaksanaan tersebut dapat berjalan dengan baik apabila
terdapat iklim yang kondusif yang mendorong siapapun untuk
melakukan penelitian yang menghasilkan penemuan baru yang
berguna bagi kepentingan masyarakat. Pada dasarnya teknologi
dihasilkan dari karya intelektual manusia yang banyak melibatkan
diri dengan kegigihan dan keuletan dalam bekerja dengan
mengadakan
percobaan-percobaan
dan
penelitian yang
memerlukan kemauan dan kemampuan berpikir keras, waktu,
tenaga dan biaya yang tidak sedikit sehingga hasil yang diperoleh
akan memiliki nilai teknologi yang dapat dikategorikan sebagai
invensi yang akan bermanfaat bagi industri maupun perekonomian.
Oleh karenanya untuk menjamin berkembangnya teknologi
dan industri yang sehat dalam suatu masyarakat diperlukan pranata
hukum yang melindungi inventor (penemu teknologi dalam
konteks UU Paten disebut dengan istilah “Inventor”). Perangkat
hukum inilah yang dikenal dengan nama Undang-undang Paten
yang untuk Indonesia adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun
2001 Tentang Paten yang menggantikan Undang-undang Nomor 6
Tahun 1989 Tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten. Kelahiran
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negara-negara tersebut mengembangkan sektor-sektor ekonomi
mereka yang terkemuka dalam negeri masing-masing terutama
sektor pertanian dan perindustrian. Perkembangan kedua sektor ini
dimungkinkan berkat pemanfaatan teknik-teknik produksi yang
lebih maju sehingga produktivitas pada sektor-sektor tersebut dapat
lebih ditingkatkan dibandingkan dengan cara-cara tradisional.
Pemanfaatan teknik-teknik produksi hanya dapat dilakukan apabila
didukung oleh kemampuan penguasaan teknologi secara memadai.
Pantaslah jika disebut negara industri maju identik dengan
penguasaan teknologi, maka bagi negara berkembang ada
kebutuhan yang mendesak untuk menguasai teknologi. Penguasaan
teknologi adalah paspor untuk kemajuan atau untuk bergabung
setidak-tidaknya dengan negara industri baru. Dengan demikian,
industrialisasi akan merupakan langkah paling strategis dalam
mengadakan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat.
Tidaklah mengherankan apabila industrialisasi menjadi tumpuan
harapan negara-negara berkembang dalam usaha mempercepat
proses pembangunannya.
Penguasaan yang dominan atas teknologi telah mengakibatkan
negara maju menikmati keuntungan yang luar biasa. Teknologi
telah menjadi satu jenis komoditi yang dapat dipasarkan secara
internasional, dan yang tahun-tahun ini berkembang dengan lebih
pesat lagi dan lebih terpusat di negara-negara maju. Menurut studi
UNIDO, perdagangan internasional di bidang teknologi ini
meliputi US$ 2.700 juta pada tahun 1965. Jumlah ini telah
meningkat menjadi lebih dari US$ 11.000 juta pada tahun-tahun
belakangan ini.
Perkembangan teknologi dan berbagai penemuan baru yang
pesat di dunia ini dimungkinkan karena berlakunya sistem paten
di sebagian besar negara-negara maju tersebut yang menjamin hak
monopoli dalam jangka waktu tertentu kepada inventor/penemu
atau pemilik paten untuk menikmati dan memanfaatkan secara
komersial teknologi yang diberi paten tersebut. Dengan adanya
sistem paten yang mengikat sistem perdagangan dan industri
internasional menyebabkan suatu kenyataan bahwa dewasa ini dari
sejumlah 3,5 juta paten yang ada di dunia, hanya 30.000 buah atau
kurang dari 1% yang berada di negara-negara berkembang.
Padahal negara-negara berkem-bang mempunyai penduduk 80%
dari penduduk dunia, 25% dalam pendapatan, 20% dalam
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PERANAN HAKIM
DALAM MENYIKAPI KETIDAKSEIMBANGAN
POSISI TAWAR ANTARA PEMBERI LISENSI DAN
PENERIMA LISENSI DALAM PERJANJIAN LISENSI PATEN

EDY WIBOWO, SH„ M.H.

I.

PENDAHULUAN
Sistem perdagangan internasional yang berlaku saat ini yang
dikukuhkan dalam bentuk suatu persetujuan umum yaitu General
Agreement on Tariff and Trade (GATT) pada tahun 1948, hingga
ditandatanganinya
Persetujuan
Pembentukan
Organisasi
Perdagangan Dunia (Convention Establishing the World Trade
Organization/WTO) pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh,
Maroko, pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan liberalisasi
perdagangan internasional dalam suasana globalisasi ekonomi dan
globalisasi hukum.
Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi
hukum, antara lain melalui perjanjian internasional. Di antara
perjanjian internasional yang dimaksud adalah Persetujuan
Pembentukan WTO. Bagi Indonesia yang telah meratifikasi
Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-undang Nomor 7
Tahun 1994 mempunyai kewajiban untuk melakukan harmonisasi
dan pembaharuan ketentuan-ketentuan perundang-undangannya
sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dalam persetujuan
tersebut. Pembaharuan-pembahaman yang dimaksud pada dasarnya
dilakukan
dalam
rangka
menunjang
kegiatan-kegiatan
ekonomi/perdagangan. Pembaharuan tersebut bertujuan untuk
mencapai kepastian (predictability), keadilan (fairness), dan
efisiensi (efficiency).
Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa
liberalisasi ekonomi telah berhasil mendorong pulihnya kembali
perekonomian dan meningkatkan taraf kehidupan. Di samping itu,
sejarah membuktikan bahwa perkembangan ekonomi negaranegara maju sebagian besar disebabkan karena keberhasilan
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komersial yang tinggi harus ditata kembali dan hasilnya
disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Apabila konsep perwakafan sebagaimana yang telah
diuraikan di atas dapat dilaksanakan dengan baik dan
benar, maka dana wakaf yang diinvestasikan melalui Bank
Syari’ah akan membangkitkan aktifitas ekonomi masyarakat
lokal secara manusiawi, mengurangi imigrasi penduduk
dan mencegah petani dari kehilangan garapannya serta
menyebarkan manfaat pembangunan secara lebih luas. Untuk
itu perlu dilengkapi standar-standar operasional yang
mampu menciptakan secara cepat, tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dapat diharapkan
bahwa wakaf bisa msenjadi salah satu pilar dalam
pembangunan ekonomi bangsa.
VII. PENUTUP
Demikianlah beberapa hal tentang Hukum Wakaf Dalam
Paradigma baru di Indonesia. Mengingat kurangnya literatur dan
terbatasnya waktu penulisan, sudah tentu makalah yang sederhana
ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran
dari para pembaca yang sifatnya membangun tentu sangat penulis
harapkan demi sempurnanya makalah ini.
Harapan penulis, semoga bermanfaat untuk para pembaca.
Billahi taufiqy wal hidayah.

Jakarta, 1 April 2006
Penulis,
HAM
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pengembangan wakaf harus diarahkan kepada wakaf
produktif melalui manajemen yang sesuai dengan syari’at
Islam dengan menggerakkan seluruh potensi yang terkait.
Organisasi wakaf yang dikembangkan dalam peraturan
perundang-undangan saat ini harus merespon segala
persoalan yang dihadapi masyarakat pada umumnya dan
ummat Islam pada khususnya. Persoalan masyarakat yang
paling mendasar adalah kemiskinan, yang mempunyai
dampak kepada masalah lain seperti kesehatan, pendidikan
dan pemenuhan hak-hak asasi manusia pada umumnya.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu
merubah pola pikir masyarakat tentang pemahaman wakaf
yang saat ini lebih terfokus kepada hal yang konsumtif
seperti untuk kepentingan pembangunan sarana dan
prasarana ibadah, misalnya masjid, mushalla, madrasah,
majelis taklim, yayasan yatim piatu, kuburan dan sebagainya.
Pemahaman wakaf saat ini harus berorientasi kepada wakaf
produktif, tidak hanya untuk kepentingan peribadatan tetapi
lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat seperti
pembangunan perumahan, perkantoran, pasar swalayan,
industri, penanaman bibit unggul, perikanan dan sebagainya
yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat
dalam menuntaskan kemiskinan.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
telah mengakomodir segala hal yang berhubungan tentang
wakaf menuju kepada wakaf produktif. Peraturan perundangundangan ini telah mempersiapkan seluruh potensi wakaf
yang ada di tanah air secara produktif bersamaan dengan
lajunya perubahan struktur masyarakat modem yang lebih
banyak bertumpu pada sektor industri. Wakaf hams
dikembangkan secara optimal dengan pengelolaan
profesional produktif untuk mencapai hasil yang nyata dalam
kehidupan masyarakat. Langkah awal dalam melaksanakan
wakaf produktif ini adalah dengan menghilangkan segala
kendala yang dihadapi selama ini dalam mengelola wakaf
terutama tidak produktifnya harta benda wakaf nazdir yang
kurang profesional dan administrasi pengelola wakaf yang
tidak tertib. Semua harta wakaf yang mempunyai nilai
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Apabila wakaf tunai dapat dilaksanakan dengan baik,
maka akan terbuka peluang bagi pencitaan investasi di
bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial.
Tabungan dari anggota masyarakat yang berpenghasilan
tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat
Wakaf Tunai (SWT), sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf
tunai itu dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan,
diantaranya untuk pemeliharaan harta wakaf itu sendiri
serta pengeluaran-pengeluaran lainnya. Dengan penerbitan
Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) akan membuka peluang untuk
penggalangan dana menjadi sangat luas dibandingkan dengan
wakaf biasa. Di samping itu Sertifikat Wakaf Tunai (SWT)
dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang
disesuaikan dengan kemampuan masyarakat muslim yang
ingin melaksanakan wakaf tunai. Wakaf tunai diharapkan
dapat menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung
jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
4.

Pemberdayaan dan Pengembangan Wakaf
Salah satu pertimbangan dikeluarkan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah perlu
ditingkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang
tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah
dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomis yang
berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan
umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah. Supaya hal ini dapat berjalan
dengan baik sebagaimana yang diharapkan maka perlu
menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam
pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.
Pemberdayaan dan pengembangan wakaf produktif
merupakan hal yang baru dalam perkembangan wakaf di
Indonesia. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka
diperlukan organisasi pengelola wakaf yang mampu menjalin
kemitraan dengan lembaga lain yang peduli terhadap dunia
wakaf. Selama ini terlihat pemberdayaan dan pengembangan
wakaf mengalami banyak hambatan dan rintangan, terutama
dalam hal pengelolaan wakaf yang tidak produktif sehingga
kurang dirasakan manfaatnya kepada masyarakat yang
memerlukannya. Oleh karena itu pemberdayaan dan
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seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak atas kekayaan
intelektual, hak sewa, kendaraan dan benda bergerak lainnya
sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan hal ini, wakaf sebagai harta amanah maka nazdir
harus melaksanakan tugasnya sebagai pengelola wakaf tunai
ini dengan cermat dan dapat mendatangkan manfaat bagi
masyarakat yang memerlukannya. Oleh karena itu perlu
diantisipasi terhadap resiko kerugian yang mungkin akan
mengancam terhadap eksistensi dan kesinambungan asset
wakaf ini.
Wakif dapat mewakafkan benda bergerak yang berupa
uang melalui lembaga keuangan syari’ah yang ditunjuk oleh
Menteri yang bertanggung jawab bidang agama. Wakaf
benda bergerak ini dilaksanakan oleh wakif dengan
pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
Apabila ikrar wakaf sudah dilaksanakan oleh wakif, maka
kepadanya diberikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang
diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari’ah
kepada wakif dan nazdir sebagai bukti penyerahan harta
benda wakaf. Lembaga keuangan syari’ah atas nama nazdir
mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat
wakaf uang.
Menurut Abdul Ghafur Anshori manfaat wakaf uang jika
dibanding dengan wakaf yang lain yakni pertama : wakaf
uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang
memiliki dana terbatas sudah bisa memberikan dana
wakafnya tanpa harus menunggu sampai uang terkumpul
terlebih dahulu, kedua : melalui wakaf uang, aset-aset wakaf
yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan
pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian,
ketiga : dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian
lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya
terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas ala
kadarnya, keempat : pada gilirannya, ummat Islam dapat
lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa
harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan segera
yang memang semakin lama semakin terbatas.
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dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Kitab Al-Fatawa,
yang meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabillah
yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang. Sahabat
Abu Hanafiah yang bernama Abu Muhammad bin Abdullah
al-Anshori ketika ditanya oleh murid-muridnya tentang
berwakaf dalam bentuk uang kontan dirham atau dinar,
beliau menjelaskan bahwa berwakaf dengan uang dibenarkan
dengan cara menginvestasikan dana itu dalam bentuk
mudharabah dan labanya disedaqahkan. Kalau benda itu
dijadikan makanan, harganya diputar dalam bentuk usaha
mudharabah, kemudian hasilnya disedaqahkan. Imam alZuhri mengatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya
boleh, dengan cara menjadikan dinar atau dirham tersebut
sebagai modal usaha, kemudian untungnya disalurkan kepada
mauquf ‘alaih.
Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa telah
menetapkan bahwa wakaf uang (cash wakaflwaqf al-nukud)
dapat dibenarkan dan yang dimaksud dengan wakaf tunai
adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang,
lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). Wakaf uang hanya
boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang
dibolehkan oleh syar’iy. Nilai pokok wakaf yang harus
dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan
atau diwariskan. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal
11 Mei 2002 bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1423
Hijriyah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena beberapa
pertimbangan, antara lain perlunya pemahaman tentang
wakaf diperluas yang selama ini hanya terbatas pada tanah
hak milik, perlu diperluas dalam bentuk uang karena wakaf
uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemashlatan
besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.
Dari berbagai pandangan para ahli Islam tentang wakaf
uang ini menunjukkan bahwa mereka sangat hati-hati dalam
memberikan fatwa tentang sah atau tidaknya praktek wakaf
tunai yang akhir ini sangat digalakkan. Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menganut pendapat
yang memperbolehkan wakaf dengan benda-benda bergerak
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Nazdir berhak menerima penghasilan dari jerih payahnya
mengelola wakaf dan dalam melaksanakan tugas-nya
diperbolehkan
mempergunakan
fasilitas
perwakafan
sepanjang diperlukan secara wajar. Besarnya penghasilan itu
ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten yang jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari
hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf yang bersangkutan.
Wakaf Uang (Cash Wakaf/ Waqf al-Nukud)
Selama ini pemahaman wakaf lebih dititik beratkan pada
properti seperti tanah dan bangunan yang sifatnya statis serta
sulit untuk dikembangkan. Manfaat wakaf tanah bangunan
itu hanya dinikmati oleh masyarakat disekitar tanah dan
bangunan itu berada, sementara rakyat miskin sudah semakin
banyak, sehingga diperlukan sumber pendanaan baru yang
tidak terikat pada wakaf tanah dan bangunan saja. Atas dasar
inilah timbul pikiran baru untuk berwakaf dengan uang.
Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat dengan tempat
dan waktu, juga tidak mengenal batas wilayah
pendistribusian. Tentang wakaf uang ini sudah lama dikenal
dalam Islam, Negara Turki memiliki suatu sejarah yang
panjang dalam mengelola wakaf uang ini.
Para ahli hukum Islam berselisih pendapat tentang
hukum mewakafkan uang tunai. Sebagian dari mereka tidak
memperbolehkan berwakaf dengan uang, karena uang bisa
habis zatnya sekali pakai. Uang hanya dimanfaatkan dengan
membelanjakannnya sehingga bendanya lenyap, sedangkan
inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari
modal dasar tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Benda
yang diwakafkan adalah benda yang tahan lama. Di samping
itu, dirham dan dinar itu diciptakan sebagai alat tukar yang
memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan
untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.
Dengan uang sebagai asset wakaf, maka pendayagunaannya
dalam pengertian mempersewakan akan terbentur dengan
larangan riba.
Di kalangan Malikiyah berwakaf dengan uang
diperbolehkan sebagaimana yang tersebut dalam al-Majmu’
yang ditulis oleh Imam Nawawi. Demikian juga yang

kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam dan mempunyai
perwakilan di Kecamatan tempat tanah yang diwakafkan.
Melihat kepada persyaratan sebagaimana tersebut di
atas, maka perlu ditingkatkan kemampuan nazdir dalam
system manajemen sumber daya manusia agar mempunyai
pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pada semua
tingkatan dalam mengelola dan mengembangkan harta
wakaf. Di samping itu perlu dibentuk sikap dan perilaku
nazdir wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu
pemegang amanat ummat Islam yang mempercayakan harta
bendanya untuk dikelola secara baik bertanggungjawab
dihadapan Allah. Perlu diajak para nazdir untuk memahami
tata cara dan pola pengelolaan yang lebih baik berorientasi
pada kepentingan pelaksanaan Syari’at Islam secara luas dan
dalam jangka panjang. Sehingga wakaf bisa dijadikan
sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang
penerapan system ekonomi syari’ah secara terpadu.
Oleh karena tugas dan tanggung jawab seorang nazdir
cukup berat dan jabatan itu sangat menentukan berhasil
tidaknya wakaf dikembangkan, maka rekrutmen berhasil
tidaknya wakaf dikembangkan, maka rekrutmen nazdir itu
perlu dilaksanakan dengan cara sangat selektif. Supaya
nazdir mudah untuk dibina, maka perlu diambil dari lulusan
pendidikan formal, misalnya jumsan pertanian yang
diharapkan dapat mengelola tanah-tanah wakaf berupa
persawahan, perkebunan, ladang-ladang pembibitan dan
sebagainya atau jurusan tehnik seperti tehnik industri,
arsitektur, metalurgi dan pemasaran industri yang kelak dapat
mengelola berbagai potensi benda wakaf secara produktif dan
sebagainya. Setelah itu perlu diadakan pendidikan tambahan
berupa kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan Sumber Daya
Manusia (SDM) kenazdiran baik yang berhubungan dengan
manajerial organisasi maupun yang berhubungan dengan
profesi
seperti
administrasi,
tehnik
pengelolaan
kepariwisatawan, perdagangan, pemasaran dan sebagainya.
Tentu saja pendidikan dan latihan ini dilaksanakan dengan
bekerjasama dengan berbagai pihak terutama Departemen
Agama dan lembaga-lembaga Islam lainnya.
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dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Nazdir inilah
yang bertugas untuk menyalurkan hasil wakaf dan
memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat sesuai yang
direncanakan.
Sudah terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang
dikelola oleh nazdir yang tidak profesional, sehingga banyak
harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak
memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan,
bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual
kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena
nazdir yang tidak dapat mengelola harta wakaf itu secara
profesional. Untuk itulah diperlukan profesionalisme nazdir
yang handal dan mempunyai keahlian dalam memenej benda
wakaf itu secara baik dan benar. Syarat-syarat nazdir yang
tersebut dalam kitab-kitab fiqih kiranya perlu dipertahankan
yakni beragama Islam, baligh (dewasa), aqil (beraqal),
memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional)
dan memiliki sifat amanah, jujur, tabliq dan fathanah serta
adil. Syarat-syarat ini perlu ditingkatkan kemampuannya agar
terwujud manajemen yang baik dalam pengelolaan wakaf.
Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
menetapkan bahwa nazdir itu adalah pengelola harta wakaf
yang berupa perseorangan, organisasi dan atau badan hukum
yang diberi tugas mengelola dan mengembangkan harta
wakaf sesuai dengan peruntukannya. Jika nazdir perseorang
an harus memenuhi syarat sebagai berikut yakni warga
negara Republik Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa,
amanah, mampu secara jasmaniah dan rohaniah, tidak
terhalang melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal
di Kecamatan tempat tanah yang diwakafkan berada. Jika
nazdir itu berbentuk organisasi, maka harus memenuhi syarat
yakni pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi
persyaratan nazdir perseorangan, organisasi itu harus
bergerak di bidang sosial pendidikan, kemasyarakatan dan
atau keagamaan Islam. Jika nazdir itu berbentuk organisasi
hukum, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana
yang tersebut dalam perorangan, berkedudukan di Indonesia,
juga harus bergerak dalam bidang sosial, pendidikan,

mengorganisir dan mengembangkan lembaga-lembaga nazdir
tanah wakaf yang sudah ada untuk membuat kebijakankebijakan yang dapat menguntungkan dalam pengelolaan
wakaf, disini BWI lebih menempati dirinya sebagai
motivator, fasilisator, regulator, koordinator, dan pemberi
edukasi, kedua : tugas pengelolaan tugas mandiri, yakni
tugas dalam bentuk lain selain wakaf tunai (uang) seperti
mengelola tanah atau bangunan yang telah dipercayakan
kepadanya. Dalam posisi ini BWI dapat langsung memegang
peranan agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya
dan secara terus menerus. Disini BWI mempunyai kewajiban
menjaga, memelihara dan mengembangkan sesuai dengan
tugas-tugas sebagai nadzir pada umumnya, ketiga : tugas
promosi program, yakni tugas mensosialisasi program agar
masyarakat semakin memahami pentingnya wakaf sebagai
amal ibadah yang tidak hanya langsung berhubungan dengan
Allah SWT tetapi juga menyangkut aspek untuk
mensejahterakan masyarakat, dan tugas-tugas lain yang ada
hubungannya dengan masalah perwakafan.
Agar tugas-tugas tersebut di atas dapat berjalan dengan
baik maka biaya operasionalnya dibantu oleh pemerintah dan
pada akhir masa tugasnya harus membuat laporan
pertanggungjawaban yang diaudit oleh lembaga audit
independent dan disampaikan kepada Menteri yang terkait.
Laporan tahunan ini kemudian diumumkan kepada
masyarakat untuk diketahuinya. Dengan dibentuknya Badan
Wakaf Indonesia ini diharapkan pengelolaan dan
pengembangan wakaf pada masa yang akan datang akan
menjadi lebih baik dari sekarang, sebab badan inilah yang
secara langsung mengurus tentang wakaf di tanah air saat ini.
2.

Manajemen kenazdiran
Para fuqaha tidak mencantumkan nazdir wakaf sebagai
salah satu rukun wakaf, hal ini mungkin karena mereka
berpendapat bahwa wakaf itu merupakan ibadah tabarru’
(pemberian yang bersifat sunnah saja). Padahal dalam
pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan dimana saja, keduduk
an nazdir merupakan suatu hal yang sangat penting dan
sentral. Di pundak nazdir inilah tanggung jawab untuk
memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf agar wakaf
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atas penukaran harta wakaf dan memberikan saran dan
pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan
dibidang perwakafan.
Melihat kepada tugas-tugas yang dibebankan kepada
Badan Wakaf Nasional, badan ini mempunyai fungsi sangat
strategis terutama dalam rangka pembinaan dan pengawasan
terhadap para nazdir untuk dapat melakukan pengelolaan
wakaf secara produktif. Oleh karena itu, keberadaan Badan
Wakaf Nasional ini harus profesional dalam melaksanakan
tugasnya dan pemerintah dalam hal ini hanya sebagai
fasilisator, motivator dan regulator. Pola organisasi dan
kelembagaan Badan Wakaf diharapkan dapat merespon
semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama
masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan hal-hal lain
dalam meningkatkan taraf hidup ummat Islam pada
khususnya dan masyarakat umumnya.
Supaya hal-hal tersebut di atas dapat berjalan sebagai
mana yang diharapkan, maka peran Badan Wakaf Indonesia
sebagai lembaga yang mengelola harta wakaf diperlukan
sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar mempunyai
kemampuan dan kemauan dalam mengelola wakaf, berdedi
kasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan
wakaf serta memahami masalah wakaf serta hal-hal yang
terkait dengan wakaf. Oleh karena itu, organisasi Badan
Wakaf Nasional ini tidak terlalu besar, sebaiknya ramping
dan solid dengan anggota-anggotanya terdiri dari para ahli
dari berbagai disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan
pengembangan wakaf produktif seperti ahli hukum pidana
dan perdata baik skala nasional maupun internasional, ulama
hukum Islam (baik ahli fiqih, ushul fiqih, ilmu tafsir), ahli
ekonomi (baik teoritis maupun praktisi bisnis), penyandang
dana, sosial, ahli perbankan syari’ah dan cendekiawan
lainnya yang memiliki perhatian kepada perkembangan
wakaf.
Departemen Agama cq Direktorat Pengembangan Zakat
dan Wakaf mengelompokkan lingkup tugas Badan Wakaf
Nasional menjadi tiga bagian, yakni pertama : tugas-tugas
administrative yang meliputi investarisasi selumh tanah
wakaf yang mempunyai potensi untuk dikembangkan,

kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam
mencapai kesejahteraan masyarakat. Ibadah wakaf dapat
membawa pengaruh besar dalam kehidupan sosial
masyarakat yang sedang berada dalam kesempitan yakni
memudahkan jalan dalam beribadah kepada Allah SWT,
menyediakan dan untuk mengobati mereka yang sedang
sakit dan menyediakan sarana untuk dapat belajar dengan
baik dan segala keperluan lagi untuk kepentingan umum.
VI.

PARADIGMA BARU DALAM PELAKSANAAN WAKAF
1. Badan Wakaf Indonesia
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
telah memuat berbagai aturan formal yang menjadi landasan
dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Di
samping itu juga telah ditetapkan suatu badan yang menjadi
naungan semua lembaga kenadziran yang ada di tanah air.
Lembaga wakaf yang beroperasi secara nasional ini disebut
dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan merupakan
lembaga independent yang dibentuk oleh pemerintah untuk
memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.
Badan Wakaf Indonesia ini berkedudukan di Ibukota Negara
dan dapat dibentuk perwakilan di propinsi dan kabupaten/
kota sesuai dengan kebutuhan.
Badan Wakaf Indoesia (BWI) ini beranggota paling
sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal
dari masyarakat. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia untuk
tingkat nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
untuk masa jabatan selama tiga tahun.
Tugas utama Badan Wakaf Nasional ini adalah
memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak
maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga
dapat memberdayakan ekonomi ummat. Di samping itu,
tugas Badan Wakaf Indonesia ini adalah melakukan
pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola harta benda dan
pengembangan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan
dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan
internasional, memberi persetujuan dan atau perizinan atas
perubahan dan peruntukan dan status harta benda wakaf,
memberhentikan dan mengganti nazdir, memberi persetujuan
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keluarganya dan masyarakat sekitarnya sesuai dengan
tuntunan yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam dan
hukum positif yang berlaku.
Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa
penggunanaan hak milik oleh seseorang hams memberi
manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat.
Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda
seseorang, agama Islam mengajarkan bahwa didalamnya
melakat hak fakir miskin yang hams diberikan oleh
pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukannya
sesuai ketentuan yang telah ditentukan yakni melalui
infaq, shadaqah, wasiat, hibah dan wakaf Hal ini adalah
sesuai dengan firman Allah SWT sebagaimana tersebut
dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19 yang mengatakan “dan
di dalam harta benda mereka ada hak bagi orang yang
meminta (fakir miskin) dan bagi orang-orang yang
terlantar atau orang yang tidak punya”. Kepemilikan
harta benda yang tidak menyertakan kepada kemanfaatan
terhadap orang lain mempakan sikap yang tidak disukai
oleh Allah SWT. Agama Islam selalu menganjurkan agar
selalu memelihara keseimbangan sebagai makhluk pribadi
dan makhluk sosial dalam tata kehidupan masyarakat.
Konsepsi Islam tentang keadilan sosial hendaknya
dilandasi kepada keimanan kepada Allah SWT. Ajaran
Islam melarang seseorang menimbun harta untuk
kepentingan dirinya sendiri, sedang masyarakat
disekitamya hidup berada dalam kesusahan dan
kemelaratan. Islam selalu memberi petunjuk agar manusia
selalu berada dalam kebersamaan dan bertolong-tolongan
dalam kebaikan selaku makhluk sosial yang saling kasih
mengasihi. Sikap yang dituntut dari seseorang yang
memiliki harta adalah sikap muderat, dan tidak
menghambur-hamburkan harta kekayaannya kepada halhal yang tidak bermanfaat. Sikap yang baik adalah
mendermakan sebagian hartanya secara ikhlas untuk
kebajikan kaum fakir miskin sehingga terwujud
kemakmuran secara adil.
Apabila ibadah wakaf dapat dilaksanakan dengan
baik, maka akan memberikan pengaruh terhadap

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka
rekrutmen aparat pelaksanaan dan pengelola wakaf
(nadzir) hendaknya harus memiliki pendidikan yang
memadai dan standar moralitas yang bagus, sehingga
seluruh proses yang dilaksanakannya dapat menghasilkan
produk yang bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat.
Di samping itu, seorang pengelola wakaf (khususnya
nazdir) hams mempunyai keterampilan dan keahlian,
sehingga dengan demikian ia akan dapat menghasilkan
produk yang berkualitas dan dapat mengopersionalkan
segala kebijakan dengan standar operasional yang jelas
dan terarah, sehingga tidak terjadi kepincangan dalam
manajemen.
d. Azas keadilan sosial
Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan
yang tegas dan bijaksana. Allah SWT mengemukakan
bahwa harta itu adalah milik-Nya dan diberikan kepada
orang yang dikehendaki-Nya pula untuk dibelanjakan
kepada jalan Allah. Manusia diberi hak oleh Allah SWT
hanya untuk menguasai saja, bukan sebagai pemiliknya.
Hal ini adalah sejalan dengan firman Allah SWT dalam
surat Al-Hadid ayat 7 yakni “dan nafkahkanlah sebagian
dari hartatnu yang Allah berikan kepadamu untuk
menguasainya” dan firman Allah SWT dalam surat AnNur ayat 33 yakni “dan berikanlah kepada mereka
sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya
kepadamu
Menurut Muhammad Mahmud Babiy harta dalam
konsep Islam adalah harta Allah yang telah dikuasakan
kepada manusia. Artinya bahwa harta itu adalah harta
Allah sedangkan manusia itu terikat dalam membelanja
kan hartanya dengan ketentuan-ketentuan yang disyari’atkan oleh Allah SWT. Manusia wajib memelihara harta
yang dimiliki itu dengan penuh tanggung jawab baik di
dunia maupun di akherat kelak. Untuk memperoleh harta
benda manusia tidak dilarang untuk memperolehnya
dengan usaha yang sungguh-sungguh dan dengan kuat
tenaga. Ajaran Islam juga memperbolehkan seseorang
membelanjakan hasil usahanya itu kepentingan dirinya,
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tertutup dan tidak profesional hendaknya harus ditinggal
kan, harus diterapkan manajemen terbuka dengan prinsip
transparansi dan akuntabilitas serta profesionalitas dalam
pengelolaannya.
Prinsip transparansi dalam manajemen modem
merupakan prinsip yang hams dilaksanakan oleh seorang
pimpinan. Jika prinsip transparansi dan akuntabilitas
ditinggalkan, maka akan membuka peluang terjadinya
penyelewengan yang menyimpang dari tujuan organisasi.
Oleh karena itu, kepemimpinan dalam lembaga
kenadziran pengelolaan wakaf haruslah dilakukan oleh
orang orang yang profesional dan mengetahui prinsip
prinsip manajemen modem, minimal prinsip manajemen
yang dikemukakan oleh George R. Terry bahwa dalam
pelaksanaan program organisasi maka diperlukan
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),
menggerakkan
selumh
potensi
(actuating)
dan
pengawasan (controlling). Dengan prinsip kebersamaan
dan tolong menolong serta nasihat menasehati dalam
kebaikan
akan
menghilangkan
segala tindakan
ketidakjujuran, manipulasi dan sebagainya.
Oleh karena dalam pelaksanaan wakaf mengandung
nuansa ibadah kepada Allah SWT, maka pelaksanaannya
tidak boleh lepas dari tuntutan yang digariskan oleh
Rasulullah SAW yaitu menciptakan manajemen yang baik
agar mendatangkan manfaat yang sebanyak mungkin
untuk kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini, para
pakar hukum Islam menganjurkan agar dalam mengelola
manajemen wakaf supaya berpedoman kepada sifat-sifat
yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu pertama :
amanah (dapat dipercaya) manajemen dapat dipercaya
kalau seluruh system berjalan menurut saluran hukum
yang berlaku, kedua : shiddiq (jujur) yakni sifat yang
mendasar baik yang terkait dengan kepribadian SDM
maupun bentuk program-program yang ditawarkan,
ketiga: fathanah (cerdas), kecerdasaran yang selalu dapat
mengembangkan harta wakaf dan keempat : tabliq yakni
menyampaikan informasi yang benar dan transparan.

Pertanggungjawaban sosial sangat berkaitan dengan
kehidupan masyarakat pada umumnya. Tindakan nazdir
dalam mengelola benda wakaf hams dapat dipertanggung
jawabkan kepada masyarakat secara moral bahwa
perbuatannya adalah aman yakni tidak merusak normanorma sosial yang ada dalam masyarakat. Sikap dan
tindak tanduknya sehari-hari hams menjadi contoh
tauladan bagi masyarakat disekitamya. Tidak boleh benda
wakaf itu dipergunakan untuk kepentingan maksiat dan
perbuatan jahat lainnya, yang dapat memgikan kehidupan
masyarakat. Pertanggungjawaban sosial adalah identik
dengan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang
berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu
membudayakan rasa malu.
Pertanggungjawaban secara hukum memiliki aspek
yang sangat luas, tidak hanya menyangkut hal-hal yang
telah diatur dalam hukum positif saja, tetapi menyangkut
segala hal yang telah diatur secara ekplisit dalam syari’at
Islam tentang wakaf. Oleh karena itu. Pelaksanaan wakaf
tidak boleh menyimpang dari segala ketentuan yang telah
diatur itu. Di samping segala hal yang telah diatur
berdasarkan syari’at Islam, lahirnya Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Wakaf mempakan
payung hukum yang mengatur keseluruhan aspek dan
proses pengelolaan wakaf yang tidak boleh lagi
disimpangi. Orang yang diberi wewenang mengelola
wakaf (nadzir) harus mampu mempertanggungjawabkan
segala perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku
dan secara hukum pula ia harus siap diajukan ke
Pengadilan apabila ia melanggar hukum dalam mengelola
wakaf yang diamanahkan kepadanya.
c. Azas profesionalitas manajemen
Segala perbuatan apabila dilaksanakan dengan
manajemen yang baik dan benar tentu akan menghasilkan
output yang baik pula. Demikian pula dalam pelaksanaan
wakaf, apabila dilaksanakan dengan manajemen yang
baik dan benar tentu akan menghasilkan manfaat yang
besar bagi kepentingan masyarakat. Manajemen wakaf
yang selama ini dilakukan oleh sementara pihak terkesan
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maupun di akhirat kelak. Hal ini mempakan paradigma
baru yang dianut dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf. Pelaksanaan wakaf harus di kelola
dengan baik secara transparansi dengan mempertanggung
jawabkan baik kepada Allah SWT, kelembagaan, sosial
kemasyarakatan dan hukum.
Pertanggungjawaban kepada Allah SWT meliputi
keseluruhan tanggung jawab, baik ia selaku orang yang
memberi benda wakaf (wakij) yang harus dilaksanakan
dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah SWT,
selaku nazdir apa yang menjadi tanggung jawabnya hams
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, profesional
berkualitas dan dengan didasari dengan penuh kejujuran
dan niat yang tulus. Tentang ini tidak selalu hams
dipahami bahwa apa yang dilaksanakan itu hanya demi
amal sosial yang tidak perlu diberi imbalan secara pantas,
melainkan hams dipikirkan tentang usaha niatan baik itu
dengan imbalan yang pantas dalam porsi yang seimbang.
Pertanggungjawaban kepada Allah SWT didasarkan
kepada Al Qur’an surat al Ankabut ayat 13 dan surat al
Nahl ayat 93 yang menyatakan bahwa setiap orang akan
diperiksa dan diminta pertanggungjawabannya.
Tentang tanggung jawab kelembagaan dilaksanakan
secara berjenjang sebagaimana yang berlaku dalam
sebuah organisasi. Organisasi wakaf ini meliputi
kenazdiran selaku pelaksana dan pihak yang mengelola
benda wakaf, wakif selaku pemberi wakaf ada tujuan
yang hams dicapai dengan harta benda wakaf itu. Agar
hal ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan
fungsi kontrol terhadap organisasi pelaksana ini agar
dapat berjalan dengan baik sesuai dengan amanah yang
dibebankan kepadanya. Pertanggungjawaban kelembaga
an ini diperlukan untuk menghindari penyimpangan
terhadap benda-benda wakaf. Pengalaman menunjukan
bahwa karena lemahnya pelaksanaan kontrol pada
kelembagaan
organisasi
wakaf,
banyak
terjadi
penyimpangan terhadap pelaksanaan pengelolaan wakaf
sehingga hilangnya eksistensi benda wakaf dan
banyaknya persengketaan dengan pihak ketiga.

dapat dibenarkan karena dua hal, pertama : penggantian
karena kebutuhan, misalnya karena macet, maka benda
wakaf itu boleh dijual dan harganya dibelikan benda yang
lebih baik daripada sebelumnya, seperti kuda yang
diwakafkan untuk perang, bila sudah tidak dapat lagi
dipergunakan untuk berperang, maka dapat dijual dan
dibeli kuda yang lebih bagus untuk dimanfaatkan dalam
peperangan. Kedua ; penggantian karena kepentingan
yang lebih kuat dan manfaatnya sudah berkurang karena
manfaatnya sudah menurun. Misalnya masjid yang lama
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada waktu masjid
itu dibangun, maka boleh masjid itu diganti dengan
masjid yang baru, Tentang hal yang terakhir ini Umar Ibn
Khattab r.a pernah memindahkan masjid Kuffah yang
lama ke tempat yang baru, karena tempat yang lama itu
dijadikan pasar bagi pedagang tamar.
Azas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan
yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu
sendiri. Hal ini karena ibadah wakaf dikatagorikan
sebagai ibadah yang memiliki nilai pahala yang terus
menerus mengalir walaupun orang yang mewakafkan
sudah meninggal dunia. Suatu benda wakaf dapat
dikatagorikan memiliki keabadian manfaat, paling tidak
ada empat hal yang harus ada antara lain, pertama : benda
wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak,
misalnya seseorang mewakafkan tanahnya untuk didirikan
sekolah dan masyarakat umum dapat mengambil alih
manfaatnya dengan kehadiran sekolah tersebut, kedua :
benda wakaf tersebut memberikan nilai yang lebih nyata
kepada wakif itu sendiri, kalau harta yang diwakafkan itu
memberikan manfaat kepada orang lain maka si wakif
tentu akan puas secara batin, ketiga : manfaat immaterial
benda wakaf melebihi manfaat materielnya, keempat:
benda wakaf itu tidak menimbulkan bahaya bagi orang
banyak dan bagi si wakif sendiri.
b. Azas pertanggungjawaban
Wakaf yang merupakan ibadah yang memiliki
dimensi llahiyyah dan Insaniyah, maka perlu di
pertanggungjawabkan pelaksanaannya baik di dunia

429

manfaat apapun kepada masyarakat. Bahkan banyak
sekali benda wakaf justru membebani masyarakat
disekitamya. Padahal tujuan perwakafan itu sebagaimana
petunjuk Rasulullah SAW adalah harus memberi manfaat
untuk kepentingan masyarakat banyak.
Pendapat yang mengatakan bahwa harta wakaf tidak
boleh ditukar atau diganti dengan benda lain tanpa
sentuhan pengelolaan dan pengembangan yang lebih
bermanfaat sudah semestinya harus ditinggalkan karena
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini.
Tanpa mengurangi arti dari pendapat Imam Malik dan
Imam Syafi’i, sudah sewajarkah masyarakat Islam di
Indonesia memilih pendapat lain yang lebih relevan dan
luwes yang bisa dipraktekkan saat ini. Dalam kaitan ini
Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibn Hambal
mengatakan bahwa benda wakaf boleh saja ditukar atau
dijual karena sudah tidak memiliki nilai manfaat lagi,
diganti yang lebih bermanfaat untuk masyarakat umum.
Pendapat kedua Imam Mazhab tersebut di atas cukup
relevan dengan kondisi dan tuntutan zaman saat ini,
pendapat tersebut memberikan peluang terhadap
pemahaman baru bahwa wakaf itu seharusnya lebih tepat
disandarkan pada aspek manfaatnya untuk kepentingan
dan kebajikan umum, tidak hanya untuk menjaga benda
wakaf tersebut tanpa memiliki manfaat yang nyata.
Sebagai contoh adalah mesjid di Madinah, pada mulanya
dibangun dalam bentuk yang sangat sederhana, lantainya
terbuat dari kerikil dan pasir, atapnya terbuat dari pelepah
kurma dan tiang-tiangnya terbuat dari batang kurma.
Tetapi beberapa tahun dan abad kemudian masjid tersebut
direhab oleh pemerintah kota Madinah sehingga nampak
megah seperti sekarang ini. Upaya perombakan ini
dilaksanakan karena masjid Nabawi tersebut yang
dijadikan tonggak perjuangan Rasulullah SAW dinilai,
sudah kurang relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat
saat ini, perombakan ini didasari oleh azas kemanf aatan
yang lebih besar bagi ummat Islam.
Menurut Hasballah Thaib bahwa penggantian benda
wakaf yang lebih baik dan bermanfaat dari sebelumnya

persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta
benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan
kepada Pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang
perwakafan.
Di samping itu, oleh karena banyak terjadi berbagai
masalah dalam pelaksanaan wakaf, dalam undang-undang ini
juga ditampung berbagai usulan dari masyarakat untuk
memperbaiki pelaksanaan wakaf, antara lain perlunya
pengawasan wakaf secara efektif agar tidak terjadi
penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, juga perlunya
pengawasan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh
wakif agar tidak bertentangan dengan syari’ah Islam dan
perlunya perlindungan terhadap para mustahiq dari pihakpihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya
ketentuan ini diharapkan pengelolaan dan pemeliharaan serta
pelaksanaan dimasa yang akan datang lebih baik dan tertib
administrasinya dan manajemennya.
3.

Azas-Azas Perwakafan
a. Azas manfaat
Selama ini pemahaman tentang wakaf oleh
masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan
Imam Mazhab yang menjadi panutannya. Di kalangan
mazhab Malikiyah dan Syafi’iyah sangat menekankan
pada keabadian benda wakaf, walaupun sudah rusak
sekalipun, tidak boleh benda wakaf itu ditukarkan dengan
benda yang lain walaupun benda akan rusak atau tidak
menghasilkan sesuatu. Ada sebagian para ahli hukum
dikalangan mazhab Malikiyah dan Syafi’iyah yang
berpendapat bahwa benda wakaf boleh diganti asal
pergantian itu dengan benda yang lebih bermanfaat, sebab
dengan adanya pergantian itu, maka benda wakaf tidak
akan sia-sia.
Terhadap pendapat yang mengatakan bahwa benda
wakaf tidak boleh diganti atau ditukar dengan benda yang
lain, menyebabkan banyak benda wakaf tidak dapat
dikelola dengan baik, banyak benda wakaf tidak berfungsi
karena sudah usang dimakan usia, atau tidak strategis lagi
karena terletak di lingkungan yang kumuh dan tidak ada
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b.

c.

d.

e.

kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan
fungsi wakaf.
Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara
umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak
bergerak seperti tanah dan bangunan, menumt undangundang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian
kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik
berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia,
surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak
sewa dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda
bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui
lembaga keuangan syari’ah.
Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syari’ah
adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai
dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku, yang
bergerak dibidang keuangan syari’ah misalnya badan
hukum dibidang perbankkan syari’ah. Di mungkinkannya
wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga
Keuangan Syari’ah dimaksudkan agar memudahkan wakif
mewakafkan uang miliknya.
Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk
kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga
diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan
cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta
benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta
benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi
dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai
dengan prinsip manajemen dan ekonomi syari’ah.
Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur
tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf,
maka perlu meningkatkan kemampuan professional
nazdir.
Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan
Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di
daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan ini merupakan
lembaga independent yang melaksanakan tugas di bidang
perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nazdir,
melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan

2.

Pengaturan Hal-hal Yang Baru
Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor : 41
Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa salah satu
langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum,
perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan
yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana
ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi
yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan
umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai
dengan prinsip syari’ah.
Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam
berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara
sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak
ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu,
tidak hanya karena kelalaian atau ketidak mampuan nazdir
dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf tetapi
karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum
memahami status harta benda wakaf yang seharusnya
dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan,
fungsi dan peruntukan wakaf.
Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi
kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum
nasional, maka perlu dibentuk undang-undang tentang wakaf.
Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan
syari’ah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan
kembali dalam undang-undang ini, namun terdapat pula
berbagai pokok pengaturan yang baru, antara lain :
a. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf
guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini
menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat
dan dituangkan dalam ikrar wakaf dan didaftarkan serta
diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai
dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus
dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan
antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan
harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli
maris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk
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dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah
dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah, kedua :
wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya,
ketiga: ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang
diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazdir untuk
mewakafkan harta benda miliknya, keempat: nazdir adalah
pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya,
kelima : harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki
daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta
mempunyai nilai ekonomi menurut syari’ah yang diwakafkan
oleh wakif, keenam : pejabat pembuat akta ikrar wakaf
(PPA1W) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh
Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf, ketujuh : Badan
Wakaf Indonesia adalah lembaga independent untuk
mengembangkan perwakafan di Indonesia, kedelapan :
pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri, dan
kesembilan /Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab
di bidang agama.
Undang-undang Nomor : 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
terdiri dari sebelas Bab, tujuh puluh satu pasal yang terdiri
sebagai berikut: Bab I tentang ketentuan umum, Bab II
tentang dasar-dasar wakaf, Bab IJj tentang pendaftaran dan
pengumuman harta benda wakaf, Bab IV tentang perubahan
status harta benda wakaf, Bab V tentang pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf, Bab VI tentang badan
wakaf Indonesia, Bab VII tentang penyelesaian sengketa,
Bab VIII tentang pembinaan dan pengawasan, Bab IX
tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif, Bab X
tentang ketentuan peralihan dan Bab XI tentang ketentuan
penutup. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 27
Oktober 2004. Melihat kepada ketentuan yang terdapat dalam
undang-undang ini, maka lebih komprehensip apabila
dibandingkan dengan beberapa peraturan perundangundangan yang berlaku sebelumnya dalam bidang wakaf.

wakaf produktif lainnya, selama ini belum diatur dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Sejalan dengan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000
Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
Tahun 2000-2004 dan Ketetapan MPR Nomor : IV/MPR/199
tentang GBHN yang antara lain menetapkan bahwa perlunya
arah dan kebijakan di bidang hukum, maka lahirnya Undangundang Nomor : 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini
merupakan inheren dengan penataan system hukum nasional
yang berlaku saat ini. Dalam PROPENAS 2000-2004
ditentukan bahwa system hukum nasional yang akan
dibangun adalah bersifat menyeluruh dan terpadu dalam
masyarakat Indonesia. Di harapkan dengan lahirnya Undangundang Nomor : 41 Tahun 2004, pengembangan wakaf pada
masa yang akan datang akan memperoleh dasar hukum yang
kuat, terutama adanya kepastian hukum kepada nazdir, wakif
dan peruntukkan wakaf.
Presiden Megawati Sukarnoputri ketika memberi
penjelasan pemerintah dalam mengantar draf RUU wakaf ini
kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengemukakan bahwa
tujuan dari penyusunan Undang-undang Wakaf ini adalah,
pertama : mengunifikasikan berbagai peraturan tentang
wakaf yang saat ini bertebaran dalam beberapa peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kedua : menjamin adanya
kepastian hukum bidang wakaf, ketiga : menjamin rasa aman
dan melindungi para wakif, nazdir baik yang bersifat
kelompok, organisasi maupun yang berbentuk badan hukum,
termasuk juga peruntukan wakaf itu sendiri, keempat :
sebagai instrument untuk mengembangkan rasa tanggung
jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan untuk
mengelola wakaf, kelima : sebagai koridor kebijakan publik
dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara wakaf,
keenam : mendorong optimalisasi pengelolaan dan
pemberdayaan wakaf, dan ketujuh : memperluas pengaturan
mengenai wakaf sehingga mencakup pula wakaf benda
bergerak dan wakaf benda tidak bergerak.
Beberapa pengertian dasar dalam Undang-undang
Nomor : 41 Tahun 2004 antara lain disebutkan pertama :
wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan
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menyusun RUU tentang Wakaf yang sesuai dengan
perkembangan masa kini dan mewujudkan Badan Wakaf
Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang mengelola wakaf secara
nasional.
Setelah sekian lama menunggu, pada tanggal 27 Oktober
2004 Presiden Susilo Bambang Yudoyono mensahkan UndangUndang Nomor : 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor : 159 Dalam Undang-undang
diatur tentang berbagai hal penting tentang pengembangan wakaf,
terutama tentang masalah nazdir, harta benda yang diwakafkan
(mauquf bih), peruntukan harta wakaf (mauquf alaih), serta
perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia dan juga tentang
wakaf tunai dan produktif. Dalam Undang-undang ini, benda
wakaf tidak hanya benda tidak bergerak saja, tetapi juga termasuk
benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga,
kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sew a dan lain-lain,
sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
V.

WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004

1.
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Pendahuluan
Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian terdahulu,
wakaf sebagai perbuatan hukum telah lama melembaga dan
dipraktekkan dalam kehidupan ummat Islam di Indonesia.
Pengaturan tentang wakaf terdapat dalam beberapa peraturan
perundang-undangan antara lain dalam Undang-undang
Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Agraria yang ditindak lanjuti
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1977
tentang perwakafan Tanah Milik. Tentang wakaf juga dimuat
dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang
pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 1
Tahun 1991. Beberapa peraturan perundang-undangan ini
dirasakan masih belum memadai karena masalah wakaf
selama ini terus berkembang. Di samping itu, masyarakat
memerlukan pengaturan yang komprehensif tentang wakaf
yakni meliputi wakaf uang, wakaf benda-benda bergerak dan

Februari 1981 kepada Gubernur KDH Tk. I di seluruh Indonesia,
tentang pendaftaran perwakafan tanah milik dan permohonan
keringanan atau pembebasan dari semua pembebanan biaya
pendaftaran.
Eksistensi perwakafan di Indonesia diperkuat lagi dengan
lahirnya Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama. Dalam pasal 49 Undang-undang tersebut
dikemukakan bahwa perselisihan wakaf menjadi kewenangan
lembaga Peradilan Agama yang memutusnya, dengan demikian
juga tentang sah atau tidaknya wakaf yang dilaksanakan oleh
seseorang atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya,
sebagai hukum materiel untuk menjadi pegangan Hakim
Peradilan Agama dalam memutus sengketa wakaf ini, pemerintah
telah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga
buku yaitu hukum perkawinan, hukum Waris dan hukum wakaf.
Kompilasi Hukum Islam ini sudah diterima baik oleh para ulama
dan para cendekiawan Muslim seluruh Indonesia dalam lokakarya
yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 2 s/d 5 Februari 1988.
Kemudian melalui Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991
tanggal Juni 1991 telah ditentukan sebagai pedoman bagi instansi
pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam
menyelesaikan berbagai masalah hukum yang terjadi diantara
bidang hukum tersebut. Instruksi Presiden tersebut ditindak
lanjuti oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusannya Nomor :
154 Tahun 1992 tanggal 22 Juli 1991, yang meminta selumh
Instansi Departemen Agama RI dan instansi terkait lainnya untuk
menyebar luaskan isi Kompilasi Hukum Islam tersebut.
Menurut data yang dimiliki oleh Departemen Agama RI,
pelaksanaan wakaf di Indonesia sampai tahun 1989 masih
didominasi pada penggunaan untuk tempat-tempat ibadah seperti
masjid, pondok pesantren, mushalla dan keperluan ibadah
lainnya. Sedangkan penggunaan pemanfaatan untuk peningkatan
kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi masih sangat minim,
bukan benda-benda produktif yang dapat mendatangkan
kesejahteraan ummat. Menyadari tentang kekurangan ini,
Departemen Agama RI beserta Majelis Ulama, dan pihak terkait
lainnya telah berupaya memperdayakan tanah-tanah tersebut dari
pengelolaan tradisional konsumtif menjadi professional produktif
dengan cara penyuluhan hukum wakaf kepada masyarakat,
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dianggap belum memadai dan belum memenuhi kebutuhan
tentang tata cara pengaturan wakaf di Indonesia.
Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka semua peraturan
perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya, sepanjang
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak
berlaku lagi. Sedangkan hal-hal yang belum diatur, akan diatur
lebih lanjut oleh Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri
RI sesuai dengan bidang wewenang dan tugas masing-masing.
Langkah-langkah yang telah diambil oleh Departemen Agama RI
sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor : 28
Tahun 1977 ini antara lain, pertama : mendata seluruh tanah
wakaf hak milik di seluruh wilayah tanah air guna menentukan
tolok ukur pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaannya, kedua
: memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum disertifikasi dan
memberikan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah.
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun
1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, berturut-turut diterbitkan
beberapa peraturan tentang pelaksanaan peraturan pemerintah
tersebut, diantaranya, pertama : Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah mengenai
Perwakafan Tanah Milik, kedua : Peraturan Menteri Agama
Nomor : 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor:
28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, ketiga :
Instruksi Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik, keempat : Peraturan Direktorat Jendral Bimas Islam
Departemen Agama Nomor : Kep/D/75/D/1978 tentang formulir
dan pedoman pelaksanaan peraturan tentang perwakafan tanah
milik, kelima : Keputusan Menteri Agama Nomor : 73 Tahun
1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor
Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh
Indonesia untuk mengangkat/ memberhentikan setiap kepala
KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,
keenam : Instruksi Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 1979
tanggal 19 Juni 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan
Menteri Agama Nomor : 73 Tahun 1978, ketujuh : Surat Dirjen
Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : D.II/5/07/1981 tanggal 17
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4.

menyelesaikan perkara J ik a terjadi perselisihan atau sengketa
tentang tanah wakaf tersebut.
Surat Edaran Sekretaris Govememen tanggal 27 Mei 1935
Nomor : 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935
Nomor : 13480. Surat Edaran inipun bersifat penegasan
terhadap surat-surat edaran sebelumnya, yakni berkenaan
dengan tata cara pelaksanaan wakaf sebagai realisasi dari
ketentuan Bijblad Nomor : 6169/1905 yang menghendaki
registrasi dari tanah wakaf di daerah jajahan, khususnya di
Jawa dan Madura.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal
17 Agustus 1945, peraturan wakaf sebagaimana tersebut di atas
masih tetap berlaku berdasarkan bunyi pasal II Aturan Peralihan
Undang-Undang Dasar 1945. Sejak terbentuknya Kementerian
Agama pada tanggal 3 Januari 1946, urusan tanah wakaf menjadi
urusan Kementerian Agama bagian D (ibadah Sosial),
Selanjutnya Kementerian Agama pada tanggal 8 Oktober 1956
mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 5/D/1956 tentang prosedur
perwakafan tanah. Peraturan ini mempertegas dan menindak
lanjuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada masa kolonial
Belanda yang dirasakan belum memberi kepastian hukum tentang
tanah-tanah wakaf di Republik Indonesia.
Lahirnya Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang
Agraria telah memperkokoh eksistensi wakaf di Indonesia. Dalam
Pasal 49 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa untuk
keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dapat diberi
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai,
perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan
pemerintah. Untuk memberi kejelasan hukum tentang wakaf dan
sebagai realisasi dari Undang-undang ini, pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Peraturan Pemerintah ini
dikemukakan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan
yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna
pengembangan kehidupan keagamaan khususnya bagi ummat
yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan
spiritual dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila. Lahirnya Peraturan Pemerintah ini
disebabkan karena peraturan yang lama tentang pengaturan wakaf
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Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, pengaturan
wakaf telah dilaksanakan dengan mengeluarkan berbagai
peraturan tentang wakaf, antara lain :
1. Surat Edaran Sekretaris Govememen pertama tanggal 31
Januari 1905 Nomor 435 sebagaimana tersebut dalam Bijblad
1905 Nomor : 6196 tentang Toezicht op den bouw van
Muhammadaansche Bedehuizen. Dalam surat edaran ini,
meskipun tidak secara khusus disebutkan tentang wakaf,
tetapi pemerintah kolonial Belanda tidak bermaksud
melarang dan menghalang-halangi pengelolaan, wakaf untuk
kepentingan keagamaan. Untuk pembangunan tempat-tempat
ibadah diperbolehkan asalkan betul-betul untuk kepentingan
umum dan dikehendaki oleh masyarakat. Surat Edaran ini
ditujukan untuk semua Kepala Daerah di Jawa dan Madura,
kecuali daerah Swapraja.
2. Surat Edaran dari Sekretaris Govememen tanggal 4 Januari
1931 Nomor : 1361/A yang dimuat dalam Bijblad 1931
Nomor : 125/A tentang Toezich van Regeering op
Muhammadaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten en Wakafs.
Dalam Surat Edaran ini dimuat yang pada garis besarnya agar
Bijblad tahun 1905 Nomor : 6169 supaya diperhatikan
dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Supaya tertib
dalam pelaksanaan wakaf, maka izin dari Bupati tetap
diperlukan dan Bupatilah yang menilai apakah wakaf yang
akan dilaksanakan itu sesuai dengan maksud dari pemberi
wakaf dan bermanfaat untuk umum.
Dalam surat Edaran ini juga ditentukan bahwa apabila Bupati
memberi izin atas permohonan wakaf, maka wakaf tersebut
hams didaftar dan untuk selanjutnya dipelihara oleh
Pengadilan Agama setempat dan pendaftaran ini hams
diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk menjadi bahan
pembuatan laporan kepada kantor Landrente.
3. Surat Edaran Sekretaris Govememen tanggal 24 Desember
1934 Nomor : 3088/A sebagaimana termuat didalam Bijblad
tahun 1934 Nomor : 13390 tentang Teozicht van de
Regeering op Muhammadaansche Bedehuizen, Vrijdagdiesten en ivakafs. Surat Edaran ini sifatnya hanya mempertegas
apa yang disebutkan oleh surat edaran sebelumnya, yang
isinya memberi wewenang kepada Bupati untuk
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dengan beberapa pembahan, diantaranya tentang wakaf keluarga
tidak boleh bersifat terus menerus, tetapi hanya bersifat
sementara, kecuali untuk keperluan Mesjid dan Kepentingan
umum. Dalam perkembangan lebih lanjut penyelenggaraan harta
wakaf diatur oleh kementerian sendiri yang disebut dengan
“wizaratui Auqafymg bertugas untuk mengembangkan harta
wakaf sehingga bermanfaat untuk keperluan sosial dan membantu
rakyat fakir miskin misalnya Universitas Al Azhar yang telah
bemsia lebih dari seribu tahun, telah memberi bea siswa kepada
mahasiswa dalam maupun luar negeri, mencetak al Qur’an untuk
dibagi-bagikan kepada masyarakat dan membangun Rumah Sakit
dengan biaya pengobatan cuma-cuma.
Di negara-negara Islam lainnya seperti Pakistan, Syria, Irak
dan Palestina harta wakaf telah diurus oleh suatu badan yang
khusus dibentuk untuk itu atas mandat dari pemerintah. Di Irak
segala urusan wakaf berada dibawah Kementerian Wakaf
(Ministry o f Wakfs) yang ditetapkan dalam Konstitusi Negara
tahun 1924. Di Palestina segala persoalan wakaf ditempatkan
dibawah “Supreme Shari ’a Council. Di Syria wakaf-wakaf yang
bersifat kekeluargaan dilarang dengan Undang-undang Wakaf
tahun 1949.
Demikian juga di Lebanon, wakaf Vekeluargaan dirombak
dan diselaraskan dengan Undang-undang Perwakafan Mesir tahun
1946.
IV.

PENGATURAN WAKAF DI INDONESIA
Pengaturan wakaf sebelum kedatangan kaum penjajah di
Indonesia dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber
dari kitab fiqih bermazhab Syafi’i. Oleh karena masalah wakaf ini
sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat di
Indonesia, maka pelaksanaan wakaf itu disesuaikan dengan
hukum adat yang berlaku di Indonesia, dengan tidak mengurangi
nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam wakaf itu sendiri
Pengelolaan wakaf waktu itu terfokus kepada hal-hal yang
berhubungan dengan ibadah dan sangat sedikit yang berhubungan
dengan masalah sosial lainnya, belum dikelola dengan
manajemen yang baik.
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dibedakan tiga macam wakaf, yakni pertama : ewqafi mazhbutha
yaitu wakaf yang dimiliki dan diurus oleh kementerian wakaf
sendiri, kedua : ewqafi mulhaqa yaitu wakaf yang seluruhnya
bebas dari campur tangan kementerian wakaf, tetapi pengawasan
tetap berada di bawah kementerian wakaf, ketiga : ewqafi
mustethna yaitu wakaf yang seluruhnya bebas dari campur tangan
kementerian wakaf, termasuk pengawasan misalnya dana-dana
milik agama Kristen dan milik yayasan (foundation) untuk
kepentingan umum. Ketika Kemal Attaturk berkuasa kementrian
wakaf dihapus dan dikeluarkan Undang-undang Nomor 429
tanggal 3 Maret 1924 yang bersifat sekuler. Semua benda-benda
wakaf yang begitu besar dan luas diserahkan kepada sebuah
dewan Komisaris Umum (Gerral Directory) yang langsung
berada dibawah Perdana Menteri. Dewan Komisaris ini diberi
tugas untuk melikwidir harta-harta wakaf, yang berupa tanahtanah perkebunan boleh dijual kepada masyarakat umum dan ada
yang dijadikan untuk keperluan publik tanpa imbalan.
Di Mesir pada mulanya penyelenggaraan wakaf dapat
berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Syari’at
Islam. Ketika Muhammad Ali berhasil menguasai Mesir dan
mendirikan dinasti Chudaiwi (Kediv) dan Mulukiyah semua harta
wakaf yang berupa tanah (disebut Rizqa) semua disita dan
dikuasainya, hanya harta wakaf yang berupa rumah dan gedung
yang dibiarkan berjalan terus. Setelah mengalami berbagai
perubahan, pada tahun 1913 didirikan kementerian khusus untuk
mengurus harta wakaf dan kementerian ini diberi nama dengan
“Wazaratul Auqaf. Sejak tanggal 13 Juli 1895 seluruh wakaf
untuk kebaikan umum dimasukkan dalam pengawasan dan
pemilikan kementerian tersebut. Demikian juga wakaf keluarga
semua harus didaftar kembali dan penata usahanya berada di
bawah kementerian tersebut agar mendapat perlindungan yang
sah.
Setelah beberapa kali mengalami kegagalan dalam menyusun
dan memperbaharui organisasi perwakafan di Mesir, baru pada
tahun 1936 pada waktu Raja Fuad I berkuasa berhasil dibentuk
sebuah Lajnah (semacam Komite) yang bertugas untuk menyusun
rancangan peraturan tentang pelaksanaan wakaf di negara Mesir.
Rencana Undang-undang wakaf yang disusun oleh Lajnah ini
berhasil disahkan menjadi Undang-undang pada tahun 1946
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dilakukan oleh kaum Muslimin Perancis ini tidak dihiraukan oleh
pemerintah Perancis, sebab tuntutan itu dianggap bertentangan
dengan kepentingan pemerintah Perancis dalam melaksanakan
politik hukum keagrariaan. Mulai saat itulah di Aljazair banyak
benda wakaf yang disewakan kepada pihak pihak tertentu, dan
memperbolehkan memindahkan hak wakaf kepada orang lain
yang menguntungkan orang-orang Perancis yang ada di Aljazair.
Perlakuan yang sama juga diberlakukan oleh pemerintah
Perancis di Negara Tunisia. Menurut Naziroeddin Rachmat
perjanjian sewa menyewa tanah wakaf telah disahkan berlaku
dengan suatu dekrit (putusan pemerintah) yang dikeluarkan oleh
pemerintah Perancis pada tanggal 22 Juni 1888, dan beberapa
putusan yang dikeluarkan kemudian secara berturut-turut telah
memberikan kelonggaran untuk memindahkan hak-hak wakaf
kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian mulai tahun 1908
telah dibentuk sebuah dewan yang diberi nama “Conseil
Superieur des Habous ” dengan tugas mengontrol pengurusan dan
administrasi harta wakaf, terutama harta wakaf yang bersifat
kekeluargaan. Dewan yang dibentuk ini diharapkan dapat berjalan
dengan lembaga wakaf yang telah dibentuk pada tahun 1874 oleh
tokoh ulama Tunisia yang bernama Chairuddin untuk mengurus
dan menyelenggarakan tata usaha wakaf umum di Tunisia.
Di Maroko pemerintah Perancis membentuk sebuah dewan
yang diberi nama Direction des Habous pada tahun 1912. Dewan
ini dibentuk untuk mengawasi wakaf-wakaf keluarga. Selanjutnya
pada tahun 1913 pemerintah Perancis mengeluarkan beberapa
peraturan lagi untuk mengatur tentang wakaf ini, terutama tentang
penyewaan wakaf keluarga kepada pihak-pihak tertentu.
Peraturan-peraturan itu tidak menghiraukan apakah hukum wakaf
itu sesuai dengan hukum Islam yang menjadi dasar adanya
institusi harta wakaf itu. Protes-protes yang dilakukan oleh
ummat Islam Maroko tidak pemah digubris oleh pemerintah
Perancis. Akibat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
Perancis ini, banyak harta wakaf keluarga yang pada mulanya
disewa oleh orang tertentu, kemudian berobah statusnya dari
tanah wakaf menjadi tanah perorangan.
Pengaturan wakaf di Negara Turki sudah dilaksanakan sejak
permulaan abad ke XIX. Pada tahun 1840 dibentuk sebuah
kementerian khusus yang bernama “Wazarati Ewkaf. Di Turki
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perbedaan ini muncul dari ketidak telitian, karena orang-orang
miskin atau orang yang menerima wakaf berhak untuk menuntut
hak-haknya yang ada pada hasil pengembangan harta wakaf, dan
pengelola yayasan tidak boleh melarang mereka meminta haknya.
Sementara itu dalam kamus Stroud Judical Dictionary disebutkan
bahwa tujuan wakaf (charitable purpose) adalah memberikan
harta untuk dimanfaatkan hasilnya bagi kepentingan sosial dan
agama. Dalam kamus ini juga tidak dinyatakan bahwa seseorang
berhak atas wakaf itu, sekalipun tidak termasuk yang
mendermakan seperti penjaga gereja.
Menurut konsep perundang-undangan Negara Barat, istilah
“endowment berbeda dengan istilah “foundation” (yayasan),
perbedaan pengertian ini sangat tipis sehingga sulit
membedakannya. Istilah “endowment sebenarnya dipergunakan
untuk menunjukkan setiap harta yang diberikan kepada yayasan
sosial. Pemberian harta ini adakalanya digunakan sesuai
keperluan yayasan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, ataupun
penggunaannya mengakibatkan habisnya harta itu atau dengan
tetap menjaga keutuhan barangnya sehingga dapat dipergunakan
lagi secara berulang-ulang pada waktu yang lain. Dengan
pengertian ini dapat diketahui bahwa endowment terdiri dari
sebagian pemberian wakaf sosial dan subsidi biasa yang
dipergunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan “foundation ”
merupakan badan atau organisasi non pemerintah yang dikelola
oleh beberapa dewan pengurus, atau orang yang diberi wasiat,
dan biasa tidak meminta subsidi dari masyarakat, akan tetapi
pendanaannya banyak disubsidi oleh para pendirinya yang berasal
dari harta pribadi dan ditujukan untuk memberikan pelayanan
bagi masyarakat secara umum.
Negara Barat yang pertama kali mengatur tentang Wakaf
adalah Negara Perancis, kemudian diikuti oleh Negara Eropa
lainnya yang memberlakukan berbagai aturan tentang wakaf di
daerah jajahannya. Dalam rangka pengaturan harta wakaf di
Aljazair, pemerintah Perancis memberlakukan Undang-undang
Wakaf pertama kali pada tanggal 26 Juli 1873 yang sepenuhnya
dijalankan berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Negara
Perancis. Undang-undang yang diberlakukan ini sangat ditentang
oleh kaum Mushmin Aljazair, sebab dianggap bertentangan
dengan hukum Islam yang berlaku. Keberatan-keberatan yang
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darurat/memang ada izin atau syarat yang diikrarkan oleh wakif
ketika wakaf dilaksanakan/diserahkan.
Agar wakaf dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,
diperlukan nazhir untuk mengelolanya. Nazhir wakaf adalah
orang memegang amanah untuk memelihara dan menyelenggara
kan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf sebagaimana yang
dikehendaki oleh si wakif dan sebagai seorang nazhir memiliki
tanggung jawab bila sengaja merusak wakaf atau lalai
mengurusnya. Oleh karena itu para fuqaha memberlakukan
syarat-syarat bagi seorang nazhir yakni berakal sehat, telah telah
balig, dapat dipercaya dan mampu menyelenggarakan urusanurusan harta wakaf. Bila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka
hakim dapat menunjuk orang lain untuk menjadi nazhir,
diutamakan orang yang ada hubungannya dengan si wakif sebab
si wakif inilah yang mempunyai hak untuk mengawasi pekeijaan
si nazhir. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan
wakif tidak ada, maka baru ditunjuk orang lain untuk menjadi
nazhir.
III. WAKAF DALAM KONSEP BARAT DAN DI BEBERAPA
NEGARA ISLAM
Di Negara-negara Barat juga dikenal dengan wakaf atau
habas, benda-benda wakaf di Negara-negara Barat dengan
sebutan yang berbeda. Ada yang menyebutnya denganfoundation
(yayasan), trust (persekutuan wakaf), persekutuan wakaf sosial
(charitable trusts) dan yayasan sosial (endowment). Persekutuan
ini mempakan badan hukum yang tidak berorientasi pada laba
(non profit corporation) yang kebanyakan mempunyai harta
wakaf konsumtif dan produktif, sekalipun banyak juga yang
meminta subsidi dari masyarakat, terutama yayasan yang
berorientasi kepada keagamaan, sosial dan budaya. Badan hukum
ini cara pengelolaannya banyak tergantung pada pendirinya dan
juga pada anggota, sehingga system kepengurusannya diproses
melalui pemilihan secara demokratis.
Menurut kamus The New Palgrave Dictionary o f Money and
Finance sebagaimana yang dikutip oleh Mundzir Qahaf menyata
kan bahwa yang membedakan antara persekutuan wakaf
(charitable trust) dan yayasan yang tidak berorientasi pada profit
(non profit corporation) dari yayasan profit adalah tidak adanya
hak hukum bagi siapapun atas keuntungan yayasan. Sebenarnya
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golongan Syafi’iyah dan Hanabillah mengatakan bahwa harta
wakaf itu putus atau keluar dari hak milik si wakif dan menjadi
milik Allah atau milik umum. Begitu pula wewenang mutlak si
wakif menjadi terputus, karena setelah ikrar wakaf itu diucapkan,
harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum.
Para ahli hukum Islam juga berbeda pendapat tentang boleh
tidaknya harta wakaf itu ditukar karena tidak bermanfaat lagi.
Para fuqaha dikalangan Maliki berpendapat bahwa harta wakaf
tidak boleh ditukar (terutama benda yang tidak bergerak),
walaupun barang tersebut sudah rusak atau tidak menghasilkan
sesuatu. Tetapi sebagian para fuqaha dari golongan Malikiyah ada
yang berpendapat bahwa menukar harta wakaf dengan yang lain
diperbolehkan, asal diganti dengan barang tidak bergerak lainnya,
jika dipandang barang itu sudah tidak bermanfaat lagi. Sedangkan
untuk barang yang bergerak, para fuqaha golongan Maliki
memperbolehkannya, dengan adanya penukaran maka barang
wakaf tidak menjadi sia-sia. fuqaha dikalangan asy Syafi’iyah
dalam hal penukaran benda wakaf hampir sama dengan pendapat
dari para fuqaha dari golongan Malikiyah, yakni barang tetap
tidak boleh ditukar agar harta wakaf dapat lebih bermanfaat.
Para ahli hukum dikalangan mazhab Hambali mengatakan
bahwa pada dasarnya perubahan peruntukan dan status tanah
wakaf ini diperbolehkan. Kecuali bila tanah wakaf tersebut sudah
tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka
terhadap wakaf itu apa diadakan pembahan baik pemntukan
maupun statusnya. Demikian juga tentang perdebatan tentang
boleh tidaknya menjual masjid, hal ini sebagian para fuqaha
dikalangan mazhab Hambali memperbolehkan menjual masjid
bila masjid itu sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan pokok
perwakafan seperti masjid yang sudah tidak dapat menampung
jamaah lagi dan mungkin lagi diperluas, atau sebagian masjid
roboh, maka dalam keadaan seperti itu masjid boleh dijual
kemudian uangnya dipergunakan untuk membangun masjid lain.
Sedangkan pendapat dikalangan para fuqaha golongan Hanafiyah
bahwa dalam hal penukaran tanah wakaf itu sangat tergantung
pada ikrar yang di laksanakan oleh si wakif, apabila pada waktu
ikrar ada disebutkan boleh ditukar, maka penukaran sah
dilaksanakan. Boleh menukarkan barang wakaf dalam keadaan
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dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan yang
merupakan penyerahan barang-barang wakaf kepada nazir
untuk dikelola sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi
wakaf.
Ikrar wakaf yang diucapkan pemberi wakaf pada umumnya
sebagai berikut “saya wakafkan harta saya ini kepada
Madrasah Fulan untuk dipakai pembelanjaan dan
penyelenggaraannya ” atau “saya wakafkan kebun kelapa ini
untuk dipergunakan hasilnya bagi penyelenggaraan yayasan
yatim piatu fu la n ’’ dan sebagainya. Pada umumnya, lafaz
qabul hanya diperuntukkan hanya kepada wakaf perorangan,
tetapi bagi wakaf untuk umum tidak disyaratkan adanya lafaz
qabul, cukup dengan ikrar penyerahan saja.
Ahmad Azhar Basyir membagi wakaf menjadi dua macam,
yaitu pertama : wakaf ahli atau juga disebut wakaf keluarga ialah
wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau
lebih, baik keluarga wakif atau bukan keluarga si wakif, misalnya
seseorang menyatakan mewakafkan buku-bukunya untuk anakanaknya yang mampu mempergunakannya, kemudian kepada
cucunya dan seterusnya, kedua : wakaf khairi atau wakaf umum
ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan
umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf
khairi inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf dalam
hukum Islam yang pahalanya akan terus mengalir, meskipun
orang yang memberikan wakaf itu telah meninggal dunia asalkan
benda wakaf itu terus dapat diambil manfaatnya. Wakaf khairi ini
adalah wakaf yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat
secara luas dan merupakan salah satu sarana untuk
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang
sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.
Tentang kedudukan harta wakaf, para ahli hukum Islam
berbeda pendapat, Golongan Hanafiah berpendapat bahwa harta
wakaf tetap milik si wakif (orang yang memberi wakaf, hal ini
didasarkan kepada hadist dari Ibnu Abbas ra dimana Rasulullah
pemah bersabda bahwa tidak ada wakaf setelah turunnya surat an
Nisa’ (ayat tentang alfaraidi). Demikian juga pendapat dari
golongan Malikiyah yang mengatakan bahwa harta wakaf dapat
kembali kepada si wakif dalam waktu tertentu, atau waktu yang
ditentukan sebagaimana yang diikrarkan oleh si wakif. Sedangkan
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wakif haruslah orang yang merdeka, berakal sehat, baligh
dan rasyid serta betul-betul memiliki harta benda.
Wakaf harus didasarkan atas kemauan sendiri, bukan atas
tekanan atau paksaan dari pihak manapun, para ahli hukum
Islam sudah sepakat bahwa wakaf dari orang yang dipaksa
adalah tidak sah hukumnya, begitu pula hukum atau
ketentuan bagi setiap perbuatannya.
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2.

Harta yang diwakafkan (mauqul bih)
Agar harta benda yang diwakafkan sah, maka harta benda
tersebut harus? pertama : mutaqawwin (mal mutaqawwin)
yakni harta pribadi milik si wakif secara sah dan halal, dapat
benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau
tidak berwujud, kedua : benda yang diwakafkan itu jelas
wujudnya dan pasti batas-batasnya dan tidak dalam keadaan
sengketa, ketiga : benda yang diwakafkan itu harus kekal
yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus
menerus. Namun demikian menurut Imam Malik dan
golongan Syiah Imamiyah wakaf dan dapat atau boleh
dibatasi waktunya.

3.

Tujuan wakaf (mauquf alaih)
Yang dimaksud dengan mauquf adalah tujuan wakaf yang
harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, benda-benda
yang dijadikan sebagai obyek wakaf hendaknya benda-benda
yang termasuk dalam bidang mendekatkan diri (qurbaj)
kepada Allah SWT.
Tidak dibenarkan pelaksanaan wakaf itu didasarkan kepada
tujuan yang tidak baik dan mendatangkan kemudharatan
kepada masyarakat. Wakaf hendaknya dilaksanakan dengan
tujuan untuk kebaikan sesama manusia dengan mendapat
ridha dan pahala dari Allah SWT, misalnya untuk
pelaksanaan pendidikan dan untuk kepentingan umum
lainnya seperti mendirikan rumah sakit dan sebagainya.

4.

Ikrar wakaf (Sighat wakaf)
Sighat wakaf merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh
Jumhur Fuqaha. Tanpa adanya ikrar wakaf, para Fuqaha
menganggap wakaf belum sempurna dilaksanakan. Yang

manusia suka berbuat kebaikan agar mendapat bahagia.
Kemudian dalam surat al Baqarah ayat 267 Allah SWT
memerintahkan “belanjakanlah sebagian harta yang kamu
peroleh dengan baik-baik”. Dalam surat Ali Imran ayat 92 Allah
SWT mengajarkan “Kamu tidak akan memperoleh kebaikan,
kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu senangi”.
Dalam surat al Maidah ayat 2 Allah SWT memerintahkan agar
manusia suka tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan
jangan sekali-kali bertolong menolong dalam hal mengerjakan
keburukan.
Selain dari firman Allah yang tersebut di atas, dasar hukum
pelaksanaan wakaf juga didasarkan kepada hadis yang
diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut : Diriwayatkan dari
Ibnu Umar ra, ia berkata bahwa Umar Ibn Khattab mendapat
bagian tanah di Khaiban, lalu ia pergi kepada Nabi Muhammad
SAW seraya berkata : saya mendapat bagian tanah yang belum
pernah saya dapatkan harta yang paling saya senangi dari padanya
maka apakah yang akan Nabi perintahkan kepada saya? Nabi
Muhammad SAW menjawab : bila engkau mau, tahanlah zat
bendanya dan sedekahkanlah hasil dari padanya. Kemudian Umar
Ibn Khattab menyedekahkannya dan menyuruh supaya tidak
dijual, dihibahkan dan diwariskan. Sedangkan manfaat benda itu
diberikan kepada fuqara, sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah,
tamu dan musafir. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusi
harta tersebut makan secara wajar atau memberi makan kepada
temannya dengan tidak bermaksud memilikinya.
Meskipun para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam
merumuskan definisi wakaf, namun mereka sepakat dalam
menentukan rukun wakaf sebab tanpa rukun, wakaf tidak dapat
berdiri sendiri atau wakaf tidak sah. Menurut Abdul Wahhab
Khallaf rukun wakaf ada empat macam yaitu :
1. O rang y an g b erw ak af (wakif)
Yang dimaksud dengan wakif adalah pemilik harta benda
yang melakukan perbuatan hukum. Menurut para pakar
hukum Islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat
dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk
melakukan “tabarru” yakni melepas hak milik tanpa
mengharapkan imbalan materiil. Oleh karena itu seorang
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mazhab yang mereka ikuti, mereka juga berbeda persepsi di
dalam menafsirkan tata cara pelaksanaan wakaf ditempat mereka
berada. Al-Minawi yang bermazhab Syafi’i mengemukakan
bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan
menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan
keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum
selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan
diri kepada Allah SWT. Sedangkan Al Kabisi yang bermazhab
Hanafi mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan benda
dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya
kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan
bendanya. Definisi yang terakhir ini merupakan tambahan saja
dari definisi yang telah dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah
yang mengatakan bahwa wakaf itu menahan benda milik si wakif
dan yang disedekahkannya adalah manfaatnya saja.
Imam Malik mengemukakan bahwa wakaf itu adalah
menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau
hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan
bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang
diperjanjikan atau yang dikehendaki oleh orang yang
mewakafkan. Pendapat Imam Malik ini wakaf tidak disyaratkan
berlaku untuk selamanya, tetapi sah bila berlaku untuk waktu
tertentu saja (misalnya untuk satu tahun), sesudah itu kembali
kepada pemiliknya. Pendapat ini dinilai cukup relevan dengan
kondisi hukum positif di Indonesia saat ini yang mengenal dengan
Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai dengan system kontrak.
Jika pendapat Imam Malik ini yang diterapkan, maka wakaf akan
mendapat perluasan makna dan perluasan kesempatan kepada
para pihak yang tidak memiliki benda permanent yang ingin
diwakafkan tetapi memiliki benda yang berstatus temporer. Selain
membuka lebih lebar kepada calon wakif, kekayaan wakaf akan
semakin bertambah banyak dan memungkinkan bisa
dikembangkan secara maksimal.
Dasar hukum pelaksanaan wakaf dalam Islam adalah ayatayat Al Qur’an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan
dalam masa hidupnya dan salah satu perbuatan kebajikan adalah
mewakafkan hartanya untuk kepentingan ummat manusia. Di
antara ayat-ayat Al Qur’an yang memerintahkan untuk berbuat
kebajikan adalah surat AI-Rajj ayat 77 yang memerintahkan agar
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upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Islam khususnya
dan ummat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, dengan
lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
ini diharapkan kepada semua pihak agar dapat mengembangkan
wakaf dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam aspek pemikiran,
tetapi juga berusaha membuat inovasi dan langkah terobosan
dalam mengelola harta wakaf agar wakaf dapat dirasakan
martfaatnya secara luas bagi masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peranan dan
keterlibatan pemerintah (d/i Departemen Agama RI) dalam
melaksanakan pengelolaan wakaf di Indonesia sangat strategis
dan menentukan. Hal ini karena prospek perwakafan di Indonesia
memiliki peluang yang sangat positif, baik dari segi kualitas
maupim dari segi manfaatnya. Wakaf tidak hanya memiliki nilai
ibadah saja tetapi diharapkan dapat menjadi wakaf produktif yang
harus dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dapat
tumbuh menjadi sektor riel dalam perekonomian negara. Apabila
wakaf produktif dapat dikelola dengan baik, maka wakaf
produktif tersebut dapat berperan dalam rangka memajukan
kesejahteraan ummat sebagaimana yang telah berjalan di
beberapa negara Islam saat ini.
II.

WAKAF DALAM KONSEPSI HUKUM ISLAM
Menurut pengertian bahasa, perkataan “waqf” berasal dari
kata bahasa Arab “waqofa-yaqifu-waqfa ” yang berarti ragu-ragu,
berhenti, memperlihatkan, memperhatikan, meletakkan, mengata
kan, mengabdi, memahami, mencegah, menahan dan tetap berdiri.
. Kata “al-w aqf’ adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan
waqfu al-syai’ yang berarti menahan sesuatu. Dalam pengertian
istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang
pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal
(tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.
Sedangkan yang dimaksud dengan “tahbisul ashli” ialah
menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan,
disewakan dan digadaikan kepada orang lain. Pengertian “cara
pemanfaatannya" adalah menggunakan sesuai dengan kehendak
pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.
Para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam memberi
definisi wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan
wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan faham
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Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2001 tentang
Wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar
hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum
kepada wakif baik bagi kelompok orang, organisasi maupun
badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf. Di samping
itu, peraturan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan
melindungi para nadzir dan peruntukan wakaf (maukuf ‘alaih)
sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan. Lebih
jauh dalam undang-undang ini digantung harapan agar
terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pongololaan dan
pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syari’ah
yang sedang digalakkan saat ini. Diharapkan asset wakaf menjadi
sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi Islam yang dapat
mensejahterakan masyarakat.
Dibandingkan dengan pelaksanaan wakaf di negara-negara
Islam, pelaksanaan wakaf di Indonesia masih jauh ketinggalan.
Selama ini pelaksanaan wakaf di Indonesia masih berorientasi
kepada sarana peribadatan seperti masjid, sekolah, kuburan dan
sarana keagamaan lainnya. Pengelolaan wakaf di beberapa negara
Islam seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, Turki sudah dilakukan
dengan manajemen yang baik, wakaf tidak lagi terfokus kepada
sarana peribadatan, tetapi mang lingkupnya sudah diperluas yakni
selumh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak, yang berwujud dan tidak berwujud, juga sudah dikenal
dengan wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan
tranportasi, hak kekayaan intelektual, hak sewa, hak pakai dan
sejenisnya. Negara-negara Islam telah mengeluarkan berbagai
peraturan untuk melindungi dan memberi rasa aman kepada para
pengelola wakaf dengan pengawasan yang cukup ketat.
Menurut data yang ada di Departemen Agama RI sampai
bulan September 2002 menunjukkan bahwa tanah wakaf yang ada
di Indonesia sebanyak 362.471 lokasi dengan luas 1.538.198.586
m2, 75% diantaranya sudah bersertifikat. Sedangkan jumlah asset
yang sebenarnya belum dapat diketahui secara pasti, hal ini
disebabkan karena asset wakaf di Indonesia belum terkoordinir
dengan baik dan masih banyak berpusat pada instansi-instansi
yang mengelola wakaf secara mandiri. Disamping itu, dalam
kenyataannya banyak asset wakaf tidak dikelola secara produktif,
sehingga asset wakaf itu menjadi instrumen yang kontributif bagi
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HUKUM WAKAF DALAM PARADIGMA BARU
DI INDONESIA

Oleh : DR. H. ABDUL MANAN,SH., SIP., M.Hum.

I.

PENDAHULUAN
Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan
dipraktekkan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf ini sudah
ada sejak Islam masuk ke Nusantara ini, kemudian berkembang
seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di
Indonesia. Perkembangan wakaf dari masa ke masa ini tidak
didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktek
perwakafan selama itu hanya berpedoman kepada kitab-kitab
fiqih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, banyak
hal sudah tidak memadai lagi. Pengaturan tentang sumber hukum,
tata cara, prosedur dan praktek perwakafan dalam bentuk
peraturan masih relatif baru, yakni sejak lahirnya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria.
Praktek wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih
dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan
terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di
Pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya
penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh
oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga sudah menjadi
rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjual belikan.
Keadaan ini tidak hanya berdampak buruk kepada perkembangan
wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur ajaran Islam
yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan
bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Menyadari tentang
keadaan ini, para pihak yang berwenang telah memberlakukan
beberapa peraturan tentang wakaf untuk dilaksanakan oleh ummat
Islam di Indonesia. Namun peraturan-peraturan yang telah
dikeluarkan itu dianggap masih belum memadai dalam
menghadapi arus globalisasi saat ini, maka diperlukan peraturan
bam tentang wakaf yang sesuai dengan situasi dan kondisi
saat ini.
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7.

Hakim dilarang bersidang pada saat sedang marah, pikiran
kacau, perasaan tidak senang kepada pihak-pihak atau
salah satu pihak, karena kebenaran itu hanya bersemayam
dalam jiwa yang tenang dan hati yang bening.
Jakarta,
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sistem IT dan lain sebagainya. Tidak kalah penting
ketersediaan alat transportasi yang akan menunjang
kewibawaan para hakim terutama dalam kaitan dengan
instansi lain. Hal-hal ini akan meningkatkan kepercayaan
dan harga diri sebagai bagian dari penampilan hakim yang
baik.
8.

Penutup
Khalifah Umar Ibnu Khattab, memberi sepuluh petunjuk
mengenai penyelenggaraan peradilan yang baik. Untuk
menutup uraian ini, saya akan mencatat tujuh dari sepuluh
petunjuk tersebut yang sangat relevan dalam upaya
menunjukkan hakim dan peradilan yang baik.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Hakim wajib memahami benar kasus yang akan atau
sedang diperiksa. Putusan diucapkan setelah jelas yang
salah dan yang benar. Putusan yang tidak dapat
dilaksanakan akan sia-sia.
Kedudukan kedua pihak sama dihadapan majelis hakim.
Setiap pihak hams dipandang sama, agar yang kuat tidak
bersombong diri, dan yang lemah tidak teraniaya.
Penyelesaian perkara secara damai adalah baik sepanjang
tidak menghalalkan yang haram (terlarang), dan
mengharamkan yang halal.
Penggugat wajib membuktikan gugatannya. Terdakwa
wajib membuktikan bantahannya.
Apabila pada saat persidangan salah satu pihak belum siap
dengan keterangan-keterangannya atau belum siap dengan
bukti-buktinya hendaklah
sidang ditunda untuk
memberikan kesempatan pihak atau pihak-pihak
menyiapkan keterangan atau bukti-bukti. Apabila dalam
persidangan berikut pihak atau pihak-pihak tidak siap
dengan keterangan atau bukti, putuslah perkara tersebut.
Apabila suatu perkara belum jelas hukumnya (dalam
Qur’an dan Hadits), putuslah dengan mempertimbangkan
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta
menganalisa kasus tersebut dengan perkara lain yang telah
diputus dimasa lalu.
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terjadi karena tidak sempurnanya penguasaan terhadap hukum
acara. Perbedaan pendapat antar anggota majelis sangat wajar.
Hukum acara telah mengatur penyelesaiannya yaitu dengan
mencantumkan perbedaan tersebut dalam berita acara
persidangan atau “dissenting opinion” pada saat pembacaan
putusan.
F a k tor-fak tor y a n g m enu n jan g m ew ujud k an h akim y an g
b aik

Ada beberapa faktor-faktor penunjang untuk mewujudkan
hakim yang baik.
a. K esejah teraan

Salah satu jalan menuju kesejahteraan adalah
perbaikan gaji hakim secara signifikan. Kenaikan gaji
secara signifikan dimaksudkan suatu jumlah yang memadai
untuk hidup layak bagi diri maupun keluarganya, mampu
memiliki rumah, kendaraan, menyekolahkan anak sampai
tingkat pendidikan tinggi.
b. P eru m ah an dinas

Perumahan dinas merupakan suatu kemestian
mengingat hakim secara teratur berpindah-pindah dari
satu tempat ketempat lain. Rumah dinas yang ada, selain
jumlah tidak memadai juga tidak layak baik luas bangunan,
lingkungan bangunan, maupun penampilan bangunan.
Setiap rumah dinas sudah semestinya dilengkapi alat-alat
perlengkapan yang baik dan cukup. Hakim yang pindah
tidak perlu membawa perlengkapan sendiri.
c. L in gk u n gan perk an toran .

Gedung-gedung
pengadilan
harus
luas
dan
berpenampilan yang baik. Bagaimana mungkin mem
bangun hakim yang baik apabila setiap ruangan dihuni
sampai 13 orang hakim. Semestinya setiap hakim memiliki
ruang kerja sendiri. Begitupun perlengkapan kantor. Harus
tersedia perlengkapan kantor yang menjamin efisiensi,
efektifitas, transparansi, dan kemudahan akses publik.
Untuk itu diperlukan perlengkapan kantor sesuai dengan
perkembangan teknologi perkantoran seperti komputer,

6.

M en ja d i hakim
p erad ilan

yan g

b a ik

dalam

p ersp ek tif

teknis

Pada uraian terdahulu telah didapati secara tersurat
maupun tersirat muatan-muatan teknis yang harus ada untuk
menjadi hakim yang baik.
Memperhatikan penguasaan teknis sangat penting, karena
akan serta merta diketahui hakim yang cakap atau tidak cakap,
hakim yang terampil atau tidak terampil, hakim yang memiliki
kepemimpinan atau tidak memiliki kepemimpinan, hakim
vane bijak atau tidak bijak. Sumber utama penguasaan teknis
adalah hukum acara (pidana, perdata, tata usaha negara, dan
lain-lain).
Hukum acara tidak sekedar memuat ketentuan-ketentuan
mengenai cara-cara mengadili. Lebih dari itu, hukum acara
adalah hukum yang mengatur cara-cara menjamin dan
melindungi pihak-pihak atau yang terkena perkara dari
berbagai tindakan sewenang-wenang dalam menjalani
peradilan. Tindakan sewenang-wenang dapat berasal dari
penyidik, penuntut, hakim. Dalam perkara perdata tindakan
sewenang-wenang dapat juga berasal dari lawan berperkara.
Dari perspektif menjamin dan melindungi tersebut, hukum
acara adalah hukum tentang hak asasi manusia. Selama
persidangan, hakim atau majelis hakim yang memimpin
penyelenggaraan acara. Secara publik, kualitas hakim
ditentukan oleh kemampuan beracara, baik yang menyangkut
aspek-aspek
teknis
beracara
maupun
kemampuan
mengendalikan acara persidangan. Tingkat kemampuan
beracara akan menentukan tingkat keberhasilan suatu
persidangan untuk mewujudkan putusan yang tepat, benar,
adil, efisien dan efektif.
Setiap hakim dituntut menguasai dan memahami secara
mendalam hukum acara. Dalam pemeriksaan perkara
(persidangan), hakim adalah satu-satunya sumber beracara.
Mengenai dan memahami secara mendalam hukum acara,
akan mempengaruhi kelancaran persidangan dan penyelesaian
perkara. Bagaimana mungkin ada hakim meninggalkan
persidangan atau mogok bersidang, karena hakimlah yang
memiliki persidangan, hakimlah penguasa persidangan. Hal ini
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kenyataan sosial menunjukkan betapa banyak diantara orangorang yang kembali menemukan kenikmatan beragama
dengan alasan yang sederhana. Beragama mendorong orang
selalu berusaha menjadi manusia yang lebih berkualitas baik
secara individual, maupun sosial. Dalam hubungan sosial,
semua agama menuntun dan menuntut agar menjadi orang
yang benar, orang yang adil, orang yang menyebarkan kasih
sayang, orang yang bersimpati pada orang yang lemah, orang
yang berbuat baik dengan tetangga, dan berbagai kebaikan
yang tak tcrhingga, tanpa membeda-bedakan persamaan atau
perbedaan agama yang dianut, tanpa membedakan asal usul
atau perbedaan-perbedaan lainnya. Orang yang benar, orang
yang adil, orang yang membina kasih sayang, berbudi baik
dengan tetangga itulah hakikat sosial manusia. Secara
sederhana dapat dipastikan, secara sosial, agama menjadikan
kita manusia yang sebenarnya yaitu sebagai makhluk sosial
sejati. Disegi lain, beragama adalah pekerjaan yang mudah.
Hanya ada satu syarat beragama yaitu keinsyafan dan
kemauan untuk hidup beragama sesuai dengan keyakinan
masing-masing.
Dalam dimensi sosial semacam itu, tidak mungkin ada
fanatisme beragama. Biarlah Allah yang menentukan dan
memutus yang benar atau salah. Bukanlah tanggungjawab,
apalagi hak kita menentukan yang benar dan salah dalam
beragama. Tanggungjawab kita adalah berusaha mewujudkan
sebesar-besarnya manfaat kehidupan beragama itu terhadap
diri dan terhadap sesama kita.
Dimensi sosial beragama ini sangat relevan dengan
pekerjaan kita sebagai hakim yang memikul tanggungjawab
untuk memutus perkara dengan benar dan adil, kewajiban
untuk tidak berpihak, kewajiban berlaku jujur. Karena itu
memupuk kesadaran beragama, akan menunjang untuk
menjadi hakim yang baik.
Memperhatikan relevansi tersebut, betapa penting hakim
memupuk secara terus menerus kesadaran beragama menurut
agamanya masing-masing, tanpa menimbulkan fanatisme,
melainkan sebagai sarana menjadikan agama sebagai rahmat
bagi setiap pencari keadilan di pengadilan.
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cara membatasi atau mencabut sementara wewenang
mengadili. Memulihkan kesalahan menerapkan hukum
dilakukan melalui upaya hukum (biasa atau luar biasa).
Perlu diperhatikan, upaya hukum tidak semata-mata
karena salah dalam penerapan hukum. Dalam praktek,
upaya hukum hampir selalu terjadi karena ketidakpuasan
terhadap putusan, atau karena perbedaan pendapat
mengenai penggunaan atau cara memberi arti suatu aturan
hukum.
(2) P elan ggaran hukum

Hakim
dapat
melanggar
kaidah-kaidah
hukum
administrasi atau kaidah-kaidah hukum pidana. Terhadap
pelanggaran tersebut akan dikenakan tindakan hukum.
a. Pelanggaran
terhadap
kaidah-kaidah
hukum
administrasi berkaitan dengan kedudukan hakim
sebagai pegawai negeri. Sebagai pegawai negeri,
terhadap hakim berlaku semua peraturan perundangundangan kepegawaian yang meliputi syarat-syarat
menjadi pegawai, larangan-larangan serta tindakan
administrasi terhadap pegawai. Tindakan kepegawaian
meliputi peringatan, schorsing, penundaan kenaikan
pangkat, pemberhentian dengan hormat atau tidak
dengan hormat dan lain sebagainya.
b. Pelanggaran pidana.-Hakim yang terbukti melakukan
tindak pidana kejahatan betapapun ringan hukuman
yang dijatuhkan akan diberhentikan dengan tidak
hormat. Mengenai tindak pidana pelanggaran dapat
dikaitkan dengan sanksi pelanggaran kaidah-kaidah
hukum administrasi negara atau kaidah-kaidah etik.
5.

H a k im yan g b a ik dalam p ersp ek tif k esad aran beragam a

Bagi bangsa Indonesia, kehidupan beragama bukan
sekedar dorongan keyakinan atau kepercayaan. Kehidupan
beragama bagi bangsa Indonesia telah menjadi bagian dari
kehidupan sosial dan budaya. Beragama merupakan salah satu
ciri bangsa Indonesia. Betapapun tipis atau jauh kehidupan
keagamaan seseorang, tidaklah sama sekali meniadakan
keyakinannya terhadap agama. Pada saat tertentu, setiap orang
memerlukan dan kembali kepada agama. Bahkan berbagai
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Dalam konteks, menjadi hakim yang baik, uraian dibatasi
pada kemungkinan hakim tidak menerapkan hukum
sebagaimana mestinya atau melanggar hukum.
(1) K esalah an atau k ek eliru an m enerap kan h uk u m

Kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukum dapat
terjadi dimana saja. Kesalahan atau kekeliruan penerapan
hukum dapat dilakukan dengan sengaja sebagai suatu
penyeludupan atas keberpihakan dalam memeriksa dan
memutus perkara. Kesalahan merupakan bagian dari
keberpihakan. Tetapi kesalahan dapat juga terjadi sematamata karena kelalaian atau kurang cermat dalam
memeriksa fakta maupun aturan hukum yang akan
menjadi dasar memutus suatu pekara. Kesalahan
penerapan hukum dapat pula terjadi karena pengetahuan
yang terbatas, baik pengetahuan hukum maupun
kemampuan menggunakan nalar hukum (legal reasoning).
Dapat pula diartikan sebagai kesalahan penerapan hukum
yaitu kurangnya pertimbangan (onvoldoende gemoiiveerd) dalam memutus suatu perkara. Dengan demikian,
kalau dikumpulkan, kesalahan penerapan hukum dapat
terjadi karena:
(1) Kesengajaan
sebagai
cara
menyembunyikan
keberpihakan.
(2) Kelalaian atau kurang cermat.
(3) Pengetahuan yang terbatas dan atau kemampuan
menggunakan legal reasoning yang terbatas.
(4) Kurang dalam pertimbangan hukum.
Kurangnya pertimbangan dapat semata-mata yuridis
maupun non yuridis. Kesalahan menerapkan hukum
bukan suatu pelanggaran hukum, karena itu tidak dapat
dilakukan penindakan secara hukum. Kesalahan
penerapan hukum berkaitan dengan tuntutan etik,
khususnya profesionalisme. Apabila kesalahan itu
dipandang begitu serius sehingga mengganggu tatanan
penegakan hukum yang baik, merugikan kepentingan
pencari keadilan secara semena-mena, menggoyahkan
kepercayaan publik, hakim atau majelis hakim yang
bersangkutan dapat dikenakan tindakan disiplin dengan
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wajib memutus menurut hukum. Melonggarkan suatu
aturan, hanya dapat dilakukan apabila secara nyata dapat
mewujudkan kepentingan pencari keadilan atau mencapai
tujuan hukum yang lebih penting atau suatu manfaat yang
lebih besar. Cara-cara melonggarkan dilakukan menurut
metode baku yang diatur atau diterima dalam penerapan
hukum. Melonggarkan secara sewenang-wenang adalah
perbuatan melanggar hukum. Tingkat dan cara melonggar
kan hukum harus memperhatikan perbedaan antara hukum
materil dan hukum acara. Hukum acara, pada dasarnya
tidak dapat di longgarkan, kecuali penerapannya akan
bertentangan dengan keadilan, ketertiban umum, asas-asas
hukum yang umum.
b. K on sisten . Hakim harus konsisten dalam menerapkan
hukum, baik hukum materil maupun hukum acara.
Konsistensi akan menopang perwujudan kepastian dan
prediktibilitas putusan hakim.
c. S elalu b ertin d ak seb agai m a n a g er yan g b a ik dalam
m en gelola perkara, m u lai d a ri p em erik saan berkas
sa m p ai pem b acaan putusan.

Unsur-unsur managemen yang harus mendapat perhatian
utama adalah kepemimpinan
(leadership)
dalam
persidangan, efisien (pengaturan waktu), efektif (keluaran).
d. L oyal. Loyal sebagai bagian dari disiplin harus diartikan
sebagai subsistem bukan dalam arti individual. Untuk diri
sendiri loyal berkaitan dengan konsistensi. Dalam kaitan
dengan lingkungan, loyal adalah sikap menjaga dan
memelihara keutuhan organisasi atau lingkungan kerja
untuk memaksimalkan mencapai tujuan atau sasaran
organisasi. Aspek penting loyal tidak hanya menuntut
ketaatan. Tidak kalah penting adalah komunikasi dan
keterbukaan, dan sikap egaliter.
4.

M en ja d i hakim yan g b aik d alam p ersp ek tif h ukum

Telah dikemukan, disamping kode etik, tingkah laku
hakim juga diatur dan tunduk pada hukum, baik hukumhukum khusus maupun hukum umum.
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Aturan etik atau kode etik adalah aturan memelihara,
menegakkan, dan mempertahankan disiplin profesi. Ada beberapa
unsur disiplin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar
kode etik.
(1) Menjaga, memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian
profesional. Seperti disebutkan diatas, salah satu unsur bahkan
terpenting profesi adalah keahlian. Keahlian ini meliputi
keahlian substantif dan prosedural. Kesalahan atau kelalaian
menerapkan keahlian
substantif maupun prosedural
merupakan kesalahan profesional (unprofesional conduct).
Bagaimana menentukan telah terjadi kesalahan atau kelalaian
professional?. Hal ini ditentukan dengan memeriksa, apakah
yang bersangkutan telah menggunakan kaidah-kaidah
substantif dan atau prosedural yang terbaik atau secara wajar
dalam melakukan suatu pekerjaan profesi. Kalau dari
pemeriksaan tidak dijumpai kesalahan atau kelalaian substantif
dan prosedural, maka akibat-akibat yang terjadi yang tidak
menyenangkan atau tidak diinginkan berada diluar
perhitungan yang wajar dapat dipandang sebagai bersifat
natural (natural accident), bukan karena kesalahan atau
kelalaian profesi. Mengingat kesalahan atau kelalaian profesi
berkaitan dengan penerapan kaidah substantif dan prosedural
keahlian, maka pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh para
ahli dalam kalangan yang bersangkutan, yaitu oleh Majelis
Kehormatan. Jadi, tidak benar kalau suatu lembaga akan
memeriksa ada atau tidak pelanggaran kode etik suatu
lingkungan profesi lain.
(2) Menjaga dan memelihara integritas profesi. Integritas adalah
upaya melaksanakan suatu tugas atau tanggung-jawab dengan
cara yang terbaik untuk memberi kepuasan terbaik bagi yang
dilayani. Bagi hakim integritas berwujud dalam bentuk-bentuk
antara lain ketidak berpihakan (impartiality), memberi
perhatian dan perlakuan yang sama bagi pihak yang
berperkara (fairness), menjaga kehormatan, baik pada saat
mengadili atau dihadapan publik.
(3) Menjaga dan memelihara disiplin.-Ada beberapa komponen
yang harus dipegang teguh oleh hakim, yaitu :
a. T a a t p ada k eten tu an atau atu ran h ukum . Hakim tidak
dibenarkan melonggarkan penerapan hukum, karena hakim
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3.

H a k im y a n g b aik dalam p e rsp ek tif etik

Hakim dimana dan kapan saja diikat oleh aturan etik
disamping aturan hukum. Aturan etik adalah aturan mengenai
moral atau yang berkaitan dengan sikap moral. Filsafat etika adalah
filsafat tentang moral. Moral menyangkut nilai mengenai baik dan
buruk, layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas. Berbeda
dengan hukum yang bertolak dari salah atau benar, adil atau tidak
adil. Hukum merupakan instrumen eksternal. Moral adalah
instrumen internal yang menyangkut sikap pribadi, disiplin pribadi.
Moral mencerminkan karakter. Aturan etik hakim, lazim disebut
k od e e tik h akim (code o f ethics atau code o f conduct). Kehadiran
kode etik berkaitan dengan pekerjaan hakim yang digolongkan
sebagai kelompok pekerjaan professional. Semua pekeijaan yang
bersifat professional diikat oleh kode etik, seperti kode etik
kedokteran, kode etik advokat, kode etik pers, kode etik arsitek,
dan lain-lain.
Pengertian profesi atau professional adalah suatu pekeijaan
yang dilakukan secara bebas dan tetap untuk memberi pelayanan
berdasarkan keakhlian tertentu, dan menerima imbalan tertentu atas
pelayanan tersebut (beroep).
Mengapa diperlukan kode etik?. Dalam bentuk yang paling
mumi, pekeijaan profesi sebagai pekeijaan bebas tidak terikat oleh
suatu aturan hukum. Sebelum ada organisasi yang menjalankan
kekuasaan terhadap masyarakat, pekerjaan menyelesaikan sengketa
adalah pekeijaan bebas dan sukarela. Umumnya, mereka adalah
orang-orang yang sangat dihormati karena pengetahuan dan
kearifannya. Mengingat kemungkinan teijadi penyalahgunaan atau
tindakan-tindakan tidak profesional yang memgikan, maka diperlu
kan aturan disiplin yang dibuat dan ditegakkan sendiri oleh
lingkungan masyarakat profesional yang bersangkutan. Aturan
professional yang dibuat dan ditegakkan sendiri ini disebut aturan
etik atau kode etik. Dengan demikian, merupakan keganjilan yang
luar biasa kalau ada lembaga yang akan menyusun kode etik yang
mengikat lembaga lain. Namun, dimasa kemudian, terutama
dimasa modem tidak ada seseorang atau suatu lingkungan atau
suatu pekeijaan yang benar-benar luput dari aturan hukum. Semua
kelompok profesi selain diatur oleh kode etik juga diatur oleh
aturan hukum. Akibatnya dalam hal-hal tertentu terdapat tumpang
tindih antara aturan etik dan aturan hukum.
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Dalam kontek membentak diri atau korp sebagai hakim yang
baik, pelajaran apa dari berbagai pemikiran teoritik diatas.
Beberapa pelajaran yang dapat diambil:
(1) Setiap hakim harus memahami berbagai konsep hukum
maupun non hukum agar dapat menentukan pilihan konsep
yang dipergunakan dalam memutus perkara. Selain
menentukan konsep yang dipakai, tidak kalah penting acuan
konsep sebagai tempat berdiri. Penguasaan konsep-konsep
tersebut akan melahirkan putusan yang wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan sekaligus benar dan adil.
(2) Penguasaan seluk beluk ketentuan hukum yang meliputi
bentuk dan isi aturan hukum, pengertian atau makna aturan
hukum, hubungan sistematik antar berbagai ketentuan hukum,
(horizontal-vertikal), sejarah dan latar bolaltang suatu aturan
hukum. Hakimlah yang menghidupkan aturan hukum yang
abstrak. Hakimlah yang mewujudkan hukum konkrit yang
akan memberi manfaat atau mudarat kepada pencari keadilan
atau masyarakat pada umumnya. Hakimlah yang memelihara
atau penjaga hukum agar tetap eksis dan memberi
kemaslahatan kepada masyarakat.
(3) Penguasaan seluk beluk metode penerapan hukum seperti
metode penafsiran, konstruksi, penghalusan hukum dan
sebagainya. Penguasaan metode penerapan hukum sangat
penting karena beberapa h a l:
a. Hukum tidak pemah lengkap. Hakim bertanggungjawab
mengisi bagian-bagian hukum yang kosong.
b. Hukum adalah pranata abstrak dan hanya dapat diterapkan
secara wajar dengan menggunakan metode penerapan
tertentu.
c. Hakim bukan mulut undang-undang bahkan bukan mulut
hukum. Hakim adalah mulut keadilan yang wajib memutus
menurut hukum. Hukum harus diketemukan sebelum
diterapkan.
(4) Hakim harus memahami lingkungannya (sosial, politik,
ekonomi, budaya), baik dalam menjaga atau melakukan
perubahan-perubahan demi kemaslahatan pencari keadilan
atau masyarakat pada umumnya.
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tergantung pada masukan (input) yang diketemukan kemudian.
Demikian halnya dengan ketentuan hukum yang abstrak.
Pengertian atau makna aturan hukum selalu harus diletakkan dalam
perspektif kemungkinan-kemungkinan, baik dalam hubungan
sistematik dengan aturan hukum lain (termasuk Hukum Adat,
Hukum Kebiasan, putusan hakim yang telah ada), atau hubungan
dengan perubahan keadaan (sosial, politik, ekonomi), atau
hubungan dengan tuntutan lingkungan sosial budaya tertentu.
Hanya dengan meletakkan hukum dalam perspektif kemungkinan,
memungkinkan suatu kaidah hukum dapat diaktualisasikan menuju
penerapan hukum yang wajar (reasonable), benar dan adil, serta
memberi kepuasan. Hukum bukan bunyi tetapi pengertian.
Pengertian hukum dapat diketemukan dalam konteks masa lalu
(historical) atau dalam konteks kekinian (contemporary) atau
dalam konteks masa depan (futurity).
Demikian pula fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang akan
menjadi fakta hukum atas suatu peristiwa hukum. Fakta atau
keadaan yang dijumpai tidak sekedar dilekatkan pada suatu
ketentuan hukum. Fakta-fakta itu harus diberi makna, ditafsirkan,
dikonstruksi agar “f i t ” dengan ketentuan hukum. Salah satu
contoh, bahwa fakta atau keadaan tidak berjalan dalam satu garis
lurus, sangat nampak dalam perkara-perkara pidana. Satu perkara
dapat didakwa bahkan dituntut dengan berbagai ketentuan hukum
(primair, subsidair dan seterusnya). Sepintas lalu ada semacam
keganjilan. Bagaimana mungkin satu fakta atau satu keadaan, dapat
dikenai berbagai ketentuan hukum yang berbeda. Tetapi itulah
yang terjadi. Setiap fakta atau keadaan dapat mengandung
sekaligus makna hukum yang berbeda-beda.
Meletakkan pengertian atau makna hukum, peristiwa hukum
dalam prespektif kemungkinan-kemungkinan menjadi lebih
penting mengingat penerapan atau penegakan hukum itu mengenai
manusia yang berbeda-beda satu sama lain. Orang-orang yang
sedang berperkara atau diadili bukan obyek tapi subyek yang tetap
dilekati hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi hukum
termasuk hukum pidana. Walaupun hukum pidana memberi dasar
mencabut, mengurangi hak asasi terdakwa (kehilangan kebebasan,
kehilangan nyawa, kehilangan harta), pada dasarnya tetap sebagai
pranata melindungi tanpa membeda-bedakan sebagai terdakwa atau
korban. Penerapan hukum pidana tidak boleh sewenang-wenang.
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(Judiciary Act, 1787) yang memberi wewenang kepada Mahkamah
Agung untuk memutus (menetapkan) perintah melakukan sesuatu
itu bertentangan dengan UUD. Dikemudian hari kasus ini lebih
dikenal sebagai cikal bakal hak uji (judicial review) atas undangundang terhadap UUD.
Dapat dipastikan putusan tersebut tidak memuaskan Marbury
karena diluar petitum yang diajukan. Masyarakat sendiri (pada saat
itu) mungkin tidak begitu peduli terhadap putusan tersebut. Dapat
diperkirakan Kongres yang memuat undang-undang merasa
“shock”, karena berkaitan dengan “goyahnya” prinsip pemisahan
kekuasaan. Dengan putusan tersebut, pengadilan “mengawasi”
Kongres. Sesuatu yang paling kurang menimbulkan perdebatan
bila ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan.
Pertanyaannya : “Apakah putusan semacam ini dapat di
pertanggungjawabkan? “. Suatu putusan bertanggungjawab bukan
menyangkut memuaskan atau tidak memuaskan, menyenangkan
atau tidak menyenangkan. Suatu putusan yang bertanggungjawab
adalah putusan yang mempunyai tumpuan-tumpuan konsep yang
kuat, dasar hukum yang kuat, alasan-alasan dan pertimbanganpertimbangan (hukum dan atau non hukum) yang kuat. Orang
boleh berbeda pendapat terhadap putusan semacam itu, tetapi tidak
ada yang dapat menyalahkan karena diputus atas dasar konsep
yang kuat, dasar hukum yang kuat, alasan dan pertimbangan yang
kuat. Jadi, harus dibedakan antara pertanggungjawaban dengan
rasa puas atau tidak puas terhadap suatu putusan. Pertanggung
jawaban adalah untuk hakim. Puas dan tidak puas untuk pencari
keadilan. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus
Marbury vs Madison merupakan sebuah "land mark”, yang
berkembang keseluruh dunia, termasuk Indonesia (UUD 1945,
Pasal 24 C).
Pertanyaan : “ Apakah mungkin terjadi perbedaan pendapat,
sedangkan hukum dan fakta yang menjadi dasar putusan sama?.
Satu pelajaran penting yang harus diperhatikan, bahwa
pengertian atau makna yang dimuat atau dikehendaki suatu aturan
hukum tidak boleh diletakkan dalam satu garis lurus (linear).
Kaidah-kaidah hukum (termasuk yurisprudensi yang diterima
sebagai hukum), adalah kaidah abstrak yang bersifat
“hypothetical”. Hipotesis selalu bersifat kemungkinan. Apakah
suatu hepotesis akan benar atau salah, tepat atau tidak tepat
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dengan kenyataan-kenyataan baru yang mungkin berbeda dengan
suasana hukum yang akan diterapkan. Menerapkan secara
serampangan hukum tersebut demi kepastian hukum dapat
berhadapan dengan rasa keadilan baik bagi pencari keadilan
maupun masyarakat.
Apakah ada jalan keluar?. Hakim Agung Cardozo (Judicial
Process), yang juga adalah gum besar mengatakan, dalam hal ada
aturan hukum, tugas hakim adalah menafsirkan aturan tersebut
agar hukum tersebut dapat sesuai dengan keadaan-keadaan baru.
Dengan menafsirkan maka dapat dipertemukan antara kepentingan
kepastian (putusan berdasarkan hukum), dan kepentingan sosial
dengan memberi makna baru terhadap hukum yang ada.
Dalam kerangka yang lebih luas, aktualisasi aturan hukum
dilakukan dengan menemukan hukum (rechtsvinding, legalfinding)
yang meliputi menemukan aturan hukum yang tepat, menafsirkan,
melakukan konstruksi, dan lain sebagainya.
Selain berbagai pilihan konseptual diatas, dari perspektif
intelektual, didapati kesulitan lain menjadi hakim yang baik.
Dalam konteks ini dapat dipertanyakan, yang manakah yang lebih
utama : “Apakah yang dikedepankan aspek pertanggung-jawaban
atau aspek kepuasan pencari keadilan dan atau masyarakat?. Lagilagi jawaban ideal nyatakan : hakim yang baik adalah yang mampu
memadukan antara pertanggung-jawaban
dan kepuasan.
Pendekatan sinkritik seperti ini hanya memberi penyelesaian
rukhaniah atau konseptual belaka bukan kenyataan. Dalam
kenyataan, suatu putusan yang bertanggung-jawab mungkin sekali
tidak memuaskan pencari keadilan atau masyarakat. Dapat
disebutkan satu contoh, yaitu Kasus Marbury v Madison (1803) di
Amerika Serikat.
Marbury memajukan permohonan ke Mahkamah Agung
meminta Mahkamah Agung mengeluarkan putusan (penetapan)
yang memerintahkan Presiden (Thomas Jefferson) melaksanakan
keputusan Presiden terdahulu (John Adams) yang telah mengang
kat Marbury sebagai hakim. Penetapan semacam ini disebut “writ
o f mandamus” (baca : rit of mandamu) sebagai lawan dari
“injunction” yaitu penetapan pengadilan yang melarang melakukan
sesuatu. Ternyata putusan Mahkamah Agung sama sekali tidak
memperhatikan permohonan Marbury (ultra petitum). Yang
diputus adalah menyatakan undang-undang kekuasaan kehakiman
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menjamin kepastian hukum. Hukum harus diterapkan sebagaimana
adanya. Tidak boleh ada pandangan pribadi dalam memutus
perkara. Hukum adalah hukum. Apakah hukum yang diterapkan itu
baik atau buruk, bukanlah tugas hakim untuk menilai. Menilai
adalah urusan etik atau urusan politik (pembentukan hukum).
Pandangan ini ditunjang pula oleh asas universal bahwa hakim
wajib memutus menurut hukum. Tentu akan timbul persoalan :
“apakah yang dimaksud dengan hukum?”. Yang pasti, hukum
(recht) tidak sama dengan undang-undang (wet), atau peraturan
tertulis lainnya (schriftelijkerecht).
Dua cara berpikir ekstrim diatas menimbulkan resiko bagi
pencari keadilan bahkan masyarakat pada umumnya.
Pandangan pertama yang terlalu “social oriented”. Selain
dapat menimbulkan ketidak kepastian, putusan hakim dapat
menjadi sangat subyektif, sepenuhnya tergantung pada kemauan
hakim yang bersangkutan. Kepentingan masyarakat berubah,
kepentingan yang satu berbeda dengan kepentingan yang lain,
sehingga tidak akan ada konsistensi putusan. Orientasi sosial ini
dapat pula merugikan kepentingan pencari keadilan. Harus diingat,
kepentingan utama dalam suatu perkara (putusan) adalah
kepentingan pencari keadilan (pihak-pihak yang berperkara). Baru
kemudian kepentingan masyarakat. Sangatlah baik kalau
kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat berjalan
seiring, atau dapat saling memberi, atau sekurang-kurangnya tidak
bertentangan satu sama lain. Apabila bertentangan, hakim (putusan
hakim) wajib mengutamakan kepentingan pihak yang berperkara,
karena merekalah yang mencari keadilan, merekalah yang secara
langsung akan menerima konsekuensi putusan. Ada hal lain yang
harus disadari oleh mereka yang sangat menekankan fungsi sosial
hukum. Pandangan sosiologis seperti ini dapat bersifat totaliter
yang hendak menundukkan kepentingan individual (pencari
keadilan) dengan kepentingan sosial belaka. Sesuatu cara pandang
yang kurang sesuai dengan tuntutan demokrasi, dan penghormatan
terhadap hak-hak individu.-Sebaliknya pandangan kedua yang
menekankan kepastian hukum dapat dipandang sebagai terlalu
normatif. Hukum apalagi kalau dipersempit menjadi hukum tertulis
belaka, adalah hukum yang mencerminkan keadaan (sosial,
ekonomi, politik), interest, dan berbagai latar belakang pada saat
aturan itu lahir atau ditetapkan. Hukum semacam ini berhadapan
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badan peradilan merupakan sebuah kemestian dan harus dilakukan
secara terus menerus yaitu agar hari ini lebih baik dari kemarin,
dan besok lebih baik dari hari ini, sampai terwujud kembali badan
peradilan yang dipercaya, berwibawa, terhormat, dan dihormati.
Salah satu usaha penting yang harus dilakukan yaitu “membangun
dan membentuk hakim yang baik”.
Dalam kesempatan ini akan dibahas beberapa perspektif yang
akan dijadikan pangkal tolak mencari dan menemukan sarana
mewujudkan hakim yang baik yang meliputi perspektif intelektual,
perspektif etik, perspektif hukum, perspektif kehidupan beragama,
dan perspektif teknis peradilan.
2.

M en ja d i hakim yan g b aik d alam p ersp ek tif intelek tu al.

Perspektif intelektual dimaksudkan sebagai perspektif
penguasaan pengetahuan dan konsep-konsep baik ilmu hukum
maupun ilmu-ilmu atau konsep-konsep ilmu lain, terutama ilmu
sosial.
Dalam bahasa Inggris, ungkapan “menjadi hakim yang baik”
kerap kali dirumuskan dalam bentuk pertanyaan: “how to be a
goodjudge?. ”
Secara intelektual, tidak mudah menemukan jawaban yang
memuaskan apalagi benar-benar tepat. Mari kita urai beberapa
teori atau konsep dibawah ini.
Bagi seorang pengamat atau penganut teori atau konsep yang
sangat dipengaruhi pandangan sosial mengenai hukum akan
berkata : “Hakim yang baik adalah hakim yang memutus sesuai
dengan kenyataan atau tuntutan sosial yang ada dalam
masyarakat”. Dalam konteks ini acapkali diperdengarkan ungkapan
berupa keluhan : “putusan tidak sesuai dengan rasa keadilan
masyarakat”, atau “putusan tidak sesuai dengan kebutuhan
masyarakat”, atau “putusan tidak mampu memecahkan persoalan
masyarakat” atau “putusan terlalu legalistik”. Menurut pandangan
ini, ketentuan hukum harus dinomor duakan, apabila perlu
dikesampingkan. Tidak dibenarkan hakim hanya memutus menurut
hukum apalagi hanya menurut peraturan perundang-undangan.
Yang utama adalah “putusan harus mencerminkan kenyataan atau
kepentingan masyarakat”.
Lain lagi bagi mereka yang menekankan kepastian hukum.
Menurut pandangan ini, putusan hakim yang baik adalah yang
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menjalankan tugas dengan benar, melakukari perbuatan-perbuatan
tidak terpuji (dibahas di bawah).
Komulasi sistem yang berlaku dan keadaan eksternal yang
secara sistematis melemahkan kekuasaan kehakiman, ditambah
perbuatan-perbuatan tidak senonoh yang dilakukan fungsionaris
pengadilan menjadi sumbu penyulut keluhan, tuntutan, cacian
terhadap dunia peradilan.
Tragedi Pono dan kawan-kawan merupakan contoh nyata
perbuatan tercela yang bukan saja makin merendahkan citra dan
kepercayaan publik terhadap badan peradilan. Lebih dari itu,
perbuatan Pono dan rombongannya hampir meruntuhkan sendisendi badan peradilan secara keseluruhan. Dengan keji mereka
menyeret Ketua Mahkamah Agung yang kemudian menjadi bulanbulan pengamat dan mass media. Genderang penghinaan terhadap
diri pribadi dan lembaga peradilan menjadi kabar sehari-hari.
Berbagai bentuk kebohongan publik dilancarkan, gagasan-gagasan
yang ganjil (seperti kocok ulang Hakim Agung) digunakan.
Berbagai fitnah dibenarkan sebagai wujud kebebasan menyatakan
pendapat. Semuanya terjadi karena demoralisasi orang-orang
seperti Pono dan kawan-kawannya. Pertanyaannya adalah : “Apa
yang harus dilakukan agar kita dapat mengikis habis “manusiamanusia Pono” dari lingkungan pengadilan.
Untuk menemukan jawaban-jawaban itu, kita tidak hanya
bereaksi, tetapi juga melakukan aksi. Aksi yang kita lakukan bukan
terutama keluar, bukan membalas. Aksi yang kita lakukan adalah
melakukan tindakan kedalam, melakukan konsolidasi menata dan
membangun sistem peradilan yang dapat terhindar dari manusiamanusia Pono lain, atau yang baru. Bersamaan dengan itu kita
menindak tanpa ragu-ragu setiap bentuk perbuatan yang akan
menurunkan citra badan peradilan. Cukup banyak warga peradilan
yang terkena, mulai dari yang ringan sampai pada yang berat,
seperti pemecatan, diharuskan mengundurkan diri, diajukan untuk
disidik, pembatalan promosi, dicabut sementara dari tugas
memeriksa perkara, penurunan atau penundaan kenaikan pangkat,
dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan atas inisiatif dan
kemauan kita sendiri. Bukan karena rekomendasi apalagi suruhan
orang atau lembaga lain. Meskipun banyak yang telah dilakukan,
masih sangat banyak yang harus dikerjakan karena terlalu banyak
kekurangan dan masalah yang diwariskan masa lalu. Pembaharuan
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M E N JA D I H A K IM Y A N G B A IK
B agir M a n a n
1.

P em b u k aan

Telah lama sekali keluhan-keluhan dialamatkan pada dunia
peradilan kita. Kalaulah dapat disebut suatu masa, keluhan-keluhan
itu terutama terjadi sejak masa Orde Lama, terus ke masa Orde
Baru, dan tetap berlangsung hingga saat ini.
Ditinjau dari kemampuan masyarakat memberikan reaksi, atau
respons terhadap dunia peradilan tersebut, ada fluktuasi keluhankeluhan yang disampaikan. Pada suatu saat, masalah in d ep en d en si
berada didepan. Disaat lain, a k ses u n tu k m en d ap at keadilan
yang mengemuka. Begitu pula dengan masalah m u tu hakim dan
m u tu p u tu san . Cara-cara mewujudkan keluhan juga berbeda-beda.
Selama Orde Lama dan Orde Baru, keluhan-keluhan itu pada
umumnya hanya menggema dalam tembok-tembok seminar atau
dinding-dinding pengajaran di kelas. Ada sejumlah “martir” yang
berani maju diluar dinding seminar atau kelas. Pada saat itu para
martir itu menemui berbagai cap seperti cap anti revolusi, agen
nekolim, anti pembangunan, dengan segala akibat-akibatnya.
Dimasa reformasi, keluhan lebih terbuka, sejalan dengan
keterbukaan, kebebasan atau prinsip demokrasi pada umumnya.
Bahkan, pada masa reformasi ini, tidak hanya terbatas pada
keluhan terbuka, melainkan tuntutan-tuntutan yang disertai dengan
ucapan-ucapan yang tidak hanya merisaukan, melainkan
merendahkan termasuk menghinakan badan peradilan, seperti
ucapan “hakim pencoleng”, “hakim maling”, “cincai dalam
memutus”, “mafia peradilan” dan lain sebagainya.
Telah menjadi takdir, kekuasaan kehakiman menempati posisi
paling lemah dibandingkan dengan cabang atau unsur kekuasaan
lainnya. Kemampuan dunia peradilan untuk bereaksi sangat lemah
menghadapi berbagai kerubutan itu, lebih-lebih lagi menghadapi
dunia publisitas yang jangankan memihak, independenpun tidak
menghadapi kerubutan itu.
Suara-suara obyektif tersumbat, yang mengkedepan adalah
palu-palu pemukul yang sangat hebat.
Mengapa hal tersebut terjadi?. Harus diakui, berbagai
kenyataan menunjukkan sejumlah fungsionaris pengadilan tidak
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di daerah yang sekarang sedang di sibukkan dengan perkara
korupsi sudah pasti sedikit banyak akan gamang untuk menentukan
sikap dalam menghadapi pisau bermata dua ini.
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K om ariah E m o n g S ap ard jaja yang menyatakan bahwa pada

awalnya masalah kepatutan tidak boleh diterapkan di pidana.
Namun ketika hukum perdata memasukkan perbuatan tidak patut
sebagai unsur melawan hukum, pakar hukum pidana Belanda
mengatakan bahwa melawan hukum dalam bidang pidana tidak
berbeda lagi dengan bidang hukum perdata seperti termuat dalam
Pasal 1365 KUH Perdata. “Berarti perbuatan tidak patut itu juga
diadopsi di bidang hukum pidana” (Hukumonline.com. tanggal 27
Juli 2006).
F.

P en u tup : B eb a n b era t ada d i p u n d ak H akim

Sebagai penutup perlu kiranya di renungkan bagaimanapun
panasnya perdebatan tentang sifat melawan hukum ini, tetap bola
panas tersebut pada akhirnya bergulir di tangan pengadilan cq
Hakim, karena Hakim melalui putusannya yang dapat memberikan
pemaknaan atas perdebatan tersebut, dalam pengertian Hakimlah
yang dapat menentukan dianut tidaknya sifat melawan hukum
materil dalam fungsi positif jika mendapatkan perkara riil.
Hal tersebut memberikan konsekuensi yang berat pada pundak
pengadilan cq Hakim dalam mengimplementasikan sifat melawan
hukum UU PTPK, hal ini dapat dikatakan sebagai pisau bermata
dua karena :
- Disatu sisi jika Hakim mengikuti sifat melawan hukum menurut
Putusan Mahkamah Konstitusi, maka fungsi positif dari
melawan hukum materil dihapuskan sehingga terjadi pemafian
keadilan dan kemanfaatan dibandingkan dengan kepastian
hukum.
- Disisi lain jika Hakim tidak mengimplementasikan putusan
Mahkamah Konstitusi yakni tetap mengakui melawan hukum
materil dalam fungsi positif maka Hakim nyata telah melakukan
perbuatan yang bertentangan konstitusi yakni UUD 1945.
Dari hal tersebut, maka Hakim harus benar-benar peka dan
dengan cermat mempertimbangkan unsur melawan hukum ini agar
mata pisau bermata dua tersebut tidak melukai diri sendiri dan
diharapkan Mahkamah Agung memberikan suatu pegangan yang
nyata melalui putusan-putusannya sehingga terdpta suatu
paradigma yang utuh mengenai aliran sifat melawan hukum materil
dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini perlu secepatnya
Mahkamah Agung lakukan karena hakim-hakim terutama Hakim

384

(onrechtmatigedaad) vide Pasal 1365 KUHPerdata dengan
melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijkheid) cq UU
PTPK. Dengan kata lain mud ah dibedakan antara keduanya,
karena pengertian onrechtmatigedaad lebih luas daripada
pengertian wederrechtelijkheid, oleh karena dalam wederrech
telijkheid kepatutan dan keadilan bukanlah suatu ukuran.
Dengan adanya penafsiran tersebut maka korelasinya jelas
ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang
menyatakan “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat
bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat
cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan
negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil
penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk
dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang
dirugikan untuk mengajukan gugatan", kedepan akan memegang
peranan sentral dalam proses penyelesaian perkara korupsi.
Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena sebelum ada
putusan Mahkamah Konstitusi, jalur perdata terlihat tidak ada
bedanya dengan jalur pidana, oleh karena pengertian melawan
hukum menurut UU PTPK dengan pengertian melawan hukum
menurut hukum perdata sama luasnya, sehingga oleh karena
hukum pidana mempunyai keuntungan yakni adanya sanksi pidana
maka terlihat jalur pidana selalu dikedepankan dalam penyelesaian
perkara korupsi dan jalur perdata termarginalkan dengan
sendirinya.
Sehingga kedepan, dimungkinkan aspek perdata lebih bekerja
dalam menyelesaikan perkara korupsi terutama perkara korupsi
yang sifat melawan hukumnya tidak diatur dalam aturan formal.
Apalagi ternyata UU PTPK yang notabene merupakan undangundang pidana tetap memberikan penekanan yang khusus untuk
digunakannya jalur perdata dalam penanganan masalah korupsi,
hal ini tentunya harus disikapi secara profesional dan proporsional
dalam kerangka untuk mencegah dan memberantas secara efektif
setiap bentuk tindak pidana korupsi.
Tetapi pendapat Mahkamah Konstitusi, yang menilai dalam
UU PTPK perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad),
seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum
dalam hukum pidana (wederrechtelijkheid) di tentang oleh
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berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke
lingkungan masyarakat lainnya.
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terlihat sangat menge
depankan kepastian hukum sebagai nilai/tujuan utama dari hukum,
padahal banyak pihak menginginkan tujuan hukum adalah
sebagaimana konsepnya G u stav R ad b ru ch yakni untuk mencapai
keadilan (justice) dan kemanfaatan (utility) bagi masyarakat
terabaikan oleh kepastian hukum (legal certainty) yang harus
tertulis. G u stav R ad b ru ch menegaskan, saat terjadi pertentangan
antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang harus
diprioritaskan secara berurutan adalah keadilan, kemudian
kemanfaatan, dan terakhir kepastian.
Point ketiga tentang eksistensi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU
No. 31 Tahun 1999 bukan saja menjelaskan pasal tetapi telah
melahirkan norma baru yang menyebabkan kriteria perbuatan
melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) (onrechtmatigedaad),
seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum
dalam hukum pidana (wederrechtelijkheid).
Menurut Mahkamah Konstitusi penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU
No. 31 Tahun 1999 sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal
2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah
melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuranukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal
untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang
demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum
(Pasal 1365 KUHPerdata) yang dikenal dalam hukum perdata yang
dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan
hukum (onrechtmatigedaad), seolah-olah telah diterima menjadi
satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (wederrech
telijkheid). Oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi
syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat,
yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan
mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan
perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan
merupakan perbuatan yang melawan hukum.
Sehingga dengan adanya pernyataan Mahkamah Konstitusi
tersebut sekarang terdapat garis pembeda yang tegas antara kriteria
perbuatan
melawan
hukum
menurut
hukum
perdata
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pula agar lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan
yang dapat dipidana, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi.
Dari keterangan pemerintah tersebut sangat jelas bahwa
Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, mengingat
tindak pidana korupsi tersebut sungguh merupakan suatu kejahatan
yang mengancam keuangan negara dan perekonomian negara pada
gilirannya dapat merusak dan menghancurkan sendi-sendi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Lebih lanjut In driyan to Seno A d ji mengatakan bahwa
pemberantasan tindak pidana korupsi yang hanya bersandar pada
konstruksi melawan hukum secara formil saja, akan
mengakibatkan pelaku perbuatan yang dipandang koruptif dan
tercela selalu berlindung di balik asas legalitas.
Dengan demikian dengan paradigma korupsi adalah perbuatan
yang tercela maka Mahkamah Agung mengakui adanya ajaran
melawan hukum materil dalam fungsi positif meskipun ternyata
melanggar asas legalitas, hal ini ternyata dari Putusan No.
275K/Pid/1982 dalam perkara korupsi Bank Bumi Daya.
Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 maka tarik ulur mengenai perlu
tidaknya sifat melawan hukum materil fungsi positif di anut dalam
hukum pidana Indonesia dan khususnya dalam UU PTPK sedikit
banyak telah terjawab, yakni tidak perlu karena bertentangan
dengan asas legalitas.
Point kedua tentang konsep melawan hukum materil
(materiele wederrechtelijk) menyebabkan ketidakpastian hukum.
Menurut Mahkamah Konstitusi, konsep melawan hukum yang
secara formil tertulis (formele wederrechtelijk), yang mewajibkan
pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci
mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003: 358)
merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa)
atau yang dikenal juga dengan istilah Bestimmheitsgebot; sehingga
konsep melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk), yang
merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu
norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan
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selama ini dianggap bertentangan dengan asas legalitas sebagai
suatu asas fundamental negara hukum dan merupakan soko
gurunya hukum pidana. Oleh karena itu penolakan atas asas
legalitas sebagai suatu asas dalam lapangan hukum pidana adalah
bertentangan dengan makna dari hukum pidana itu sendiri.
Fakta empirik, sebagaimana ternyata dari putusan MA No.
81/K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977, bahwa Hukum pidana
Indonesia sendiri menganut pendirian sifat melawan hukum yang
materil dalam fungsinya yang negatif, hal ini adalah sebagai
konsekuensi dari asas legalitas.
Dengan demikian dari beberapa pendapat dan yurisprudensi
tersebut di atas nyata sifat melawan hukum materil dalam fungsi
positif merupakan recht analogi (dianut Jerman (Nazi), zaman
Hitler dengan KUHP-nya tahun 1936) sangat bertentangan dengan
asas legalitas, yang merupakan palladium dari negara hukum.
Sedangkan pihak yang setuju dengan penerapan asas melawan
hukum materil fungsi positif dalam perkara korupsi meskipun
nyata melanggar asas legalitas dengan mendasarkan pada
karakteristik dan akibat yang luar biasa dari tindak pidana korupsi
tersebut.
Hal ini seperti ternyata dalam bagian pertimbangan UU No. 31
Tahun 1999 bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat
pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan dan
kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi
tinggi, bahkan dalam bagian pertimbangan UU No. 20 Tahun 2001
dinyatakan tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran
terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,
sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai
kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar
biasa.
Dengan melihat karakteristik dan akibat tindak pidana korupsi
tersebut maka Pemerintah dalam perkara a quo yang diwakili oleh
Menteri Hukum dan HAM H a m id A w alu d in menyatakan bahwa
pengertian tindak pidana korupsi mencakup pula perbuatanperbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat
harus dituntut dan dipidana, seperti perbuatan kolusi dan
nepotisme. Di samping itu, dengan perumusan “secara melawan
hukum” yang mengandung perumusan delik formil dimaksudkan
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3.

Dilarang analogi, baik analogi undang-undang maupun analogi
hukum.
Lebih lanjut Andi Hamzah menerangkan bahwa banyak orang
Indonesia sebenarnya ahli pidana tapi belum tahu bahwa analogi
itu ada dua artinya, ada analogi undang-undang, ada analogi
hukum. Ada recht analogie, analogi hukum, ada gezetsus analogie.
Gezetsus analogie, artinya tidak ada di dalam KUHP, tetapi
masyarakat memandang perlu dipidana, maka dipakailah pasal
yang paling mirip di dalam KUHP. Itu namanya gezetsus analogie.
Jadi jaksa masih menyebut di dalam surat dakwaannya pasal yang
dilanggar, yang mirip, itu dianut oleh RRC Gezetsus analogie
misalnya dukun cabul, masyarakat meminta supaya dihukum,
tetapi tidak ada di dalam KUHP, maka diterapkan Pasal 286 yaitu,
“menyetubuhi perempuan yang tidak berdaya, pingsan”, padahal
dia tidak pingsan, matanya terbuka, mirip. Itu namanya gezetsus
analogie, itupun dilarang dalam asas legalitas.
Bahwa recht analogi sama sekali tidak ada di dalam undangundang, hanya bertentangan, kepatutan di dalam masyarakat itu
namanya recht analogie. Negara yang menganut recht analogie
adalah Jerman (Nazi), zaman Hitler dengan KUHP-nya tahun
1936. Tidak ada negara menganut recht analogie, tidak ada tertulis,
tetapi masyarakat perlu dipidana, maka dipidana. Bahwa Pasal 2
UU a quo adalah recht analogie, artinya suatu perbuatan tidak ada
di dalam undang-undang tetapi bertentangan dengan kepatutan,
kelaziman, norma-norma yang hidup dalam masyarakat.
Lebih lanjut harus pula di perhatikan pendapat dari H.M.
Laica Marzuki dalam Dissenting Opiniomiya yang menyatakan
bahwa memberlakukan suatu ketentuan hukum pidana tanpa
dirumuskan lebih dahulu secara tertulis (secara legitim) pada
hakikatnya melanggar asas legalitas, termasuk memberlakukan
suatu ketentuan hukum pidana, seperti halnya Pasal 2 ayat (1) UU
PTPK menurut asas melawan hukum dalam arti materil (materieele
wederrechtelijkheid). Hal dimaksud melanggar Pasal 1 ayat 1
KUHPidana. Adalah beralasan, manakala asas melawan hukum
dalam arti materil ditiadakan dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU
PTPK, karena menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana
dijamin dalam konstitusi, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.
Hal senada diungkapkan pula oleh Ruslan Saleh bahwa
penerapan fungsi positif ajaran sifat melawan hukum materil
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mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah bukan sifat melawan
hukum materil secara keseluruhan tetapi hanya melawan hukum
materil dalam fungsi positif, hal ini harus ditegaskan agar tidak
terjadi kerancuan baik dalam tataran normatif maupun empirik.
Jadi yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 menurut
Mahkamah Konstitusi adalah sifat melawan hukum materil dalam
fungsi yang positif.
Dari hal tersebut maka yang menjadi point penelaahan adalah:
1. Konsep melawan hukum UU PTPK bertentangan dengan Pasal
28 D ayat (1) UUD 1945 dan dalam bidang hukum pidana
diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal
1 ayat (1) KUHP.
2. Konsep melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk)
menyebabkan ketidakpastian hukum.
3. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 telah
melahirkan norma baru, menyebabkan kriteria perbuatan
melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) (onrechtmatigedaad), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran
melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijkheid).
Point pertama tentang melawan hukum materil dalam fungsi
positif bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dalam
bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas.
Pertentangan yang nyata antara melawan hukum materil dalam
fungsi positif dengan asas legalitas merupakan bahan perdebatan
yang lama terjadi dan hampir tidak berujung, karena masingmasing pihak memiliki dalil pembenaran masing-masing.
Menurut Andi Hamzah, yang dalam perkara a quo sebagai
ahli memberikan keterangan bahwa melawan hukum yang dalam
penjelasan pasalpasal UU a quo (UU PTPK) bukan saja
bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan
dengan norma-norma lain yang hidup di dalam masyarakat adalah
merupakan penyimpangan dengan asas legalitas. Asas legalitas
mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain
berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada
sebelumnya. Asas legalitas artinya tiga :
1. Undang-undang peraturan itu harus tertulis, sudah disebutkan
tadi lex scripta;
2. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
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hukum materil baik itu dalam fungsi positif maupun dalam fungsi
yang negatif.
Melawan hukum materil dalam fungsi negatif berarti
mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada diluar undangundang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang
memenuhi rumusan undang-undang, sedangkan dalam fungsi
positif menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik,
meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undangundang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran lain
diluar undang-undang.
Dengan melihat pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut
di atas maka yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi
menyatakan rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun
1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena :
- Sifat melawan hukum materil bertentangan dengan Pasal 28 D
ayat (1) UUD 1945 dengan mana dalam bidang hukum pidana
diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1
ayat (1) KUHP,
- Konsep melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk),
yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran
kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam
masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan
ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan
masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya.
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, telah
melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuranukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal
untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan
yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan
hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang dikenal dalam hukum
perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai
perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), seolah-olah
telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam
hukum pidana (wederrechtelijkheid).
Bahwa hal penting yang perlu dinyatakan dari pertimbangan
Mahkamah Konstitusi tersebut jika dihubungkan dengan teori
tentang sifat melawan hukum dalam fungsi negatif dan positif,
maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

377

dipidana, sesuai dengan prinsip nullum crimen sine lege
stricta;
3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis
(formele wederrechtelijk), yang mewajibkan pembuat
undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci
mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358)
merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex
certa) atau yang dikenal juga dengan istilah
Bestimmheitsgebot;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum
materil (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum
tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan
kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai satu norma
keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan
berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke
lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan
hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan
diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum,
menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat
setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Prof. Dr. Andi
Hamzah, S.H. dalam persidangan;
- Bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai
dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil
yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Dengan
demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang
mengenai ffasa “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan
hukum ’ dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan
melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil,
yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut
dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau
norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka
perbuatan tersebut dapat dipidana”, harus dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945;
£.
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Suatu Penelaahan
Sebagai dasar penelaahan harus diperhatikan dengan benar
pengertian dari sifat melawan hukum formal dan sifat melawan

mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan
substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak
menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama
sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Kebiasaan
ini ternyata telah undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
antara lain menentukan:
a. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk
peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam
batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat
uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam
batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana
untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh
mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang
dijelaskan;
b. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk
membuat peraturan lebih lanjut;
c. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat
perubahan terselubung terhadap ketentuan perundangundangan yang befsangkutan;
Bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat
persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan
Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu
mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:
1. Pasal 28 D ayat (1) mengakui dan melindungi hak
konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan
perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang
hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang
dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut
merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana
orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu
peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta)
yang telah lebih dahulu ada;
2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki
unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih
dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau
akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat
yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan
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norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka
perbuatan tersebut dapat dipidana
- Bahwa dengan bunyi penjelasan yang demikian, maka meskipun
perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat
onwetmatig, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam
masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu
perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial
tersebut, di mana porbuntan torsobut dipandang telah melanggar
kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut dalam
hubungan orang-perorang dalam masyarakat maka dipandang
bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan
hukum (wederrechtelijk). Ukuran yang dipergunakan dalam hal
ini adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan
(rechtsgevoel), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma
moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi
kriteria satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang
melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materil.
Penjelasan dari pembuat undang-undang ini sesungguhnya
bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur
melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang
memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam
undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang
dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan
kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)
yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai
jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran
melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijkheid').
Oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat
moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang
berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan
mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan
perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan
merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah
dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 telah pula mengurai
kan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik
pembentukan perundang-undangan yang baik, yang juga diakui

dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (sifat
melawan hukum formal dan materil dalam fungsi positif).
Jadi meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap
tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma
atau ukuran-ukuran dalam kehidupan masyarakat maka perbuatan
tersebut dapat dipidana atau tercela atau dijatuhi nestapa, maka
nyata UU PTPK mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum secara
alternatif yaitu ajaran sifat melalui hukum yang formal dan atau
sifat melawan hukum yang materil dalam fungsi yang positif.
Dengan melihat hal tersebut di atas nyata dalam yurisprudensi
hukum pidana Indonesia terjadi dualisme dalam pemberlakuan
sifat melawan hukum materil, dan hal ini semakin nyata setelah
dilahirkannya UU PTPK, sehingga menyebabkan terjadi
perbedaaan dan pertentangan pendapat khususnya tentang berdasar
tidaknya penerapan sifat melawan hukum materil dalam fungsi
positif.
D. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Unsur
Melawan Hukum {wederrechtelijkheid)
Mahkamah konstitusi dalam Putusannya No 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah memberikan pertimbangan
mengenai Permohonan Pengujian UU PTPK dan khusus mengenai
point Tentang Unsur Melawan Hukum (wederrechtelijkheid),
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon sebagaimana tertulis dalam petitum
permohonannya meskipun Pemohon tidak memfokuskan
argumentasinya secara khusus terhadap bagian tersebut. Pasal 2
ayat (1) tersebut memperluas kategori unsur “melawan hukum”,
dalam hukum pidana, tidak lagi hanya sebagai formele
wederrechtelijkheid melainkan juga dalam arti materiele
wederrechtelijkheid. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian
pertama tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan secara
melawan kukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan
hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni
meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut
dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau
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mengartikan sifat melawan hukum materil, yaitu menurut
kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara tindak
pidana korupsi apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas
berlebihan serta keuntungan lainnya dengan maksud agar ia
menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada
jabatannya. Hal itu menurut Mahkamah Agung merupakan
perbuatan melawan hukum karena menurut kepatutan merupakan
perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan
masyarakat banyak.
Dengan demikian fakta empirik menunjukan pandangan
Pengadilan (vide yurisprudensi Mahkamah Agung) dalam
pemberlakuan sifat melawan hukum materil masih terjadi dualisme
yakni disatu sisi mengakui sifat melawan hukum materil dalam
fungsi yang negatif akan tetapi disisi lain juga mengakui ajaran
sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang positif.
Secara khusus berkaitan dengan UU PTPK, dalam Putusan
MA No. 386 K/Pid/2001 dinyatakan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti
Terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah
uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum
sebagai sarananya.
Menurut Andi Hamzah (seperti ternyata dalam putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli
2006) bahwa melawan hukum berkaitan dengan frase di bawahnya
yaitu melawan hukum memperkaya diri sendiri, dan memperkaya
dimaksud dilakukan dengan melawan hukum. Kata melawan
hukum dan memperkaya tidak lepas satu sama lain, namun
melawan hukum dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi.
Dengan demikian unsur melawan hukum dalam UU PTPK
adalah merupakan sarana yang digunakan dalam mewujudkan
unsur delik koruptif lainnya yaitu memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau badan hukum, sehingga unsur ini memegang
peranan sentral dalam pembuktikan delik koruptif.
Melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU
PTPK diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti
formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan
tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun
apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai
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C. Sifat Melawan Hukum M ateril: Penerapan secara empirik
Hukum pidana Indonesia sendiri menganut pendirian sifat
melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, hal ini
adalah sebagai konsekuensi dari asas legalitas. Hal tersebut
ternyata dalam yurisprudensi antara lain dalam Putusan No.
81/K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977. Dan juga harus diperhatikan
Yurisprudensi yakni Putusan MA No. 572 K/Pid/2003 tanggal 12
Februari 2004, dimana dalam perkara tersebut terdapat fakta dari
ahli Loebby Loqman, SH. yang menyatakan bahwa ajaran
melawan hukum materil negatif ada batasannya, yaitu harus dicari
aturan formilnya dan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada
aturan formil yang dilanggar.
Asas legalitas sendiri mengatur mengenai perbuatan apa yang
dipandang sebagai tindak pidana. Asas legalitas tersebut tercantum
dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Tiada suatu
perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana
dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan
dilakukan”.
Berkaitan dengan asas legalitas, Oemar Seno Adji (1985: 23)
mengemukakan bahwa azas legalitas, sebagai salah satu ciri khas
negara hukum yang telah menjadi hukum positif merupakan suatu
palladium dari kepastian hukum. Ia tidak mempunyai sifat
retroaktif dan memnunvai kekuatan untuk waktu sesudah
perbuatan itu dilakukan, mempunyai kekuatan temporal,
memperkenalkan adanya interpretasi extensif dan melarang analogi
itu, dirumuskan oleh ilmu hukum sebagai: “Nullum delictum, nulla
poena sine previa legale poenali ” yang terkenal.
Sehingga dengan adanya asas legalitas ini maka tidak
dimungkinkan adanya perumusan sesuatu perbuatan tetap sebagai
suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam
undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran
lain diluar undang-undang (Sifat melawan hukum materil dalam
fungsi positif).
Tetapi yurisprudensi tersebut bukanlah yurisprudensi yang
konstan karena Mahkamah Agung RI ternyata mengakui juga
adanya sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang positif
yakni sebagaimana dalam putusannya No 275K/Pid/1982 dalam
perkara korupsi Bank Bumi Daya. Mahkamah Agung secara jelas
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undang terhadap berlakunya sanksi atas tindak pidana itu, maka
menurut Simons Hakim tidak boleh tidak harus menghukum orang
itu.
Penulis yang menganut ajaran hukum materil antara lain :
1) Mayer dalam Sudarto (1990: 71) mengatakan bahwa suatu
perbuatan itu melawan hukum materil atau tidak, ditentukan
oleh norma kebudayaan.
2) Zevenbergen dalam Sudarto (1990: 71) mengatakan bahwa
Onrechrmatigheid adalah syarat yang umum, obyektif yang
berdiri sendiri, yang biasanya ada jika suatu perbuatan
memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, tetapi
mengenai hal ini harus diselidiki untuk tiap-tiap kejadian yang
kongkrit, apakah yang diharapkan oleh ketertiban hukum.
Dalam hal ada keraguan mengenai sifat melawan hukum,
maka tidak boleh ada penjatuhan pidana.
Selanjutnya menurut Sudarto (1990: 73) pengertian sifat
melawan hukum yang materil itu perlu dibedakan dalam :
1) Fungsinya yang negatif, ajaran ini mengakui kemungkinan
adanya hal-hal yang ada diluar undang-undang menghapus
sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan
undang-undang.
2) Fungsinya yang positif, ajaran ini menganggap sesuatu
perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata
diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila
bertentangan dengan hukum atau ukuran lain diluar undangundang.
Sebagai suatu kesimpulan mengenai persoalan melawan
hukumnya perbuatan bahwa apabila suatu perbuatan itu memenuhi
rumusan delik, maka itu merupakan indikasi bahwa perbuatan itu
bersifat melawan hukum. Akan tetapi sifat itu hapus apabila
diterobos dengan adanya alasan pembenar. Bagi mereka yang
menganut ajaran sifat melawan hukum yang formil alasan
pembenar itu hanya boleh diambil dari hukum positif yang tertulis,
sedang penganut sifat melawan hukum yang materil alasan itu
boleh diambil dari luar hukum yang tertulis.
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kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut
dapat dipidana” tidak mempunyai kekuatan hukum mengika;
• Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
• Menolak permohonan Pemohon selebihnya.
B. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil : Dalam Fungsi Negatif
dan Fungsi Positif
Dalam perundang-undangan unsur melawan hukum ini disebut
dengan bermacam-macam istilah, seperti yang di jelaskan oleh
Jonkers (1987: 105) bahwa unsur sifat melawan hukum biasanya
disebut dengan perkataan “melawan hukum” (Wederechtelijke),
tetapi disana sini undang-undang mempergunakan istilah-istilah
lain, seperti dengan tidak berhak, tanpa izin, dengan melampaui
kekuasaannya, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam
undang-undang umum.
Mengenai sifat melawan hukum, M. Sudrajat Bassar (1984:
5) mengemukakan pendapatnya, yaitu bahwa dalam ilmu hukum
dikenal dua macam sifat melawan hukum (wederrechtelijkeheid),
yaitu sifat melawan hukum materil (materiele wederrech
telijkeheid) dan sifat melawan hukum formal (formale
wederrechtelijkeheid). Sifat melawan hukum materil (materiele
wederrechtelijkeheid) adalah merupakan sifat melawan hukum
yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak
hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang
tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya). Jadi walaupun
undang-undang tidak menyebutkannya, maka melawan hukum
adalah tetap merupakan unsur dari tiap tindak pidana. Sedangkan
sifat melawan hukum formal (formale wederrech-telijkeheid)
adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja
sehingga ia baru merupakan unsur daripada tindak pidana apabila
dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana.
Simons dalam Tresna (1959: 72), menyatakan menganut
ajaran melawan hukum formil menyatakan bahwa suatu tindak
pidana hanyalah dapat dianggap tidak berlawanan dengan hukum
dan oleh karenanya dapat dilepaskan dari sanksinya, apabila di
dalam undang-undang tersedia dasar-dasarnya yang dapat
melepaskan yang berbuat itu dari sanksi atas perbuatannya itu.
Jikalau tidak terdapat pengecualian-pengecualian di dalam undang-
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undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Selanjutnya di sebut UU PTPK) terhadap UUD
1945 itu sendiri diajukan oleh Ir. DAWUD DJATMIKO, yang
tersangkut perkara dugaan korupsi dalam proyek Jakarta Outer
Ring Road dan sedang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Bahwa untuk lebih jelasnya, Mahkamah Konstitusi telah
memutuskan permohonan tersebut dengan amar sebagai berikut:
• Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
• Menyatakan Penjelasan Pasal '?. ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang
frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan
hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum
dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun
perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela
karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma
kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut
dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang
frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan
hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum
dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun
perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela
karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma
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SIFAT MELAWAN HUKUM
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

O leh: Guse Prayudi

A. Pendahuluan
Seperti petir di tengah hari, itulah kalimat yang cukup tepat
untuk menggambarkan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi
mengenai sifat melawan hukum yang dianut UU No. 31 Tahun
1999. Mahkamah Konstitusi (MK) RI melalui putusannya Nomor
003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah memutuskan
mmusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 yang
berkaitan dengan sifat melawan hukum materil bertentangan
dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
Hal tersebut mengundang reaksi banyak pihak, berbagai
bentuk opini yang pada umumnya adalah mempertanyakan putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut terlontar dari berbagai kalangan
baik itu aparat penegak hukum, kalangan akademisi bahkan
masyarakat awam. Opini umum telah terbentuk bahwa dalam
memutus perkara a quo Mahkamah Konstitusi berpendirian terlalu
positivisme, putusan tersebut dapat menyebabkan komptur
bernapas lega sehingga pencabutan tersebut merupakan langkah
mundur pemberantasan korupsi di Indonesia.
Lebih lanjut banyak pihak mengatakan dengan putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut mengharuskan penegak hukum kini
harus siap-siap bekerja keras lebih keras untuk membuktikan
terjadinya tindak pidana korupsi. Tetapi tidak semua pihak bernada
apriori, pihak yang sangat berpegang teguh pada asas legalitas
tentu menyambut dengan baik dengan adanya putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut-Permohonan pengujian Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
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pelaku tindak pidana tersebut. Jika penyelesaiannya dilakukan
secara perdata, penyelesaian ini harus dilakukan secara terpisah
dan penyelesaian secara pidana. Ini memang masalah baru,
sehingga yang diperlukan bukan undang-undang baru, akan tetapi
juga mindset pemikiran yang juga baru bukan seperti yang terjadi
pada undang-undang tindak pidana pencucian yang sekarang ini,
ada aturannya akan tetapi tidak jelas penerapannya.
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acara yang mengatur pembuktian terbalik inipun belum ada,
sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan kesulitan.
Jika pembuktian terbalik dilakukan untuk menghukum
terdakwa, ini jelas bertentangan dengan beberapa asas hukum
pidana di Indonesia yaitu asas praduga tak bersalah (Presumption
o f innocence) dan non-self incrimination. Asas praduga tak
bersalah sudah lama dikenal di Indonesia, yang sekarang diatur
dalam Pasal 8 UU. No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan
kehakiman dan Pasal 18 UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia; Asas ini intinya menyatakan bahwa setiap orang
yang ditangkap; ditahan dan dituntut karena disangka melakukan
tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan
kesalahannya secara sah dalam sidang pengadilan. Sementara itu
asas non-self incrimination ditemui dalam praktek dan dalam
peraturan tertulis di Indonesia seperti dalam undang-undang
tentang Hak Asasi Manusia.
Asas non-self incrimination dalam system hukum Common
law dikenal dengan istilah the privilege against self incrimination,
yaitu seorang tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar
keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditunjukkannya.
Sebagai konsekuensi tersangka atau terdakwa dapat diam dan tidak
menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, asas ini dapat
berjalan dengan baik di negara yang menganut sistem hukum
Common law, akan tetapi sistem hukum di negara kita apabila
terdakwa tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, maka hal
tersebut dianggap menyulitkan jalannya persidangan hingga dapat
memperberat hukuman nantinya, sehingga terdapat kecehderungan
seorang terdakwa akan menjawab pertanyaan yang diajukan
kepadanya, hingga pada akhirnya tidak merugikan dirinya.
IV. Penutup
Guna kepentingan untuk mengejar asset tindak pidana
pencucian uang perlu diperkenalkan suatu aturan yang mengatur
penyitaan asset secara perdata maupun secara pidana dengan
Hukum Acara khusus atau luar biasa, misalnya dengan
memberikan beban pembuktian mengenai harta kekayaan yang
berasal dari tindak pidana pencucian uang kepada terdakwa.
Hukum Acara luar biasa (extra ordinary) ini diperlukan, karena
tindak pidana yang dihadapi juga bersifat luar biasa. Pembuktian
terbalik ini bukan untuk memberikan hukuman badan kepada
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atau cukup menduga, apalagi bermaksud untuk menyembunyikan
hasil kejahatan, benar-benar harus didukung berbagai faktor
terutama dari perilaku dan kebiasaan pelaku.
Sedangkan pada unsur obyektif antara lain yang harus
dibuktikan dan sulit pembuktiannya yaitu masalah dana yang
terlibat transaksi berasal dari kejahatan, dalam hal ini apakah harus
dibuktikan terlebih dahulu kejahatan utamanya? Berdasarkan
penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU. No. 25 Tahun 2003 dinyatakan
bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana
tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu predicate offense-nya, akan
tetapi dapat dimulai dengan tindak pidana pencucian uangnya. Hal
ini sesuai dengan filosofi dan strategi awal pemberantasan
pencucian uang yaitu karena sulit membuktikan kejahatan awalnya,
maka dikriminalisasi pencucian uang. Jadi kalau harus
membuktikan dulu kejahatan utamanya, tentunya tidak sesuai lagi
dengan maksud dibentuknya ketentuan tindak pidana pencucian
uang tersebut, namun demikian muncul konsekuensi lain yaitu
pemahaman atas perluasan bahwa circumstantial evidence dapat
digunakan untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang.
Dalam pembuktian terbalik beban pembuktian ada pada
terdakwa, dalam tindak pidana pencucian uang yang harus
dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan berasal dari
tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan
narkotik serta perbuatan haram lainnya yang termasuk dalam
tindak pidana pencucian uang. Pembuktian terbalik bukan untuk
membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa,
melainkan tujuannya adalah untuk menyita harta kekayaan yang
berasal dari tindak pidana jadi bukan untuk menghukum pelaku
tindak pidana itu sendiri.
Dalam Pasal 35 undang-undang tindak pidana pencucian uang
diatur tentang pembuktian terbalik dengan rumusan bahwa “Untuk
kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib
membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil
tindak pidana”. Dalam ketentuan ini memang tidak jelas
pembuktian ini apakah dalam konteks pidana untuk menghukum
orang yang bersangkutan atau untuk menyita harta kekayaannya.
Persoalan akan muncul dengan bentuk peraturan perundangan yang
mana pembuktian terbalik tersebut akan diterapkan, karena hukum
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dalam hal membuktikan akan unsur tindak pidana tersebut, karena
unsur-unsur dalam tindak pidana pencucian uang sangatlah rumit,
yang mana kerumitan itu meliputi beban pembuktian yang
signifikan, bahwa dana yang terlibat dalam transaksi harus berasal
dari kejahatan; harus dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui
bahwa dana tersebut berasal dari tindak pidana serta harus
dibuktikan kalau terdakwa mengetahui tentang atau maksud
melakukan transaksi tersebut. Sebagai contoh berkaitan dengan
beban yang berat ini Pengadilan di Amerika Serikat telah
menyatakan bahwa bukti pendukung atau petunjuk (circumstantial
evidance) sudah cukup untuk membenarkan adanya tindak pidana
pencucian uang tersebut (Yenti Ganarsih, 2004:18).
Selain beratnya beban pembuktian yang merupakan
konsekuensi tugas aparat penegak hukum akan pemahaman atas
perluasan bahwa bukti pendukung atau petunjuk dapat digunakan
untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang. Permasalahan
akan semakin tambah sulit apabila melibatkan penggunaan jasa
transfer secara elektronik (wire transfer system). Hal ini nampak
dikarenakan tuntutan efisiensi, kecenderungan ekonomi, teknologi
dan tuntutan kebutuhan pasar terbuka. Masalah wire transfer
system yang menyertai money laundering semakin mempersulit
pembuktian, transfer semacam ini bisa terjadi antar bank yang
merupakan cara untuk memindahkan dana ilegal dengan cepat dan
tidak mudah untuk dilacak oleh jangkauan hukum dan sekaligus
pada saat yang sama telah terjadi pencucian uang dengan cara
mengacaukan audit.
Selanjutnya berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang
yang merupakan kejahatan lanjutan (follow up crimes) hingga
menimbulkan permasalahan lain yaitu bagaimana dengan kejahatan
utamanya (predicate offence-nya.), apakah harus dibuktikan
keduanya atau cukup dibuktikan pencucian uangnya saja tanpa
terlebih dahulu membuktikan kejahatan utamanya. Belum lagi
pembuktian unsur lainnya, seperti unsur subyektif atau mens rea
dan unsur obyektif actus reus, unsur subyektif yang harus
dibuktikan apakah terdakwa mengetahui atau patut menduga serta
mempunyai niat atau maksud. Kedua unsur tersebut berkaitan
dengan unsur terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut berasal
dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui tentang atau maksud
untuk melakukan transaksi. Pembuktian inipun sulit, mengetahui
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ini karena kekayaan hasil tindak pidana selain merupakan darah
yang menghidupi tindak pidana itu sendiri, juga merupakan mata
rantai yang paling lemah dari seluruh proses kegiatan tindak
pidana.
Secara teoritis menurut. M. Yahya Harahap dikenal ada 4
(empat) macam teori pembuktian (1985; 797) yaitu :
1. Sistem pembuktian Conviction in time, menentukan salah
tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian
keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan
terdakwa terbukti melakukan kesalahan, dari mana hakim
menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi
masalah dalam sistem ini.
2. Sistem pembuktian Conviction Rasionce, dalam system inipun
dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan
penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, akan
tetapi dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim dibatasi,
yang mana keyakinan hakim itu harus didukung dengan
alasan-alasan yang jelas.
3. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif,
dalam membuktikan kesalahan terdakwa sistem ini
berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti
yang ditemukan undang-undang. Untuk membuktikan salah
tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat
bukti yang sah.
4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif,
sistem ini merupakan teori gabungan antara sistem pembuktian
menurut undang-undang secara positif dengan sistem
pembuktian menurut keyakinan atau Conviction in time.
Sistem pembuktian yang dianut KUHAP dapat dilihat dan
dijelaskan dalam Pasal 183 yang berbunyi “Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”, dari bunyi pasal
tersebut dapat dikatakan bahwa KUHAP menganut system
pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
Permasalahan pembuktian yang dihadapi aparat penegak
hukum dalam kasus tindak pidana pencucian uang antara lain
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1.

2.

3.

Plecement adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal
dari tindak pidana ke dalam system keuangan (financial
system) atau upaya menempatkan uang giral (check, wesel
bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam
system keuangan/Penyedia Jasa Keuangan, terutama ke dalam
system perbankan. Normalnya disetiap negara harus ada
persyaratan pelaporan terhadap transaksi tunai yang besar,
dimana transaksi-transaksi tersebut dilakukan melalui jumlah
yang lebih besar dengan memecahkannya ke dalam transaksitransaksi kecil yaitu yang disebut dengan smurfing. Disamping
itu pendekatan alternatif lainnya adalah secara fisik melakukan
penyelundupan dalam jumlah besar uang tunai ke luar negeri
dan menyimpannya di negara dimana persyaratan
pelaporannya kurang ketat.
Layering yaitu memisahkan dana/harta kekayaan dari asalnya
dan dilakukan untuk menyamarkan apa yang sebenarnya dan
membuat tidak jelas dalam melakukan penelusurannya; yang
dalam penjelasan tindak pidana pencucian uang dinyatakan
bahwa layering merupakan upaya untuk mentransfer harta
kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang
telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan
terutama bank sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke
Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukannya
layering akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat
mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.
Integration yaitu merupakan upaya menggunakan harta
kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil
masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau
transfer, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal
(clean money) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk
membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Sebagai salah satu
contoh harta kekayaan hasil dari perdagangan obat terlarang
digabungkan dengan management keuangan rumah makan
yang dimilikinya.

III. Pembuktian Terbalik
Berkembangnya pemahaman bahwa mencegah para pelaku
tindak pidana, mengubah dana hasil tindak pidana dari haram
menjadi halal dan menyita hasil tindak pidana tersebut merupakan
cara yang efektif untuk memerangi tindak pidana itu sendiri. Hal
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dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum, pengaruh
globalisasi dan kemajuan teknologi, yang memungkinkan
memasuki pasar keuangan yang terbuka, dengan menggunakan
media internet memungkinkan kejahatan terorganisir (organizet
crime) yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas
(transnational organizet crime) menjadi mudah untuk dilakukan.
Pencucian uang harus diberantas kegiatannya dimuka bumi
ini, hal ini disebabkan karena kejahatan pencucian uang memiliki
pengaruh negatif dan bahaya yang dapat merugikan kepentingan
nasional dan bahkan internasional, bahaya dan kegiatan pencucian
uang tersebut antara lain alcan merongrong integritas pasar
keuangan, karena lembaga-lembaga keuangan (financial
institution) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat
menghadapi bahaya likuiditas, mengakibatkan hilangnya kendali
pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan
ketidak stabilan ekonomi, karena para pencuci uang tidak tertarik
untuk memperoleh keuntungan dari investasi, akan tetapi lebih
mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu singkat dari
kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat pada negara,
hilangnya penerimaan negara dari sektor pembayaran pajak dan
lain sebagainya.
Menurut peraturan perundangan definisi pencucian uang
dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003
sebagai berikut:
“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,
membayarkan,
membelanjakan,
menghibahkan,
menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri,
menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan
asal-usul dana kekayaan, sehingga seolah-olah menjadi harta
kekayaan yang sah”.
Hasil yang diperoleh dari kejahatan tersebut, selanjutnya perlu
dicuci guna mengaburkan sumber perolehannya. Adapun metode
proses pencucian uang itu menurut Soewarsono dan Reda
Manthovani meliputi tiga tahap yaitu: penempatan (plecement),
transfer (layering) dan menggunakan harta kekayaan uang
(integration) (2004 : 4),

360

Pada awalnya pemikiran pemberantasan pencucian uang
sesungguhnya berangkat dari kegagalan atau kewalahannya
internasional terutama Amerika Serikat dalam menangkap
kejahatan narkotika, maka dalam menangani kejahatan narkotika
tidak saja difokuskan menangkap pelakunya semata, akan tetapi
juga menghadang hasil kejahatannya agar tidak dapat dinikmati,
Pada perkembangannya pencucian uang tidak saja untuk
memberantas hasil kejahatan dari narkotika, akan tetapi juga untuk
memberantas sejumlah kejahatan lain. Jadi dengan demikian
pencucian uang selain bertujuan memberantas kejahatan pencucian
uang itu sendiri juga untuk memberantas kejahatan-kejahatan
utamanya (Predicate offense).
Apabila dilihat dari konsep ini, maka sebenarnya perbuatan
pencucian uang sudah ada sejak lama; paling tidak seperti apa yang
dilakukan oleh para bangsawan Perancis pada abad ke-17 yang
membawa harta kekayaan ke Swiss. Pihak Perancis menyatakan
bahwa mereka membawa dana pelarian dari para bangsawan
termasuk juga para pedagang, kemudian menyembunyikan di
Swiss dengan bantuan pihak Swiss dan selanjutnya dapat
digunakan dengan aman. Demikian juga harta yang di bawa bangsa
Yahudi dari Jerman ke Swiss pada masa Hittler. Selanjutnya pada
tahun 1930-an Alcapone dan kelompok mafia lainnya melakukan
kegiatan menyembunyikan hasil kejahatannya (Perjudian,
prostitusi, pemerasan dan penjualan gelap minuman keras) untuk
mengelabui pemerintah, para mafia mendirikan perusahaan
binatu/laundry, untuk mencampur hasil kejahatan mereka, sehingga
tidak dicurigai terlibat kejahatan, yang mana uang hasil kejahatan
mereka diputihkan oleh bendahara kelompok tersebut yaitu Mayer
Lansky, yang dijuluki sebagai bapak Money Laundering saat itu
(1930-an) (Munir Fuady, 2004:89). Pada waktu itu mereka terjerat
dengan ketentuan penggelapan pajak (tax evasion). Sebenarnya
disinilah merupakan awal irispirasi yang pada akhirnya melahirkan
istilah Money Laundering pada tahun 1986 (USA) yang kemudian
dipakai secara internasional.
Sebagaimana disebutkan di atas yang menjadi pendorong
maraknya pencucian uang di Indonesia, selain di Indonesia
menganut sistem rezim devisa bebas, rahasia bank yang ketat,
maraknya korupsi serta merajalelanya kejahatan narkotika, juga
disebabkan hal-hal lain antara lain: lemahnya penegakan hukum
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Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, lebihlebih kalau diingat sebelumnya sejak Juni 2001 sampai dengan
Februari 2005 Indonesia berada dalam daftar hitam yang termasuk
ke dalam NCCT’s.
II. Pencucian uang
Pengertian pencucian uang secara umum dapat diartikan
sebagai suatu proses menyembunyikan atau menyamarkan asalusul hasil kejahatan (M. Arief Amrullah, 2004:9), Proses tersebut
untuk kepentingan penghilangan jejak, sehingga kemungkinan
pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa
mengungkap sumber perolehannya. Yang intinya dilakukan untuk
merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, illegal logging
kejahatan narkotika dan lain-lain nampak seperti hasil kegiatan
yang sah, karena asal-usulnya sudah . disamarkan atau
disembunyikan. Dari sini pulalah muncul pandangan bahwa
praktek pencucian uang sebagian besar mengandalkan sarana
lembaga keuangan terutama perbankan dengan memanfaatkan
ketentuan rahasian bank, yang pada akhirnya muncul pemikiran
bagaimana untuk mencegah para pelaku menggunakan lembaga
keuangan baik lembaga perbankan maupun non perbankan untuk
pencucian uang.
Korupsi, illegal logging dan kejahatan narkotika sejak lama
diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang, di
Indonesia korupsi sudah merupakan endemic dan masalah nasional
sejak tahun 60-an hingga kini pemerintah selalu berusaha untuk
memberantasnya, berdasarkan laporan Political and ‘Economic
Risk Consultant/PERC tahun 1995, Indonesia termasuk negara
terkorup didunia, laporan PERC tahun 2002 termasuk terkorup di
Asia, dan berdasarkan laporan Transparency International tahun
2003 Indonesia termasuk negara terkorup nomor 10 dari 133
negara yang disurvey. Pembalakan liar umumnya dikonsumsi oleh
industri kayu domestik, illegal logging diperkirakan 30-55 juta
m3/tahun, tiap detik satu m3 kayu dicuri di Indonesia dan dalam
satu menit, enam hutan seukuran dengan lapangan sepak bola
ditebang. Menurut data United Nations Drugs Control Programme/
UNDCP, permasalahan narkotika di Indonesia menunjukkan warna
kuning dalam arti peringkat kedua, sedangkan masalah
psikotropika digambarkan dengan wama merah/peringkat pertama
atau sangat serius (PPATK, 2005:32).
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(PPATK), mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan
kerja sama internasional, atas dasar hal tersebut, maka sejak bulan
Februari 2006 Indonesia telah dikeluarkan dari daftar NCCT’s
setelah dilakukan formal monitoring selama satu tahun sejak bulan
Februari 2005, dengan terbebasnya Indonesia dari formal
monitoring tersebut, maka Indonesia sudah tidak termasuk kedalam
kelompok NCCT’s.
Lain dari pada itu keluarnya Indonesia dari daftar hitam
tersebut, karena keberhasilan mengungkap kasus bobolnya Bank
Nasional Indonesia (BNI) sebesar 1,7 trilyun. Bobolnya dana BNI
ini bermula ketika pada September 2002, BNI menyetujui
mengucurkan dana kepada FT. Gramarindo dan FT. Petindo untuk
memperlancar usaha ekspor perkebunan, pupuk cair dan industri
manner dengan jaminan L/C terbitan empat bank luar negeri yang
semuanya buka bank koresponden BNI. Empat bank tersebut yaitu
Dubai Bank Kenya Ltd. Rosbank Swizerland; Midle East Kenya
Ltd. dan The wallstreet Banking Corp. Setelah ada bank mediator
yaitu Americen Bank dan Standart Charteret Bank, maka pada
bulan Oktober 2002 hingga Juli 2003 terkucurlah dana sebesar 1,7
trilyun tersebut, akan tetapi ternyata semua bermasalah L/Cpun
palsu dana yang terkucur dari BNIpun bukan untuk usaha ekspor,
akan tetapi dibagi-bagikan pada sejumlah perusahaan dan sebagian
untuk membayar utang dan untuk proyek yang tidak sesuai dengan
permohonan pinjaman tersebut. Pendek kata semua penuh dengan
tipuan dan pemalsuan yang pada akhirnya L/C tersebut dapat
dikatakan fiktif.
Dengan keluarnya Indonesia dari daftar NCCT’s, maka pada
pertemuan tahunan ke-9 Asia Pasific Group on Money Laundering
(APG-ML) yang berlangsung di Manila pada tanggal 3 sampai 7
Juli 2006, Indonesia telah terpilih sebagai ketua bersama (CoChairs) dengan Australia untuk memimpin organisasi tersebut
selama dua tahun dari tahun 2006 hingga tahun 2008, yang dalam
hal ini Indonesia diwakili oleh PPATK sebagai focal point dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di
Indonesia. Dengan demikian kepala PPATK bertindak sebagai Co
Chairs untuk periode dua tahun. Unsur Co Chairs lainnya berasal
Australia yang diwakili Commisioner Mick Keely, Kepala
Kepolisian Australia (Kompas 11 Juli 2006). Nominasi sebagai
Co-Chairs APG-ML ini merupakan suatu kehormatan bagi
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berlangsung di Stockholm, Swedia pada tanggal 23 Oktober 2003,
selain Indonesia juga terdapat delapan negara yang belum optimal
menjalin kerja sama memberantas tindak pidana pencucian uang,
kedelapan negara tersebut adalah: Cook Islands, Mesir, Guatemale,
Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina (Imam Syahputra
Tunggal, 2004: viii).
Beberapa Alasan mengapa Indonesia masuk black list tersebut
yaitu Indonesia pada tahun 1997 telah meratifikasi Untied Nation
Convention against Illicit Trqffic in Narcitic drugs and
psychotropic substances 1998 (Konvensi 1998), yang menyatakan
bahwa negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut harus
segera melakukan upaya pemberantasan pencucian uang, akan
tetapi sampai pada saat itu Indonesia tidak juga mempunyai
ketentuan anti pencucian uang sampai tiba ancaman internasional
tersebut. Selain itu terdapat beberapa keadaan yang menjadikan
Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang, misalnya
karena Indonesia menganut sistem regim devisa bebas, rahasia
bank yang ketat, korupsi yang merajalela serta adanya kejahatan
narkotik yang sangat marak, tambahan lagi pada saat itu
perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga
ada kecenderungan akan menerima dana dari manapun untuk
keperluan pemulihan ekonomi.
Konsekuensi keberadaan Indonesia berada pada daftar
NCCT’s sesuai dengan rekomendasi dari Finantial Actions Task
Force on Money Laundering, adalah bahwa setiap transaksi dengan
perorangan maupun badan hukum yang berasal dari negara
NCCT’s hams dilakukan enhandced due diligence, yaitu penelitian
yang seksama terhadap transaksi itu. Biasanya bukti-bukti transaksi
tersebut diminta oleh negara lawan transaksi tersebut. Disamping
itu negara yang masuk dalam NCCT’s dianggap negara yang
berisiko tinggi (high risk country) dan citranya menjadi negatif.
Keadaan ini dapat memperlama dan meningkatkan biaya transaksi
antara pengusaha Indonesia dengan pihak luar negeri.
Sehubungan dengan mahalnya biaya transaksi dengan pihak
luar negeri, sudah barang tentu akan mendorong tingkat kemahalan
barang dan jasa di dalam negeri, akhirnya dengan melakukan
berbagai upaya selama beberapa tahun, antara lain dengan
membuat Undang-undang tindak pidana pencucian uang,
mendirikan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan
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PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Oleh : Mulyanto, SH., MH.
I.

Pendahuluan
TINDAK Pidana pencucian uang masih relatif baru bagi
Indonesia, untuk itu sosialisasi tentang seluk beluk kejahatan ini
serta cara penanganannya harus disampaikan kepada masyarakat
dalam arti secara luas, Hal ini sangat penting, mengingat bahwa
pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan
dukungan semua lapisan masyarakat, tidak saja penegak Hukum
dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) ataupun pihak perbankan. Pada
umumnya masyarakat merasa tidak dirugikan secara pribadi
terhadap adanya tindak pidana pencucian uang tersebut, padahal
seharusnya tidak demikian. Masyarakat harus menyadari bahwa
pencucian uang akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup
suatu bangsa. Perlu diketahui bahwa undang-Undang No. 15 Tahun
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 lahir bukan
atas dasar kesadaran akan bahayanya pencucian uang bagi
Indonesia yang harus diberantas, akan tetapi muncul akibat adanya
tekanan internasional (Yenti Ganarsih, 2003:9). Desakan
internasional terhadap Indonesia antara lain dari Financial Action
Task Force (FATF) yaitu organisasi internasional yang tujuannya
memberantas kejahatan keuangan global dalam tindak pidana
pencucian uang dengan meminta anggota-anggotanya membuat
dan melaksanakan peraturan perundang-undangan anti pencucian
uang domestik, bilateral dan multilateral (Imam Syahputra
Tunggal, 2004:21), FATF dibentuk oleh negara-negara G7 (The
Group o f Seven) pada bulan Juli 1989 dalam Heat o f State and
Finance Ministers ‘Economic Summit, yang anggotanya terdiri dari
negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam
pemberantasan pencucian uang. Dimana sebelumnya pada bulan
Juni 2001 Indonesia bersama 17 (tujuh belas) negara lainnya
mendapat ancaman sanksi internasional serta dimasukkan sebagai
negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian
uang, Non Cooperatife Countris and Teritories (NCCT’s) akan
tetapi berdasarkan hasil pertemuan paripurna FATF yang
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(legal standing) karena di Peratun tuntutan utamanya
bukan ganti ru g i.dan tidak diperlukan adanya prosedur
notifikasi.
KESIMPULAN
- Gugatan perwakilan kelompok khususnya hak gugat
organisasi sudah menggejala dalam masyarakat
sekarang.
- Peraturan mengenai gugatan perwakilan kelompok dan
hak gugat organisasi di Peratun belum ada ketentuan
yang mengaturnya.
- Gugatan perwakilan kelompok khususnya hak gugat
organisasi dapat diterima di Peratun dengan landasan
Pasal 14 dan 27 UU No. 14 Tahun 1970 (sekarang UU
No. 4 Tahun 2004) tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Gugatan perwakilan kelompok khususnya hak gugat
organisasi (legal standing) di Peratun dapat
memberlakukan hukum acara dalam PERMA No. 1
Tahun 2002 dengan penyesuaian-penyesuaian UU No.
5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.
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berpendapat gugatan perwakilan dapat diterima di PTUN
dengan alasan:
- Pasal 14 dan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970
(sekarang UU No. 4 Tahun 2004 ) tentang Kekuasaan
Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan “Hakim
tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya
dengan alasan tidak ada/ kurang jelas hukumnya dan
Hakim wajib menggali, mengikuti nilai-nilai yang
hidiip dalam masyarakat”
- Hakim dapat menerapkan Interpretasi futuristik dengan
mengadopsi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2002.
2.
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Hak Gugat Organisasi di Peratun
Dalam berbagai kegiatan diskusi dikalangan Hakim
Peratun di seluruh Indonesia disepakati pada prinsipnya
menerima gugatan legal standing dengan mengacu pada
ketentuan-ketentuan antara la in :
a. Penjelasan Pasal 38 (3) UU No. 23/1997 yang
menyiratkan antara lain: “....keberadaan organisasi
lingkungan hidup diakui memiliki ius standi untuk
mengajukan lingkungan hidup ke pengadilan baik ke
Pengadilan umum maupun ke Pengadilan TUN,
tergantung pada kompetensi peradilan
yang
bersangkutan dalam memeriksa dan mengadili perkara
yang dimaksud,”.
b. Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, yang intinya
pihak yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN
adalah seorang atau badan hukum perdata, dalam
konteks ini maka suatu organisasi/LSM asalkan
berbentuk badan hukum perdata dan memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat mengajukan
gugatan ke PTUN.
Sedangkan obyek sengketa yang dapat diajukan
dalam gugatan hak organisasi adalah berupa keputusan
TUN seperti keputusan tentang perizinan, sebagaimana
dimaksud Pasal 18-21 UU No. 23 Tahun 1997.
Mengingat berlakunya azas erga omnes di Peratun,
dimana putusannya berlaku untuk umum maka yang
paling efektif diterapkan adalah hak gugat organisasi

dekat dengan tempat pendidikan dan tempat peribadatan,
dalam perkara No. 26/G.TUN/2000/ PTUN.PBR.
Dalam gugatan tersebut Majelis Hakim mengabulkan
gugatan perwakilan kelompok tersebut dengan alasan :
- Memenuhi persyaratan numesority, yakni jumlah
Penggugat demikian banyaknya meliputi penduduk
Karimun.
- Memenuhi persyaratan community, yakni adanya
kesamaan fakta, peristiwa dengan dasar hukum antara
pihak LSM-RPRS Kabupaten Karimun dengan
penduduk Karimun.
- Memenuhi persyaratan Typicality, yakni kesamaan
tuntutan agar Bupati membatalkan SITU Karaoke dan
Diskotik atas nama Edi.
- Memenuhi persyaratan Adequency o f Representation,
yakni kelompok perwakilan untuk melindungi
kepentingan yang diwakili.
Dalam
mengabulkan
kelayakan
perwakilan
didasarkan atas :
- Berdirinya LSM-RPRS Karimun sudah lama (lebih dari
1 tahun).
- Ada pengurusnya dan AD/ART.
- Sudah sering melakukan kegiatannya di Kabupaten
Karimun (Representatif).
- Mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan
masyarakat Karimun hanya saja pada waktu itu oleh
karena belum ada hukum acaranya yang baku, Majelis
menggunakan Prosedur opt out, padahal tidak
diperlukan karena mereka (Penggugat) tidak menuntut
ganti rugi dan penetapan sah tidaknya gugatan
perwakilan kelompok dilakukan sesudah ada
pembuktian dari para pihak.
Namun demikian meskipun sampai saat ini mengenai
gugatan perwakilan kelompok ke Pengadilan TUN belum
diatur sedangkan gejala dalam masyarakat tentang
gugatan tersebut sudah ada, maka pada saat itu penulis
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- Bahwa berlakunya azas “erga omnes” tetap dapat
digunakan dalam gugatan perwakilan kelompok,
karena dengan gugatan massal akan memberikan
akses pada keadilan (acces to justice) dan memberi
pengaruh/tekanan yang lebih ketat kepada Tergugat.
Pendapat yang kedua tersebut senada dengan hasil
Tim Perumus Diskusi Temu Ilmiah HUT Peratun ke XIII,
tanggal 11 s/d 15 Januari 2004 di Medan, yang
menyimpulkan bahwa pada prinsipnya gugatan
perwakilan kelompok dapat diterapkan di Peratun dengan
berpedoman kepada PERMA No. 1 Tahun 2002 dan
disesuaikan dengan hukum acara peratun dalam UU No. 5
tahun 1986, antara lain :
a. Syarat pengajuan gugatan tidak didasarkan pada
adanya kerugian, melainkan didasarkan pada adanya
kepentingan sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5
Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004.
b. Prosedur penentuan dapat tidaknya suatu gugatan
diajukan dengan perwakilan kelompok, ditentukan
dalam pemeriksaan persiapan sesuai Pasal 63 UU No.
5 Tahun 1986.
Apabila gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah
dibuat dalam suatu penetapan, sedangkan apabila
dinyatakan tidak sah dituangkan dalam putusan.
c. Mengenai notifikasi juga dilakukan dalam tahap
pemeriksaan persiapan dengan berpedoman pada
ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2002.
Penulis sendiri pada waktu bertugas di PTUN Pekan
Baru, pernah menerima gugatan perwakilan kelompok
yang diajukan oleh LSM Reformasi Perjuangan Rakyat
Semesta Kabupaten Karimun yang bertindak untuk
dirinya sendiri dan masyarakat Kabupaten Karimun yang
minta pembatalan keputusan Bupati Karimun tentang
Pemberian ijin tempat usaha karaoke dan diskotik atas
nama Edi No. 17/SI/Ekom/1998, tanggal 12 Agustus 1998
karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan melanggar
AAUPB karena didirikan ditempat pemukiman penduduk,

- Di Indonesia : Selain kasus WALHI V. PT. HU (1980,
kasus WALHI dkk V. Presiden RI (1994) di PTUN JKT,
dimana Para Penggugat mohon pembatalan Keppres RI No.
42 Tahun 1994 tentang Pinjaman kepada PT. IPTN yang
menggunakan dana reboisasi hutan di Kalimantan.
IV. GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DAN HAK
GUGAT
ORGANISASI
DALAM
KAITANNYA
DENGAN KOMPETENSI PTUN.
1.

Gugatan Perwakilan Kelompok di PERATUN
Pada dasarnya ada dua pendapat mengenai gugatan
perwakilan kelompok di Pengadilan TUN, yaitu :
a. Tidak dapat diajukan di Pengadilan TUN, yaitu :
- Bahwa tujuan utama gugatan perwakilan kelompok
adalah untuk memperoleh ganti rugi (berupa uang)
sedangkan gugatan di PTUN tujuan utamanya
adalah untuk pembatalan/menyatakan tidak sah
keputusan TUN, sehingga lebih tepat diajukan ke
Peradilan Umum.
- Bahwa putusan peratun melekat azas “erga omnes ”,
yaitu azas yang menyatakan putusan berlaku
mengikat publik, sedangkan putusan perdata di
Pengadilan Negeri hanya berlaku untuk para pihak
saja, sehingga sengketa di PTUN diperlukan
gugatan massal karena pihak-pihak yang tidak untuk
menggugat secara otomatis terikat dengan putusan
peratun.
b. Dapat diajukan di Peratun dengan alasan :
- Bahwa tuntutan ganti rugi tidak harus menjadi
tuntutan utama gugatan Perwakilan Kelompok,
dapat juga dengan tuntutan berupa pembatalan
dan/atau penerbitan keputusan TUN yang disertai
tuntutan ganti rugi dan “injuction” yaitu tuntutan
agar Tergugat melakukan atau tidak melakukan
sesuatu yang berupa tuntutan agar Tergugat
menunda pelaksanaan keputusan TUN yang digugat
dan tuntutan agar Tergugat menerbitkan dan atau
tidak menerbitkan keputusan TUN yang baru.
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Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Umum (Pengadilan
Negeri) mengacu pada ketentuan hukum Acara Perdata (Vide
HTR Stb. 1941 No. 44 dan/atau Rbg. Stb. 1927 No. 227 Jo.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9
Tahun 2004 No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok
Kekuasan Kehakiman yang telah diubah dengan UU No. 4
Tahun 2004 jo. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan
Umum).
Sedangkan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara mengacu pada ketentuan hukum acara Peradilan
Tata Usaha Negara (vide UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah dirubah dengan UU
No. 9 Tahun 2004).
Beberapa Contoh Kasus Hak Gugat Organisasi di
berbagai negara.
Sebagai gambaran mengenai jenis-jenis kasus hak gugat
organisasi/LSM yang sudah diakui oleh berbagai negara,
dibawah ini dikemukakan beberapa contoh kasus yang pernah
terjadi dibeberapa negara, yaitu :
- Di Amerika Serikat : Kasus Environmental Study Group
(ESG) V. Duke Power Co. (1978), dimana Penggugat yaitu
ESG (sebuah organisasi lingkungan hidup) menggugat
pembangunan industry nuklir yang dibangun oleh Tergugat
didekat tanah Penggugat, serta mempersoalkan UU tentang
tenaga nuklir dalam hal terjadi kecelakaan.
- Di Belanda : Kasus Nieuwe Meer (1986) dan Kuvaders
(1992), dimana Hoge Raad Belanda memberikan hak gugat
bagi OLH yang mempersoalkan penimbunan tanah dan bau
cemaran lumpur {polluted dredgings) yang diambil dari
kanal-kanal di Amsterdam, karena OLH tersebut dianggap
mempunyai kepentingan untuk mencegah tindakan-tindakan
yang merusak daya dukung lingkungan.
- Di Australia : Kasus Yates Security Services Pty. Ltd. V.
Keating (1990), dimana Penggugat mempersoalkan
pembangunan Industri yang mengancam sumber mata
pencaharian organisasi mereka dibidang pariwisata dan
penjualan barang-barang souvenir.

2.

Persyaratan Hak Gugat Organisasi
Dalam Pasal 38 ayat (3) UU No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa
organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan
apabila memenuhi persyaratan yaitu :
- Berbentuk badan hukum atau yayasan.
- Dalam Anggaran Dasar Organisasi Lingkungan Hidup yang
bersangkutan menyebutkan secara tegas bahwa tujuan
didirikannya Organisasi tersebut adalah untuk kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- Telah melaksanakan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya.
Dalam gugatan WALHI V. Presiden Republik Indonesia
mengenai kasus pembatalan Surat Keputusan Presiden No. 42
Tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman kepada Perusahaan
Perseroan PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT.
IPTN), Majelis Hakim menerapkan pendapat Prof. Dr. Paulus
Effendi Lotulung, SH dan menetapkan persyaratan hak
standing LSM yaitu :
- Tujuan organisasi adalah benar-benar untuk melindungi
lingkungan hidup atau menjaga kelestarian alam, dim ana
tujuan tersebut harus tercantum dalam Anggaran Dasar
Organisasi yang bersangkutan.
- Bahwa organisasi tersebut harus berbentuk badan hukum
ataupun yayasan.
- Bahwa organisasi tersebut harus secara berkesinambungan
menunjukkan adanya kepedulian terhadap perlindungan
lingkungan hidup yang nyata dimasyarakat.
- Bahwa organisasi tersebut harus cukup representatif.

3.

Mekanisme Bercara Hak Gugat Organisasi
Organisasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
ditentukan oleh Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 No. 23
Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan akan tetapi tuntutannya
terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu
(injuction) atau persyaratan hakim tentang suatu keadaan
(deklarasi) bukan berupa tuntutan ganti rugi (monetary
settlement), kecuali biaya perkara atau pengeluaran riil.

347

perorangan) dan badan hukum perdata karena doktrin
perbuatan melawan hukum menganut asas tiada gugatan tanpa
kepentingan hukum. Namun dalam perkembangan praktek
hukum hak gugat tersebut dimiliki atau diberikan pula kepada
organisasi atau lembaga swadaya masyarakat (non
governmental organization) yang bergerak dibidang
perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan
bidang-bidang lain yang berkaitan dengan perlindungan atau
dan kepentingan umum meskipun organisasi tersebut tidak
dirugikan oleh perbuatan melawan hukum tersebut (non
interest).
Hak gugat organisasi diakui pertama kali melalui
yurisprudensi di Amerika Serikat pada tahun 1972 dalam
kasus Sierra Club vs Morton. Yang melahirkan pengertian
bahwa hak organisasi lingkungan merupakan salah satu bagian
dari hukum standing (standing law), kemudian prinsipprinsipnya diterima secara luas di berbagai negara termasuk
Indonesia.
Di Indonesia, hak gugat organisasi pertama kali diakui
oleh peradilan pada tahun 1988, yaitu dengan diterimanya
gugatan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai
Penggugat yang ditujukan terhadap 5 (lima) Instansi
Pemerintah dan PT Indorayon Utama (PT. IIU) selaku
Tergugat, dalam kasus pencemaran/perusakan lingkungan
hidup akibat limbah industri Pulp PT. IIU di Sumatera Utara.Kemudian pada tahun 1997, Hak gugat Organisasi lingkungan
hidup tersebut diakomodir/dimuat sebagai pengakuan hukum
(legal recognition) dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dalam Pasal 38 ayat
(1) disebutkan : “Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab
pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan,
organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan
untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”.
Ketentuan tersebut selanjutnya diakui pula oleh UU No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan.

dibawah ini dikemukakan beberapa contoh kasus gugatan
perwakilan kelompok yang pernah terjadi dibeberapa negara,
yaitu :
- Di Amerika Serikat: Kasus Agent Orange (1987), yaitu
gugatan yang diajukan oleh ribuan veteran perang Vietnam
terhadap pemilik perusahaan/pabrik pembuat bahan kimia
beracun yang sebut “Agent Orange’ (sejenis dioxin) yang
telah menimbulkan penderitaan/cacat fisik dan kerugian
pada para Penggugat, dimana Hakim mengabulkan ganti
mgi/kompensasi sebesar US $ 250,000,000. kepada para
Penggugat.
- Di Australia : Kasus Nixon V Philip Morris (Produsen
Rokok) tahun 2000, yaitu gugatan Nixon yang mewakili
sejumlah konsumen rokok produksi Philip Morris yang
menderita gangguan kesehatan.
- Di India : Kasus Bhopal (1985), yaitu gugatan yang
diajukan oleh para korban kebocoran gas beracun dari
perusahaan/pabrik kimia “Union Carbide”.
- Di Philipina : Kasus Minor Oposa (1993), yaitu gugatan
yang diajukan oleh 41 anak-anak dibawah umur yang
diwakili orang tua mereka terhadap menteri Lingkungan
Hidup Philipina tentang Pembatalan Rencana Penebangan
Hutan (logging), dengan alasan penebangan hutan telah
menimbulkan penderitaan dan kerugian Para Penggugat
serta generasi yang akan datang.
- Di Indonesia : Kasus rokok Bentoel Remaja (1988), yaitu
gugatan yang diajukan Pengacara R.O. Tambunan, SH.
mewakili kepentingan masyarakat yang keberatan atas
penggunaan nama rokok “Bentoel Remaja” karena dapat
memancing minat konsumen rokok dikalangan remaja.
Kasus demam berdarah (1988), yaitu gugatan yang diajukan
oleh Muktar Pakpahan, SH. mewakili masyarakat korban
wabah demam berdarah di Jakarta.
III. HAK GUGAT ORGANISASI
1.

Pengertian dan Ruang Lingkup
Secara umum hak gugat terhadap perbuatan melawan
hukum dimiliki atau diberikan kepada seseorang (orang
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a. Pemberitahuan melalui media massa baik cetak maupun
elektronik.
b. Pemberitahuan melalui pengumuman baik papan
pengumuman maupun selebaran yang ditempatkan di
kantor-kantor pemerintah seperti kelurahan, kecamatan
atau desa dan kantor pengadilan.
c. Pemberitahuan yang disampaikan secara langsung kepada
tiap individu anggota kelompok sepanjang yang dapat di
identifikasi berdasarkan persetujuan Hakim dan sedapat
mungkin praktis, efisien, efektif dan accessible.
Dalam prosedur pemberitahuan (notifikasi) tersebut,
anggota kelompok dalam waktu yang ditentukan oleh Hakim
diberi kesempatan untuk menyatakan keluar dari anggota
kelompok dengan mengisi formulir sebagaimana diatur dalam
lampiran PERMA No. 1 Tahun 2002, dan bagi anggota yang
menyatakan keluar dari anggota kelompok secara hukum tidak
terikat dengan putusan pengadilan.
Pada awal pemeriksaan persidangan maupun selama
berlangsungnya pemeriksaan perkara. Hakim berkewajiban
mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkaranya
melalui perdamaian.
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3.

Putusan
Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan. Hakim wajib
memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan
kelompok dan atau sub kelompok yang berhak, mekanisme
pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib
ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan
pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan
pemberitahuan atau notifikasi.
Dalam tahap pendistribusian perlu diperhatikan antara lain :
- Transparansi administrasi penyelesaian.
- Keberadaan mekanisme pengawasan pelaksanaan.
- Kredibilitas para pengelola dana.

4.

Beberapa contoh kasus gugatan Perwakilan Kelompok di
beberapa negara.
Sebagai gambaran mengenai jenis-jenis kasus yang
dimungkinkan menjadi objek gugatan perwakilan kelompok,

- Posita dari seluruh kelompok, yang teridentifikasi maupun
tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan
rinci.
- Dalam satu gugatan perwakilan kelompok dapat
dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub
kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan
kerugian yang berbeda.
- Tuntutan (petitum) tentang ganti rugi harus dikemukakan
secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme
atau tata cara pendistribusian pembayaran ganti rugi kepada
keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang
pembentukan tim panel yang membantu memperlancar
pendistribusian pembayaran ganti rugi.
- Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok,
wakil kelompok tidak disyaratkan memperoleh surat kuasa
dari anggota kelompok.
Pada awal proses pemeriksaan persidangan, Hakim wajib
memeriksa dan mempertimbangkan gugatan perwakilan
kelompok antara la in :
- Memenuhi unsur kesamaan fakta, hukum dan tuntutan.
- Memiliki bukti yang paling kuat dan meyakinkan.
- Terpercaya (trustwaorthy) dan dihormati.
- Tidak mendahulukan kepentingan pribadi di depan
kepentingan anggota kelas.
- Mengakar dan mewakili pada masyarakat (legitimasi
sosial).
Sahnya gugatan perwakilan kelompok dinyatakan melalui
penetapan pengadilan sedangkan apabila dinyatakan tidak sah
maka pemeriksaan gugatan ditentukan melalui suatu putusan
hakim (vide Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2002).
Bagi gugatan perwakilan kelompok yang dinyatakan sah,
Hakim selanjutnya memerintahkan Penggugat mengajukan
usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan
Hakim dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal
7 PERMA No. 1 Tahun 2002 yaitu :
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harus ada kelayakan perwakilan yaitu mewajibkan
perwakilan kelas (class o f representatives) untuk menjamin
secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan
mereka yang diwakilkan.
Mekanisme Beracara Gugatan Perwakilan Kelompok
Dalam praktek gugatan class action, komponen
perwakilan kelas (class representatives) terlebih dahulu
dibuktikan kepada Hakim Pengadilan, agar benar-benar dapat
menjamin kepentingan anggota kelas secara jujur dan
bertanggung jawab. Selanjutnya untuk menetapkan apakah
gugatan merupakan gugatan class action atau gugatan biasa
diterapkan mekanisme Preliminary Certification Test kepada
Anggota kelas agar melakukan opt in dan opt out. Opt in
adalah prosedur yang dilakukan anggota kelas dengan
memberikan penegasan bahwa mereka benar-benar anggota
kelas sedangkan opt out adalah kesempatan anggota kelas
untuk menyatakan dirinya keluar dari class action dan tidak
menghendaki jadi bagian dari gugatan.
Mekanisme Preliminary Certification Test tersebut harus
dilakukan apabila tuntutan gugatan adalah berupa uang ganti
rugi (monetary damages) karena menentukan siapa-siapa yang
berhak mendapatkan uang ganti rugi, sedangkan gugatan yang
tuntutannya hanya berupa permintaan deklaratif atau injuction
maka mekanisme tersebut tidak perlu dilakukan.
Setelah pemeriksaan kelayakan kelas dan pemberitahuan
kepada masing-masing anggota kelas untuk mengambil sikap
(opt in atau opt out) barulah pemeriksaan pokok sengketa
dilaksanakan.
Di Indonesia prosedur gugatan perwakilan kelompok
menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 harus
memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam
hukum Acara Perdata, yang memuat antara lain :
- Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.
- Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa
menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
- Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan
dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.

mumi sistem common law atau statute law melainkan
keduanya sudah saling bersinergi sesuai tuntutan kebutuhan
penegakan hukum dan rasa keadilan yang bersifat universal.
Di Indonesia gugatan Perwakilan Kelompok secara
materiil bara diatur sejak tahun 1997 yaitu dengan lahirnya
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup, kemudian diikuti oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, sedangkan pengaturan mengenai prosedur
gugatannya bara diatur pada tahun 2002 melalui Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara
Gugatan Perwakilan Kelompok.
Dalam Pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002
disebutkan bahwa : “gugatan Perwakilan Kelompok adalah
suatu Tata Cara Pengajuan Gugatan, dalam mana satu orang
atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan
untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili
sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang mewakili
kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan
anggota kelompok dimaksud”.
Dari ketentuan tersebut, persyaratan untuk gugatan
Perwakilan Kelompok sama dengan persyaratan class action
yang dimuat dalam lis Federal o f Civil Procedure, yaitu :
a. Numerosity, artinya jumlah Penggugat sedemikian
banyaknya (bisa puluhan, ratusan atau bahkan ribuan
orang), sehingga tidak praktis dan tidak efisien apabila
gugatan diajukan sendiri-sendiri, dan oleh karenanya
dipandang cukup apabila gugatan diajukan oleh satu orang
atau beberapa orang selaku wakil kelompok (class
representatives) yang mewakili selaku anggota kelompok
(class members).
b. Commonality, artinya harus ada kesamaan fakta maupun
peristiwa dan dasar hukum (question o f law) antara pihak
yang mewakili dan pihak yang diwakili dalam pengajuan
gugatan.
c. Typicality, artinya harus terdapat kesamaan tuntutan
maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili
(class members)A. Adequacy o f Representation, artinya
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Jakarta dan Kakanwil Kesehatan DKI yang mewakili
masyarakat korban penyakit demam berdarah di Jakarta (untuk
gugatan perwakilan kelompok) sedangkan hak gugat organisasi
pertama kalinya terjadi pada tahun 1988 melalui gugatan yang
diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) di
Pengadilan Negeri Jakarta, akan tetapi dari banyak kasus-kasus
yang muncul tersebut kebanyakan tidak diterima atau ditolak oleh
pengadilan karena masih belum memenuhi persyaratan formal
maupun material, hal tersebut dikarenakan memang hukum
materiilnya baru diatur pada tahun 1997 seiring dengan terbitnya
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, bahkan hukum acaranya baru diatur pada tahun
2002 seiring dengan terbitnya peraturan Mahkamah Agung No. 1
Tahun 2002.
Hukum acara gugatan Perwakilan Kelompok yang diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 yang
disebutkan dalam Pasal 3 dan 10, ternyata hanya mengatur hukum
acara gugatan Perwakilan Kelompok untuk di Pengadilan Negeri,
sedangkan untuk di Pengadilan Tata Usaha Negara belum ada
pengaturannya, oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk
mengkaji lebih mendalam tentang gugatan Perwakilan Kelompok
dan Hak gugat organisasi dan kemungkinannya masuk dalam
kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.
II. GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK
1. Pengertian dan Ruang Lingkup
Konsep gugatan Perwakilan Kelompok berawal dari
Inggris pada abad ke-17, namun prosedur gugatannya pertama
kali baru dirumuskan dalam Undang-Undang di Amerika yaitu
US Federal Rule o f Civil Procedure (1938) dan diundangkan
pada tahun 1966.
Kemudian prosedur tersebut diikuti oleh negara-negara
Anglo Saxon dan selanjutnya berkembang luas di berbagai
negara dunia di daratan Eropa Kontinental yang menganut
sistem hukum statute law termasuk Indonesia seiring dengan
desakan arus globalisasi dan demokrasi diberbagai penjuru
dunia terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum
dibidang lingkungan hidup dan hak asasi manusia, sehingga
pada saat ini tidak ada lagi negara yang menganut secara
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GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK
DAN HAK GUGAT ORGANISASI
DALAM KAITANNYA DENGAN KOMPETENSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Oleh : UJANG ABDULLAH, SH., M.Si.

I.

Pendahuluan
Gugatan Perwakilan Kelompok yang disebutkan dalam
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 dan Hak Gugat
Organisasi yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun
1997 tentang Lingkungan Hidup jo. Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Undang-Undang No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada dasarnya merupakan padanan
kata dari istilah class action dan legal standing yang sudah sering
digunakan dalam praktek peradilan dan negara-negara barat,
khususnya Negara Anglo America yang pada umumnya menganut
system common law (system yang menitikberatkan penciptaan
kaidah hukum melalui putusan pengadilan).
Dalam perkembangannya konsep class action dan legal
standing tersebut, ternyata juga diterima dan dipraktekkan di
Negara continental yang menganut system statute law (system
yang menitikberatkan penciptaan kaidah hukum melalui peraturan
perundang-undangan yang dibuat oleh parlemen) termasuk
Indonesia, sehingga gugatan perwakilan kelompok dan hak gugat
organisasi merupakan fenomena hukum yang relative masih baru
dalam dunia Peradilan di Indonesia.
Meskipun gugatan Perwakilan Kelompok dan Hak Gugat
Organisasi masih tergolong baru di Indonesia, namun pada praktek
peradilan kasus-kasus mengenai hal tersebut sudah ada sejak tahun
1988 yaitu melalui gugatan yang diajukan oleh R.O. Tambunan,
SH. yang mewakili kepentingan masyarakat termasuk dirinya yang
keberatan atas penggunaan nama “Bentoel Remaja” oleh pabrik
rokok Bentoel karena memancing minat konsumen rokok
dikalangan remaja, gugatan yang diajukan oleh Muktar Pakpahan,
SH. kepada Gubernur DKI.
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bermanfaat dalam kehidupan fjgmasyarakat dan bernegara. Tujuan dari
ulasan penulis adalah jangan sampai Lembaga Peradilan berubah atau
terkesan sebagai “Lembaga Penghukuman” sehingga, merupakan suatu
kewajaran jika dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak setiap
perkara (pidana) yang diperiksa dan diadili berakhir dengan memutus
bersalah dan menghukum terdakwa, sekalipun mereka (terdakwa)
adalah bagian dari “rakyat kecil” yang awam hukum: sebab sesuai
dengan Azas Negara sebagai Negara Hukum, mereka adalah warga
negara yang bersamaan kedudukannya dalam hukum dan berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian-hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Semoga ulasan ini dapat menambah cakrawala kita bersama,
terutama para penegak hukum, sehingga dapat menghindari kekeliruan
dan salah kaprah dalam penerapan hukum khususnya tentang
“perjudian” dan “permainan judi” yang telah berlangsung selama ini.

Pontianak, 10 Oktober 2006
C a ta ta n :

Ulasan ini juga merupakan pertanggung
jawaban moral atas dijatuhkannya “putusan
bebas”, Nomor 86/PID/2006/PT.Ptk tanggal
8 Agustus 2006, dimana penulis sebagai
Ketua Majelis.

ooOOOoo—

6.

pada tempatnya jika para penegak hukum (penyidik, penuntut
umum dan hakim) “memaksakan diri” menerapkan kedua pasal
(303 dan 303 bis KUHP) tersebut terhadap bentuk-bentuk
perjudian yang secara materiil tidak memenuhi kriteria, kategori
maupun unsur-unsur “permainan judi” yang diatur dalam kedua
pasal tersebut, apalagi jika disertai dengan penggunaan wewenang
melakukan penahanan semata-mata atas dasar ancaman pidana
yang tinggi.
Bahwa apabila upaya penertiban perjudian serta semangat
pemberantasan perjudian akan dipertahankan dan digalakkan,
maka merupakan suatu keharusan bahwa perundang-undangan
yang berkaitan dan mengatur tentang tindak pidana perjudian yakni
UU No. 7/Tahun 1974 dan Pasal 303 serta Pasal 303 bis KUHP,
terlebih dahulu harus diamandemen atau direvisi, sehingga
meliputi berbagai bentuk perjudian, sesuai dengan tujuan UU No.
7/Tahun 1974 untuk membatasi perjudian sampai di lingkungan
yang sekecil-kecilnya dan pada akhirnya menghapus segala bentuk
perjudian dari Wilayah Indonesia.

SARAN
Sesungguhnya garis besar dari pembahasan yang panjang lebar
seperti dalam ulasan penulis ini dapat diketahui dari komentar R.
Soesilo, Ajun Komisaris Besar Polisi (pensiunan), dalam “KUHP
Dengan Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, yang secara
sederhana tetapi jelas telah menunjukkan secara materiil bentuk-bentuk
(contoh) permainan apa saja yang termasuk “permainan judi” yang
diatur dalam Pasal 303 KUHP dan bentuk-bentuk (contoh) “perjudian”
apa yang tidak termasuk dalam jenis “permainan judi” tersebut;
Demikian pula mengenai bentuk perbuatan yang bagaimana yang
dilarang menurut Pasal 303 dan menurut Pasal 303 bis KUHP. Penulis
sarankan kiranya dapat disimak kembali dengan agak cermat, karena
“Komentar” tersebut dirasa cukup sebagai “bekal” (dasar hukum)
sementara bagi para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus
“perjudian” atau “permainan judi” yang terjadi di masyarakat.
PENUTUP
Tugas pokok lembaga peradilan adalah memeriksa dan memutus
perkara demi tegaknya hukum dan keadilan. Termasuk didalamnya
memberikan kepastian-hukum yang secara esensial sangat-sangat
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unsur-unsurnya ternyata tidak mencakup segenap bentuk perjudian
seperti dimaksud dalam kategori “Tindak Pidana Perjudian”
menurut Pasal 1 UU No. 7/Tahun 1974.
3. Bahwa pengertian (kategori) “Permainan Judi” menurut Pasal 303
dan/atau Pasal 303 bis KUHP memuat elemen: permainan, elemen
judi, dan berkaitan erat dengan elemen subyek yang
menyelenggarakan (yang mengadakan) permainan judi tersebut,
yang pada umumnya juga (merangkap) sebagai bandar. Oleh sebab
itu penerapan Pasal-pasal 303 dan 303 bis KUHP dalam sesuatu
peristiwa perjudian, haruslah dicermati dan dapat diketahui (dapat
dibuktikan) segenap unsur tindak pidana dan elemen-elemen
permainan judi seperti dimaksud dalam kedua Pasal (303 dan 303
bis) tersebut.
4. Bahwa dengan mencermati unsur-unsur serta elemen-elemen
terkait dalam tindak-pidana Permainan Judi menurut Pasal 303 dan
Pasal 303 bis KUHP, maka bentuk-bentuk perjudian yang (pada
umumnya) dilakukan sebagai hiburan antara 2 (dua) orang atau 2
(dua) pasangan pemain yang berhadapan (berlawanan) satu sama
lain, sekalipun dengan memasang sejumlah uang-taruhan. atau
sesuatu pertaruhan yang dilakukan antar 2 (dua) orang atau lebih
atas sesuatu permainan, suatu pertandingan atau perlombaan (olah
raga) tertentu tanpa melibatkan seseorang (pihak ketiga) lain selaku
Penyelenggara dan/atau sebagai bandar, seperti permainan/ judi
Kartu Remi atau Remi Box. Bridge. Domino. Ceki. “Koah” dan
“Pei” bahkan, permainan Catur, “Dam-daman” dan lain sebagainya
yang dilakukan diantara mereka (pemain) atau tanpa melibatkan
keikutsertaan khalayak umum, apakah itu dilakukan di dalam
rumah, di dalam kamar hotel atau losmen atau di dalam
pekarangan tertutup atau di suatu ruangan kantor dan lain
sebagainya, adalah bukan dan tidak termasuk dalam pengertian
(kategori) “Permainan Judi” menurut kedua Pasal 303 dan 303 bis
tersebut.
5. Bahwa oleh karena di Indonesia sebagai negara hukum, berlaku
Azas Legalitas (“Legaliteits beginzeF) dimana tiap-tiap perbuatan
yang dianggap sebagai suatu tindak pidana, hanya bisa dituntut
apabila telah ada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berisi larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut.
Maka sejalan dengan upaya penertiban perjudian menurut UU No.
7/Tahun 1974 dan semangat memberantas perjudian, adalah tidak
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menjualkan dan lain-lain) permainan-iudi yang tanpa ijin
Pemerintah (Penguasa) yang berwenang yang diadakan :
- di jalanan umum, atau
- di pinggir jalan-umum, atau
- di tempat lain, dalam ruangan atau lapangan yang tertutup
akan tetapi dapat dimasuki oleh khalayak umum, baik dengan
terlebih dahulu membayar ataupun tidak.
Pada butir (bagian) ke-2 ayat (1) Pasal 303 bis ini larangan dan
ancaman pidana ditujukan hanya kepada mereka yang ikut
campur (cq. ikut serta permainan judi), bukan kepada orang
(subyek) yang menyelenggarakan (mengadakan') sebab, dalam
permainan-judi yang diuraikan pada butir (bagian) ke-2 ayat (1)
Pasal 303 bis ini, orang (subyek) yang menyelenggarakan
(mengadakan) permainan judi - tanpa ijin - tersebut telah
tercakup dalam larangan dan ancaman pidana menurut butir
(bagian) ke-2 ayat (1) Pasal 303 KUHP yang diancam pidana
maksimum 10 tahun penjara atau denda maksimum 25 juta
rupiah.
Catatan: ayat (2) Pasal 303 bis KUHP mengenai pemberatan pidana
dalam penyelenggaraan tindak pidana menurut ayat (1),
dipandang tidak perlu dibahas karena telah cukup jelas sesuai
bunyi ayat yang bersangkutan.
KESIMPULAN
1.

2.

Undang-undang No. 7/Tahun 1974, sekalipun telah menetapkan
bahwa ‘Tindak Pidana Perjudian” adalah suatu kejahatan, namun
di dalam pasal-pasalnya tidak telah menguraikan bentuk-bentuk
perjudian yang bagaimana yang dilarang dan diancam pidana,
selain yang telah ditentukan dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis
(semula pasal 542) KUHP;
Undang-undang No. 7/Tahun 1974 semata-mata hanya
memperberat ancaman pidana dalam Pasal 303 dan Pasal 542
KUHP serta menarik (menempatkan) Pasal 542 menjadi bagian
dari Bab IV Buku kedua KUHP - tentang Kejahatan Terhadap
Kesusilaan, sebagai Pasal 303 bis.
Bahwa Pasal 303 dan 303 bis KUHP memuat larangan dan
ancaman pidana terhadap tindak pidana “permainan judi” yang
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Mengenai ayat berikut (ayat (2) Pasal 303) yang mengatur pemberatan
pidana dalam pengulangan tindak pidana, penulis menganggap tidak
perlu membahas (mengulas) nya, karena telah jelas sebagaimana bunyi
ayat tersebut.
Sedangkan ayat (3) telah terlebih dahulu dan cukup jelas diuraikan pada
Sub Bab “Pengertian (kriteria) Permainan Judi” di atas.
PASAL 303 bis avat flV:
“Diancam dengan penjara paling lama empat tahun atau denda paling
banyak sepuluh juta rupiah :
Ke-1 - barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang
diadakan dengan melanggar ketentuan tersebut Pasal 303.
Ke-2 - barang siapa ikut serta permainan judi
- yang diadakan di jalan umum
- atau dipinggimya
- maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum
kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang
berwenang”
Ulasan Pasal 303 bis avat (1) :
Ke-1 Apabila yang dilarang dan diancam pidana menurut Pasal 303
ayat (1) KUHP terkait kepada subyek yang menyelenggarakan
(yang mengadakan) permainan judi, yang ikut serta dan
menjadikan sebagai pencarian atau ikut serta pada perusahaan
permainan judi atau pun ikut campur (turut serta) dalam
permainan judi yang diselenggarakan (diadakan) itu, maka
larangan dan ancaman pidana dalam butir (bagian) ke-1 ayat (1)
Pasal 303 bis ini ditujukan kepada orang-orang (barang siapa)
yang ikut bermain (menggunakan kesempatan untuk main judi)
sedangkan ia (orang-orang) mengetahui (atau dianggap
mengetahui bahwa) permainan-judi yang diikutinya tersebut
diselenggarakan (diadakan) dengan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP misalnya, jelas-jelas
diketahui bahwa permainan-judi tersebut diselenggarakan
(diadakan) tanpa ijin Pemerintah (Penguasa yang berwenang)
atau yang lazim disebut “judi gelap”.
Ke-2 Larangan dan ancaman pidana juga ditujukan kepada mereka
(barang siapa) yang ikut campur (membantu, menawarkan,
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Ulasan ayat (1) Ke-2 :
a. Jika pada unsur butir (bagian) ke-1 ayat (1) di atas, berisi/diatur
larangan “menawarkan” atau memberi kesempatan untuk permainan
judi sebagai pencarian, maka pada butir (bagian) ke-2 - phrase
pertama, Larangan tersebut ditunjukkan terhadap perbuatan
menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi
kepada khalayak umum artinya bukan kepada orang atau seseorang
tertentu.
b. Unsur pada phrase kedua pada bagian (butir) ke-2 ayat (1) Pasal 303
KUHP ini, agak krasial dan memerlukan kecermatan tersendiri
untuk dapat menafsirkan dan memahaminya secara tepat. Unsur
“dengan sengaja turut serta, dalam suatu perasahaan untuk
permainan judi”, tersebut dimungkinkan bahwa perasahaan yang
menyelenggarakan (yang mengadakan) permainan judi telah
menentukan suatu syarat (syarat-syarat) atau sesuatu tata cara
tertentu agar orang-orang/khalayak ramai dapat ikut serta dalam
penyelenggaraan permainan judi tersebut.
Maka baik (perusahaan, agen-agen, orang-orang) yang menawarkan
atau memberi kpsempatan kepada khalayak umum, maupun (agenagen, orang-orang) yang turut serta dalam penyelenggaraan
permainan judi tersebut sama-sama dilarang dan diancam pidana
menurut butir (bagian) ke-2 ayat (1) ini.
Demikian sebaliknya, sekalipun svarat-svarat atau tata cara tertentu
tersebut sama-sekali tidak ada, larangan dan ancaman pidana pada
butir (bagian) ke-2 ini tetap berlaku.
Ulasan ayat (1) Ke-3 :
Unsur “menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”
Yang diatur pada butir (bagian) ke-3 ini, adalah larangan terhadap para
pelaku yang tidak berkedudukan sebagai pelaku - yang sengaja
menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi seperti
pada butir (bagian) ke-1 dan ke-2 di atas, mereka adalah orang-orang
yang bahkan menjadi “korban” yang (kemudian) “ikut-campur” (ikut
serta) dalam (mengadakan/menyelenggarakan) permainan judi tersebut.
Menurut butir (bagian) ke-3 ini mereka tersebut sama dilarang dan
diancam pidana, jika ternyata (dapat dibuktikan) keikutsertaan mereka
berkelanjutan sedemikian rupa hingga (dapat dianggap) sebagai
pencarian (nafkah).
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tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (opzet met nood
zakelijkheidsbewustzijn); dan/atau sengaja sebagai kemungkinan.
yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang
dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai
(iopzet met mogenlijkheidsbewustzijn).
b. Unsur “menawarkan atau memberi kesempatan” pada butir (bagian)
ke-1 ini harus ditafsirkan bahwa pelaku yang menawarkan atau yang
memberi kesempatan untuk permainan judi yang bersangkutan,
harus diketahui (terbukti) bukan melakukan pada saat/ketika itu saja,
melainkan telah berkali-kali melakukan - menawarkan dan/atau
memberi kesempatan untuk permainan judi - sebagai mata
pencarian, c. Unsur “dengan sengaja turut serta dalam suatu
perusahaan untuk itu”, “Perusahaan untuk itu” artinya “Perusahaan
untuk Permainan Judi” atau, lebih lengkapnya “Perusahaan yang
menyelenggarakan/mengadakan Permainan Judi”.
Terlebih dahulu haras diperhatikan bahwa yang dilarang adalah
bentuk perbuatan “turut serta” yang dilakukan tanpa iiin. yaitu “turut
serta dalam suatu Perasahaan Permainan Judi”. Tidak menjadi
masalah (cq. tidak perlu dibuktikan) apakah suatu Perasahaan
Permainan Judi yang bersangkutan mempunyai iiin yang berwenang
atau tidak; menurat unsur pada butir (bagian) ini Pelaku yang (tanpa
ijin) sengaja turut serta dalam Perasahaan untuk Permainan judi
tersebut tetap diancam pidana penjara setinggi-tingginya 10 tahun
atau denda paling banyak 25 juta rupiah.
Turut serta dalam suatu perasahaan permainan judi, dapat meliputi
berbagai kegiatan (perbuatan), misalnya, menjadi agen, sub agen,
atau menjualkan kupon-kupon atau blangko-blangko, tiket/karcis,
atau selebaran-selebaran; dan sebagainya.
ayat (1) Ke-2
a.

Unsur “dengan sengaja” Unsur ini telah cukup diulas seperti pada
butir (bagian) ke-1 di atas;

b.

Unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada
khalayak umum untuk permainan judi” atau (dengan sengaja)
“turut serta dalam perasahaan untuk itu, dengan tidak peduli
apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau
dipenuhinya sesuatu tata cara”.
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menawarkan, atau memberi kesempatan untuk permainan
judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau
dengan sengaja - turut serta dalam suatu perusahaan
untuk itu
ke-2 :
dengan sengaja
menawarkan, atau memberi kesempatan kepada khalayak
umum, untuk permainan judi, atau
dengan sengaja
ke-3 :
turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak
peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya
sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,
menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai
pencarian.
Catatan : Penulis sengaja menyusun bunyi ayat (1) Pasal 303 KUHP
dalam phrase seperti di atas, agar memudahkan pembahasan unsurunsurnya seperti berikut di bawah ini.
Ulasan Tentang Pasal 303 ayat (1) KUHP
Unsur “Barang siapa” bukanlah unsur tindak pidana, melainkan
ditujukan kepada subyek pelaku - baik orang perorangan maupun suatu
perkumpulan/persekutuan atau badan-hukum.
Unsur “tanpa mendapat ijin”
Unsur ini mudah dimengerti dengan jelas, bahwa setiap jenis permainan
judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari penguasa
(pemerintah) yang berwenang. Sesuai dengan cakupan wilayah
operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa
(pemerintah), apakah Pemerintah Pusat (cq. diwakili Menteri Sosial),
Pemerintah Propinsi (Gubernur) atau Pemerintah Kabupaten/Kota
(Bupati/Wali Kota).
Unsur “tanpa mendapat ijin” ini, meliputi perbuatan-perbuatan yang
diatur pada butir (bagian) ke-1, ke-2 dan ke-3 ayat (1) tersebut.
ayat (1) Ke-1
a. Unsur “dengan sengaja” haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan
dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, jadi baik sengaja
karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (opzet met
zekerheidsbewustzijn); sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi
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Menyimak bunyi ayat (3) Pasal 303 KUHP tersebut di atas, sepintas
lintas, tidak dapat dibedakan mana “permainan judi” dan mana pula
“perjudian”, kedua-duanya bisa tercakup dalam “penjelasan” cq. ayat
(3) Pasal 303 tersebut.
Penulis perlu menekankan sekali lagi seperti telah diuraikan di atas,
bahwa berbeda dengan “permainan-iudi” yang secara materiil harus
diketahui elemen permainan sebagaimana telah diuraikan, elemen judi.
yaitu adanya pembayaran terhadap yang menang, atau adanya sejumlah
uang yang dipasang atau dipertaruhkan, serta elemen penyelenggara
(yang mengadakan) permainan-judi tersebut yang (biasanya)
merangkap sebagai bandar.
Berkaitan dengan elemen-elemen yang diuraikan di atas dapat
disebutkan bentuk-bentuk permainan judi menurut Pasal 303 dan 303
bis KUHP, adalah bentuk-bentuk permainan judi seperti disebut oleh R.
Soesilo (dalam “KUHP Dengan Komentar ... “) yaitu antara lain :
permainan dadu, roulette, dan tombola, serta permainan-permainan
tradisional (tempo dulu), seperti : main selikuran, main jemeh, kodok
ulo, bakarat, kemping kelos, kocok dan keplek. Termasuk juga
pertaruhan-pertaruhan yang menginduk (mengikuti) Totalisator pada
pacuan kuda (juga balap anjing) dan pada pertandingan sepak bola atau
berbagai cabang olah raga lain, yang sebagai mana disebutkan di muka
merupakan permainan (judi) yang termasuk dalam kategori “hazard
spel”.
Sedangkan dalam “perjudian”, para pemain langsung bermain
berdua atau berpasang-pasangan (dua pasang); dengan memasang
sejumlah uang yang dipertaruhkan dan siapa yang menang berhak atas
uang lawan mainnya yang dipasang/dipertaruhkan.
UNSUR-UNSUR PASAL 303 avat (1) DAN PASAL 303 bis avat (D
KUHP
Sejak berlakunya UU No. 7/Tahun 1974, maka kedua pasal yang
mengatur tindak pidana “permainan judi” tersebut berubah bunyinya
(menurut KUHP terjemahan Prof Moeljatno, SH) - khususnya ayat (1)
yang memuat unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut di bawah.Pasal 303 avat 01 KUHP :
“Diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling
banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin :
ke-1 : - dengan sengaja
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Pengertian (kriteria) Permainan Judi
Di dalam unsur Permainan Judi, terdapat 2 (dua) elemen, yaitu :
1. Elemen Permainan, dan
2. Elemen Judi.
Dengan elemen “Permainan” berarti meliputi berbagai bentuk
permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang
dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun
secara manual (menggunakan tenaga/tangan manusia) atau gabungan
antara keduanya, oleh yang menyelenggarakan (yang mengadakan)
permainan-judi tersebut.
Permainan (judi) tersebut dapat juga menggunakan hewan - yang
dilombakan, yaitu kuda atau anjing ataupun hewan lain; ataupun
berkaitan dengan berbagai pertandingan atau perlombaan dalam
cabang-cabang olah raga tertentu, dapat “dimanfaatkan” sebagai sarana
judi atau pertaruhan.
Merupakan sub elemen (bagian) yang perlu menjadi perhatian berkaitan
dengan pengertian “permainan judi” yang diatur dalam Pasal 303 atau
303 bis KUHP adalah adanya pihak (subyek) baik orang-perorangan,
suatu perkumpulan atau “perusahaan” yang menyelenggarakan
(mengadakan) permainan-judi tersebut, yaitu yang bertanggung jawab,
menentukan aturan (tata tertib/tata cara) permainan dan melakukan
pembayaran jika ada pemain yang ikut (bermain) menang dalam
permainan judi tersebut. Secara populer, mereka itulah yang disebut
Bandar.
Oleh karena itu dalam penerapan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP
terhadap peristiwa/kasus-kasus “perjudian”, haruslah dipilah-pilah;
karena yang diatur dan diancam pidana dalam kedua pasal tersebut,
adalah unsur “permainan judi” yang secara materiil harus memenuhi
elemen permainan, elemen judi dan adanya penyelenggara (yang
mengadakan) atau bandar, sebagaimana diuraikan di atas.
Secara resmi dalam ayat (3) Pasal 303 KUHP menjelaskan :
“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana
pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada
peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau
lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan
perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan di
antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga
segala pertaruhan lainnya”, (segenap garis bawah dari penulis).
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menurut Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP, maka alasan (cq.
Pertimbangan) Hakim/Majelis Hakim tersebut layak disebut sebagai
“dosa profesi” dan telah mengorbankan kedudukan, harkat dan
martabat anggota masyarakat (cq. para Terdakwa) yang awam hukum.
Sebaliknya, penulis juga menengarai bahwa putusan-putusan
Hakim/Majelis yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana
dalam perkara-perkara “perjudian” adalah mumi tanpa dipengaruhi
faktor extra yudisial apapun; padahal kasus yang bersangkutan
seharusnya tidak termasuk (cq. tidak memenuhi unsur) pasal-Pasal 303
dan/atau 303 bis KUHP, di sinilah letak “salah kaprah” nya penerapan
kedua pasal tersebut, yang pada pokoknya disebabkan karena
kekeliruan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam menafsirkan
kedua pasal (303 dan 303 bis KUHP) tersebut.
Masalahnya menjadi lebih “parah” (krusial), karena ternyata di tingkat
banding pun, banyak putusan-putusan yang kelim tersebut telah
dikuatkan, tentu karena sebab yang sama atau, lebih berat lagi jika para
Hakim Pemutus di tingkat banding telah memutus atas dasar
“rutinitas”. Artinya perkara-perkara “perjudian” yang dimohon banding
dan biasanya dikuatkan di tingkat banding, tanpa dicermati lagi
kejadian (fakta) materiilnya, langsung diputus “dikuatkan” atas dasar
Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP.
Perjudian tidak identik dengan permainan judi
Pasal 303 dan 303 bis KUHP mengatur tentang larangan “permainan
judi”, sebagaimana telah dikemukakan di atas, permainan judi dalam
bahasa aslinya (Belanda) disebut hazardspel: sedangkan “perjudian”
sebagaimana diuraikan di atas disebut “spel” (spelen = berjudi).
Sebagaimana diuraikan di atas, dengan istilah perjudian yang
dibakukan dalam UU No. 7/Tahun 1974 sebagai “Tindak Pidana
Perjudian”, adalah meliputi segala jenis dan bentuk perjudian, termasuk
“permainan-judi” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 dan
Pasal 303 bis KUHP.-Sekalipun disebutkan bahwa “Tindak Pidana
Perjudian” adalah merupakan Kejahatan, akan tetapi larangan dan
ancaman pidana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku
cq. dalam KUHP Pasal 303 dan Pasal 303 bis, tidak menyebutkan
istilah “perjudian”, maka pasal-pasal tersebut tidak dapat diterapkan
terhadap segala bentuk dan jenis judi (perjudian), melainkan adalah dan
hanya terhadap “permainan judi” (hazard spel) yang tegas-tegas
ditentukan dalam kedua pasal-pasal tersebut.
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- Tidak memberi penjelasan atau kriteria atau bentuk dan jenis
perjudian yang dimaksud; dan
- Tidak menentukan larangan dan ancaman pidana secara tersendiri
terhadap “Tindak Pidana Perjudian” selain yang telah dimuat dalam
KIJHP, yang ancaman pidananya diperberat dengan Undang-Undang
(UU No. 7/Tahun 1974) tersebut.
Dengan disebutnya secara resmi “Tindak Pidana Perjudian” dalam
Pasal 1 UU tersebut maka haruslah diartikan, bahwa “perjudian” yang
dimaksud dalam UU tersebut (UU No. 7/Tahun 1974) adalah meliputi
segala jenis dan bentuk perjudian /dalam arti luas) termasuk bentuk
“permainan judi” yang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP
(semula Pasal 542 KUHP).
Permasalahannya adalah, bahwa dari pengertian dan unsur-unsur
yang tercantum dalam kedua pasal (303 dan 303 bis KUHP) tersebut,
ternyata tidak semua jenis dan/atau bentuk perjudian yang bersifat
untung-untungan dan dengan memakai (uang) taruhan atau uang
pasangan adalah “permainan-iudi” yang dilarang dan diancam pidana
menurut kedua Pasal (303 dan 303 bis KUHP) tersebut.
Dari pengamatan dan penelaahan penulis secara seksama atas
penerapan kedua (Pasal 303 dan 303 bis KUHP) tersebut, penulis
menengarai bahwa para Penegak Hukum - baik, Penyidik, Penuntut
Umum maupun para Hakim, bahkan para Advokat/Pengacara, selama
ini telah keliru dalam menafsirkan Pasal 303 dan 303 bis KUHP oleh
karena itu, seringkah ditemukan putusan-putusan Pengadilan Negeri
yang dijatuhkan dengan “setengah hati’ “mengambang” atau “raguragu”, karena seringkah diketemukan amar putusan yang menjatuhkan
pidana penjara yang tepat sama atau tidak banyak berselisih dengan
masa tahanan yang telah dijalani oleh (para) Terdakwa, padahal jelasjelas ancaman pidana penjara menurut kedua pasal tersebut adalah
berat, yakni maksimum 10 tahun (Pasal 303) dan 4 tahun (Pasal 303 bis
KUHP).
Memang banyak faktor yang dapat dipertimbangkan sehingga
pidana (penjara khususnya) yang dijatuhkan bisa menjadi ringan atau
sangat ringan, akan tetapi apabila faktor tersebut adalah karena masalah
extra judisial, seperti keengganan (keseganan) terhadap Penyidik
ataupun Penuntut Umum karena telah terlanjur melakukan penahanan
terhadap (para) Terdakwa, padahal - secara materiil - Hakim (Majelis)
yang
bersangkutan
mengetahui
bahwa
“perjudian”
yang
disidangkannya tidaklah termasuk dalam pengertian “permainan judi”
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selama-lamanya 10 tahun atau denda setinggi-tingginya 25 juta rupiah
(Pasal 303). Dan dengan menarik Pasal 542 KUHP yang mengatur
tentang pelanggaran dalam permainan judi, ke dalam Bab rv Buku
Kedua KUHP - tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, dengan
memperberat ancaman 4 tahun penjara atau Denda setinggi-tingginya
15 Juta rupiah dan mengubah pasal 542 tersebut menjadi Pasal 303 bis
KUHP.
Pengertian Perjudian
Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1974 disebut sebagai Undangundang Tentang Penertiban Perjudian, diundangkan pada tanggal 6
November 1974.
Dalam Undang-Undang tersebut untuk pertama kalinya dikenal
istilah “Tindak Pidana Perjudian” dan secara resmi dinyatakan sebagai
tindak pidana kejahatan.
Di dalam pertimbangannya, Pemerintah memandang perlu
menertibkan perjudian dan membatasi sampai lingkungan sekecilkecilnya, untuk akhirnya menghapus perjudian dari seluruh wilayah
Indonesia karena, perjudian pada hakekatnya dipandang bertentangan
dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila serta, membahayakan
bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Perjudian dan Permainan-iudi
Istilah “Perjudian”, dalam perundang-undangan tidak hanya
dikenal sejak diundangkannya UU No. 7/Tahun 1974 tentang
Penertiban Perjudian, melainkan juga dikenal dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata (Burgerlijk WetboekIBW), seperti tercantum
dalam pasal 1788 Bagian Ketiga dari Bab Kelimabelas. Buku Ketiga.
Dalam KUH Perdata, perjudian diatur bersama-sama dengan
pertaruhan yang di bidang perdata diatur berkaitan dengan Bab tentang
“Persetuiuan-persetuiuan Untung-untungan” yang merupakan bagian
dari hukum perikatan dalam Buku Ketiga. Judul Bagian Ketiga dari
Bab Kelimabelas KUH Perdata (BW) tersebut, berbunyi : Tentang
Perjudian dan Pertaruhan, yang dalam bahasa aslinya disebut “Van Spel
en Weddingschap”.
Dengan penertiban perjudian menurut UU No. 7/Tahun 1974, yang
hanya berisi 5 (lima) pasal, Undang-Undang ini (UU No. 7/Tahun
1974) menjadi terasa kurang lengkap sebab :
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PERJUDIAN DIBERANTAS
PASAL-PASAL TERBATAS
(Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP mengatur tentang
“permainan judi” bukan tentang “perjudian”)
Pendahuluan
Polda, Polres dan Polsek “heboh” karena instruksi Kapolri yang
baru menyatakan “perang terhadap perjudian”. Beberapa minggu
kemudian Pengadilan Negeri berkali-kali menerima perkara-perkara
perjudian dan tanpa kendala rata-rata para pemain judi telah diputus
bersalah dan dijatuhi pidana penjara atas dasar dakwaan berdasarkan
Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP.
Hanya saja, penulis mengamati, mengapa putusan-putusan
Pengadilan Negeri di berbagai tempat nampak “tanggung-tanggung”
atau “ragu” atau “mengambang” karena kebanyakan pidana (penjara)
yang dijatuhkan adalah pas tepat dengan masa tahanan yang dijalani
oleh (para) Terdakwa atau manakala (para) Terdakwa tidak ditahan,
pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dengan masa percobaan
dalam waktu tertentu.-Namun di Kalimantan Barat (Pontianak) ada pula
yang lebih “kontroversial”, karena belum lama ini Pengadilan Tinggi
Pontianak telah menjatuhkan “putusan bebas” dalam perkara perjudian
yang diperiksa tingkat banding. Mengapa demikian? Maka, agar
kejadian yang “kontroversial” tersebut tidak menjadi “dramatis”,
penulis mencoba membuat ulasan ini agar segala sesuatunya menjadi
jernih dan dapat dimaklumi.
Tindak pidana “Permainan Judi”
KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mengatur dan
mengancam pidana tindak pidana “permainan judi”, yakni dalam
kelompok kejahatan, khususnya pada Bab yang mengatur tentang
“Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, cq. Bab IV dari Buku Kedua.
Pada bagian akhir dari Bab (IV) ini, yakni Pasal 303 ayat (1), (2)
dan (3) diatur tentang larangan dan ancaman pidana terhadap
“permainan judi” yang, dalam bahasa aslinya di WvS (Wetbock van
Strafrechi) disebut sebagai “hazardspeF.
Pasal 303 tersebut dengan Undang-Undang Republik Indonesia
No. 7/Tahun 1974 tentang “Penertiban Perjudian”, telah diubah
ancaman pidananya menjadi lebih berat, yaitu dengan pidana penjara
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suatu aturan tidak mempunyai kekuatan mengikat, tidak sah, atau
batal, merupakan wewenang yang melekat pada fungsi hakim,
kecuali undang-undang dengan tegas menyatakan yang sebaliknya.
Dengan demikian walaupun tidak ada suatu aturan seperti Aturan
Peralihan di atas, hakim berwenang mengesampingkan dan
menyatakan tidak berlaku hukum dari masa kolonial yang
bertentangan dengan asas-asas sebagai sebuah negara merdekademokratis-berdasarkan hukum. Kalau para hakim menjalankan
secara baik, petunjuk konstitusi, atau menjalankan fungsi yang
melekat tersebut, maka tidak perlu misalnya hak uji terhadap
KUHPid, Pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137. Hakim berwenang
menolak dakwaan semacam itu dengan alasan bertentangan dengan
UUD atau tuntutan baru sebagai sebuah negara merdeka. Bagitu
pula yang menyangkut delik pers, dan lain-lain.
Penggunaan wewenang hakim menilai hukum dari masa
kolonial, akan menghasilkan:
(1) Meniadakan ketentuan-ketentuan tertentu yang bertentangan
dengan prinsip negara merdeka. Dalam hukum pidana, hal ini
mempakan “dekriminalisasi” terhadap ketentuan yang
dikesampingkan.
(2) Membentuk hukum bara yang sesuai dengan kehendak UUD,
misalnya hukum tentang kebebasan pers.
Menanamkan pengertian di atas kepada hakim, atau penegak
hukum pada umumnya, tidak boleh dipandang sebagai sesuatu
yang berdiri sendiri. Hal ' ang sangat penting adalah mengubah
orientasi dan metode pendidikan tinggi hukum. Tanpa perubahan
orientasi dan metode pendidikan tinggi hukum, para sarjana
hukum, tidak cukup dibekali mengenai peranan besar yang
diharapkan.
Bagir Manan

—ooOOOoo—
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Baik di wacana akademik maupun kebijakan, kurang sekali
perhatian terhadap peranan hakim sebagai instrumen pembaharuan
hukum-hukum dari masa kolonial. Seperti disebutkan di atas,
undang-undanglah yang dianggap sebagai instrumen paling utama
pembaharuan undang-undang masa kolonial.
Barangkali kurang disadari, peranan hakim sebagai pembaharu
hukum dari masa kolonial diatur secara konstitusional. Sebelum
perubahan, UUD 1945, Pasal II Aturan Peralihan menyebutkan :
“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung
berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.
Sebutan “Peraturan” dalam ketentuan ini adalah semua ketentuan
dari masa kolonial. Setelah Dekrit (5 Juli 1959), pasal ini
mencakup pula ketentuan-ketentuan sebelum kembali ke UUD
1945. Setelah perubahan (Perubahan Keempat, 2001), Aturan
Peralihan dipecah menjadi dua pasal. Pasal I menyebutkan :
“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap
berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”.
Pertanyaan : “Apakah semua ketentuan dari masa kolonial
tetap langsung berlaku, tanpa seleksi?”. Mestinya tidak. Hal ini
terbukti dari UU No. 1 Th. 1946, Pasal 5 : “Peraturan hukum
pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat
dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan RI sebagai
negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus
dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku”.
Walaupun ketentuan di atas hanya untuk hukum pidana, tetapi
merupakan cermin politik hukum, karena itu penerapan hukum
lainnya sudah semestinya menjalankan semangat Pasal 5 tersebut.
Perlu dicatat, kata “sementara” dalam Pasal 5 ini dimaksudkan
sampai ada pengaturan baru.
Pasal II Aturan Peralihan yang kemudian menjadi Pasal I dan
Pasal II, adalah pasal mengenai penerapan hukum, bukan
pasal pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal ini
adalah pasal yang ditujukan kepada hakim atau penegak hukum
pada umumnya. Berdasarkan Pasal II lama (atau Pasal I baru),
hakim bebas dan memiliki wewenang konstitusional tidak
menerapkan suatu ketentuan yang bertentangan dengan kedudukan
Pd sebagai negera merdeka, atau tidak bermanfaat lagi.
Bagaimana kalau tidak ada ketentuan peralihan di atas?.
Wewenang mengesampingkan, tidak menerapkan, menyatakan
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undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara akademik masih
perlu dipertanyakan. Apakah benar Undang-Undang tentang
Hukum Acara Pidana adalah sebuah kitab undang-undang,
mengingat:
(1) Sebagai suatu regim, hukum acara pidana hanya merupakan
sebagian hukum acara. Memperhatikan HIR dan Rv, hukum
acara perdata dan hukum acara pidana diatur dalam satu
undang-undang. HIR dan Rv tidak pemah disebut kitab
undang-undang, melainkan undang-undang.
(2) Pada saat ini begitu banyak ketentuan-ketentuan acara yang
berkembang diluar KUHAP.
Sudah cukup lama pemerintah menyiapkan RKUHPidana baru.
Sampai sekarang, masih pada Pemerintah. Tidak ada prakiraan
kapan kodifikasi tersebut akan terwujud. Ada beberapa faktor yang
mempersulit kodifikasi.
(1) Tidak mudah menghimpun satu regim hukum dalam satu
susunan sistematik dan lengkap. Cakupan suatu regim hukum
makin luas dibandingkan dengan keadaan kodifikasi dimasa
lalu.
(2) Perkembangan spesialisasi dibidang hukum. Spesialisasi telah
mengembangkan regim-regim hukum baru yang semula
merupakan bagian dari regim hukum yang umum.
(3) Perubahan masyarakat yang sangat cepat (karena pengaruh
politik, ekonomi, sosial, ilmu, dan teknologi) menghendaki
pembaharuan-pembaharuan hukum dilakukan secara cepat. Di
pihak lain kaidah-kaidah dalam kodifikasi menghendaki suatu
kestabilan untuk waktu yang panjang. Memang kestabilan
dapat terus-menerus diaktualisasi melalui putusan hakim,
namun tetap ada batas-batas yang tidak dapat dilampaui.
(4) Praktek kebanyakan negara-negara atau bangsa-bangsa
didunia yang melepaskan kodifikasi sebagai politik hukum.
Bahkan negara-negara anglo saksis tidak pemah membuat dan
memiliki kodifikasi.
Menghadapi hambatan-hambatan di atas, timbul gagasan
menyusun “kodifikasi parsial”. Kalau kembali kepada pengertian
dasar kodifikasi yang haras meliputi secara lengkap dan sistematik
satu regim hukum, maka sebutan “kodifikasi parsial”, bukan
kodifikasi. Suatu rayuan yang tidak bermanfaat.
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menciptakan hukum dengan menggunakan asas
peleburan (opiossing, dissolving). Dengan alasan
tersebut, setelah perjalanan waktu yang panjang,
mereka dianggap telah melebur diri atau terlebur
menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari
anggota kaum, lebih-lebih lagi ada pertalian darah
dengan anggota kaum. Dengan demikian, lahirlah
Hukum Adai baui baik mengenai pengertian anggota
kaum, maupun hak atas harta peninggalan tinggi.
(2) Hukum Adat Bali
Anak perempuan yang kawin keluar kehilangan
hak sebagai ahli waris, meskipun yang bersangkutan
tetap tinggal dalam lingkungan Banjar orang tuanya.
Kalau yang bersangkutan tidak mempunyai saudara
laki-laki, harta peninggalan orang tuanya akan jatuh
pada kerabat terdekat anggota Banjar. Anak
perempuan harus
meninggalkan Banjar dan
menyerahkan harta peninggalan orang tuanya kepada
kerabat lain atau kepada Banjar. Apakah adil, harta
seorang ayah dan atau ibu diwarisi orang lain karena
alasan anak kandungnya kawin keluar. Apakah tidak
bertentangan dengan ketertiban umum, anak
perempuan harus
meninggalkan
Banjar dan
menyerahkan harta orang tuanya kepada orang lain.
Hakim dapat memutuskan, seorang anak yang
kawin keluar tetapi tetap tinggal dalam Banjar orang
tuanya berhak atas segala harta peninggalan
orangtuanya. Dengan tetap bertinggal dalam Banjar
menunjukkan bahwa yang bersangkutan tetap
merupakan bagian dari Banjar.
6.
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Hakim dan pembaharuan kaidah hukum dari masa kolonial
Telah dikemukakan, salah satu aspek politik hukum nasional
yaitu menghapus dan atau memperbaharui hukum-hukum warisan
masa kolonial. Pembaharuan dilakukan dengan membentuk
undang-undang atau peraturan perundang-undangan baru. Bahkan
diarahkan menyusun kodifikasi baru. Politik kodifikasi pemah
diatur secara konstitusional dalam UUDS 1950 dan KRIS. Upaya
kodifikasi belum berhasil, kecuali yang disebut Kitab Undang-

Kedua; hukum yang ada tidak jelas. Apakah yang
dimaksud dengan hukum tidak jelas?. Untuk kaidah hukum
tertulis, suatu kaidah tidak jelas karena misalnya bahasa
yang wayuh arti, susunan kalimat tidak benar, didapati
inkonsistensi antara ayat atau pasal yang satu dengan yang
lain (inkonsistensi internal), atau inkonsistensi dengan
kaidah dalam peraturan lain (inkonsistensi eksternal).
Inkonsistensi eksternal lebih mudah diselesaikan dengan
menggunakan adagium untuk peraturan-peraturan yang
sedarajat, “kaidah yang baru mengesampingkan kaidah
yang lama”. Apakah terhadap kaidah yang tidak jelas harus
menciptakan hukum?. Apakah tidak cukup menggunakan
metode penemuan hukum. Sangat mungkin. Tetapi apabila
penemuan hukum tidak memuaskan, harus dilakukan
penciptaan hukum. Dalam hal inkonsistensi, penciptaan
hukum dapat dilakukan dengan memilih salah satu
ketentuan. Misalnya, pranata kedewasaan (bekwaanheid)
didapati perbedaan antara berbagai undang-undang (16
tahun, 18 tahun, 21 tahun). Hakim dapat menentukan salah
satu, umur sebagai batas kedewasaan (menjadi dewasa).
Pilihan ini dapat digolongkan sebagai menciptakan hukum,
karena sejak saat tersebut hanya ada satu kaidah
kedewasaan.
Ketiga; hukum yang ada telah usang. Hukum yang telah
usang (.obsolete, verouderd), terutama terjadi akibat
perubahan masyarakat. Hakim berwenang mengesamping
kan kaidah yang sudah usang dengan menciptakan yang
baru.-Keempat; hukum yang ada bertentangan dengan rasa
keadilan dan ketertiban umum. Beberapa contoh dari
Hukum Adat.
(1) Hukum Adat Minangkabau
Menurut Hukum Adat (asli), harta pusaka tinggi
hanya dapat diwarisi anggota kaum kerabat
bagaimanapun dekat pertalian darahnya, tetapi bukan
anggota kaum, tidak boleh ikut menikmati apalagi
mewarisi harta pusaka tinggi. Dalam sejumlah kasus
kerabat tersebut harus meninggalkan tanah dengan
alasan bukan anggota kaum, walaupun telah turun
temurun (ratusan tahun) ditempat itu. Hakim dapat
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hukum hanya bermaksud memberi makna baru tanpa
meniadakan eksistensi kaidah hukum itu sendiri. Namun
harus diakui dapat terjadi, akibat penemuan itu, suatu
kaidah dalam kenyataal (riil) menjadi sekedar huruf-huruf
mati (the dead letters).
Menemukan makna baru yang mengubah isi atau maksud
kaidah hukum yang lama sekaligus berarti memperbaharui
dan membentuk hukum baru. Disebut memperbaharui
karena makna kaidah hukum yang ada harus disesuaikan
dengan hasil penemuan hukum. Disebut membentuk,
karena hukum yang nyata tidak lain dari hukum hasil
penemuan hukum yang bersangkutan,
b. Pembaharuan kaidah hukum melalui penciptaan hukum.
Fungsi hakim mcnciptakan hukum didorong oleh beberapa
alasan.
(1) kekosongan hukum.
(2) hukum yang ada tidak jelas.
(3) hukum yang ada sudah usang.
(4) Hukum yang ada bertentangan dengan rasa keadilan,
atau ketertiban umum.
Pertama; kekosongan hukum. Telah dikemukakan, secara
sosiologis sulit sekali membayangkan bahkan menerima
keadaan kekosongan hukum. Secara sosiologis tidak akan
pernah terjadi kekosongan hukum. Kalau demikian, apakah
yang dimaksud dengan kekosongan hukum. Kekosongan
tidak dimaksudkan dalam pengertian sosiologis, melainkan
dalam arti normatif, terutama kekosongan peraturan
perundang-undangan (hukum tertulis). Kekosongan hukum
dapat juga terjadi pada Hukum Adat. Cukup banyak
pranata-pranata hukum modem yang tidak diatur oleh
Hukum Adat. Banyak sekali aneka ragam pranata hukum
dalam BW dan WvK yang tidak dikenal dalam Hukum
Adat. Misalnya bentuk-bentuk badan usaha, pranata
asuransi, dan lain-lain. Dalam hal terjadi kekosongan
hukum, hakim wajib menciptakan hukum atas dasar asas :
’’Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih
hukum tidak ada”. (UU No. 4 Th. 2004, Pasal 16 ayat 1).

Bagaimana kaitan putusan hakim dengan pembaharuan kaidah
hukum?. Dari tiga fungsi hakim yang diuraikan terdahulu,
fungsi menemukan hukum dan menciptakan hukum yang
relevan dengan fungsi pembaharuan kaidah hukum,
a. Pembaharuan kaidah hukum melalui penemuan hukum.
Dalam arti yang longgar, menemukan hukum mencakup
pula “memasangkan” kaidah hukum yang tepat atau
dianggap tepat terhadap suatu peristiwa hukum tertentu
(rechttoepassing). Didepan, hal ini saya sebut sekedar
sebagai pekerjaan jahit menjahit yaitu melekatkan
potongan yang satu dengan potongan lain sesuai pola yang
sudah ada. Saya masukkan hal tersebut sebagai suatu
bentuk penemuan hukum, karena bagaimanapun juga
hukum yang tepat hari dicari dan diketemukan untuk
dipasangkan pada peristiwa hukum yang bersangkutan.
Dalam arti yang lebih rigid, menemukan hukum adalah
upaya agar :
(1) Suatu kaidah hukum mencakup peristiwa hukum yang
tidak secara nyata diatur dalam kaidah hukum tersebut
atau
(2) Suatu kaidah hukum tidak mencakup suatu peristiwa
hukum; atau
(3) Suatu kaidah hukum dikendorkan terhadap peristiwa
hukum tertentu.
Dalam hal pertama, penemuan hukum berkaitan dengan
perluasan cakupan kaidah baik melalui penafsiran, analogi,
atau konstruksi hukum (pendekatan ekstensif). Terhadap
yang kedua, menemukan hukum berkaitan dengan
penerapan mempersempit penerapan kaidah hukum antara
lain metode-contrario. Sedangkan yang ketiga berkaitan
dengan penghalusan hukum. Penghalusan hukum juga
mengandung unsur mempersempit penerapan hukum.
Namun berdeda dengan a contrario. pada a contrario ada
keadaan yang berlawan atau berbeda. Pada penghalusan
hukum, didasarkan pada asas manfaat, atau rasa keadilan.
Obyek penemuan hukum adalah kaidah hukum yang ada
(the existing norms) dalam wujud memberi suatu makna
baru, dibandingkan dengan bunyi atau isi kaidah
hukum yang bersangkutan. Perlu ditegaskan, penemuan
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a. Tradisi hukum anglo saksis yang diikuti, sistem
“precedent”. Putusan hakim adalah “binding law”, untuk
kasus-kasus serupa dikemudian hari. Dengan demikian,
putusan tersebut akan berlaku umum terhadap setiap orang
yang menghadapi persoalan hukum yang serupa dengan
putusan hakim yang bersangkutan. Kalau sudah berlaku
pada setiap orang, berarti putusan itu telah berubah atau
diterima sebagai kaidah umum, yang menjadi salah satu
ciri hukum dalam arti abstrak. Lebih jauh, seperti di
Inggris, putusan-putusan tersebut berkembang menjadi
“Common Law”, semacam Hukum Adat di Indonesia. Di
Indonesia, meskipun ada teori lceputusan (bcslissingcnlccr)
Ter Haar, tidak pemah ada kepastian, benarkah Hukum
Adat berasal dari putusan fungsionaris adat (hakim adat),
atau hukum yang semata-mata tumbuh dari pergaulan
masyarakat yang kemudian diterima sebagai hukum,
seperti hukum kebiasaan pada tradisi kontinental.
b. Tradisi kontinental. Pada asasnya sistem kontinental tidak
menjalankan sistem precedent. Pada saat ini sistem
precedent hanya berlaku untuk putusan Mahkamah Uni
Eropah. Pengadilan anggota Uni Eropah wajib mengikuti
putusan-putusan Mahkamah Uni Eropah. Untuk hal-hal
lain, kekuatan mengikat putusan hakim hanya mengikat
secara persuasif (non binding) terhadap kasus serupa yang
datang kemudian. Namun dalam praktek, telah menjadi
kelaziman, hakim terutama hakim tingkat lebih rendah
mengikuti putusan terdahulu dari badan peradilan tingkat
lebih tinggi terutama Mahkamah Agung.
Perlu ada catatan terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam a
dan b. Jangan dibayangkan, kasus serupa akan acap kali
terjadi. Ada kemungkinan kasus sempa akan terjadi lagi
bertahun-tahun kemudian. Dipihak lain kehidupan telah
berubah. Mungkin juga telah ada berbagai hukum tertulis baru
untuk memenuhi kebutuhan baru. Hal ini mempakan salah
satu kelemahan sistem precedent. Hakim disatu pihak terikat
kebelakang, dipihak lain harus memecahkan persoalan hukum
sesuai dengan keadaan baru. Bahkan dalam berbagai keadaan
hakim dituntut melihat ke depan.
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5.

Hakim sebagai pembentuk dan pembaharu hukum
Ilmu hukum telah lama menerima bahwa hakim adalah
pembentuk hukum. Setiap putusan hakim adalah membentuk
hukum. Tetapi yang diterima secara umum (communist opinio),
adalah membentuk hukum dalam arti konkrit (law in concreto).
Putusan hakim adalah hukum dalam arti konkrit yang disandingkan
(belum tentu berlawanan) dengan hukum dalam arti abstrak (law in
abstracto) yang ditetapkan pembentuk undang-undang atau
pembuat peraturan perundang-undangan. Telah dikemukakan,
hukum yang dibentuk hakim bersifat individual, tidak berlaku
umum.
Hukum dalam arti konkrit yang bersifat individual adalah
hukum bagi pihak-pihak yang berperkara atau terkait dengan
perkara dan pihak-pihak lain yang harus patuh (taat) dan wajib
melaksanakan putusan tersebut.
Pertanyaannya : “Mungkinkah hukum dalam arti konkrit
tersebut menjadi hukum dalam arti abstrak?”.
Paling tidak, ada dua kemungkinan putusan hakim sebagai
hukum in concreto menjadi hukum in abstracto.
1) Diambil alih pembentuk undang-undang. Hukum-hukum yang
lahir dari putusan hakim menjadi materi muatan undangundang. Apakah dengan demikian sifat hukum dari putusan
hakim akan hilang?. Sama sekali tidak. Namun disini akan
berlaku prinsip preferensi yang wajib dipatuhi hakim, yaitu
ketentuan dalam undang-undang “prevail” terhadap hukum
tidak tertulis, termasuk putusan hakim yang telah diatur dalam
undang. Prinsip preferensi ini juga berlaku apabila ternyata
undang-undang baru bertentangan atau mengatur secara
berbeda dengan putusan hakim. Terhadap hal yang disebut
terakhir, hakim dapat menyimpang apabila undang-undang
tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan
prinsip-prinsip yang diterima secara umum dalam masyarakat
bertentangan dengan ketertiban umum atau berisi alasan atau
pertimbangan yang tidak atau kurang masuk akal atau kurang
layak (reasonable doubt).
2) Putusan hakim diikuti dalam praktek hukum. Hal ini sangat
dipengaruhi oleh tradisi hukum yang berlaku.
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penekanan karena kepentingan pencari keadilan tidak selalu
paralel dengan suatu kepentingan sosial, bahkan mungkin
bertentangan dengan kepentingan sosial. Tidak dibenarkan
suatu putusan hakim mengesampingkan kepentingan pencari
keadilan demi suatu kepentingan sosial. Sangatlah ideal apabila
penerapan hukum, penemuan hukum, atau penciptaan hukum
suatu kasus konkrit individual dapat berjalan paralel dengan
suatu kepentingan sosial. Kepentingan sosial dapat beraneka
ragam seperti mendorong rasa takut melakukan suatu perbuatan
melawan atau melanggar hukum, mendorong peningkatan
kualitas ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat,
mendorong peningkatan mutu kesusilaan dan moral anggota
masyarakat, atau mendorong suatu pembaharuan atau
perubahan masyarakat.
4.

Putusan hakim sebagai hasil rekayasa.
Ada sejumlah faktor yang menunjukkan, bahwa setiap putusan
hakim adalah sebuah hasil rekayasa. Hakim tidak pernah benarbenar sebagai mulut undang-undang. Faktor-faktor tersebut adalah :
1. Tidak pernah did apa ti suatu peristiwa hukum yang tepat
sama dengan diskripsi suatu aturan hukum apalagi peraturan
perundang-undangan (telah dikemukakan di atas).
2. Tidak pernah didapati dua buah peristiwa hukum apalagi lebih
yang benar-benar identik satu sama lain.
3. Tidak pernah didapati keadaan subyek atau obyek suatu
peristiwa hukum yang benar-benar identik, termasuk
perbuatan yang dilakukan sekaligus dan bersamaan oleh dua
orang atau lebih.
4. Tidak pernah didapati konsep atau teori tunggal dalam
memutus suatu peristiwa hukum. Putusan hakim akan selalu
mengandung perpaduan berbagai konsep atau teori hukum
untuk menemukan putusan yang memuaskan.
5. Kewajiban hakim memutus setiap perkara yang diajukan
kepengadilan. Hakim dilarang menolak memutus suatu
perkara karena alasan hukum tidak jelas, atau alasan hukum
tidak cukup.
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persoalan penting yang harus menjadi pegangan hakim dalam
menciptakan hukum.
Pertama; penciptaan hukum hanya dapat dilakukan melalui
putusan hakim. Karena itu sebagai dasar pertama, menciptakan
hukum oleh hakim, hams ada kasus konkrit atau perkara
konkrit. Dengan perkataan lain, menciptakan hukum oleh hakim
adalah bagian dari upaya memecahkan secara tepat dan benar
suatu kasus hukum, karena itu pada dasarnya menciptakan
hukum oleh hakim bersifat individual bukan bersifat umum
seperti penciptaan undang-undang atau peraturan perundangundangan. Hukum ciptaan hakim akan menjadi peraturan umum
setelah atau apabila diterima sebagai yurisprudensi tetap (vaste
jurisprudentie).
Kedua; memastikan bahwa tidak ada hukum yang mengamr
kasus konkrit yang bersangkutan. Kalaupun ada, tidak dapat
dipergunakan lagi karena sudah ketinggalan atau bertentangan
dengan kebutuhan baru atau kenyataan baru, sehingga
penggunaan instmmen penemuan hukum tidak akan
memuaskan. Ukuran untuk menciptakan hukum dilakukan
dengan dua cara yaitu normatif dan sosiologis. Ukuran normatif
terpenting adalah ukuran konstitusional, baik yang berupa
kaidah maupun asas-asas atau cita kenegaraan (staatsidee)
dalam konstitusi. Ukuran konstitusional ini sekaligus
menunjukkan betapa penting setiap hakim menguasai hukum
dan teori hukum konstitusi, terutama UUD. Konstitusi,
khususnya UUD adalah sumber normatif tertinggi sistem
hukum setiap negara yang harus selalu menjadi acuan utama
penerapan atau penegakan hukum. Secara sosiologis, ketiadaan
aturan hukum antara lain apabila penerapan hukum yang ada
akan bertentangan dengan rasa keadilan atau akan menimbulkan
pertentangan sosial, atau akan bertentangan dengan ketertiban
umum.
Ketiga ; seperti telah dikemukakan, putusan hakim termasuk
penciptaan hukum bersifat individual yaitu menyelesaikan
persoalan hukum suatu kasus konkrit tertentu atau pencari
keadilan tertentu. Karena itu, penciptaan hukum oleh hakim
harus semata-mata diukur dari kepentingan pencari keadilan,
sedangkan kepentingan sosial harus dilihat sebagai dampak
belaka dari putusan yang bersangkutan. Hal ini perlu mendapat
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dengan memanfaatkan kaidah-kaidah hukum yurisprudensi atau
hukum yang hidup dalam masyarakat, atau asas-asas lain yang
bertalian erat dengan hukum seperti tuntutan kesusilaan dan
lain-lain. Hal ini berbeda dengan menciptakan hukum yang
dilakukan karena tidak ada hukum yang tersedia untuk
memecahkan persoalan hukum. Menciptakan hukum berkaitan
dengan kekosongan hukum. Pertanyaannya : “Apakah benar
ada kekosongan hukum?”. Secara normatif mungkin ada
kekosongan hukum karena belum pernah dibentuk atau
diketemukan hakim yang menjadi hukum yurisprudensi.
Secara sosiologis, ajaran kekosongan hukum bertentangan
dengan prinsip “ubi societas ibi ius” (Cicero). Kalau setiap
masyarakat pasti ada hukum, maka tidak mungkin ada
kekosongan hukum. Setiap kekosongan hukum akan diisi oleh
hukum ciptaan masyarakat. Persoalannya : “Apakah hukum
ciptaan masyarakat tersebut serta merta dapat diterima sebagai
hukum oleh para hakim. Dari kenyataan sosiologis ini, maka
menciptakan hukum lebih bersifat konseptual dari pada
kenyataan. Berbeda dengan menemukan hukum yang justru
merupakan pekerjaan sehari-hari setiap hakim.
Bagaimanakah dengan ‘judge made law?”. Latar belakang
“judge made law” berbeda denean “rechtschepping”. Judge
made law merupakan subsistem dari “Common Law” yang
mendasarkan kaidah hukum pada putusan hakim. Dengan
perkataan lain, “judge made law” merupakan dasar utama
pembentukan hukum. Hukum pada sistem “Common Law” ada
“judge made law” yang kemudian berkembang menjadi
“Common Law". Berbeda dengan “rechtschepping” sebagai
subsistem dari sistem hukum kontinental (continental legal
system, civil law system) yang bertumpu pada kodifikasi atau
sistem hukum tertulis dan kaidah-kaidah hukum yang tumbuh
dari kebiasaan. Dalam sistem kontinental, tugas utama hakim
bukan menciptakan hukum. Menciptakan hukum merupakan
suatu fungsi yang “terpaksa” dilakukan apabila tidak tersedia
aturan hukum atau upaya-upaya melalui penemuan hukum
ternyata tidak memuaskan, karena antara lain hukum yang ada
sudah sangat ketinggalan atau bertentangan kenyataankenyataan baru atau tuntutan-tuntutan baru. Ada beberapa
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perundang-undangan. Keempat; kewajiban menemukan
hukum, juga timbul karena ketentuan atau asas hukum yang
melarang hakim menolak memutus suatu perkara atau
permohonan atas alasan ketentuan tidak jelas atau undangundang kurang mengatur.
Selain dalam bentuk menemukan arti atau makna suatu
ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan
yang sudah ada, menemukan hukum meliputi juga menemukan
hukum dari putusan hakim terdahulu, dan menemukan hukum
yang hidup dalam masyarakat. Perluasan ini sekaligus berarti
perluasan pengertian hukum, dari yang semata-mata undangundang atau peraturan perundang-undangan melainkan
termasuk juga kaidah-kaidah hukum yurisprudensi dan hukum
tidak tertulis lainnya. Lebih luas meliputi pula kaidah-kaidah
hukum yang lahir dari kesepakatan pihak-pihak seperti disebut
dalam KUHPerdata, Pasal 1338. Bahkan fungsi menemukan
hukum meliputi pula ketentuan-ketentuan lain diluar hukum
yaitu kesusilaan atau ketertiban umum seperti dapat
disimpulkan dari ketentuan KUHPerdata Pasal 1337.
c. Fungsi menciptakan hukum
Hakim bukan saja menerapkan hukum bagaimana adanya,
bukan pula
sekedar menemukan hukum, melainkan
menciptakan atau membuat hukum. Menciptakan hukum
dikonstmksikan sebagai upaya hakim yang harus memutus
tetapi tidak tersedia aturan hukum yang dapat dijadikan dasar.
Dengan bahasa yang lazim disebutkan, tugas hakim
menciptakan hukum diperlukan apabila ada kekosongan hukum
(rechtsvacuum, legal vacuum).
Bagaimanakah kaitan antara menciptakan hukum dengan
menemukan hukum, dan “judge made law”. Menemukan
hukum adalah upaya “mendapatkan” hukum dari suatu hukum
yang sudah ada atau mendapatkan hukum diluar undang-undang
atau peraturan perundang-undangan. Mendapatkan hukum dari
hukum yang sudah ada berkaitan dengan upaya memberi makna
atau memberi arti, agar hukum yang ada dapat diterapkan secara
wajar dan adil terhadap suatu peristiwa hukum. Seperti
diutarakan, hal ini dilakukan dengan menggunakan instrumen
penafsiran, dan lain-lain. Selanjutnya menemukan hukum diluar
undang-undang atau peraturan perundang-undangan dilakukan
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Apabila suatu peristiwa hukum telah diatur secara jelas
dalam suatu kaidah, hakim wajib menerapkan kaidah hukum
tersebut tanpa melakukan rekayasa. Dalam keadaan seperti ini
hakim semata-mata bertindak sebagai mulut (corong) undangundang.
Namun, kenyataan menunjukkan, tidak ada atau hampir
tidak ada, suatu peristiwa hukum secara tepat terlukis dalam
suatu kaidah undang-undang atau hukum. Agar suatu kaidah
undang-undang (hukum) dapat diterapkan terhadap suatu
peristiwa hukum, hakim harus melakukan rekayasa. Tanpa
rekayasa, peristiwa hukum yang bersangkutan tidak dapat
diputus sebagaimana mestinya. Hakim wajib menemukan
hukum. Hakim dalam fungsi menemukan hukum bertindak
sebagai yang menterjemahkan atau memberi makna agar suatu
aturan hukum atau suatu “pengertian” hukum dapat secara
aktual sesuai dengan peristiwa hukum konkrit yang terjadi.
Fungsi menterjemahkan atau memberi makna ini lazim disebut
menemukan hukum atau “rechtsvinding”, “legal finding”.
Untuk menghindari kesewenang-wenangan atau penyalah
gunaan, fungsi menemukan hukum hanya dapat dilakukan
dengan instrumen atau cara-cara tertentu. Instrumen atau cara
menemukan hukum mencakup metode penafsiran, analogi,
penghalusan hukum (rechtsverfijning, legal refinary), kontruksi
hukum, dan argumentun a centrario. Setiap metode diperguna
kan dengan memperhatikan keperluan dan urutan logis yang
diperlukan untuk menemukan makna yang tepat agar tujuan
undang-undang atau peraturan perundang-undangan dapat
tercermin secara tepat, benar, adil serta wajar (reasonable)
dalam memecahkan suatu peristiwa hukum.
Kewajiban menemukan hukum didorong oleh beberapa
faktor. Pertama; seperti dikemukakan di atas, hampir semua
peristiwa hukum konkrit tidak sepenuhnya terlukis secara tepat
dalam suatu undang-undang atau peraturan perundangundangan. Kedua; karena ketentuan undang-undang atau
peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bertentangan
dengan ketentuan lain, yang memerlukan “pilihan” agar dapat
diterapkan secara tepat, benar, dan adil. Ketiga; akibat
dinamika masyarakat, terjadi berbagai peristiwa hukum baru
yang tidak terlukis dalam undang-undang atau peraturan

3.

Memutus menurut hukum
Memutus menurut hukum merupakan tugas pertama dan
terakhir seorang hakim. Hukum adalah pintu masuk dan pintu
keluar setiap putusan hakim. Pertanyaannya :”Hukum yang mana,
dan bagaimana hukum itu dipergunakan dalam memutus perkara?.
Pertanyaan ini berkaitan dengan tujuan penegakan hukum. Dari
segi tujuan penegakan hukum, hukum sebagai satu-satu alat dan
cara memutus, sama sekali tidak boleh diartikan bahwa putusan
hanya demi hukum (Just the sake o f law). Hukum sebagai alat,
sebagai cara, dan keluaran (output) putusan, harus dapat
mewujudkan keadilan, ketertiban, ketenteraman, dan lain-lain.
Berdasarkan keterkaitan antara hukum dan tujuan hukum,
maka seperti disebutkan Wiarda-Koopmans, ada tiga fungsi hakim
dalam menerapkan hukum, yaitu sekedar menerapkan hukum apa
adanya, menemukan hukum, dan menciptakan hukum.
a. Menerapkan hukum apa adanya (rechtstoepassing)
Fungsi ini menempatkan hakim semata-mata “menempel
kan” atau “memberikan tempat” suatu peristiwa hukum dengan
ketentuan-ketentuan yang ada. Hakim seperti penjahit yang
semata-mata melekatkan dengan jahitan bagian-bagian dari kain
yang sudah dipotong sesuai dengan tempatnya masing-masing.
Tidak ada kreasi, karena kreasi ada pada perancang kain. Dalam
hal ketentuan hukum, kreasi sepenuhnya ada pada pembentuk
undang-undang atau peraturan pemndang-undangan. Kalau ada
ketidak cocokan antara peristiwa hukum dengan ketentuan yang
ada, hakim tidak dibenarkan untuk melakukan rekayasa.
Bahkan pada suatu saat berkembang teori, kalau hakim tidak
menemukan ketentuan yang cocok dengan peraturan yang ada,
hakim harus meminta pendapat pembentuk undang-undang atau
peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menimbulkan
kesulitan, karena hakim dilarang menolak memeriksa dan
memutus perkara dengan alasan tidak ada hukum atau hukum
kurang jelas.
b. Hakim sebagai penemu hukum
Hakim sebagai “penjahit” antara peristiwa hukum dan
aturan hukum, tidak selalu harus dipandang sebagai suatu
kelemahan apalagi kekeliruan.
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maupun judge made law (yurisprudensi), adalah hukum tidak
tertulis (non legislation law). Kedua hukum ini sangat menjamin
kepastian karena dapat diketemukan dalam putusan-putusan hakim
yang mengikat (binding). Dengan demikian, bagi tradisi hukum
anglo saksis, alasan kodifikasi sebagai “koreksi” terhadap hukum
tidak tertulis, tidak begitu mengena karena Common Law dan judge
made law mengikat, dan dapat dikenali dalam putusan hakim.
Bagaimana dengan tradisi hukum kontinental? Hukum tidak
tertulis dalam tradisi hukum kontinental dapat berupa hukum
kebiasaan atau putusan hakim (yurisprudensi). Hukum kebiasaan
adalah hukum yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat dan
dikenal, baik melalui “pitulur” atau “praktek-praktek hukum dalam
masyarakat”. Pitutur atau praktek-praktek masyarakat dapat
berbeda-beda satu sama lain yang akan menimbulkan ketidak
pastian. Berbeda dengan Common Law yang lahir dan berkembang
dari atau melalui putusan hakim selalu dapat dikenali dan
dipastikan. Demikian pula halnya dengan yurisprudensi. Dalam
tradisi kontinental, yurisprudensi tidak “binding”. Setiap hakim
bebas memutus tanpa kewajiban mengikuti putusan terdahulu. Hal
ini juga menimbulkan ketidak pastian. Dari uraian-uraian di atas,
tidaklah memadai, kalau konsep kodifikasi, hakim sebagai mulut
undang, dan legisme, semata-mata di sandarkan untuk menjamin
kepastian hukum sebagai koreksi terhadap hukum tidak tertulis.
Sistem hukum tidak tertulis dalam tradisi hukum anglo saksis yang
di ikuti sistem precedent juga menjamin kepastian. Bahkan dalam
keadaan tertentu lebih rigid dari hukum tertulis.
Kenyataan juga menunjukkan bahwa konsep kodifikasi, hakim
sebagai mulut (corong) undang-undang, dan legisme, tidak pernah
dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Hukum tertulis tidak
pernah lengkap. Selain itu, hukum tertulis hanyalah rekaman
faktor-faktor yang berpengaruh pada saat tertentu yang berhadapan
dengan kenyataan sosial yang selalu berubah. Contoh-contoh
klasik mengenai kegagalan kodifikasi, hakim sebagai mulut
(corong) undang-undang, legisme dapat dilihat antara lain
mengenai cakupan uonrechtmatigedaad”, pengertian “pencurian”
dan lain-lain. Hakimlah yang mengisi berbagai kekosongan
undang-undang agar suatu perkara dapat diputus secara tepat,
benar, dan adil.
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Pertama; hukum semata-mata diartikan sebagai aturan (kaidah)
hukum.
Kedua; aparatur hukum dibatasi pada hakim. Secara keseluruhan,
tulisan ini mencoba menelusuri, peran hakim dalam pembaharuan
aturan hukum. Dan pembaharuan tercakup juga peran sebagai
pembentuk hukum.
2.

Hakim sebagai mulut (corong) undang-undang.
Dalam bahasa asing dijumpai berbagai ungkapan dengan arti
yang sama, seperti “spreekbuis van de wet” (Belanda), “bousche de
la loi” (Perands), “mouth o f the laws” (Inggris).
Konsep “hakim adalah mulut (corong) undang-undang” adalah
turunan konsep yang menghendaki hukum hanyalah undangundang atau hukum tertulis yang tersusun secara lengkap dalam
kitab-kitab undang-undang (kodifikasi). Diluar kitab hukum tidak
ada hukum. Kalaupun ada hukum tidak tertulis seperti hukum
kebiasaan, baru akan diperlakukan sebagai hukum apabila ditunjuk
undang-undang (lihat misalnya, AB, Pasal 15). Konsep tidak ada
hukum diluar undang-undang (hukum tertulis), dikenal juga
dengan sebutan “legisme”.
Konsep kodifikasi, hakim adalah mulut (corong) undangundang, legisme, bertolak dari satu tujuan “menciptakan kepastian
aturan hukum yang akan diterapkan. Sebelum ada kodifikasi,
aturan-aturan hukum terutama terdiri hukum kebiasaan (hukum
tidak tertulis).
Selain tidak dapat dipastikan isi dan bentuknya, penerapan
hukum tidak tertulis sangat tergantung pada kehendak dan temuan
hakim. Penerapan dapat sangat subyektif. Dua keadaan tersebut
(tidak pasti dan subyektifitas dalam penerapan), acap kali
menimbulkan kesewenang-wenangan yang sangat merugikan
pencari keadilan.
Pertanyaan : “Apakah benar hukum tidak tertulis akan selalu
menimbulkan ketidakpastian?” Belum tentu. Tergabung pada
tradisi hukum dan sistem peradilan yang dijalankan.
Pada tradisi anglo saksis, kaidah-kaidah hukum utama adalah
“Common Law” yang berakar pada putusan-putusan hakim. Selain
itu, sumber penting lain kaidah hukum yaitu “judge made law”
(yurisprudensi) yang disertai sistem precedent. Baik Common Law
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Tidak demikian halnya konsep “hukum sebagai sarana
pembaharuan masyarakat”. Prof. Mochtar Kusumaatmadja
menyadari sumber utama kaidah hukum kita adalah undangundang atau peraturan perundang-undangan, bukan putusan hakim
(civil law system). Berdasarkan sistem kaidah hukum yang berbeda
tersebut, maka Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan para pemikir
serupa, memberi arti “hukum” pada “hukum sebagai sarana
pembaharuan sosial” lebih memberi perhatian terhadap undangundang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, memberi
tekanan pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan
sebagai sarana pembaharuan, sejalan dan diperlukan sebagai
penopang pembaharuan hukum (peraturan perundang-undang)
masa kolonial yang bertentangan dengan berbagai kenyataan baru
sebagai sebuah negara merdeka. Namun perlu pula dicatat,
pendekatan ini tidak boleh diartikan mengabaikan putusan hakim
atau peran hakim dalam pembaharuan masyarakat. Peran putusan
hakim atau yurisprudensi sangat penting. Hal ini nampak dalam
kebijakan atau politik hukum yang selalu memasukkan pengadilan
sebagai salah satu obyek pembangunan'hukum.
Selain itu, sebagai dasar pembangunan hukum nasional,
perkataan “hukum” dalam ungkapan “hukum sebagai sarana
pembaharuan masyarakat”, bukan semata-mata dalam arti kaidah
hukum, melainkan sistem hukum. Sistem hukum meliputi berbagai
sub sistem hukum lain seperti pendidikan hukum, profesi hukum,
penegak hukum, proses penegakan hukum, dan lain-lain.
Baik konsep Pound maupun konsep Mochtar Koesumaatmadja, dan pemikir-pemikir yang sudah disebutkan, semuanya
meletakkan hukum sebagai sarana, sebagai instrumen (pembaharu
an) sosial.
Persoalannya : “bagaimana pembaharuan hukum itu sendiri?”.
Pembaharuan dan pembangunan hukum dapat dikatakan sebagai
kandungan inti yang mendahului peran sosialnya. Tanpa
pembaharuan dan pembangunan hukum sangat kecil kemungkinan
hukum menjalankan peran pembaharuan masyarakat. Dengan
perkataan lain, pembaharuan dan pembangunan hukum merupakan
prasyarat untuk berperan sebagai sarana pembaharuan sosial.
Telah dikemukakan, sebagai sistem, hukum mencakup
berbagai subsistem. Tulisan ini dibatasi pada dua hal.
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KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
HAKIM SEBAGAI PEMBAHARU HUKUM

1.

Pembukaan
Selama ini, baik dalam wacana akademik maupun politik
hukum, lazim kita dapati ungkapan : “hukum sebagai sarana
pembaharuan “atau” hukum sebagai sarana pembaharuan
masyarakat”. Ungkapan tersebut berkait dengan konsep Roscoe
Pound yang menyebutkan, hukum “as a tool o f social
engineering”.
Ungkapan “hukum sebagai sarana pembaharuan” pertama kali
dipergunakan (diperkenalkan) Prof Mochtar Kusumaatmadja dari
FH. UNPAD. Beliaulah yang mentransformasikan konsep Pound
menjadi salah satu dasar kebijakan pembaharuan dan
pembangunan hukum nasional (Indonesia).
Kesempatan
melaksanakan konsep atau gagasan tersebut menemukan
momentum yang tepat, bersamaan dengan pengangkatan beliau
sebagai Menteri Kehakiman RI. Kalaupun dapat disayangkan,
kesempatan Prof. Mochtar Kusumaatmadja memimpin dan
melaksanakan sendiri konsep dan kebijakan tersebut terhenti,
karena beliau kemudian beralih tugas menjadi Menteri Luar Negeri
RI. Konsep atau gagasan ini kemudian diperkuat oleh pemikirpemikir lain, seperti Prof. Sunaryati Hartono (UNPAD), Prof.
Satjipto Rahardjo (UNDIP). Prof. Sutandyo (UNAIR). Aim. Prof.
Pumadi Purbacaraka dan Prof. Surjono Soekanto (UI), dan lainlain.
Walaupun sepintas lalu, ungkapan : “hukum sebagai sarana
pembaharuan masyarakat adalah terjemahan dari “law as a tool o f
social engineering”, tetapi secara substantif ada perbedaan,
sehingga dapat disebut “serupa tapi tak sama”.
Konsep Pound tidak terlepas dari prinsip “judge made law”
sebagai “sumber utama” kaidah hukum Amerika (common law
system). Karena itu makna “law” dalam “law as a tool o f social
engineering” adalah hukum yang dibuat oleh hakim judge made
law). Dengan perkataan lain, konsep Pound dapat juga diartikan
sebagai peran hakim sebagai pembaharu masyarakat.
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distribusi wewenang, pejabat yang mengelola,
mekanisme dan prosedur pengawasan dan per
tanggungjawabannya. Dengan perkataan lain
pengelolaan keuangan negara dan tidak
memberikan peluang pengawasan secara wajar
dan sehat kepada rakyat (DPR) dan Bapeka
(sebagai lembaga pengawasan dan audit keuangan
negara).
Dalam kondisi yang demikian dapat ditarik
suatu sikap bahwa pengelolaan keuangan negara
dengan sistem non budgetter, sangat rentan dan
sangat berpeluang teijadinya Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN) yang pada gilirannya dapat
menggiring dan memperparah keterpurukan dan
kehancuran bangsa dan negara.
C. Kesimpulan
Dari berbagai uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan keuangan negara dengan sistem non budgetter pada
hakekatnya:
a. Merupakan sistem yang inkonstitusional dan illegal.
b. Merupakan wahana dan media yang menyuburkan sikap dan
perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

— 00OOO00—
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keuangan negara dengan sistem non anggaran
(non budgetter), karena pada prinsipnya secara
ketatanegaraan audit dan pengawasan itu
didasarkan atas dokumen autentik yang berupa
UU APBN dan dokumen-dokumen keuangan
negara lainnya yang merupakan penjabaran dan
bersumber pada APBN. Seperti telah dijelaskan
bahwa pengelolaan keuangan negara dengan
sistem non anggaran (non budgetter) adalah diluar
APBN, direncanakan dan dikelola oleh penguasa
eksekutif secara sendirian. Dalam pengelolaan
keuangan negara dengan sistem non budgetter
tidak jelas distribusi kewenangannya, baik
kewenangan
otorisasi,
ordonansi
maupun
kebendaharawan. Selain itu tidak jelas pula siapa
yang menjabat sebagai otorisator, ordonator dan
bendaharawannya. Dengan keadaan yang demikian
tersebut sangatlah sulit untuk memantau,
mengawasi dan mengaudit berapa jumlah uang
negara yang diterima dan dikeluarkan selama ini.
Ironisnya praktek pengelolaan keuangan negara
non budgetter ini telah berlangsung selama
puluhan tahun.
Demikian pula DPR dalam prakteknya
mengalami kesulitan melakukan pengawasan dan
meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan
keuangan negara dengan sistem non anggaran
(non budgetter), karena DPR secara ketatanegara
an tidak terlibat dalam perencanaan dan penetapan
pengelolaan keuangan negara non budgetter
tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan
pengelolaan APBN yang kemasan hukumnya
berupa UU APBN, maka DPR menduduki posisi
strategis dalam meminta pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN, yaitu dalam pembentukan UU
Perhitungan Anggaran Negara (UU PAN).
Dengan demikian dapat diketahui bahwa
pengelolaan keuangan negara dengan sistem non
anggaran (non budgetter) tidak jelas mengenai
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kejanggalan-kejanggalan, antar lain terjadi
kecerobohan-kecerobohan dalam pembelanjaan
(pengeluaran) uang-uang negara, sulit dimonitor
dan diawasi, tidak transparan baik dalam hal
penerimaan maupun pengeluaran uang negara,
tidak jelas mekanisme dan prosedur pertanggung
jawabannya.
Dalam praktek dapat diketahui bahwa pranata
hukum yang dijadikan dasar pengelolaan
keuangan negara dengan sistem non anggaran
(non budgetter) adalah perangkat peraturan
perundangan produk eksekutif sendiri, antara lain
berupa Keputusan Presiden dan peraturan
pelaksanaan lainnya. Dalam sistem hirarki
peraturan
perundangan
produk
eksekutif
kedudukannya dibawah undang-undang dan
konstitusi, dan tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang terkait dan konstitusi.
Bertolak dari kenyataan yang ada dapat
diketahui bahwa praktek pengelolaan keuangan
negara dengan sistem non anggaran {non
budgetter) tidak sesuai dengan sistem UU APBN
dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dengan
demikian dapat ditarik suatu sikap bahwa praktek
pengelolaan keuangan negara dengan sistem non
anggaran {non budgetter) pada hakekatnya dapat
dikategorikan sebagai tidak legal atau illegal.
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
Negara dengan Sistem Non Anggaran {Non
Budgetter)
Seperti telah dijelaskan dalam paparan
terdahulu bahwa setiap pengelolaan keuangan
negara (APBN) harus dilakukan kontrol oleh
rakyat (DPR) dan Bapeka sebagai lembaga audit
negara. Setelah diaudit oleh Bapeka maka pihak
pengelola dan pertanggungjawab kepada DPR.
Dalam prakteknya Bapeka tidak dapat
melakukan pengawasan dan audit atas pengelolaan

terkesan tidak transparan dan tidak memberikan
peluang kepada rakyat (DPR) dan lembaga negara
pengawasan lainnya (Bapeka) untuk melakukan
kontrol.
3. Legalitas
Sistem Non Anggaran (Non
Budgetter) Dalam Konstitusi
Seperti telah dijelaskan dalam paparan
terdahulu bahwa hak rakyat untuk turut serta
dalam perencanaan dan penetapan anggaran
negara dijamin oleh konstitusi. Demikan pula bagi
bangsa dan negara RI, hal tersebut secara tegas
diatur dalam UUD 1945 (vide Pasal 23). Di
samping itu juga ditegaskan adanya keharusan
bahwa pengelolaan keuangan negara dalam bentuk
anggaran (APBN) bersifat mutlak.-Dengan
demikian maka pengelolaan keuangan negara
dengan sistem non budgetter adalah tidak sesuai
bahkan bertentangan dengan amanat, jiwa dan
semangat konstitusi kita yakni UUD 1945.
Dengan perkataan lain pengelolaan keuangan
negara dalam sistem non anggaran (non budgetter)
adalah inkonstitusional.
4. Sistem Non Anggaran (non Budgetter) Dalam
Peraturan Perundang-undangan.
Seperti telah dijelaskan dalam paparan
terdahulu bahwa pengelolaan keuangan Negara
harus didasarkan atas suatu undang-undang
anggaran (UU APBN), berikut peraturan
perundangan pelaksanaannya yang antara lain
mengatur tentang kewenangan otorisasi, ordonansi
dan kebendaharawan.
Dalam realitanya tidak ditemukan adanya
perangkat undang-undang yang mengatur tentang
pengelolaan keuangan negara dalam sistem non
anggaran (non budgetter). Demikian pula tidak
jelas pengaturan tentang wewenang otorisasi,
ordonansi dan kebendaharawan, dengan demikian
dalam praktik pengelolaan keuangan negara
dengan sistem non budgetter terkesan banyak
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c. Sistem Non Anggaran (Non Budgettef)
Pengelolaan Keuangan Negara
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Dalam

1.

Pengertian Sistem Non Anggaran (Non
Budgetter)
Pengelolaan keuangan negara dengan sistem
non anggaran (non budgetter) berarti bahwa
pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara
sepihak oleh eksekutif tanpa persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat. Segala sesuatunya yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara,
direncanakan dan dilaksanakan oleh eksekutif
sendirian.

2.

Sistem Non Budgetter dalam Konteks
Administratif
Seperti telah dijelaskan dalam paparan
terdahulu bahwa pengelolaan keuangan negara,
yang meliputi perericanaan, pelaksanaan dan
pengawasannya dilaksanakan secara sendirian
oleh eksekutif, bermakna bahwa pengelolaan
keuangan negara tersebut bersifat administratif
belaka dan tidak demokratis. Eksekutif sangat
leluasa membuat perkiraan tentang penerimaan
dan pembelanjaan keuangan negara sekaligus
melaksanakannya
secara
sendirian,
tanpa
persetujuan DPR, diluar kontrol Badan Pemeriksa
Keuangan (Bapeka) dan rakyat (DPR). Dalam hal
demikian konsep kenegaraan yang diaplikasikan
dalam pengelolaan keuangan negara, yakni i ’etat
cest moi (negara adalah saya). Indikasi yang
demikian menunjukkan suatu langkah mundur
yang terlalu jauh, karena bertentangan dengan
konsep negara modem yang mengenai dan
mengedepankan konsep distribusi dan pemisahan
kekuasaan negara (Eksekutif, legislatif dan
yudikatif) dan tidak demokratis.
Dengan perkataan lain, pengelolaan keuangan
negara dipandang sebagai umsan pribadi penguasa
eksekutif, dan oleh karenanya segala sesuatunya

deficit), maka usaha penutupannya pada umumnya
dilakukan dengan pinjaman jangka panjang, berupa
penjualan obligasi dan lain sebagainya. Sedang bila
saldo anggaran kurang tersebut disebabkan karena kas
defisit (cash deficit), maka usaha menutup kekurangan
tersebut biasanya dilakukan dengan cara pinjaman
jangka pendek.
b. Pertanggungjawaban Anggaran Negara
Sebagaimana
telah
diuraikan
di
muka,
dimaksudkan dengan keuangan negara dalam arti
sempit adalah keuangan negara yang berasal dari
APBN. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam ICW 1925 adalah yang mengatur
tanggung jawab keuangan negara yang berasal dari
APBN. Di lihat dari segi sistematik pengaturan
pertanggungjawaban Anggaran Negara ini dalam ICW
1925, maupun peraturan perundang-undangan lain
yang berlaku, dibedakan dalam tiga kategori:
1) Pertanggungjawaban keuangan negara oleh
Gubernur Jenderal dan Menteri seberang lautan
yang diatur oleh Pasal 73 ICW 1925.
2) Pertanggungjawaban keuangan negara oleh
pegawai negeri dalam kedudukannya sebagai
ordonator yang diatur dalam pasal 74 ICW 1925.
3) Pertanggungjawaban
keuangan negara oleh
bendaharawan yang diatur oleh pasal 77 ICW
1925.
Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban
keuangan negara bagi pegawai negeri termasuk
didalamnya ordonator, otorisator, dan khususnya
bendaharawan tentunya harus pula disesuaikan
mekanismenya dengan seistem pemerintahan dan
ketatanegaraan menurut UUD 1945, di mana BEPEKA
merupakan Lembaga Tinggi Negara yang Berdiri
sendiri dan terpisah dari lembaga legislatif maupun
lembaga eksekutif.
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oleh Pemerintah. Demikian pula PAN merupakan
pengecekan anggaran belanja yang telah direncanakan
dan realisasinya, serta seberapa jauh realisasi
penerimaan yang dianggarkan. Bila terdapat
penyimpangan baik terhadap penerimaan maupun
terhadap pengeluaran, oleh pemerintah harus
dikemukakan dalam PAN tersebut alasan-alasannya.
Sebelum PAN ini diajukan kepada badan pembukaan
sidang biasa yang pertama pada tahun ketiga
berikutnya sesudah anggaran ditutup (Pasal 72 ayal (1)
ICM 1925) untuk disetujui menjadi undang-undang,
terlebih dahulu disampaikan kepada BEPEKA untuk
diperiksa kebenarannya. Di sini BEPEKA berdasarkan
Pasal 70 ayat (1) dan (2) ICW/1925 berwenang
mengadakan pemeriksaan, dan bila perlu mengadakan
perubahan-perubahan terhadap slotrekening yang
dibuat oleh Pemerintah. Terhadap perubahanperubahan yang dilakukan oleh BEPEKA, Pemerintah
dapat tidak menyetujuinya, dan apabila hal ini terjadi
maka ketidaksepakatan antara Pemerintah dan
BEPEKA ini, tidak menghalangi pengesahan PAN
tersebut menjadi undang-undang.
Selanjutnya PAN selain merupakan pertanggung
jawaban keuangan negara, PAN pun memuat
penetapan merupakan alat untuk menetapkan “saldo
dari perhitungan Anggaran” (slot der rekening) dari
seluruh jumlah pengeluaran dan penerimaan untuk
tiap-tiap tahun anggaran.
Saldo anggaran tersebut dapat berupa Saldo
Anggaran Lebih (SAL) atau Saldo Anggaran Kurang
(SAK). Dalam hal adanya saldo anggaran lebih maka
peruntukan surplus anggaran tersebut ditetapkan sesuai
dengan persesuaian Pemerintah dan badan legislatif
dalam bentuk penetapannya dengan undang-undang
tentang PAN. Demikian pula apabila terdapat saldo
anggaran kurang di mana untuk itu terdapat
kekurangan atau defisit, maka ditetapkan pula tindakan
apa yang harus dilakukan untuk menutup defisit
tersebut. Dalam hal adanya defisit anggaran (budget

memberikan angka-angka, tetapi harus pula
menjelaskan sebab-sebab yang menimbulkan selisih
antara pengiraan dan hasilnya (uitkomsten) ”
Dengan jelas Bijloo mengemukakan bahwa
slotrekening merupakan suatu bentuk tanggung jawab
eksekutif mengenai keuangan negara yang berasal dari
anggaran. Sudah tentu Perhitungan Anggaran Negara
(PAN) ini meliputi baik yang menyangkut penerimaan
maupun pengeluaran atau pembiayaan. Bila dilihat dari
siklus anggaran, maka PAN ini merupakan bagian
siklus yang terakhir, dan selama bagian siklus
anggaran ini belum ditutup oleh PAN maka secara
teoretis berarti bahwa siklus anggaran ini belum
selesai. Hal ini berarti pula bahwa Pemerintah belum
mempertanggungjawabkan otorisasi yang diberikan
oleh badan legislatif kepadanya.
Dalam hubungan ini Soedarmin mengatakan :
“Akhirnya untuk menjamin bahwa segala suatu
yang diketahui melalui pemeriksaan Algemeene
Rekankamer diketahui pula oleh “pembuat undangundang”, kepada “Algemeene Rekenkamer” di
perintahkan untuk menyampaikan laporan tahunan
lengkap tentang pekerjaannya selama tahun yang
lampau, yang di dalamnya memuat juga semua
kesalahan-kesalahan
dan
penyimpanganpenyimpangan yang dijumpainya yang dianggap
penting bagi kepentingan pengurusan uang.
Dilengkapi dengan penjelasan laporan tersebut plegh
“Gubernur
Jenderal”
disampaikan
kepada
“Volksraad”.
Dari uraian Bijloo maupun Soedarmin tersebut di
atas jelas bahwa terhadap pelaksanaan APBN atau
anggaran oleh eksekutif perlu diadakan pertanggung
jawabannya, dalam ICW 1925. Landasan hukumnya
adalah Pasal 69 ICW 1925.-Dalam hubungan dengan
PAN ini, dimaksudkan agar badan legislatif sebagai
lembaga yang memberikan otorisasi anggaran dapat
mengetahui sampai seberapa jauh pelaksanaan
kebijaksanaan yang telah disetujuinya dilaksanakan
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Jadi otorisator menurut penjelasan tersebut di atas adalah
mereka yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan
penggunaan dana anggaran, dan yang dimaksudkan dengan
ordonator adalah mereka yang diberi kewenangan untuk
menguji kebenaran pembebanan anggaran serta memerintah
kan pengeluaran atau penerimaan anggaran negara.Selanjutnya bila dilihat uraian tugas dari “otorisator” dan
“ordonator” sebagaimana di atur dalam “Regeling voor het
Administratief Beheer (RAB), Staatsblad 1933 No. 3981,
maka tugas dan wewenang dari kedua pejabat tersebut di atas
termasuk bagian dari Hukum Administrasi Negara yakni
Hukum Perbendaharaan Negara. Apabila dilihat bahwa
masalah yang merupakan pelaksanaan anggaran negara atau
APBN berkisar pada tugas dan wewenang pra pejabat negara
dalam mengelola anggaran negara, maka Hukum administrasi
Negara memandang anggaran negara sebagai obyek
hubungan-hubungan hukum yang istimewa (bijzondere
rechtsbetrekking), yang dapat memungkinkan para pejabat
(otorisator, ordonisator, dan bendaharawan) berdasarkan
wewenangnya mengadakan pengeluaran/penerimaan anggaran
negara, menguji kebenaran, memerintahkan pembebanannya,
serta menerima menyimpan, membayar atau mengeluarkan
anggaran negara, dan mempertanggungjawabkannya.
5.

Pertanggungjawaban APBN
a. Perhitungan Anggaran Negara
J. Bijloo,mengatakan sebagai berikut:
“Salah satu syarat yang harus diletakkan kepada
pengurusan (pengelolaan) keuangan negara yang
tepat guna adalah kewajiban kekuasaan eksekutif
mempertanggungjawabkan pengelolaan yang di
laksanakannya mengenai kredit yang disediakan
dalam anggaran. Oleh karena itu, maka pelaksanaan
anggaran harus diakhiri dengan suatu laporan yang
berisi sampai mana telah digunakan kredit yang
disetujui dalam anggaran dan sampai berapa jumlah
alat pembiayaan yang ditunjuk itu diterima. Laporan
ini dinamai “perhitungan anggaran”. Umpamanya
dalam perhitungan ini orang tidak akan cukup dengan
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Dalam UUD 1945, unsur periodik secara tegas
dicantumkan dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai berikut:
“Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap
tahun (huruf miring dari penulis) dengan undang-undang.
APABILA Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui
anggaran yang diusulkan pemerintah, maka Pemerintah
menjalankan anggaran tahun yang lalu.”
Unsur periodik dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945
tersebut di atas secara tegas ditentukan untuk jangka waktu
satu tahun. Ini berarti bahwa Pemerintah diwajibkan
mengajukan rancangan anggaran negara setiap tahun.
Menurut Goedhart anggaran negara dilihat dari sudut
hukum tata negara adalah sebagai keseluruhan undang-undang
yang ditetapkan secara periodik, yang memberi kuasa kepada
kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan pengeluaran
mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan
yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Dari
uraian di atas secara gamblang menunjukkan bahwa anggaran
negara atau APBN dilihat dari sudut hukum tata negara
menitikberatkan kepada aspek otorisasi, di mana atas dasar
otorisasi tersebut pihak yang melaksanakan anggaran negara
secara logis dibebani untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya.
Selanjutnya selama tahun anggaran itu berjalan,
Pemerintah selaku eksekutif melaksanakan anggaran negara,
berdasarkan aturan permainan yang memuat norma-norma
pengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan negara
yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
Adanya unsur “pengelolaan” dan “pertanggungjawaban”
dalam Anggaran negara, jelas menunjukkan dipenuhinya
kriteria Hukum Administrasi negara yang dikemukakan oleh
Logemann. Kemudian Utrecht dalam hubungan uraian di atas
secara terang mengemukakan : “Hukum administrasi
perbendaharaan adalah bagian dari hukum administrasi yang
menguji (per-) hubungan- (per-) hubungan hukum yang
diadakan akan memungkinkan para pejabat yang bertugas
melakukan administrasi keuangan negara, menjalankan tugas
mereka itu.”
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Anggaran Negara yang telah disetujui terlebih dahulu oleh
wakil-wakil rakyat yang duduk dalam Dewan Perwakilan
Rakyat.
Di tinjau dari segi praktis untuk kelangsungan hidup
negara, Pemerintah tidak mungkin menghentikan melakukan
pengeluaran guna pembiayaan kegiatan pemerintahan. Oleh
karena itu fungsi kalimat kedua Pasal 23 ayat (1) UUD 1945
adalah :
a. Untuk menegaskan bahwa persetujuan APBN oleh DPR
bersifat mutlak
b. Merupakan jalan keluar sementara bila APBN yang
diusulkan oleh Pemerintah ditolak oleh DPR.
Dari uraian di atas kehadiran unsur-unsur yuridis dalam
anggaran negara, terlihat dari hak dan kewajiban yang ada
pada penguasa dan rakyat, di mana rakyat melalui
perwakilannya berhak menentukan jumlah uang rakyat yang
akan dipungut dari masyarakat melalui berbagai saluran, dan
beberapa besarnya dana dan apakah akan digunakan untuk
pengeluaran-pengeluaran rutin maupun pembangunan dalam
suatu tahun anggaran tertentu, dan, sekaligus ditentukan
masing-masing jumlah dan tujuannya. Di Indonesia penolakan
RAPBN yang diajukan oleh Pemerintah pernah ditolak oleh
DPR.
A n ggaran N egara D itin jau
P eru n d an g-U n d an gan

d ari

Sudut

P eratu ran

Dengan
adanya
pemisahan
kekuasaaan
negara
sebagaimana telah diuraikan di atas, di mana “hak budget”
atau budgetrecht pun dimiliki oleh Badan Legislatif, maka
angggaran negara yang semula hanya merupakan masalah
“tata-usaha” atau “administrasi” semata-mata, telah pula
merupakan masalah undang-undang.-Goedhart menyatakan
bahwa an ggaran n eg a ra adalah “keseluruhan undangundang yang ditetapkan secara periodik, yang memberikan
kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan pengeluaran
mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat
pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran
tersebut. ”

perwakilan rakyat yang dituangkan dalam bentuk undangundang mengenai anggaran negara.
Di Indonesia peranan DPR yang merupakan perwakilan
rakyat dalam menentuklan anggaran negara secara jelas dapat
dilihat dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Dari Pasal 23 ayat
(1) UUD 1945 yang berbunyi:
“Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap
tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan
Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh
Pemetintah, maka pemerintah menjalankan anggaran hukum
yang lalu
Dapat ditarik pengertian bahwa prinsip seperti yang
dikemukakan di atas terdapat pula pasal tersebut, bahwa
APBN harus ditetapkan dengan undang-undang.
Apabila APBN tidak disetujui oleh DPR, maka
Pemerintah tidak mempunyai dasar untuk melakukan
pengeluaran tahun yang sedang berjalan. Hal ini berarti bahwa
terjadi perselisihan antara Pemerintah dan DPR.
Demikian pula hal yang sama pernah terjadi di Indonesia
pada tahun 1960, di mana DPR dibekukan oleh Presiden
Soekarno disebabkan karena DPR pada waktu itu tidak
menyetujui rancangan undang-undang APBN yang diajukan
oleh Pemerintah.
Di tinjau dari segi Hukum Tata Negara, tindakan tersebut
di atas adalah “inkonstitusional”, karena berdasarkan Pasal 23
ayat (1) UUD 1945, apabila DPR tidak menyetujui RAPBN
yang diusulkan, maka Pemerintah, harus menjalankan kegiatan
pemerintahan berdasarkan anggaran tahun yang lalu, yang
berarti berdasarkan anggaran yang pernah disetujui DPR.
Untuk memecahkan persoalan yang kelihatannya sederhana
tetapi dapat mempunyai akibat besar, dalam Pasal 23 ayat (1)
UUD 1945 telah diberikan jalan keluar (Sementara) yaitu
dengan mempergunakan APBN tahun yang lalu.
Di sini jelas terlihat bahwa persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dapat dikatakan mutlak, sehingga secara teoritis
prinsipil pemerintah tidak mungkin melaksanakan Anggaran
Negara yang belum disetujui Dewan Perwakilan Rakyat,
dengan perkataan lain Pemerintah hanya dapat melaksanakan
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dalam bentuk undang-undang mengenai anggaran negara
(undang-undang dalam arti formal).
Hak turut menentukan anggaran negara dari perwakilan
rakyat
(volksvertegen
woordiging)
pada
umumnya
dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi
negara yang bersangkutan.
Sudah barang tentu konsekuensi logis dari penetapan
anggaran negara, dalam bentuk undang-undang mengenai
anggaran negara ini, mengikat penguasa atau badan eksekutif
untuk tidak bertindak di luar anggaran negara yang telah
ditetapkan. Demikian pula secara negatif Kleintjes
mengatakan:
Undang-undang anggaran menetapkan batas tahunan
keuangan bagi setiap tugas pemerintahan; ia memberi
wewenang
kepada
Pemerintah
unutk
mengadakan
pengeluaran dalam batas-batas yang telah diberikan. Dalam
batas tersebut pemerintah dapat mengurus kepentingan
umumnya.
Dari kalimat binnen bepaalde grenzen ... dari Kan dan
kalimat ‘‘binnen bepaal aangegeven grenzen ...” dari Kleintjes
tersebut jelas terlihat sifat mengikatnya undang-undang
anggaran. Demikian pula yang serupa berlaku pula di Inggris
yang digambarkan oleh seorang negarawan Inggris Boney W.
Rust yang berpendapat bahwa “... and to make sure that every
penny spent has been approved in advance by parliament”.
Maksud dari pengertian approved in advance kiranya
jelas mempakan bukti bahwa secara teoritis Pemerintah tidak
boleh menyimpang dari pada yang ditentukan oleh parlemen.
Selanjutnya di Amerika Serikat oleh Jesse Burkhead
dikatakan bahwa cara penggunaan anggaran negara yang akan
digunakan untuk pelbagai keperluan pada umumnya oleh
Pemerintah, ditetapkan oleh Congress untuk tahun fiskal yang
akan datang. Kemudian dikatakan pula bahwa : “Budgetary
authorizations by Congress permit departments and agencies
to incur obligations, to make expenditures, it both ”.
Di sini jelas tergambar peranan dari Congress dalam
menetapkan anggaran, sehingga tidak mungkin pemerintah
melakukan pengeluaran uang negara tanpa persetujuan dari

perseorangan semata-mata dari raja/penguasa publik yang
bersangkutan.
Menurut Goedhart pada zaman ini sistem Sportel
digunakan sebagai sumber pembiayaan yang didasarkan
kepada restribusi yang secara keseluruhannya masuk ke dalam
kas penguasa publik, dan atas dasar penerimaan itu anggaran
negara disusun secara sebagian-sebagian (onvolledig) dan
sering tidak memiliki ciri berkala (periodiciteit). Anggaran
pada waktu itu terlihat lebih bersifat pranata usaha belaka dari
pengeluaran dan penerimaan keuangan negara dengan
memperhatikan keseimbangan yang logis antara kedua itu.
Konsepsi negara pada waktu itu, lebih sering dikenal sebagai
I ’etat cest moi atau “negara adalah saya”, di mana fungsi
legislatif, eksekutif, dan yudikatif masih menjadi satu.
3.

Aspek Konstitusi dalam Anggaran Negara
Pengertian administratif dari anggaran negara ini berlaku
sampai pada saat munculnya teori mengenai Tata Negara dari
John Locke di Inggris, yang membagi kekuasaan negara dalam
tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
federatif yang kemudian meluas pengaruh tersebut ke dataran
perancis dengan ajaran Trias Politika dari Montesquieu.
Pembagian kekuasaan tersebut di atas pada pokoknya
ditujukan untuk menjamin hak asasi rakyat, agar jangan
sampai timbul tindakan sewenang-wenang dari raja, yang pada
waktu itu di negara-negara Barat terlihat pada negara-negara
kerajaan yang cenderung pada despotisme.
Hak asasi yang terjelma dalam asas kedaulatan rakyat di
bidang keuangan negara pada waktu muncul dalam bentuk hak
untuk turut menentukan anggaran negara. Hal ini lebih dikenal
sampai saat ini dengan istilah “hak budget” badan legislatif.
Dalam hal ini penyusunan anggaran negara bersifat
demokratis, didasarkan atas persetujuan wakil-wakil rakyat
yang duduk dalam badan legislatif itu. Di sini Dewan
Perwakilan Rakyat diikutsertakan, dan keikutsertaan ini
terjelma dari bentuk persetujuan mengenai anggaran negara,
antara rakyat (melalui perwakilannya) dan Pemerintah sebagai
badan eksekutif, yang kemudian bersama-sama dituangkan
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“tas” di pinggang yang terbuat dari kulit, Kemudian kata
budget ini di Inggris berkembang artinya menjadi tempat surat
yang terbuat dari kulit, khususnya tas kulit tersebut digunakan
oleh Menteri Keuangan untuk menyimpan surat-surat
anggaran.
Pada zaman Hindia-Belanda secara resmi pemerintah
menggunakan perkataan anggaran dengan begrooting;
perkataan ini digunakan baik pada zaman Regering Reglement
(RR), maupun pada zaman Indische Staatsregeling (IS).
Selanjutnya pada zaman pendudukan Jepang berdasarkan
peraturan Gunseikan, dipergunakan istilah “anggaran”,Kemudian sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, istilah
“Anggaran Pendapatan dan Belanja” dipakai dalam Pasal 23
Ayat (1) UUD 1945, yang dalam perkembangan selanjutnya
secara resmi pula ditambahkan kata “Negara”, sehingga
lengkapnya sampai saat ini dipergunakan istilah “Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara” disingkat APBN.
2.
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Pengertian Anggaran Negara dalam Kontek Kerajaan dan
Negara
Dalam suatu kerajaan, maka anggaran negara, Menurut
Alons P. Hanya mempunyai pengertian administratif sematamata, di mana raja sebagai pewaris dan pemegang kekuasaan
tunggal dapat bertindak sebagai pembuat, pelaksana dan
sekaligus pengawasan dari anggaran negara yang dibuatnya.
Sebagai akibat dari kewenangan tunggal dan kewenangan
mutlak (absolutisme) itu, raja atau penguasa publik sewaktuwaktu dapat mengubah, mengurangi, ataupun menambah
anggaran kerajaan sesuai dengan yang dirasakan baik pada
waktu itu. Semua pengeluaran dan pendapatan dari raja
maupun publik pada masa itu lebih merupakan masalah
pribadi daripada penguasa publik, sehingga soal-soal otorisasi,
ordonansi, dan masalah bendaharawan maupun prosedurprosedur keuangan lainnya sebagaimana kita jumpai sekarang
sama sekali tidak ada.
Sistem pengawasan preventif dalam bentuk pemisahan
kewenangan otorisator, kewenangan ordonator,
dan
kewenangan bendaharawan tidak ada sama sekali. Hal ini
merupakan akibat logis dari pandangan yang menganggap
bahwa anggaran negara merupakan masalah pribadi atau

LEGALITAS “SISTEM NON BUDGETTER”
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
(Drs. H. M. Fauzan, SH„ MM., MH.)

A. Pendahuluan
Keuangan Negara merupakan salah satu fondasi utama untuk
kelangsungan hidup suatu Bangsa dan Negara, oleh karena itu
pengelolaan keuangan Negara wajib hukumnya dilaksanakan
secara professional, jujur, transparan, konstitusional, legal, dan
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kaitannya dengan asas pengelolaan keuangan yang “jujur,
transparan, legal dan konstitusional” tersebut, maka Sistem
Pengelolaan Keuangan Negara menjadi sangat menentukan.
Kesalahan sistem yang diterapkan, akan memberikan peluang dan
keleluasaan kepada para pemegang kebijakan uhtuk melakukan
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Secara universal pengelolaan keuangan negara dilaksanakan
dengan sistem anggaran "Sistem Budgetter”, namun di Indonesia
dikenal adanya indikasi pengelolaan keuangan negara dengan
“Sistem Non Budgetter”. Salah satu dampak negatif yang
menghebohkan adalah mencuatnya skandal-skandal penyeleweng
an pengelolaan keuangan negara, antara lain skandal yang telah
berkekuatan hukum adalah “Bulog II atau lebih populer dinamakan
Bulog Gate II”, dan skandal-skandal lain yang tidak atau belum
terungkap di persidangan, semuanya diakibatkan oleh pengelolaan
keuangan negara dengan sistem non anggaran (non budgetter).
B. Sistem Budgetter Dalam Manajemen Pengelolaan Keuangan
Negara
1. Pengertian Anggaran Negara
Secara etimologis kata “anggaran” berasal dari kata
“anggar” atau “kira-kira” atau “perhitungan”, Anggaran
Negara berarti perkiraan atau perhitungan jumlahnya
pengeluaran atau belanja yang akan dikeluarkan oleh negara.
Inggris menyebut anggaran dengan istilah budget yang
berasal dari bahasa Perancis bouge atau bougette yang berarti
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4.

5.

Hukuman mati masih diperlukan untuk melindungi
masyarakat luas, tetapi harus selektif dan dipertimbangkan,
subyek pelaku, jenis perbuatan serta korban.
Diperkirakan baik karena tekanan/pengaruh Internasional
maupun perkembangan pemikiran pembuat undang-undang
bisa jadi hukuman mati akan dihapuskan di Indonesia.
— 00OOO00—
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tidak terulang. Sementara kelompok yang menentang
hukuman mati melihat bahwa penerapan hukuman mati
bertentangan dengan hak asasi manusia. Mereka juga
mengkhwatirkan adanya kesalahan dalam putusan pengadilan
dan bila itu terjadi tidak ada upaya untuk menyelamatkan
tersangka berbeda kalau misalnya hanya dipenjara maka dapat
dilakukan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut.
Demikian juga kelompok yang kontra berargumentasi bahwa
kalaupun kelompok yang pro mengemukakan pentingnya
shock therapy, tapi ternyata dari data statistik yang ada adanya
ancaman hukuman mati pada kasus Narkoba ternyata tidak
memberikan pengaruh, terbukti dengan tetap tingginya kasus
bidang Narkoba ini.
Hukum Islam sering dikecam dan dinilai sebagai hukum yang
sangat berat karena masih memberlakukan hukuman mati,
rajam, cambuk dan sebagainya. Namun yang perlu dicermati
dalam hukum Islam ini bahwa memang bentuk-bentuk
hukuman itu ada namun untuk dapat memutuskan apakah
sesorang akan dihukum, tidaklah mudah, sangat banyak
persyaratan yang harus dipenuhi. Dan seorang hakim harus
sangat selektif dan berhati-hati dalam memproses kasus-kasus
yuang terkait dengan ancaman hukuman di atas. Ada hal
menarik yang mungkin dapat direnungkan lebih jauh terkait
dengan ancaman pidana dalam hukum Islam bahwa ada
sebuah kecenderungan di beberapa Pemda daerah mem
berlakukan Perda termasuk Perda tentang syari’at Islam. Di
Bulukumba Sulawesi Selatan (sebagaimana dilangsir oleh
sebuah TV swasta) menyebutkan bahwa sebelum pemberlaku
an syariat Islam pada tahun 2002, misalnya pencurian,
perjudian, pemabukan angka kejahatan tersebut di Bulukumba
berkisar 25-30 kasus, namun pasca pemberlakuan syariat
Islam, dalam statistik kepolisian memperlihatkan angka yang
mengejutkan bahwa ternyata ketiga bentuk kejahatan di atas
pada tahun 2005 menunjukkan angka 0. hal ini menarik untuk
dicermati terlepas dari kontroversi seputar pemberlakuan
syariat Islam di Indonesia, tapi yang jelas fenomena di atas
layak untuk direnungkan.

nya. Demikian juga untuk melaksanakan qishas disyaratkan
adanya:
1.

2.
3.

4.

5.

Orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Artinya
bukan orang jahat, bukan pezina, bukan orang murtad
dan bukan orang kafir. Membunuh orang kafir, murtad
jahat dan pezina tidak dikenakan qishash.
Pembunuhnya sudah baliqh dan berakal
Pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh, Tidak wajib
qishas bagi seorang bapak yang membunuh anaknya,
akan tetapi wajib qishas bagi seorang anak yang
membunuh bapaknya.
Orang yang dibunuh sama derajatnya, artinya sama-sama
muslim, sama-sama merdeka, sama-sama laki-laki/
perempuan dan atau sama-sama budak. (al-Baqarah:
175).
Qishas dilakukan pada hal yang sama, artinya harus
seimbang. Jiwa dengan jiwa, hidung dengan hidung,
mata dengan mata, kaki dengan kaki, dan seterusnya (alMaaidah: 45)

D. Kesimpulan
1.

Hukuman mati adalah merupakan salah satu bentuk hukuman
yang telah lama ada (klasik) tetapi selalu tampak baru karena
masih tetap diberlakukan hingga saat ini. Bentuk hukuman
ini tidak hanya dikenal dalam hukum positif Indonesia
(KUHP), tetapi juga dikenal dalam hukum adat, serta dalam
hukum Islam.

2.

Eksistensi hukuman mati banyak diperdebatkan yang
menimbulkan berbagai kontroversi. Inti dari kontroversi
tersebut adalah melihat hukuman mati tersebut masih relevan
atau tidak relevan lagi diberlakukan di era modern yang
ditandai dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia.
Kelompok yang pro hukuman mati melihat bahwa hukuman
mati dibutuhkan untuk mengatur tertib masyarakat, karena ada
beberapa tipikal manusia yang tidak mempan bila hanya
dihukum penjara, hukuman badan atau denda sehingga mereka
baru peduli kalau diancam hukuman mati, demikian juga
hukuman ini bisa menjadi shock therapy dan dapat
memberikan general deterrence, sehingga kejahatan serupa
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menghapuskan hukuman mati sama sekali, menyebabkan
kaum-kaum pengacau semakin berani menumpahkan darah
manusia yang tidak bersalah. Takut untuk dipenjara atau
disuruh kerja berat mungkin dapat menjadi penghalang
untuk membunuh dalam negara-negara yang penduduknya
hidup dengan segala kejayaan dan kemewahan Namun
tidaklah demikian keadaannya di negara-negara lain. Kita
jumpai sebagian anggota masyarakat memandang bahwa
penjara, lebih baik baginya daripada rumahnya sendiri.
Pembunuh yang meyakini bahwa dia akan dihukutn penjara
saja, mempunyai harapan untuk mendapat keringanan
hukuman pada tiap-tiap tanggal tertentu. Maka karenanya
qishaslah yang dapat meng-halangi mereka dari membunuh.
Melihat dari sumber pidana itu, hukuman dalam Islam
memiliki landasan yang sangat kokoh Qur’an dan sunnah
Nabi SAW, bukan berdasarkan dugaan-dugaan manusia
semata mengenai hal-hal yang dirasa adil. Dari sisi kepastian
hukum juga jelas karena manusia dilarang mengubah
hukuman yang diancamkan, jadi untuk tindak pidana yang
diberi ancaman hukuman had tidak boleh ada perubahan,
perbuatan yang dilarang tetap menjadi sesuatu yang
diharamkan sampai kapanpun. Sistem ini juga mengenai
ajwan/pemaatan bagi tindak pidana Qisas, seperti pembu
nuhan atau penganiayaan, jika pihak korban atau keluarga
korban mau memaafkan. Sistem juga memperhatikan aspek
pencegahan, pendidikan dan perlindungan bagi masyarakat,
serta perbaikan bagi si pelaku.
Hukuman yang dijatuhkanpun hanya dapat dilakukan
jika telah memenuhi syarat-syarat yang ketat. Dalam hal
pencurian, misalnya pemotongan tangan adalah hukuman
maksimum. Ia tidak boleh dijatuhkan jika pencurian
dilakukan terhadap harta yang tidak mencapai nizab atau
jumlah tertentu. Dalam sejarah pelaksanaan Hukum Islam di
masa nabi dan sahabat, hukuman ini juga tidak dijatuhkan
jika alasan pencurian itu karena kelaparan. Hukuman ini juga
tidak memenuhi syarat jika pengambilan barang tidak
dilakukan terhadap harta yang diletakkan di tempat yang
tidak terlindungi secara pantas. Hukuman ini juga tidak
dijatuhkan dalam hal adanya keraguan dalam pembuktian-

Perbincangan yang cukup menarik dalam hukuman ini
adalah adanya hukuman mati. Bila dicermati lebih jauh
qishash dalam bidang pembunuhan ini tidak hanya dikenal
dalam ajaran Islam, tetapi juga di agama lain seperti Yahudi
dan Nasrani. Demikian juga di dunia barat mengakui dan
membenarkan uqubah qishash. Cuma saja undang-undang
Barat itu hanya menjalankan uqubat qishahs terhadap
pembunuhan saja, tidak terhadap pidana pelukaan.
Orang-orang Arab jahiliyah menuntut qishash lebih
kepada yang semestinya, kadang-kadang mereka meminta 10
orang sebagai ganti dari seorang yang terbunuh dan meminta
orang merdeka sebagai ganti dari budak yang dibunuh
Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi, terjadilah pertempuran
dan pertumpahan darah di antara mereka itu.
Dalam masa sekarang ini, bangunlah dari antara ahli
undang-undang barat, orang-orang menentang qishash,
mereka berkata, “bahwasanya qishash itu, suatu kekejaman
suatu hal yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
semata-mata pembalasan sakit hati,” mereka berpendapat :
pelaku kejahatan yang telah menumpahkan darah, sanksi
pidana yang dijatuhkan kepada mereka haruslah bersifat
tarbiyah (pendidikan), jangan bersifat intiqam (pembalasan
sakit hati). Oleh karenanya, hendaklah sanksi pidana itu tidak
sampai kepada hukuman mati. Mereka mengkritik habishabisan hakim-hakim yang menjatuhkan hukuman mati
(memvoniskan hukuman mati), apabila pembunuhan itu itu
tidak diakui oleh yang membunuh walaupun cukup
keterangan-keterangan saksi, karena saksi-saksi itu, mungkin
berdusta.
Hakikat dari penerapan hukuman berat yang diberikan
kepada pembunuh, adalah untuk menghindari balas dendam
sekaligus sebagai pelajaran bagi orang lain yang tidak
melakukan kejahatan tersebut, yang tentu saja menyelamat
kan beberapa nyawa.
Menurut Hasbi Assiddieqi, bahwa apabila kita
meletakkan persoalan ini dalam neraca kemaslahatan umum,
bukan neraca perasaan perseorangan, nyatalah bahwa qishash
yang dilakukan secara adil itu adalah dasar asasi yang dapat
mendidik umat dan bangsa, dan nyatalah pula bahwa
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Indonesia, syari’at Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits
dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia
sehingga orang Islam mempunyai sistem syari’at yang sesuai
dengan kondisi Indonesia.
Pertanyaan yang berabad abad belum terjawab ialah
apakah sebenarnya tujuan penjatuhan pidana itu. Dari sekian
banyak jawaban belum ada yang memuaskan semua pihak.
Ada yang memberi jawaban “untuk memperbaiki si
penjahat” kalau memang hanya untuk memperbaiki si
penjahat, tentulah tidak ada tempat lagi pidana mati dan
pidana seumur hidup.
Dari beberapa kategori tentang hukuman dalam Pidana
Islam, maka yang terpenting dan paling banyak dibahas oleh
para ahli hukum adalah Hudud, Qisas dan Ta’zir. Karena
ketiganya berpotensi menyebabkan kematian.
Kejahatan Hudud adalah kejahatan yang paling serius
dan berat dalam hukum Pidana Islam. Ia adalah kejahatan
terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa
kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi
sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa
yang disebut hak Allah.
Dengan demikian kejahatan dalam kategori ini dapat
didefinisikan sebagai : kejahatan yang diancam dengan
hukuman had (yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak
Allah). Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan berarti
baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak
mengenai tingkatan.
Kejahatan Qisas, ia jatuh pada posisi di tengah antara
kejahatan hudud dan Ta’zir dalam hal beratnya. Kejahatankejahatan dalam kategori Qisas ini kurang serius dibanding
yang pertama (Hudud) namun lebih berat dari yang
berikutnya (Ta’zir). Sasaran dari kejahatan ini adalah
integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri
dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modem sebagai
“kejahatan terhadap manusia/cr/'/we againts persons”. Jadi
pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan karena kealfaan,
penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian
masuk dalam kategori tindak pidana ini.

menghapuskan pidana mati tahun 1970 tetapi di Indonesia
masih diterapkan pidana mati.
C.2. Hukuman M ati Dalam H ukum Adat

Di dalam membicarakan pidana mati di dalam hukum
adat menarik untuk mengikuti ulasan dari Audi Hamzah dan
Sumangelipu tentang hukuman mati dalam hukum adat.
Menurut plakat tertanggal 22 April 1808, pengadilan
diperkenankan menjatuhkan pidana :
1. dibakar hidup pada suatu tiang.
2. dimatikan dengan menggunakan keris.
3. dicap bakar.
4. dipukul.
5. kerj a paksa pada pekerjaan umum.
Oleh Louwes dikatakan bahwa Daendels hanya
bermaksud menyesuaikan sistem pemidanaan dalam hukum
pidana tertulis dengan sistem pemidanaan dalam hukum adat.
Ternyata hukum adat dahulu, mengenai pidana mati,
dengan eksekusi yang kejam seperti di Aceh, seorang istri
yang berzinah dibunuh. Ketika Sultan berkuasa di sana, dapat
dijatuhkan lima macam pidana yang utama :
1) tangan dipotong (pencuri);
2) dibunuh dengan lembing;
3) dipalang dipohon;
Hukuman mati juga banyak kita jumpai dalam beberapa
lembaga adat di Indonesia misalnya di Bugis Sulawesi
selatan bagi orang diangap mengancam kekuasaannya bisa
dipancung dan kepalanya diperhadapkan ke raja dalam
sebuah baki, demikian juga di Aceh, Di Gayo Batak
Minangkabau dan beberapa wilayah lain di Indonesia
pernah ntemberlakukan hukuman mati.
C.3. H ukum an M ati Dalam Hukum Islam

Negara melindungi agama, penganut agama, bahkan
berusaha memasukkan hukum agama ajaran dan hukum
agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagaimana pernyataan the founding father RI, Mohammad
Hatta, bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik
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menggunakan alat pemenggalan kepala yang disebut
“quilotine” ada pula negara yang memakai cara
pemenggalan kepala dengan pedang.
Tapi karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati
sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia
maka dengan Perpress No. 2/1964 pelaksanaan pidana mati
dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat,
dalam suatu daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan
putusan dalam tingkat pertama.
Sebuah ulasan menarik dari Muladi tentang hukuman
mati dapat disimak berikut : Secara yuridis keberadaan
pidana mati di Indonesia telah memperoleh landasan yang
kuat, sebab diatur dalam KIIHP Pasal 10 (a) (le) KITHP Jo.
UU No.2 PNPS 1964 tentang pelaksanaan pidana mati dari
gantung menjadi tembak. Jadi kita termasuk kategori
‘retentionist country’. Di appendix, tabel A 1.1 tertulis 71
negara yang masuk dalam kelompok negara yang de jure dan
de facto mempertahankan pidana mati. Termasuk di situ
Indonesia dan Amerika Serikat dan beberapa negara Asia
Afrika.
Jadi maksudnya retentionist itu, de jure secara yurudis,
de facto menurut fakta mengatur pidana mati untuk segala
kejahatan. Termasuk ordinary crime dan sebagainya.
Amerika Serikat juga termasuk kategori ini di mana 38
negara bagian dari 50 negara bagian. Juga pemerintah
federalnya mengakui, dan hukum militernya juga
mengancam pidana mati.
Dan sering kali negara-negara itu mempertahankan
hukuman pidana mati. Gerakan-gerakan untuk menghapus
kan pidana mati itu besar sekali. Dan kalau didesak
menghapuskan pidana mati, alasannya negara Amerika yang
kampiun demokrasi saja masih mempertahankan pidana mati,
kenapa kita ditekan-tekan. Selalu gambarannya demikian.
Kesimpulannya menurut Muladi adalah, pengaturan
pidana mati di Indonesia adalah warisan kolonial untuk
menekan gerakan-gerakan kemerdekaan di Indonesia.
Terlepas dari partikularistik, masalah agama dsb. Soal
warisan KUHP itu, jelas sekali bahwa Belanda sendiri sudah

golongan penduduk Hindia Belanda. Sementara pada saat
penerapan ancaman hukuman mati dikuatkan di dalam
KUHP, beberapa tahun sebelumnya Pemerintah Belanda
telah mencabut ancaman hukuman mati pada sistem
hukumnya. Penguatan pasca hukuman mati oleh pemerintah
kolonial Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) adalah
politik kolonial untuk menerapkan ancaman itu bagi
kalangan Bumi Putra sebagai instmmen, dengan
memmuskannya dalam Pasal 104 KUHP, yaitu kejahatan
terhadap keamanan negara.
UU tentang hukuman mati ditetapkan di Jakarta pada 27
April 1964 oleh Presiden Soekarno. UU itu berbentuk
Penetapan Presiden RI No. 2/PNPS/1964 tentang tata cara
pelaksanaan Pidana mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di
Lingkup Peradilan Umum dan Militer. Dalam UU No.
2/PNPS/1964 Bab I Pasal 1 disebutkan, di lingkup peradilan
umum atau peradilan militer pelaksanaan hukuman mati
dilakukan dengan cara ditembak sampai mati di tempat
rahasia dengan cara sesederhana mungkin Dilakukan 30 hari
setelah keputusan grasi diterima kejaksaan. Bila sedang
hamil terpidana ditembak 40 hari setelah melahirkan, tiga
hari sebelum pelaksanaan pidana mati, kejaksaan memberi
tahu keluarga dan terpidana soal penolakan grasi. Pada Pasal
10 disebutkan eksekutor yang ditunjuk adalah satu bintara,
12 orang tamtama, dan dibawah pimpinan seorang perwira.
Semuanya berasal dari Brigade Mobil (Brimob), mata
terpidana ditutup kain hitam kecuali ia menolak, pelum
diarahkan ke jantung dalam jarak 10 meter, bila terlihat
belum mati, komandan regu menembak kepala terpidana.
Kematian dipastikan tim dokter. Penguburan terpidana
diserahkan keluarga atau sahabat, kecuali jika demi
kepentingan umum dilakukan kejaksaan, kejaksaan membuat
berita acara eksekusi yang ditembuskan kepada Ketua MA,
Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Jampidum/Jampidsus,
Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Polda setempat.
Sementara cara melaksanakan hukuman mati di negara
asing misalnya di Amerika Serikat ada beberapa negara
bagian yang menggunakan kursi listrik, ada yang
menggunakan gas beracun, sementara di Prancis
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Terpadu berbeda, persamaan utama dari berbagai paradigma
tersebut adalah mengenai adanya lembaga-lembaga tertentu dalam
struktur negara yang diserahi tanggung jawab mewujudkan tujuan
pengendalian kejahatan tersebut. Berapa banyak lembaga itu, jenis
maupun bentuknya tidaklah menjadi masalah, sebab dalam
penggunaan kata sistem diarahkan kepada fungsi kelembagaan.
Komponen-komponen utama dalam Sistem Peradilan Pidana
Terpadu yang bertanggung jawab atas fungsinya masing-masing
dapat diuraikan ke dalam : fungsi penyidikan (menjadi wewenang
Kepolisian), fungsi penuntutan (wewenang Kojaksaan), fungsi
peradilan (wewenang Mahkamah Agung/Pengadilan), fungsi
pemasyarakatan (wewenang lembaga pemasyarakatan/Kcmentrian
Hukum dan HAM) dan fungsi bantuan hukum (wewenang
Advokat). Seluruh komponen tersebut membentuk Sistem
Peradilan Pidana Terpadu.
Setiap konflik budaya kekerasan etnis Madura (carok),
khususnya di Pamekasan dalam kebijakan hukum pidana (penal),
bagi pelaku dapat dikenakan dengan berbagai dakwaan pasal-pasal
yang terdapat dalam KUHP, secara bervariasi dari penganiayaan,
penganiayaan mengakibatkan luka berat, pembunuhan, sampai
pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati
(Pasal-Pasal: 351,353, 354,355, 338 dan 340 KUHP).
Menurut Barda Nawawi Arief dengan merujuk pada
pertimbangan resolusi mengenai “Crime trends and crime
prevention strategis”, menyatakan bahwa masalah strategis yang
justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau
kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang
dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.
Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung
arti, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga
dipandang sebagai bagian dari kebijakan kriminal, sebagaimana
dinyatakan dalam hasil Kongres PBB ke-VII di Milan Tahun 1985
yang menekankan, bahwa “the over all organization o f society
should be considered as anti criminogenic” dan menegaskan
bahwa, “community relations were the basis fo r crime prevention
programmer”, maka menurut Barda Nawawi Arief dipandang
perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas “extra legal
system ” atau “informal system ” yang ada dalam masyarakat dalam
usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan
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organisasi sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan
organisasi volunteer yang ada di masyarakat.
Penggalian juga dapat dilakukan dari berbagai sumber yang
lain, yang mempunyai potensi efek preventif, misalnya media
massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan aparat penegak
hukum. Menurut Sudarto, kegiatan patroli dari polisi yang
dilakukan secara kontinyu, seperti razia/operasi di beberapa tempat
tertentu dan berbagai kegiatan komunikasi edukatif dengan
masyarakat dapat pula dilihat sebagai upaya non-penal yang perlu
diefektifkan.
D. PENUTUP
A. SIMPULAN
1. Persoalan-persoalan yang menjadi latar belakang
terjadinya carok disebabkan masalah perempuan, tanah,
air, kesalahpahaman dan sebagainya; namun semuanya
bermuara pada satu hal, yaitu adanya harga diri yang
dilecehkan. Ini berkaitan dengan konsep maloh, malu
yang diakibatkan orang luar, yang membuat seseorang
merasa tadek ajinah, tak berharga. Kalau terlanda malo,
mungkin karena merasa kehormatan, hak (antara lain
meliputi istri, temak, air untuk sawah, tanah, warisan,
harta kekayaan, pekerjaan sebagai sumber penghidupan),
dan agamanya diganggu, maka hati, perasaan dan
pandangan orang Madura dapat menjadi petteng (gelap).
Sebagai akibatnya, tanpa berpikir panjang dan dengan
bermata gelap akan digunakannya tindak kekerasan guna
menghilangkan atau menghapus rasa malo tadi.
2. Upaya aparat penegak hukum dalam pencegahan dan
penanggulangan carok dilakukan dengan cara preventif
dan represif. Preventif dilakukan dengan cara-cara yang
melibatkan mediasi, dengan mengedepankan prinsip
keadilan, kemanfaatan dan kepastian secara proporsional,
sehingga hasilnya sangat memuaskan bagi kedua kubu
yang berkonflik. Cara represif dilakukan dengan cara
seprofesional mungkin dan tidak berat sebelah, hati-hati,
cermat
dan
teliti dalam
menyelesaikan
akar
permasalahannya menurut ketentuan yang berlaku,
sehingga mendapakan hasil yang seoptimal mungkin.
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B. SARAN
Para aparat penegak hukum dengan dibantu para tokoh
masyarakat (alim ulama-umaro setempat) dan berkoordinasi
dengan pemerintah daerah (Kabupaten) sebagai mediator yang
netral dengan cara memberdayakan semacam lembaga
perdamaian adat bagi para pihak yang sedang berselisih,
sehingga setiap permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan
secara memuaskan bagi keduanya.
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AHLI WARIS PENGGANTI
(Studi Komparasi menurut Kompilasi Hukum Islam dan
Menurut Hazairin)
Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., MA.

A. PENDAHULUAN
Salah satu aspek terpenting dari kehidupan manusia dan
masyarakat pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta.
Manusia dan masyarakat apa pun alasannya, tidak mungkin
dilepaskan dari aspek tersebut, harta termasuk salah satu dari apaapa yang digandrungi manusia. Oleh karena itu, harta mempunyai
kedudukan yang sangat penting tetapi sekaligus rawan (sensitif)
dalam kehidupan manusia, sehingga sewaktu-waktu dapat
menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif, penghalalan segala cara
(macheavelisme) dalam memperoleh harta, penyalahgunaan harta
dan pengesampingan nilai-nilai sosial dari harta yang dimiliki,
merupakan sebab-sebab bagi timbulnya fitnah atau cobaan yang
bersumber dari keharmonisasian dalam kehidupan masyarakat.
Salah satu cara jalan manusia memperoleh harta adalah lewat
kewarisan. Kewarisan itu sendiri erat kaitannya dengan ruang
lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami
suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya yang
merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.
Adanya peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang,
mengakibatkan keluarga dekatnya merasa kehilangan seseorang
yang mungkin sangat dicintainya, sekaligus menimbulkan pula
akibat hukum, yaitu tentang bagaimana cara kelanjutan pengurusan
hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.
Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban
seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena
meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan. Jadi
hukum kewarisan itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturanperaturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan
hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli
waris atau badan hukum lainnya.
Berlakunya di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka
ragam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga
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Indonesia, yaitu: Sistem hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa)
yang tertuang dalam burgerlijk wetboek (Kitab Undang-undang
Hukum Perdata), berdasarkan Pasal 131,1.S. jo. Staatsblaad 1917
Nomor 129 jo. Staatsblaad 1924 Nomor 557 jo. Staatsblaad 1917
Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka
BW tersebut berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang
dipersamakan dengan orang Eropa. Orang Timur Asing Tionghoa,
Orang Timur Asing lainnya, dan orang-orang Indonesia yang
menundukkan diri kepada hukum Eropa.
Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula
sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah
lingkungan Hukum Adat, misal-nya sistem materilineal di
Minangkabau, paterilimial di Batak. Bilateral di Jawa,
altenenunlateral (sistem unilateral yang beralih-alih) seperti di
Rejang Lebon atau Lampung Papadon, yang diperlakukan kepada
orang-orang Indonesia yang mesih erat hubungannya dengan
Hukum Adat yang bersangkutan.
Sistem hukum kewarisan Islam, yang juga terdiri dari
pluralisme ajaran, seperti ajaran kewarisan Ahlusunnah
Waljama’ah, ajaran Syi’ah, ajaran Hazairin, kewarisan Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, dan lain-lain.
Adanya sekian banyak sistem hukum kewarisan yang berlaku
di Indonesia, maka dalam aplikasinya, khususnya dalam ranah
yudikatif, akan menimbulkan ragam penerapan. Salah satu
permasalahan yang cukup alot dalam pembahasan kewarisan
Hukum Islam adalah ahli waris pengganti. Hal ini disebabkan
karena adanya asumsi bahwa di satu sisi, ahli waris pengganti
merupakan hasil ijtihad/pemikiran mumi dari Mr. Hazairin, yang
diadopsi masuk ke dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
sedangkan di sisi lain adanya wacana sekarang ini bahwa hasil
ijtihad/pemikiran mumi dari Mr. Hazairin yang berkaitan dengan
ahli waris pengganti tersebut, perlu untuk dikaji ulang.
Uraian makalah ini, difokuskan pada pembahasan mengenai
kandungan pengertian ahli waris pengganti berdasarkan Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia (diakronimkan dengan AWP KHI),
membandingkan pengertian ahli waris pengganti berdasarkan
ajaran Hazairin (diakronimkan dengan AWP Hazairin), dengan
mengacu kepada sumber hukum Islam Al-Qur’an dan Hadis Nabi
SAW.
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B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah akan dibatasi
pada hal-hal sebagai berikut:
a. Apakah pengertian ahli waris pengganti?
b. Bagaimana muatan normatif ahli waris pengganti?
c. Siapa-siapa yang menjadi subjek hukum dalam ahli waris
pengganti?
d. Sampai di mana batasan bagian ahli waris pengganti?
C. PEMBAHASAN
1. Pengertian Ahli Waris Pengganti
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991
tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 185
menyatakan bahw a:
(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si
pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh
anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari
bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
Menurut Pasal 185 di atas, menunjukkan bahwa
pengertian ahli waris pengganti adalah anak yang dapat
menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih
dahulu dari pewaris dengan memperoleh bagian yang tidak
boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan
yang diganti.
Adapun konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin
merupakan hasil pemikirannya dalam menafsirkan kata
mawali yang ada dalam Al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 33 :
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Terjemahan ayat di atas menurut Hazairin adalah “Dan
untuk setiap orang itu, Kami (Allah) telah mengadakan mawali
(ahli waris pengganti) bagi harta peninggalan ayah dan mak
dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga
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harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu
berikanlah bagian-bagian kewarisannya”.
Tolan menurut penafsiran Hazairin adalah orang yang
tidak mempunyai keluarga lagi yang telah mengikat janji
untuk meninggalkan sebagian atau semua harta peninggalan
sesudah matinya kepada seseorang yang diwajibkan mengurus
kematiannya dan menyelesaikan utang-utangnya serta
memelihara di hari tuanya. Perjanjian pertolanan semacam ini
ditemukan pada masyarakat Minahasa yang disebut ngaranan
atau di Bali yang disebut mahidang Raga, serta perjanjian
pertolanan harus dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai
keluarga, namun jika ternyata mempunyai keluarga, maka
perjanjian pertolanan ini tidak boleh melebihi ketentuan wasiat
yakni sepertiga harta peninggalan.
Berdasarkan uraian Hazairin dalam bukunya Hukum
Kewarisan Bilateral, Nurul Huda menyimpulkan bahwa
pengertian ahli waris pengganti (mawali) menurut Hazairin
adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk
memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh
orang yang akan digantikan tersebut. Hal ini terjadi karena
orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dahulu
dari-pada si pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan
penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang
meninggalkan
harta
warisan).
Kesimpulan
tersebut
menunjukkan bahwa Hazairin memosisikan ahli waris
pengganti statusnya berasal dari ahli waris, serta tanpa adanya
batasan bagian, sedangkan rumusan KHI memosisikan ahli
waris pengganti statusnya berasal dari anak, serta adanya
batasan bagian yang tidak boleh melebihi dari bagian ahli
waris yang sederajat yang diganti.
Pemikiran ahli waris pengganti dari Hazairin di atas,
berawal dari adanya ketidakadilan dalam pembagian
kewarisan yang dirasakan oleh Hazairin saat itu, yakni bahwa
cucu perempuan yang ayahnya meninggal lebih dahulu, tidak
mendapatkan harta warisan dari harta warisan yang
ditinggalkan kakeknya, karena anak laki-laki menghijab cucu
laki-laki maupun perempuan. Menanggapi hal tersebut,
Hazairin memberikan penafsiran baru terhadap kata mawali
dalam Surah an-Nisa’ ayat 33 di atas, dengan makna “Ahli
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Waris Pengganti”. Dengan pengertian ini, cucu dalam kasus di
atas bertindak sebagai pengganti ayahnya. Beberapa literatur
tentang hukum kewarisan Islam mengklaim bahwa pengertian
ahli waris pengganti Hazairin di atas, diadopsi ke dalam Pasal
185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Pemateri sendiri memiliki pendapat yang lain berkaitan
dengan sumber hukum munculnya konsep ahli waris pengganti
dalam KHI, yakni bahwa konsep ahli waris pengganti dalam
ICIII, diperoleh dari hasil penelitian 36 kitab-kitab fikih dan
dari hasil studi perbandingan ke Marokko, Turki, dan Mesir
pada tahun 1986, yang merupakan bagian dari prores
terbentuknya Kompilasi Hukum Islam.
Penelusuran terhadap 36 kitab fikih yang dimaksud,
ditemukan bahwa konsep ahli waris pengganti diperoleh dari
dua kitab dari penelitian 36 kitab fikih, yakni kitab Fiqh alSunnah oleh Sayyid Sabiq dan Kitab al-Muhalla oleh Ibnu
Hazm. Kedua kitab ini memberikan informasi tentang dasar
hukum ahli waris pengganti dan antara kedua kitab tersebut
saling melengkapi.
Kitab Fiqh al-Sunnah oleh Sayyid Sabiq diperoleh
informasi berkaitan ahli waris pengganti, sebagai berikut:

ii
Artinya: “Jika seseorang wafat (kakek/nenek), meningalkan
keturunan (cucu) dari anaknya, pada saat wafat anaknya itu,
keturunan (cucu) itu masih hidup, atau wafatnya (sang anak)
bersamaan
(dengan kakek/nenek),
walaupun
hanya
dinyatakan secara yuridis, belum memberikan wasiat (bagi
keturunan), sebesar bagian yang diperoleh sang anak sebagai
warisan dari harta peninggalan, sekiranya sang anak itu
hidup pada saat meninggalnya (kakek/nenek), maka wajib
bagi keturunan (cucu) tersebut mendapat wasiat wajibah dari
harta peninggalan sebesar bagian sang anak itu dalam batas
maksimun sepertiga bagian. ”
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Adapun dasar hukum keharusan (fardu) wasiat wajibah
bagi ahli waris pengganti seperti di atas, diperoleh dalam kitab
al-Muhalla oleh Ibnu Hazm, sebagai berikut:
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Artinya: "Setiap muslim diwajibkan untuk memberikan berupa
wasiat wajibah bagi kerabat-kerabatnya yang tidak
memperoleh warisan, diakibatkan karena status mereka
hamba sahaya, atau karena mereka nonmuslim, atau karena
ada ahli waris yang menghijab mereka dari perolehan
warisan atau karena memang pada dasarnya mereka tidak
bisa mewarisi... ”
Dasar hukum wajibnya berdasarkan firman Allah (Surah
al-Baqarah ayat 180), terjemahannya: “Diwajibkan atas kamu,
apabila kematian seorang di antara kamu telah hadir (datang),
jika ia meninggalkan harta, berupa wasiat wajibah untuk ibubapak dan karib kerabat secara m a’ruf. (ini adalah) kewajiban
atas orang-orang yang bertakwaAyat ini menunjukkan hukum
wajib (fardu) sebagaimana Anda dengar (lihat), maka (hukum
wajib itu) tidak meliputi bagi bapak-ibu dan bagi mereka
kerabat yang telah mendapat bagian warisan, sedangkan
selebihnya di antara mereka yang tidak mendapat bagian
warisan meliputi dalam hukum fardu (wasiat wajibah) ini.
Berdasarkan informasi dari kedua kitab fikih di atas,
konsep wasiat wajibah yang berlaku bagi mereka yang tidak
mendapat warisan, memiliki kemiripan dengan konsep ahli
waris pengganti dalam KHI, dan konsep wasiat wajibah
memiliki dasar hukum dari sumber Hukum Islam, antara lain
dari Al-Qur’an sebagaimana disebutkan pada halaman
sebelumnya.
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Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ayat 180 Surah
al-Baqarah di atas, di-nasakh (terhapus) hukumnya oleh ayatayat mawaris, maka pendapat tersebut dibantah oleh Prof. Dr.
Yusuf Qasim (Dosen dan Ketua Jurusan Syariah Islam
Fakultas Hukum Universitas Kairo), bahwa teori nasakh
mansukh dalam Al-Qur’an hanya berlaku ketika antara ayat
yang satu dengan ayat lain, tidak dapat dikombinasikan ( ‘inda
ta ’adzdzur al-Jam ’i Bain al-Daltlaini), sedangkan antara ayat
di atas dengan ayat mawaris, dapat dikombinasikan, yakni ayat
di atas menunjuk-kan bahwa di samping menggunakan kata
“kutiba”, seperti halnya hukum wajibnya puasa dengan
menggunakan kata “kutiba”, juga menjelaskan adanya wasiat
wajibah bagi mereka (ibu-bapak dan karib kerabat) yang tidak
mendapat warisan, sedangkan ayat-ayat mawaris, berlaku bagi
ahli waiis yang mendapat bagian waiisan, seperti anak, baik
laki-laki maupun perempuan (antara lain, yang menggunakan
devariasi dari kata “wasiah ”!!!), QS. an-Nisa’ ayat 11 :

Artinya: “Allah telah mensyariatkan (mewasiatkan) bagimu,
tentang pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yakni
bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua
orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan
lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan ...”
Permasalahan selanjutnya adalah penafsiran Hazairin
terhadap kata “mawali” dengan makna “ahli waris pengganti”.
Berdasarkan hasil penelusuran dari buku Hazairin, pemateri
belum menemukan dasar hukum penafsiran kata “mawali”
(QS. an-Nisa’ ayat 33 di atas), dengan makna “ahli waris
pengganti”. Hal ini juga diperkuat oleh Syahrizal bahwa
secara bebas Hazairin menafsirkan teks ayat 33 dari Surah anNisa’ sehingga mengandung makna bahwa Allah mengadakan
mawali untuk si M an dari harta peninggalan orang tua dan
keluarga dekat (serta allazina ‘aqadat aimanukum) dan bahwa
untuk itu berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi)

517

bagiannya. Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena
diiringkan dengan kata walidan dan aqrabun yang menjadi
pewaris. Apabila yang menjadi pewaris adalah orang tua (ayah
atau ibu), ahli waris adalah anak dan atau mawali anak,
demikian menurut Hazairin. Jika anak-anak itu masih hidup,
tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan
berdasarkan ayat 11 dari Surah an-Nisa’.
Kata “mawali” adalah bentuk plural (jamak) dari kata
“wala” berasal dari Bahasa Arab/wahyu), terdiri dari huruf
(wau, lam, yaa), memiliki makna yang bervariasi, antara lain :
orang memerdekakan (al-Mu’tiq), hambayang dimerdekakan
(al-Mu’taq), orang yang mengangkat sumpah (al-Halif), anak
paman/sepupu (Ibnu al-’Am), Allah (al-Maula al-Waliy),
Nabi Muhammad, Ali bin Abu Thalib, Ashabah (al-’Aiabah),
Tetangga (al-Jar). Dengan variasi makna yang banyak
tersebut dari kata “mawali”, seyogianya Hazairin
memasukkan keseluruhan makna “mawali” di atas pada
penafsirannya, meliputi mereka-mereka ini yang tampil
sebagai ahli waris pengganti, namun mereka tidak dimasukkan
dalam kategori ahli waris pengganti. Di samping itu, kata
“mawali” dalam QS. an-Nisa’ ayat 33 yang dijadikan dasar
hukum ahli waris pengganti oleh Hazairin, hukumnya telah dinasakh oleh ayat-ayat mawaris karena ayat tersebut
diturunkan sebelum turun ayat mawaris, yang menjelaskan
hukum bolehnya kaum muhajirin menjadi ahli waris terhadap
kaum Anshar ketika awal masa hijrah di Madinah, walaupun
tanpa adanya hubungan kekerabatan antara mereka.
Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa konsep
ahli waris pengganti, yang ditafsirkan dari kata “mawali”
dalam QS. an-Nisa’ ayat 33 adalah tidak tepat dan kata
“mawali” yang bermakna ahli waris pengganti, tidak
diketemukan maknanya, baik dari Al-Qur’an sendiri maupun
Hadis Nabi SAW.
Sedangkan ahli waris pengganti dalam konsep Kompilasi
Hukum Islam, berasal dari ahli waris pengganti pada konsep
wasiat wajibah dengan dasar hukum QS. al-Baqarah ayat 180,
sebagaimana termaktub dalam 2 kitab fikih di atas, dan ahli
waris pengganti pada konsep wasiat wajibah telah diterapkan
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di Mesir, Marokko, serta Turki sendiri yang mayoritas
penduduknya bermazhab Hanafi.
D. MUATAN NORMATIF AHLI WARIS PENGGANTI
Memerhatikan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154
Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 185
menyatakan bahw a:
(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris,
maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali
mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleli melebihi dari bagian
ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
Terjadi perbedaan persepsi dalam rumusan Pasal 185 Ayat (1)
di atas, dengan penggunaan frasa “dapat digantikan” yang
memunculkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Kata
“dapat" mengandung pengertian yang bersifat/fakultatif atau
tentatif sehingga bisa ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin
dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan.
Terhadap sifat tentatif-nya. Pasal 185 ini menurut Raihan A.
Rasyid, justru merupakan pengaturan yang tepat sekali, sebab
tujuan dimasukkannya penggatian ahli waris dalam KHI karena
melihat kenyataan dalam beberapa kasus, adanya rasa kasihan
terhadap cucu pewaris. Artinya penerapan ketentuan penggantian
ahli waris ini bersifat kasuistis, sehingga fungsi hakim sangat
menentukan dalam menetapkan dapat digantikan atau tidak dapat
digantikannya ahli waris.
Ahmad Zahari mengkritik pendapat Raihan di atas, dengan
mengatakan bahwa pendapat seperti itu sebagai bentuk
diskriminatif dan tidak adil. Selain itu jika penentuan penggantian
ahli waris digantungkan kepada pertimbangan hakim, maka akan
menimbulkan ketidakpastian hukum. Sifat tentatifnya Pasal 185
menurut Ahmad Zahari, harus dimaknai bukan digantungkan
kepada pertimbangan hakim, melainkan digantungkan kepada
kehendak ahli waris pengganti, apakah ia akan menempatkan
posisi yang telah disediakan atau tidak.
Perlu diketahui pula bahwa Hazairin berdasarkan penafsiran
“mawali” sebagai ahli waris pengganti dalam QS. an-Nisa’ ayat 33
menjadikan muatan normatif pemberlakuan ahli waris pengganti,
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sifatnya imperatif. Hal tersebut dilihat adanya kalimat perintah,
yakni (karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya) dalam
terjemahannya ayat 33 QS. an-Nisa’ :
“Dan untuk setiap orang itu, Kami (Allah) telah mengadakan
mawali (ahli waris pengganti) bagi harta peninggalan ayah dan
mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga
harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu
berikanlah bagian-bagian kewarisannya.”
Pemateri sendiri berpandangan bahwa keberadaan ahli waris
pengganti (AWP) seperti dalam konsep wasiat wajibah adalah
sifatnya imperatif (wajib/perintah pemberlakuan ahli waris
pengganti pada suatu gugatan/permohonan), berdasarkan QS. alBaqarah ayat 180. Adapun kata “dapat” pada ayat (1) Pasal 185
KHI di atas, menunjukkan muatan normatif yang fakultatif/tentatif
pada beberapa hal, antara lain: Pertama; terpenuhi atau tidaknya
syarat-syarat ahli waris pengganti, jika dikaitkan dengan adanya
pengecualian pada Pasal 173 KHI, maka dengan pengecualian
tersebut, berarti tidak semua keturunan dari ahli waris yang telah
meninggal lebih dahulu, wajib/harus menggantikan ahli waris
(Ahmad Zahari mengabaikan pengecualian tersebut)!, Kedua;
muatan normatif fakultatif/tentatif pada kata
“dapat”,
mengandungarti bahwa tidak semua kondisi keberadaan keturunan
dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu, maka keturunan
ahli waris tersebut, wajib/harus mendapatkan bagian seperti bagian
ahli waris yang diganti, karena jika ahli waris pengganti itu lebih
dari seorang, sudah barang tentu bagiannya tidak sama banyak
dengan bagian ahli waris yang diganti, dan jika hanya seorang ahli
waris pengganti maka bagiannya juga tidak mesti sama dengan
bagian yang diganti, tergantung kondisi posisi AWP tersebut,
seperti pada kasus seseorang meninggal dengan ahli waris seorang
anak perempuan dan seorang cucu perempuan (AWP) dari anak
laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu, akan berbeda jika
posisi AWP pada kasus seseorang meninggal dengan ahli waris
seorang anak laki-laki dan seorang cucu perempuan (AWP) dari
anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu.
Adapun persoalan lain akibat sifat tentatifnya aturan ahli waris
pengganti, dikemukan oleh Firdaus Muh. Arwan (Hakim Tinggi
PTA Pontianak), adalah dapat menimbulkan ketidakkonstannya
kedudukan ahli waris pengganti ketika mempunyai dua kedudukan.
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Cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggal mati ayahnya bisa
mempunyai dua kedudukan sekaligus yaitu sebagai ahli waris
ashabah dan sebagai ahli waris pengganti. Apabila cucu tersebut
diberikan kebebasan untuk memilih, sudah tentu akan memilih
kedudukan yang lebih menguntungkan. Sebagai contoh misalnya,
seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi bersama
delapan orang anak perempuan. Jika cucu menempati kedudukan
ahli waris pengganti dan diberikan kedudukan sama seperti anak
laki laki, maka bagian yang diterima 2/10 (asal masalah 2 i 8 ~
10), sedangkan jika diberi bagian tidak boleh melebihi bagian
bibinya, maka bagian yang diterima akan lebih kecil yakni paling
banyak 1/9 (asal masalah 1 + 8 - 9 ) .
Bagian cucu akan menjadi lebih besar apabila cucu menempati
kedudukannya selaku ashabah yaitu mendapat bagian 1/3, sedang
yang 2/3 untuk delapan anak perempuan selaku Dzawilfuriid.
Apabila cucu diberikan kebebasan untuk memilih sudah barang
tentu cucu akan memilih menempati kedudukannya sebagai
ashabah. Kebolehan untuk memilih seperti ini tentu dirasa tidak
adil oleh anak perempuan, sebab kalau saja saudaranya (anak lakilaki pewaris) tidak meninggal lebih dahulu, maka mereka bersamasama menduduki kedudukan ashabah bi al-Gair sehingga bagian
anak laki-laki hanya 2/10 dan anak perempuan 1/10. Menempatkan
cucu sebagai ashabah dengan menerima bagian 1/3 tentu dirasa
tidak adil, sebab bagian yang diterima jauh lebih besar dari bagian
ayahnya jika masih hidup yakni 2/10. Oleh karena itu, hak opsi
yang dikemukakan oleh Ahmad Zahari bahwa ahli waris pengganti
boleh memilih antara menempatkan atau tidak menempatkan
dirinya sebagai ahli waris pengganti dapat menimbulkan
ketidakadilan di samping mengakibatkan adanya ketidakpastian
hukum. Adanya opsi dalam satu tatanan hukum akan
menghilangkan sifat keuniversalan sebuah aturan dan
menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam membuat suatu aturan
harus selalu diupayakan dapat diberlakukan secara konstan dalam
kondisi dan situasi apa pun untuk mewujudkan kepastian hukum.
Memerhatikan secara saksama uraian Firdaus Muh. Arwan di
atas, yang menunjukkan adanya ketidakkonstanan pada
pelaksanaan AWP KHI, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan
ketidakpastian hukum, adalah persepsi yang kurang tepat, hal ini
disebabkan karena sumber acuan konsep AWP KHI, dalam kitab
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fiqh al-Sunnah, mengemukakan bahwa ahli waris pengganti berasal
dari konsep wasiat wajibah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya
dan salah satu syarat wasiat wajibah adalah AWP tidak
berkedudukan sebagai ahli waris. Penjelasan dalam kitab fiqh alSunnah, yang dimaksud adalah:

Artinya: “Disyaratkan (ahli waris pengganti tersebut) bukan
ahli waris ...”
Syarat ini berdasarkan Hadis Nabi SAW :

(Foto copy Halaman 44-45 tidak ada di sumber/bahan)
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Sedangkan cucu laki-laki pada kasus di atas, berkedudukan sebagai ahli wans
ashabah yang pada awalnya telah memperoleh bagian warisan dan tidak termasuk
dalam kategori ahli waris pengganti.

C. SUBJEK HUKUM DALAM AHLI WARIS PENGGANTI
Maksud dari subjek hukum berkaitan dengan ahli waris pengganti pada
pembahasan ini adalah apakah penggantian ahli waris hanya berlaku bagi ahli
waris garis lurus ke bawah atau juga berlaku untuk ahli waris garis menyamping.
Raihan14, berpendapat bahwa penggantian ahli waris hanya diberlakukan
dalam garis lurus ke bawah, itu pun jika ahli warisnya hanya antara anak dan
cucu. Raihan menambahkan, pemberlakuan yang lebih luas ke garis menyamping
dapat diberlakukan dengan syarat mendapat persetujuan dari ahli waits lain yang
akan berkurang bagiannya.
Rumusan KHI tidak merinci secara jelas berkaitan dengan jangkauan' ahli
waris pengganti. KHI hanya mencukupkan dengan frasa "anaknya", sebagaimana
terlihat pada Pasal 185 KHI:
(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukan
nya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal
173.
(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang
sederajat dengan yang diganti.
Pendapat berbeda dikemukakan oleh Idris Djakfar dan Taufiq Yahya.2
425
Menurut mereka, jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh garis hukum,
baik garis ke bawah maupun menyamping. Mengenai jangkauan keberlakuan
penggantian ahli waris ini, sebenarnya telah terakomodir dalam bunyi pasal 185
ayat (1) yang menyatakan: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si
pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Apabila dicermati
bunyi pasal tersebut, polemik tentang hal ini tidak perlu terjadi karena secara
harfiah sudah memberikan makna bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu
meliputi seluruh garis hukum baik ke bawah maupun menyamping. Pemahaman
demikian, dapat diperoleh dengan menyimak dua kata kunci yang ada pada pasal
tersebut, yaitu kata “ahli waris" dan kata “anaknya". Menurutnya, dari segi bahasa
kata ahli waris merupakan lafal "nakirah" yang mencakup seluruh ahli waris tidak
terbatas kepada ahli waris tertentu. Dengan demikian, maka kata "anaknya"
memberi pengertian anak dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah maupun
menyamping.

24 Lihat Mimbar Hukum, Op. Cit., him. 63.
25 Lihat Ahmad Zahari, op. Cit., him. 114.
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Pendapat Idris Djakfar dan Taufiq Yahya di atas, senada dengan jangkauan
mawali (ahli waris pengganti) menurut Hazairin, yakni semua ahli waris baik dari
garis ke bawah maupun menyamping, meliputi mawali untuk anak baik laki-laki
maupun perempuan, mawali untuk ibu dan ayah, serta mawali untuk saudara,
baik laki-laki maupun perempuan.26 Sekiranya dalam suatu ketentuan hukum
tidak ditemukan adanya pembatasan atas keumumannya, maka keumuman itu
yang diberlakukan. Dengan berpedoman kepada keumuman lafal tersebut, maka
cucu, maupun sepupu meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris
pengganti.
Pemateri sendiri membantah argumen Idris Djakfar dan Taufiq Yahya di
atas, yakni dalil “nakirah” pada kata "ahli waris” dan kata "anaknya”. Istilah
"nakirah” dipergunakan dalam kaidah linguistik gramatikal bahasa Arab, dengan
kandungan makna keumuman (lex generalis) dan kemutlakan (lex totaalis), namun
jika dicermati kata "ahli waris" dan kata "anaknya”, maka justru kedua kata
tersebut, term asuk dalam kategori “ma’rifah" lawan dari “nakirah" yang
mengandung pengertian makna tertentu dan terbatas.27Hal ini disebabkan karena
kata “ahli waris” adalah "mudaf wa mudaf ilaih" (frasa nonpredikatif) dari kata
“ahli" dan “waris" bermakna keluarga/ahli tertentu dari pewaris, sedangkan kata
"anaknya” juga demikian, terdiri dari kata “anak” dan pronomina personanya
bermakna anak tertentu dari pewaris. Dengan demikian, kandungan makna dari
frasa "anaknya" adalah kelompok tertentu, yang termasuk keturunan/anak dari
pewaris sebagai ahli waris pengganti, sebagaimana ditentukannya kelompok tertentu
yang termasuk ahli waris, dengan ayat-ayat/hadis mawaris, walaupun rumusan
KHI di atas, tidak merinci secara jelas berkaitan dengan jangkauan ahli waris
pengganti. KHI hanya mencukupkan dengan frasa “anaknya”. Jika berdasar dari
kesimpulan ini, maka Mahkamah Agung atau lembaga-lembaga yang memiliki
kewenangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, seyogianya mem
berikan penjelasan secara rinci mengenai batasan siapa-siapa yang termasuk dalam
kategori ahli waris pengganti, yang dimaksud "anaknya" pada rumusan KHI.
Berdasarkan penerapan ahli waris pengganti di Mesir dan di Maroko,
walaupun memiliki kesamaan dasar hukum, dari konsep wasiat wajibah, namun
jangkauan keturunan yang termasuk dalam kategori ahli waris pengganti,
ditentukan secara bervariasi, tergantung dari pengesahan lembaga legeslatif
masing-masing negara, dan Al-Qur’an pun hanya mencukupkan dengan kata "li
al-Walidain wal al-Aqrabin" (bagi kedua orang tua dan karib kerabat) . Kata “al-

26 Lihat Hazairin, Loc. Cit.
27 Terdapat 7 kelompok kata termasuk ms’rifah yang menunjukkan makna tertentu dan terbatas,
yakni: 1) al-Damir; 2) al-Alam, nama orang/tempat/zat; 3) Ism al-Isyarah, kata tunjuk; 4) hm
al-MausuI, kata penghubung; 5) kata yang di awali alif-lam; 6) Mudaf wa M udaf ilaih-, 7)
Munadak, objek khusus yang dipanggil. Lihat Fuad Mahmud, Mulakhkhas Qawaid al-Lugah alArabiyah, Juz II, Kairo: Nahdah Misr, 1995, him. 10-13.
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(Foto copy Halaman 44-45 tidak ada di sumber)
Walidain wal al-Aqrabiri” (bagi kedua orang tua dan karib
kerabat) pada QS. al-Baqarah ayat 180 adalah termasuk dalam
kaidah m a ’rifah (maknanya tertentu) karena kata tersebut yang
diawali dengan alif-lam. Atas dasar kaidah m a’rifah (maknanya
tertentu) tersebut, para al-Musyarri’ (pembuat peraturan) berijtihad
untuk memberikan batasan siapa-siapa yang termasuk dalam
kelompok ahli waris pengganti.
Sepeti halnya, jangkauan ahli waris pengganti di Mesir
(:Qanunal-Wasiat (Egyption Law o f Bequest)) yaitu pada Pasal 7679 Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946)
membatasi hanya berlaku bagi keturunan ahli waris, dengan
ketentuan, jika dari garis keturunan laki-laki maka berlaku
seterusnya ke bawah, tetapi kalau dari garis keturunan anak
perempuan terbatas sampai pada anak atau anak-nak dari anak
perempuan pewaris. Hal berbeda yang berlaku di Maroko
(Undang-Undang Maroko Code of Personal Status Tahun 1957
Pasal 266 sampai 269), jangkauan ahli waris pengganti hanyalah
para cucu dan seterusnya ke bawah dari keturunan anak laki-laki
saja, sedangkan keturunan anak perempuan - yang oleh UndangUndang Mesir menerima wasiat wajibah - tidak berhak
menerimanya. Adapun di Turki, pemberlakuannya seperti yang
berlaku di Mesir.
D. BATASAN BAGIAN YANG HARUS DIPEROLEH OLEH
AHLI WARIS PENGGANTI
Permasalahan kedudukan ahli waris pengganti timbul akibat
adanya pembatasan bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 185
Ayat (2) yang menyatakan: “Bagian ahli waris pengganti tidak
boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang
diganti”. Yang menjadi permasalahan, mengapa dalam pasal ini
menggunakan kalimat “yang sederajat”, tidak mencukupkan
dengan kalimat “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi
bagian ahli waris yang diganti” dengan menghilangkan kalimat
yang sederajat.
Terjadi perbedaan pendapat dalam memaknai maksud Pasal
185 Ayat (2). Ahmad Zahari, berpendapat makna sederajat itu
meliputi tempat, kedudukan, dan hak-hak tanpa batas dan tanpa
diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga ahli waris
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pengganti menempati kedudukan orang tuanya secara mutlak.
Penggantian tempat artinya menggantikan tempat orang tuanya,
dan penggantian derajat artinya menggantikan derajat laki-laki
dengan laki dan derajat perempuan dengan perempuan, sedangkan
penggantian hak artinya menggantikan hak sesuai dengan hak yang
dimiliki orang tuanya. Jika orang tua yang digantikan itu laki-laki,
maka ahli, waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima
hak sebagai laki-laki meskipun ahli waris pengganti itu sendiri
perempuan. Sebaliknya jika orang tua yang digantikan itu
perempuan, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan
menerima hak sebagai perempuan meskipun ahli waris pengganti
itu sendiri laki-laki. Pendapat Ahmad Zahari ini sama dengan
konsep mawalinya Hazairin.
Sedangkan pendapat lain, di antaranya Syaifuddin (Hakim PA
Binjai) menyatakan, yang dimaksud sederajat adalah jihat
kekerabatannya sama dan dihubungkan oleh orang yang sama
tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, misalnya anak
sederajat dengan anak, saudara sederajat dengan saudara dan
sebagainya. Dengan penafsiran ini maka bagian ahli waris
pengganti tidak boleh melebihi dari bagian anggota kerabat yang
sederajat jihatnya, seperti cucu laki-laki dari anak laki yang
menggantikan kedudukan ayahnya tidak boleh melebihi bagian
bibinya (anak perempuan pewaris) karena kedudukan bibi sederajat
dengan ayahnya. Pendapat demikian sama dengan pendapat
beberapa hakim agama di lingkungan PTA Kalimantan Barat.
Pendapat Syafuddin dan para Hakim Agama Kalimantan Barat
ini dikritik oleh Ahmad Zahari dengan menyatakan bahwa cara
seperti itu tidak sesuai dengan arti penggantian yang seharusnya,
bersifat diskriminatif dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Pemateri sendiri berpendapat bahwa ahli waris pengganti, jika
syarat-syarat terpenuhi, menggantikan kedudukan ahli waris yang
telah meninggal lebih dahulu. Argumen ini diperkuat oleh adanya
kata “kedudukannya” dalam Pasal 185 Ayat (1) KHI :
“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris,
maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali
mereka yang tersebut dalam Pasal 173.”
Kata “kedudukan” kemudian diiringi pronomina personanya
adalah frase nonpredikatif (m udaf wa m udaf ilaih) yang
menunjukkan batasan makna hanya pada kedudukan ahli waris,
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tidak meliputi pada derajat maupun hak. Penggantian Ahli waris
pengganti terhadap ahli waris yang wafat lebih dahulu, hanya
menem-pati persamaan posisi kedudukan, tidak meliputi
persamaan derajat maupun hak antara kediiannya. Argumen seperti
ini juga, yakni ketidaksamaan derajat antara ahli waris pengganti
dengan ahli waris yang diganti, telah sejalan dengan kaidah
normatif “bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan
anak perempuan” di Pasal 176 KHI, seperti pada kasus ahli waris
pengganti terdiri dari cucu lebih dari seseorang, baik cucu laki-laki
(anak laki-laki ahli waris yang diganti) maupun cucu perempuan
(anak perempuan ahli waris yang diganti).
Adapun ketidaksamaan bagian hak antara ah I i Waris
pengganti dengan ahli waris yang diganti, didasari dengan argumen
bahwa adanya kata “sederajat” pada Ayat (2) Pasal 185 K H I:
“Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian
ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”
Kata “sederajat” bukan berarti ahli waris pengganti sederajat
dengan ahli waris yang diganti, melainkan bermakna ahli waris
pengganti dengan ahli waris lainnya (selain dari ahli waris yang
diganti), yang sederajat. Ketentuan bagian antara keduanya adalah
bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli
waris lainnya (selain dari ahli waris yang diganti).
Pendapat pemateri ini pada hakikatnya sejalan dengan konsep
ahli waris pengganti pada wasiat wajibah dalam kitab fiqh alSunnah, sebagai acuan KHI. Hal yang berbeda antara ahli waris
pengganti pada KHI dengan konsep ahli waris pengganti pada
wasiat wajibah dalam kitab fiqh al-Sunnah, adalah tidak disebut
kannya secara eksplisit dan rinci siapa-siapa yang termasuk
golongan ahli waris pengganti, serta juga tidak disebutkannya
secara jelas dan terang, batasan bagian yang diperoleh ahli waris
pengganti, sekiranya bagian ahli waris yang digantikan, melebihi
bagian dari bagian ahli waris lainnya (selain dari ahli waris yang
diganti). Konsep ahli waris pengganti pada wasiat wajibah dalam
kitab fiqh al-Sunnah, menyebutkan secara rinci jangkauan siapasiapa yang termasuk ahli waris pengganti, terdiri dari 2 golongan,
yakni pertama, hanya seluruh keturunan ke bawah (lakilaki/perempuan) dari anak laki-laki ahli waris yang diganti, kedua,
keturunan derajat I (laki-laki/perempuan) dari anak perempuan
ahli waris yang diganti. Walaupun penentuan 2 golongan ahli waris
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pengganti tersebut, hanya ditentukan oleh hasil ijtihad lembaga
legislatif saja, tanpa didukung oleh dalil Al-Qur’an maupun alHadis.
Adapun masalah batasan bagian yang diperoleh ahli waris
pengganti, sekiranya bagian ahli waris yang digantikan, melebihi
bagian dari bagian ahli waris lainnya (selain dari ahli waris yang
diganti), ditentukan tidak melebihi dari batasan maksimal sebesar
1/3 (sepertiga) bagian, berdasarkan Hadis Nabi SAW, HR. al-Nasai
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Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, beberapa
hal yang dapat di-simpulkan, yakni:
1. Pengertian ahli waris pengganti menurut KHI adalah anak
yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang
meninggal lebih dahulu dari pewaris dengan memperoleh
bagian yang tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris
yang sederajat dengan yang diganti. Sedangkan
pengertian ahli waris pengganti menurut Hazairin adalah
ahli waris yang menggantikan seseorang untuk
memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh
orang yang akan digantikan tersebut. Hal ini terjadi
karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal
lebih dahulu daripada si pewaris. Orang yang digantikan
ini merupakan penghubung antara yang menggantikan
dengan pewaris (yang meninggalkan harta warisan).
Kesimpulan Hazairin tersebut menunjukkan bahwa posisi
ahli waris pengganti statusnya berasal dari ahli waris,
serta tanpa adanya batasan bagian. Namun, penafsiran
Hazairin terhadap kata “mawali” sebagai pengertian ahli
waris pengganti merupakan penafsiran bebas, tanpa

mengindahkan kaidah-kaidah penafsiran Al-Qur’an.
Sedangkan rumusan KHI memosisikan ahli waris peng
ganti statusnya berasal dari anak, serta adanya batasan
bagian yang tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris
yang sederajat yang diganti.
Kesimpulan pemateri bahwa ahli waris pengganti KHI,
tidak diadopsi dari pemikiran Hazairin, melainkan berasal
dari konsep wasiat wajibah yang dasar hukumnya dari AlQur’an maupun al Hadis. Konsep wasiat wajibah mem
batasi bagian ahli waris pengganti, sedangkan konsep ahli
waris pengganti Hazairin, tidak membatasi bagian ahli
waris pengganti.
2. Muatan normatif ahli waris pengganti (AWP) seperti
dalam konsep wasiat wajibah adalah sifatnya imperatif
(wajib/perintah pemberlakuan ahli waris pengganti pada
suatu gugatan/permohonan), berdasarkan QS. al-Baqarah
ayat 180. demikian juga Hazairin menjadikan muatan
normatif pemberlakuan ahli waris pengganti, sifatnya
imperatif. Hal tersebut dilihat adanya kalimat perintah,
yakni (karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya)
dalam terjemahannya ayat 33 QS. an-Nisa’, walaupun
ayat yang dijadikan dasar hukum oleh Hazairin tersebut,
adalah kurang tepat.
3. Subjek hukum jangkauan ahli waris pengganti menurut
KHI, tidak merinci secara jelas berkaitan dengan
jangkauan ahli waris pengganti, melainkan KHI hanya
mencukupkan dengan frase “anaknya”. Sedangkan
jangkauan ahli waris pengganti menurut Hazairin,
meliputi semua ahli waris baik dari garis ke bawah
maupun menyamping, meliputi mawali (cucu/anaknya
anak) untuk anak baik laki-laki maupun perempuan,
mawali (saudara/anaknya ibu/bapak) untuk ibu dan ayah,
serta mawali (kemenakan/anaknya saudara) untuk
saudara, baik laki-laki maupun perempuan.
Persamaan keduanya menunjukkan bahwa masing-masing
memosisikan ahli waris pengganti, berasal dari anak/
keturunan dari pewaris. Perbedaan keduanya terletak pada
ketika posisi ahli waris pengganti, memiliki dua
kedudukan, seperti cucu laki-laki (sebagai ahli waris
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pengganti, juga sebagai ahli waris/ashabah). Menurut
versi Hazairin, cucu laki-laki tersebut, memiliki dua
kedudukan, sedangkan dalam versi KHI, ahli waris
pengganti, tidak mungkin memiliki posisi ganda, karena
KHI berasal dari konsep wasiat wajibah, yang
mensyaratkan ahli waris pengganti, tidak boleh berasal
dari ahli waris.
4. Batasan bagian yang harus diperoleh oleh ahli waris
pengganti menurut KHI, yakni tidak boleh melebihi
bagian dari bagian ahli waris lainnya (selain dari ahli
waris yang diganti). Sedangkan menurut Hazairin bahwa
ahli waris pengganti, menggantikan hak sesuai dengan
hak yang dimiliki orang tuanya. Jika orang tua yang
digantikan itu laki-laki, maka ahli waris pengganti
menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai lakilaki meskipun ahli waris pengganti itu sendiri perempuan.
Sebaliknya jika orang tua yang digantikan itu perempuan,
maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan
menerima hak sebagai perempuan meskipun ahliwaris
pengganti itu sendiri laki-laki. AWP Hazairin
memberikan bagian AWP seperti bagian ahli waris yang
diganti, sedangkan AWP KHI, ada batasannya, tidak
boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan
yang diganti. Ketika bagian AWP melebihi bagian yang
dimaksud, maka berdasarkan konsep wasiat wajibah,
AWP memperoleh maksimun 1/3 dari harta warisan.
2.
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Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa permasalahan
yang perlu untuk direkomendasikan sebagai saran-saran
kepada Mahkamah Agung RI, untuk menyamakan persepsi
para hakim PA dalam memeriksa dan memutus perkara
berkaitan dengan ahli waris pengganti, antara lain :
1. Perlunya penjelasan mengenai muatan normatif ahli waris
pengganti dari Pasal 183 KHI, yakni imperatif
(perintah/wajib);
2. Perlunya penjelasan mengenai jangkauan kategori ahli
waris pengganti, yakni hanya sampai pada keturunan
derajat I saja;

3.

4.

Perlunya penjelasan mengenai syarat-syarat ahli waris
pengganti, yakni selain pengecualian yang dimaksud pada
Pasal 173, juga ahli waris pengganti bukan berstatus ahli
waris;
Perlunya penjelasan mengenai batasan bagian ketika
bagian ahli waris pengganti, melebihi bagian ahli waris
yang sederajat dengan yang diganti, yakni batas
maksimalnya adalah 1/3 dari harta peninggalan.
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EKSISTENSI PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA-PENGESAHAN
UNDANG-UNDANG NO. 46 TAHUN 2009
Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Abstrak
Tanggal 29 Oktober 2009 menjadi momentum penting bagi
penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana korupsi di
Indonesia, kejahatan ini menjadi momok bagi bangsa Indonesia dan
disebut-sebut menjadi salah satu penyebab utama keterpurukan,
ekonomi Indonesia belakangan ini. Sehingga momen telah
diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
dengan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 - Lembaran Negara
Tahun 2009 No. 155 patut disambut gembira.
Kejahatan tindak pidana korupsi disebut dengan extra ordinary
crime, kejahatan yang luar biasa, sehingga harus dihadapi dengan
cara yang luar biasa pula, namun yang menjadi ironi karena sebelum
lahirnya undang-undang baru ini undang-undang khusus yang
mengatur tentang pengadilan tindak pidana korupsi belum ada, payung
hukum pengadilan tindak pidana korupsi hanya didasarkan pada UU
KPK Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2002. Itu pun melalui putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19
Desember 206 Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2002 dinyatakan
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945. Akhirnya tahun 2009 ini menjadi momentum baik bagi
pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia karena memiliki payung
hukum yang sengaja disusun untuk mengatur pengadilan tindak pidana
korupsi ini. Pengadilan tindak pidana korupsi ini merupakan
pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan
pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara
tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut
umum. Pengadilan tindak pidana korupsi akan dibentuk secara
bertahap karena mengingat keterbatasan SDM, anggaran serta sarana
dan prasarana, maka dalam waktu dekat hanya akan dibentuk di 7 kota
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besar di Indonesia, lalu kemudian di 33 provinsi di Indonesia,
menyusul kemudian dibentuk di tingkat kabupaten/kota.
Ada beberapa hal berbeda dalam UU No. 46 Tahun 2009 ini, di
antaranya dalam undang-undang ini diatur mengenai hakim
pengadilan tindak pidana korupsi yang terdiri dari hakim karier dan
hakim ad hoc, yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya
berbeda dengan hakim umumnya. Keberadaan hakim ad hoc
diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara
tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi,
pembuktian maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara
lain di bidang keuangan, perbankan, perpajakan, pasar modal,
pengadaan barang, dan jasa pemerintah.
Untuk mendirikan pengadilan tindak pidana korupsi ini, khususnya
nanti di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia, perlu
memerhatikan ketersediaan SDM, anggaran, termasuk dalam proses
penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut. Khusus untuk rekrutmen
baik hakim, hakim ad hoc dan perangkat peradilan lainnya yang masuk
dalam mengelola pekerjaan lembaga peradilan khusus ini akan sangat
sarat dengan tekanan baik yang sifatnya persuasifmaupun yang
bersifat intimidasi.
A. PENDAHULUAN
Dalam beberapa minggu terakhir layar televisi kita didominasi
oleh pemberitaan seputar ketegangan beberapa lembaga yang
selama ini dikenal sebagai lembaga penegak hukum yang konsen
dan peduli dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,
lembaga penegak hukum adalah salah satu pilar yang sangat
menentukan dalam upaya penegakan hukum sebagaimana
digambarkan oleh Robert B. Seidman dalam Model o f Law and
Development dinyatakan bahwa komponen bekerjanya hukum
meliputi tiga unsur yang saling terkait dan saling memengaruhi,
yaitu proses pembuatan hukum (law making processes), proses
penegakan hukum (law implementing processes), dan pemakai
hukum (role occupant).
Pada konteks law implementing processes inilah lembagalembaga penegak hukum tersebut berada. Adalah sangat
disayangkan kalau terjadi ketegangan yang tidak produktif dan
berimbas pada terganggunya kinerja bersama dalam memerangi
kejahatan korupsi ini.
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Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam
berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga
memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu
dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu
didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia
maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas
kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuh
kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang ahli korupsi.
Pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan
ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/ PUU-IV/2006
tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Subtansi permohonan yang terkait Pasal 53 UU No. 30 tahun
2002 ini, bahwa terdapat dualisme pengadilan yang mengadili
perkara korupsi, yakni peradilan umum (PN) dan peradilan khusus
(Pengadilan Tipikor yang secara struktural juga berada di bawah
lingkungan peradilan umum). Keadaan demikian dinyatakan ada
diskriminasi di depan hukum, yang tidak sejalan (inkonstitusional)
dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.
MK memutuskan, Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002
bertentangan dengan UUD 1945 karena menimbulkan standar
ganda peradilan korupsi antara peradilan umum yang dilakukan PN
dan Pengadilan Tipikor. Putusan MK menyatakan keberadaan
Pengadilan Tipikor berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun
2002 tentang KPK bertentangan dengan UUD 1945, khususnya
Pasal 24 A Ayat (5), yang menyatakan bahwa susunan, kedudukan,
dan hukum acara Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya
diatur dengan undang-undang.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga sejalan dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 48 Tahun
2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa
pengadilan khusus hanya dapai dibentuk dalam salah satu
lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang
tersendiri.
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Tetapi yang perlu dicatat bahwa MK tidak menyatakan
eksistensi Pengadilan Tipikor bertentangan dengan UUD 1945.
MK hanya memutuskan agar dasar hukum pengadilan tipikor
diperkuat dengan membuat UU baru. MK juga menentukan waktu
paling lama tiga tahun setelah putusan MK ini haras sudah ada UU
Pengadilan Tipikor yang baru.
Akhirnya setelah kurang lebih 3 tahun masa penantian, UU
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pun disahkan menjadi undangundang pada tanggal 29 Oktober 2009 lain, hal ini tentunya
menjadi babak baru bagi upaya penegakan dan pem-berantasan
tindak pidana korupsi di Indonesia.
B.

PEM BAH ASAN

Tanggal 29 Oktober 2009 menjadi babak baru dalam upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia, karena tanggal tersebut
menjadi momentum disahkannya UU Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi UU No. 46 Tahun 2009 yang akan menjadi payung hukum
baru bagi pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Bahwa pengadilan tindak pidana korupsi yang selama ini
berlaku di Indonesia dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK atau dapat
disebut bahwa aturan pembentukan pengadilan tindak pidana
korupsi hanya menumpang pada UU yang mengatur tentang KPK.
Lagipula pengaturan tentang peradilan tipikor tersebut hanya diatur
dalam beberapa pasal saja, yaitu Pasal 53 sampai Pasal 62 UU No.
30 Tahun 2002.
Bandingkan dengan UU No. 46 Tahun 2004, undang-undang
yang dibuat khusus untuk mengatur dan memberi payung hukum
terhadap peradilan tindak pidana korupsi yang terdiri dari IX bab
dan 40 pasal yang khusus mengatur tentang pengadilan tindak
pidana korupsi ini.
Memang menjadi suatu hal yang ironi kalau bangsa Indonesia
ingin memerangi kejahatan korupsi yang diklaim sebagai extra
ordinary crime, namun payung hukum bagi peradilan yang
menjadi alat utama menjerat para pelaku kejahatan tersebut hanya
diatur menumpang dalam UU lain yang pengaturannyapun
terbatas, bandingkan dengan pengadilan khusus lainnya misalnya
peradilan anak yang diatur secara khusus dalam UU No. 3 Tahun
1997 tentang Peradilan Anak. Peradilan HAM yang diatur dalam
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UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, atau
pengadilan hubungan industrial diatur dalam UU No. 2 Tahun
2004, bahkan pengadilan perikanan yang diatur dalam UU No. 31
Tahun 2004.
Namun dengan diundangkannya UU No. 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tipikor ini merupakan langkah maju dalam
upaya merespons kejahatan tindak pidana korupsi yang tidak juga
surut di negara ini meskipun telah bertahun-tahun diperangi,
semoga disahkannya UU ini menjadi sinyal keseriusan dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Semua komponen bangsa menyadari bahwa keterpurukan
bangsa ini salah satunya diakibatkan oleh korupsi yang merajalela
yang telah menyusup ke seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa,
sehingga diperlukan keseriusan dan perhatian untuk menang
gulanginya.
Dengan disahkannya Undang-Undang No. 46 Tahun 2009
tentang Tipikor ini, diharapkan memberi nuansa baru bagi
eksistensi peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, meskipun
masih menyisakan beberapa hal krusial yang perlu dicermati dan
segera ditindaklanjuti oleh beberapa instansi terkait.
Dalam UU Tipikor yang baru menegaskan bahwa kewenangan
pengadilan tindak pidana korupsi ini menjadi satu-satunya
pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara korupsi
sebagaimana Pasal 5 UU No. 46 Tahun 2009 sebagai berikut:
“Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya
pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara tindak pidana korupsi.”
Pasal 6
“Pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara:
a. tindak pidiina korupsi;
b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya
adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
c. tindak pidana y; lg secara tegas dalam undang-undang lain
ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.”
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Dalam Penjelasan UU No. 46 Tahun 2009 dijelaskan tentang
pengertian korupsi yang diadopsi dalam UU ini tetap mengacu
pada pengertian korupsi seperti diatur dalam UU No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa;
a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara ... (Pasal 2 Ayat (1).
b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara ... (Pasal 3).
Bila mencermati pengertian tindak pidana korupsi yang diatur
dalam undang-undang di atas, menimbulkan pertanyaan apakah
semua orang atau korporasi yang memenuhi unsur-unsur perbuatan
korupsi yang disebutkan dalam definisi tersebut dapat dikatakan
telah melakukan tindak pidana korupsi, dan hanya bisa diproses di
pengadilan tindak pidana korupsi? bagaimana halnya bila yang
melakukan adalah anggota Polri atau TNI?
Merujuk pada bunyi undang-undang di atas unsur setiap orang
dapat diartikan bahwa siapa pun orangnya yang melakukan
perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tersebut dapat disangka
melakukan tindak pidana korupsi dan disidangkan di pengadilan
tindak pidana korupsi.
Terkait dengan profesi pelaku harus disesuaikan dengan aturan
khusus yang mengatur orang atau korporasi yang melakukan unsur
tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini tentunya harus merujuk
pada undang-undang yang mengatur kedua lembaga tersebut. UU
No. 5 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
misalnya dalam UU tersebut telah memberikan lampu hijau bahwa
bila anggotanya melakukan tindak kejahatan termasuk korupsi
dapat diproses di pengadilan umum, hal ini tampak dengan jelas
dituangkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Polri. Secara tegas pasal tersebut menyatakan “anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan
Peradilan Umum”. Artinya sejak diundangkannya Undang-Undang
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Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia tersebut, secara serta merta anggota polri tidak tunduk
lagi kepada peradilan pidana militer tetapi tunduk pada peradilan
umum. Yang berarti bahwa apabila anggota polri melakukan tindak
pidana korupsi maka dapat diproses di pengadilan tindak pidana
korupsi, sama halnya dengan masyarakat sipil.
Lantas bagaimana dengan TNI, berdasarkan UU TNI No. 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak ada pasal yang secara
tegas mencantumkan penun-dukan pada pengadilan umum bila ada
anggota TNI yang melakukan tindak pidana, meskipun ada
beberapa pasal dalam UU tersebut yang menunjuk ke arah tersebut,
namun masili perlu pengkajian lebih .jauh, misalnya pasal-pasal
berikut in i:
Pasal 200
(1) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 199 Ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan
oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan
umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum: Perwira
Penyerah Perkara segera membuat surat keputusan
penyerahan perkara yang diserahkan melalui Oditur
kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar
mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri
yang berwenang.
(2) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1), titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh
tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer
sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan
dalam
lingkungan
peradilan
militer,
pendapat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 Ayat (3)
dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal untuk meng-usulkan
kepada menteri agar dengan persetujuan Menteri
Kehakiman dikeluarkan keputusan menteri yang
menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh
pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
Pasal 203
(1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 198 Ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam
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lingkungan peradilan umum atau pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara
tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurangkurangnya 3 (tiga) orang hakim.
(2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 198 Ayat (1), majelis hakim terdiri dari
hakim ketua dari pengadilan dalam lingkungan peradilan
umum dan hakim anggota yang masing-masing ditetapkan
secara berimbang dari pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum dan pengadilan dalam lingkungan
peradilan militer.
(3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer
yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 198 Ayat (1), majelis hakim terdiri dari
hakim ketua dari pengadilan dalam lingkungan peradilan
militer dan hakim anggota ditetapkan secara berimbang
yang masing-masing dari pengadilan dalam lingkungan
peradilan militer dan dari pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.
Hal lainnya yang perlu dicermati bahwa pengadilan tipikor ini
adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan
umum, yang berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang
daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang
bersangkutan. Sesuai dengan amanah UU ini, maka pengadilan ini
harus dibentuk di setiap kabupaten/kota di Indonesia, namun untuk
jangka pendek Mahkamah Agung akan membentuk pengadilan ini
di 7 kota besar di Indonesia yaitu Medan, Palembang, Bandung,
Semarang, Surabaya, Samarinda, dan Makassar dan menyusul
kemudian akan dibentuk di semua kota provinsi di Indonesia. Yang
jelas sesuai amanat UU ini deadline waktu yang diberikan adalah 2
tahun sejak UU tersebut ditetapkan pengadilan tipikor ini sudah
terbentuk di 33 provinsi di Indonesia, lalu secara bertahap
kemudian di setiap kabupaten/kota di Indonesia.
Amanah ini tidaklah mudah karena MA harus membentuk
peradilan khusus tersebut di 33 provinsi bahkan nanti di setiap
kabupaten/kota, hal ini sangat terkait dengan permasalahan sarana
prasarana, dana dan ketersediaan 5 Di'" untuk mengembang
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amanah UU tersebut, sehingga untuk merealisasikannya MA akan
membentuk lembaga peradilan khusus tersebut secara bertahap.
Rencana pembentukan pengadilan di setiap kabupaten/kota di
Indonesia secara tidak langsung dapat bersinggungan dengan
kegelisahan sebagian kalangan yang mensinyalir bahwa salah satu
dampak negatif adanya desentralisasi dalam pemerintahan, dan
otonomi daerah yang beberapa tahun terakhir digulirkan ternyata
efek negatif berapa kejahatan korupsi yang ikut berjalan seirama
dengan desentralisasi tersebut, sehingga kita sering mendengar
bahwa korupsi marak terjadi di daerah.
Gayung bersambut, dengan adanya amanat dari UU No. 46
Tahun 2009 ini, tentang pembentukan pengadilan tipikor di tingkat
kabupaten/kota. maka upaya menanggulangi kejahatan korupsi
yang disinyalir mewabah hingga ke daerah mudah-mudahan dapat
diwujudkan.
Permasalahan yang juga muncul terkait dengan munculnya
UU bara ini adalah tentang perkara korupsi yang telah ditangani
oleh peradilan korupsi hasil bentukan UU 30 Tahun 2002 atau
perkara korupsi yang sedang disidangkan di pengadilan negeri?
Dalam UU bara telah dijelaskan bahwa sebelum, pengadilan
tipikor tersebut terbentuk maka proses peradilan yang telah
dilangsungkan di pengadilan tipikor bentukan UU KPK tetap
berjalan, demikian juga perkara-perkara tindak pidana korupsi
yang diperiksa di pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia tetap
berjalan sampai perkara tersebut diputus (Pasal 34 Ayat (a) dan (b)
UU No. 46 Tahun 2009). Bila ada perkara-perkara korupsi yang
diajukan ke pengadilan negeri di daerah-daerah sebelum
terbentuknya pengadilan tindak pidana korupsi di wilayah tersebut,
maka tetap diproses dan diputus di pengadilan negeri tersebut.
(Pasal 36)
Bahwa sejak UU Tipikor ini diberlakukan maka dasar hukum
pembentukan pengadilan tipikor pada Bab VII Pasal 53 sampai
dengan Pasal 62 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. (Pasal 39).
Ada beberapa pasal krusial lainnya yang perlu mendapat
perhatian khusus.-Seperti Pasal 26 Ayat 1, 2, dan 3. Di pasal ini
diatur tentang komposisi hakim yang disebutkan komposisi hakim
berjumlah ganjil yang terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Di
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mana komposisi hakim tersebut ditentukan oleh ketua pengadilan
(pengadilan umum) di masing-masing tingkatan.
Kondisi ini tentunya memberi “PR” kepada Mahkamah Agung
segera menerbitkan peraturan yang mengatur perkara mana yang
ditangani oleh lima hakim dan tiga hakim, peraturan MA itu juga
mengatur komposisi atau perbandingan jumlah antara hakim ad
hoc dengan hakim karier dalam menangani sebuah perkara korupsi.
Karena dalam UU baru hal tersebut tidak ditegaskan dan memberi
amanat kepada MA umuk menyusun sendiri.
Rencana pembentukan pengadilan tipikor di beberapa daerah
di Indonesia ditanggapi beragam oleh pimpinan lembaga penegak
hukum. Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan
bahwa dalam UU Pengadilan Tipikor diatur pembentukan
pengadilan tipikor di daerah. Hal ini mempersulit gerakan KPK
karena diharuskan sidang di daerah kejadian.
Hal senada juga dikeluhkan oleh Jaksa Agung bahwa
ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor tidak memerhatikan
ketersediaan anggaran dan SDM. Jaksa Agung mencontohkan
misalnya terdakwa di Banyuwangi padahal pengadilannya di
Surabaya, ini tentu butuh biaya khusus untuk pengawalan dan
mengantar bolak balik tersangkanya. Begitu juga masalah
kebijakan pengadilan tipikor di luar Jawa, misalnya apabila
terdapat kasus korupsi di Papua. MA menilai proses penuntutan
bisa melalui pengadilan umum. Tersangka tidak perlu terbang ke
Makassar, misalnya apa nanti tidak terjadi disparitas?
Hal lainnya yang jadi kendala menurut Ketua KPK adalah
bahwa semua perkara korupsi harus disidangkan di pengadilan
tipikor. Konsekuensinya, sejumlah perkara harus dilimpahkan ke
Polisi dan Kejagung. Mengingat KPK sulit bergerak dari Jakarta.
KPK kesulilan tempatkan personel di daerah, karena tidak punya
perwakilan di daerah.
“Jadi kemungkinan banyak perkara yang penyidikannya akan
dilimpahkan ke kejaksaan dan polisi karena jaksa kita tidak bisa
terbang ke sana,” ungkap Tumpak.
Menindaklanjuti apa yang dikeluhkan oleh Ketua KPK
sebenarnya dalam UU KPK sendiri, UU No. 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jauh-jauh
hari sudah memberikan peluang untuk membuka cabang KPK di
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daerah, kalau misalnya hal tersebut dapat terealisasi, rencana
pembentukan pengadilan tipikor tidak akan menjadi persoalan bagi
KPK.
Lihat, misalnya pada Pasal 19 UU tersebut;
(1) Komisi pemberantasan korupsi berkedudukan di ibu kota
negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi
seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
(2) Komisi pemberantasan korupsi dapat membentuk perwakilan
di daerah provinsi.
Poin krusial lainnya yang perlu mendapat tanggapan dan
perhatian lebih bagi parapenegak hukum dari UU tersebut adalah
pada Pasal 28 Ayat (1) disebutkan semua alat bukti yang diajukan
di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil
penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Hal ini juga harus mendapatkan
perhatian serius mengingat terkait erat dengan kewenangan KPK
yang beberapa waktu terakhir ini menjadi perbincangan hangat.
Dalam undang-undang ini diatur pula mengenal hakim
pengadilan tindak pidana korupsi yang terdiri dari hakim karier dan
hakim ad hoc yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya
berbeda dengan hakim pada umumnya. Keberadaan hakim ad hoc
diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas
perkara tindak pidana korupsi baik yang menyangkut modus
operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana
korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan,
pasar modal, pengadaan barang, dan jasa pemerintah.
Terkait dengan hakim ad hoc, hakim ad hoc yang diangkat
berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, tetap bertugas
sampai dengan berakhirnya masa jabatan hakim ad hoc yang
diangkat berdasarkan UU ini (Pasal 37 UU No. 46 Tahun 2009).
Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan sidang di
pengadilan tindak pidana korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai
dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain
dalam undang-undang ini. Kekhususan hukum acara tersebut
antara lain mengatur :
a. penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan
wakil ketua pengadilan tindak pidana korupsi;
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b. mengenai komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan di
sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun
kasasi;
c. jangka waktu penyelesaiaan pemeriksaan perkara tindak pidana
korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
d. alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat
bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh
setara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
e. adanya kepaniteraan khusus untuk pengadilan tindak pidana
korupsi.
C. PENUTUP
1. Kesimpulan
Adapun yang dapat penulis simpulkan dalam makalah ini
adalah;
- Pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk
berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus
hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan
umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri.
Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai
pengadilan tindak pidana korupsi dalam suatu undangundang tersendiri; keadaan ini telah direspons oleh
pemerintah dan DPR dengan keluarnya Undang-Undang
No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi.
- Pengadilan tindak pidana korupsi ini merupakan pengadilan
khusus yang berada dilingkungan peradilan umum dan
pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan
mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntut-
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annya dilakukan oleh penuntut umum. Mengingat
keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM, maka
pengadilan tindak pidana korupsi akan dibentuk di setiap
ibu kota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara
bertahap. Namun, untuk pertama kali berdasarkan undangundang ini, pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi
dilakukan pada setiap ibu kota provinsi dan waktu dekat
akan dibentuk di 7 kota besar di Indonesia yang menjadi
representasi wilayah.
2.

Saran
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah :
a. Untuk mendirikan pengadilan tindak pidana korupsi ini,
khususnya nanti di setiap kabupatenAota di seluruh
Indonesia, perlu memerhatikan SDM, anggaran, termasuk
dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut,
b. Untuk rekrutmen tim yang masuk dalam mengelola
pengadilan tindak pidana korupsi haruslah selektif dalam
memilihnya mengingat pekerjaan lembaga peradilan
khusus ini akan sangat memengaruhi masa depan bangsa
Indonesia.
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KOMITMEN HUKUM DAN KRITIK LEGALISME
BAGI HAKIM
Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

A. PENDAHULUAN
Pada awalnya kajian tentang tertib kehidupan seolah-olah
sudah bisa dianggap cukup dengan kajian-kajian profesional
akademis yang jurisprudential, akan tetapi kehidupan yang
telah tertranformasi secara relatif cepat dari lingkup lokal ke
arah lingkup nasional, dan hukum telah gaga] mengatisipasi
masalah-masalah yang terjadi, maka hasil pendeskripsian atau
bentukan tertulis mengenai tradisi-tradisi lokal dan/atau yang
sektarian yang berlaku pada masa itu yang kemudian
dinyatakan secara formal sebagai hukum nasional.
Pada akhir abad ke-19 Kajian sosiologi hukum mulai
dirintis, oleh pemikir ilmu pengetahuan sosial Eropa Barat,
terutama yang berhubungan dengan perubahan-perubahan
kehidupan yang membawa berbagai implikasi masalah. Pada
rentan masa itu “hukum” telah memperoleh konsepnya yang
boleh dibilang pasti sebagai “hukum perundang-undangan”.
Dengan demikian setiap kali ada ulasan analitis sosiologis
yang mengemukakan tentang hukum maka hukum selalu
diartikan sebagai norma sosial yang telah diformalkan oleh
institusi-institusi kekuasaan negara nasional atau dalam istilah
klasik bahasa Latin disebut ius constitutum (yakni hukum yang
telah dibentuk). Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengamanatkan “hakim
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ada titik
temu dengan pemikiran Eugen Ehrlich “Titik berat
perkembangan hukum tidak terletak dalam perundangundangan juga tidak dalam keputusan pengadilan maupun
ilmu pengetahuan di bidang hukum akan tetapi dalam
masyarakat itu sendiri” selanjutnya Ehrlich menyimak bahwa
kebiasaan yang hidup dalam komunitas-komunitas lokal biasa
saja hadir bersamaan dengan hukum resmi diundangkan oleh
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negara, baginya hukum undang-undang negara itu selalu
berkenaan dengan masalah sengketa dan gugatan yang
berakhir dengan jatuhnya putusan di pengadilan, sementara itu
hukum kebiasaan yang hidup dalam alam kesadaran rakyat
setempat itu lebih berkenaan dengan ihwal perdamaian dan
gotong royong yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.
Pendapat Ehrlich inilah yang mulai mendapat perhatian
para ahli hukum bahwa ihwal tertib sosial dan proses
terwujudnya tidak selalu ditentukan oleh kekuatan sanksi
hukum resmi yang dibentuk dan ditegakkan oleh kewibawaan
lembaga-lembaga negara, jauh lebih penting adalah
menanamkan ketaatan dan komitmen hukum bagi masyarakat.
Dan bagaimana hegemoni legalisme bagi hakim dalam
memutus perkara?
B. KETAATAN DAN KOMITMEN HUKUM
Komitmen untuk mentaati hukum nasional sering ought to
compete and dispute dengan kepentingan-kepentingan yang
berhaluan lain, warga masyarakat yang telah terlanjur
“terindotrinasi” sehingga terhegemoni untuk mengukuhi
tradisi lokalnya, tidak akan mudah melupakan begitu saja
tradisi itu untuk beralih komitmen ke aturan formal undangundang negara yang baru dikenali kemudian.
Sesungguhnya, komitmen sangat berkaitan erat dengan
kesadaran seseorang to select and choose terhadap sejumlah
objek kepentingan yang ia ketahui hendak ia dahulukan (to be
prejudiced in favour) atau ia akhirkan, setidaknya ada dua
gatra yang mengemuka di sini, pertama : gatra kognitif (sadar
untuk tahu). Kedua : adalah gatra efektif (sadar untuk
membuat pilihan yang menyiratkan pemihakan). Dalam legal
awareness (kesadaran hukum) gatra kognitif merujuk pada
pengetahuan seseorang tentang ada tidak aturan yang
mengatur perbuatan yang sedang ia lakukan atau tengah
menjadi perhatian utama, sedangkan gatra efektifnya merujuk
ke pelibatan dirinya secara emosional ke suatu pihak tertentu,
berdasarkan keyakinan bahwa apa yang ia ketahui itu
merupakan sesuatu yang benar sehingga sudah seharusnya
kalau ia turuti dan patuhi (atau merupakan sesuatu yang tidak
benar, jadi sudah seharusnya dilawan).
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Dikaitkan dengan soal komitmen dan/atau soal pelibatan
(to involve) diri secara emosional, jelas bahwa the legal
awareness tidak hanya berarti sebagai legal knowledge. Dalam
studi Knowledge On Law (KOL) orang tidak banyak
membicarakan tetang aspek efektifnya. Kajian-kajian
Knowledge On Law bertolak dari suatu anggapan (yang tidak
pernah terbukti) bahwa pengetahuan seseorang akan isi aturan
undang-undang berikut ancaman sanksinya sudah cukup bagi
para warga untuk menyerasikan segala tingkah lakunya kepada
tuntutan aturan hukum, namun dengan semakin heterogen dan
bertambahnya kemajemukan masyarakat nasional, maka
tuntutan untuk menaati hukum tidak mungkin dicukupkan
pada mengetahui atau tidaknya seseorang pada undang-undang
dan isi undang-undang yang telah diundangkan. Tuntutan akan
berlanjut kesediaan dan tidaknya seseorang membangun
komitmen untuk menaatinya.
Selanjutnya istilah legal awareness memperoleh batasan
konseptualnya yang hanya dicukupkan dalam arti fungsi
sebagai Knowledge On Law. Dalam batasan konseptualnya
kesadaran hukum serta merta berasosiasi ke aspeknya yang
efektif dalam maknanya sebagai keinsafan yang menjadi dasar
tekad. Bertolak dari konsep yang baru itu, program-program
penegakan hukum tidak akan hanya bertujuan menyuluh para
subjek agar mengetahui apa saja hukumnya, akan tetapi juga
berorientasi untuk menggugah efeksi para subjek agar bersedia
mematuhinya.
Oleh karena apabila kesadaran hanya dibataskan pada
permasalahan kognitif, maka hanya akan ditekankan pada
kesediaan subjek untuk to comply atau to comform saja,
terutama untuk menyesuaikan perilaku secara formal, dalam
lahiriahnya, kepada apa yang telah dituliskan sebagai aturan
dalam undang-undang, lain halnya jika kesadaran itu
dituntaskan sampai meliputi aspeknya yang efektif, maka
ketaatan yang berpangkal dari efeksi sang subjek akan dituntut
lebih lanjut daripada sekadar to comply. Di sini dituntut
kesediaan untuk menaati apa yang diperintahkan oleh hukum
undang-undang tanpa reserve dalam bahasa Inggris disebut
tidak lagi disebut to comply melainkan to obey.
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Di Perancis pada era Napoleon, ketika kerja pembentukan
hukum nasional itu berupa usaha mempositifkan atau
memformalkan saja apa yang telah berlaku sebagai tradisi
hukum rakyat, cukup sudah mengundang ketaatan. Di Inggris
ketika hakim yang membuat judge made laws selalu merujuk
ke tradisi rakyat sebagai tradisi rakyat sebagai sumber materiil
bagi putusan-putusannya, akan tetapi dalam perkembangan
kehidupan yang semakin luas, dengan tidak lagi didasari
dengan komitmen antarsesama, maka penggambaran telah
diundangkannya hukum baru tidaklah akan menjamin
bangkitnya kesediaan warga untuk mentaati aturan-aturan
tanpa reserve.
Oleh karena dapat dikatakan bahwa it is the will and not
the bill. Maka sebagai penentu utama bukan undangundangnya yang menjamin ketaatan melainkan kemauan
publik, sesungguhnya di negara-negara berkembang dengan
adat-adat lokal beresensi moral masih sangat besar
penganutnya. Hukum rakyat yang berbasis tradisi setempat
apalagi didasari basis moral religi sering kali lebih berwibawa
dalam mengundang komitmen warga masyarakat daripada apa
yang dapat dilakukan hukum undang-undang, di sinilah
masyarakat untuk mematuhi Hukum Adat religinya akan
tersimak lebih kuat dan terasa lebih memaksa daripada apa
yang diperbuat oleh hukum undang-undang yang ditunjang
oleh ancaman sanksi. Dan arah lain bahwa terwujudnya tertib
hukum itu tidak hanya disebabkan oleh kesadaran warga akan
kewajiban mematuhi undang-undang tetapi juga kesadaran
akan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Dan pada
hakikatnya, mematuhi hukum adalah bagian dari proses
merealisasikan hak bukan hak kewenangan para pejabat
pemerintah yang tengah mengemban kekuasaan, melainkan
hak yang telah dihakkan kepada para warga. Sesungguhnya
sosialisasi dengan strategi yang lebih bernuansa edukatif
dengan mendasarkan diri pada asas pendidikan yang lebih
androgogis daripada paedagogis, lebih membantu mendekati
terjadinya pada komitmen terhadap hukum.
C. KRITIK HEGEMONI LEGALISME
Mengawali pembahasan ini penulis adalah orang yang
sekian kali menyatakan bahwa “hakim bukan sekadar corong
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undang-undang atau corong hukum positif, demikian pula
bukan sekadar penerap bunyi suatu perjanjian yang merupkan
aturan para pihak para pembuat, pernyataan lama nan usang
ini menjadi actactive dan membaru jika dikaitkan dengan
sebagian besar fakta pengambilan keputusan bagi para hakim
yang hanya berpatokan legal positif atau kata lain hukum
positif menjadi panglimanya.
Putusan hakim yang ideal setidaknya memual idee des
recht yang meliputi unsur keadilan (gerechtigke.it), kepastian
hukum (rechtsicherheit) dan kemanfaatan (Zwechmassingkeit)
ketiga unsur harus diterapkan secara proporsional yang pada
akhirnya menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para
pencari keadilan. Ketiga unsur yang dipopulerkan Gustav
Radbruch tersebut dalam implimentasinya tidaklah mudah
oleh karena hakim harus bekerja lebih sunguh-sungguh dalam
menemukan hukum (rechtsvinding) dan menciptakan hukum
(rechtsschepping), akan tetapi disayangkan masih banyak
ditemukan kesungguhan hakim belum maksimal bahkan hanya
sekadar menerima apa adanya dalam undang-undang atau
hukum positif. Sehingga hegemoni ini berimplikasi terhadap
hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan para pencari
keadilan terabaikan atau bahkan kepatutan, keadilan,
ketertiban, dan kepentingan umum juga menjadi hal-hal yang
dilupakan.
Konstruksi hukum positif yang ada sudah menyihir dan
berperan begitu besar serta telah menguasai keyakinan, inilah
kiranya tepat bila disandingkan dengan pandangan Max
Weber “Hukum adalah tatanan yang bersifat memaksa karena
tegaknya tatanan hukum itu ditopang sepenuhnya oleh
kekuatan pemaksa yang dimiliki oleh negara. Selanjutnya
Weber juga mencoba membuat deskripsi-deskripsi analitis
tentang
tahap-tahap
perkembangan
hukum,
dalam
pengamatannya hukum tanpak berkembang dari wujudnya
sebagai fatwa-fatwa normatif para kiai dan pendeta yang
kharismatik ke wujud yang baru sebagai hasil penggarapan
sistematis, dengan cara-cara pengelolaan yang profesional oleh
orang-orang yang terlatih secara khusus untuk berkemampuan
menerapkan hukum secara formal berdasarkan asas-asas
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logika, dalam hal ini Weber membedakan berbagai sistem
hukum atas dasar rasional subtantif dan rasionalformal.
Merujuk terhadap konsep tentang rasionalitas hukum baik
forffel maupun subtantif setidaknya Weber menengarai
adanya tiga tipe penyelenggaraan peradilan dalam masyarakat.
Pertama : Peradilan Kadi atau peradilan dengan fungsi per
damaian atas dasar kearifan dan kebijaksanaan sang Pengadil.
Kedua : Peradilan Empiris dalam peradilan ini hakim
memutuskan perkara-perkaranya dengan cara beranalogi
dengan keputusan-keputusan terdahulu yang ada relevansinya
dengan perkara yang sedang ditangani, tipe yang kedua ini
lebih rasional, dan Ketiga : Peradilan Rasional, peradilan yang
bekerja atas asas-asas kerja sebuah organisasi birokrasi dan
hasilnya berlaku secara universal, peradilan inilah yang
banyak berkembang di negara-negara modem, tidak terkecuali
di Indonesia, ada pertanyaan yang muncul dari sebuah
peradilan rasional, apakah hasilnya sudah bisa berlaku
universal?, ketika putusan peradilan hanya didasarkan atas
ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau kitab undangundang (rechtspraak naar wetboeken), pengadilan yang
demikian ini adalah diilhami dengan paham positif atau
moderne wetgeving yang mengutamakan peraturan perundangundangan yang bersifat tertulis (schreven wetgeving).
Praktik di Indonesia, tidaklah salah hukum tertulis
didahulukan atau diutamakan, apabila secara rasional
dipahami bahwa ketentuan-ketentuan hukum tertulis
merupakan pembaruan terdapat hukum tidak tertulis menjadi
hukum tertulis.
Keyakinan hakim dalam memutus dengan berdasarkan
kekuatan hukum tertulis saja, mengesankan menerima paket
matang undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen dengan
persetujuan eksekutif dengan anggapan eksploitasi terhadap
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat sudah final pada tataran legislatif yang pada
pembahasannya diwarnai dengan kepentingan-kepentingan
politik, yang pada gilirannya berakibat pada kontruksi hukum
atau undang-undang yang dihasilkan. Kajian ini dipertegas
Mahfud MD. yang mempopulerkan hukum merupakan hasil
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atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling
berinteraksi dan bahkan saling bersaingan.
Institusi yang berstruktur sebagai badan penyelenggara
hukum negara yang disebut legislatif, tampil, dan
sesungguhnya tampak nyata sebagai institusi politik, disini
wakil-wakil golongan politik memperjuangkan aspirasiaspirasi konstituen mereka masing-masing melalui prosesproses untuk sebagian besar tentu saja amat berwarna politik,
artinya, amat dipengamhi oleh motivasi motivasi kepentingan
yang mungkin tidak selamanya bernuansa ideologis melainkan
juga diwarnai kepentingan-kepentingan sosial ekonomi.
Meskipun demikian, sekali hasil keija badan politik itu
diperoleh atas dasar kesepakatan parlementer dan kemudian
diundangkan sebagai hukum undang-undang, maka keluaran
badan ini akan langsung selalu diakui (atau seharusnya diakui)
secara pasti alias positif sebagai subtansi norma hukum resmi,
berlaku umum dan juga menurut doktrin hukumya hams
dipercaya sebagai ketentuan-ketentuan atas dasar kesepakatan
bersama yang bersifat netral. Akan tetapi, “dipercaya bersifat
netral” tidak sekali-kali berarti bahwa hukum nasional itu
memang seperti itu dalam kenyataan sosiologisnya. Para
penganut paham empiris melihat secara realitas bahwa produk
hukum sangat dipengamhi oleh politik bukan saja dalam
pembuatannya tetapi juga dalam kenyataan-kenyataan
empirisnya. Kegiatan legislatif (pembuat undang-undang)
dalam kenyataannya lebih banyak membuat keputusankeputusan politik dibanding dengan menjalankan pekerjaan
hukum yang sesungguhnya.
Sementara dalam hal mengutamakan hukum tidak tertulis
bagi hakim dalam pengambilan keputusan apabila ketentuan
hukum tidak tertulis mempakan suatu yang tumbuh kemudian
sebagai koreksi atas penafsiran terhadap suatu ketentuan
hukum tertulis, koreksi mempakan kenyataan hak yang hidup
dalam masyarakat dan dapat terjadi karena hukum tertulis
telah usang dan kedaluwarsa serta ada kekosongan tertentu
dalam ketentuan hukum tertulis.
Pendirian hakim dalam pengairibilan keputusan dengan
hukum yang masih sedang tumbuh dan berkembang di tengahtengah masyarakat hamslah tidak ditinggalkan, secara
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sosiologis hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini
masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan
masyarakat berbangsa dan bernegara, maknanya hukum
selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang
tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian,
melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkem
bangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan, pemikiran
di atas menunjukkan bahwa hukum sekadar norma statis yang
mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga
norma-norma yang harus mampu mendinamisasikan
pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam
mencapai cita-citanya (law as a toll o f sosial engineering).
Senada dengan Del Vecchio bahwa keadilan tidak hanya
mempunyai arti formal, tetapi juga memiliki arti subtansial
dan kemampuan menilai, kesadaran manusia tidak hanya
mendalilkan secara timbal balik dalam arti formal, tetapi
secara naluriah ia juga memberikan penilaian yang
menentukan suatu konsepsi keadilan yang membedakan antara
bentuk-bentuk hukum yang bermacam-macam, dalam
pandangan Del Vecchio sebagai suatu fenomena empiris,
hukum adalah fenomena alam dan dihimpun melalui sejarah,
tetapi ia juga merupakan ungkapan dari kebebasan manusia
yang terdiri dari dan menguasai alam serta membawanya ke
suatu tujuan. Dalam hal yang demikian itu hukum adalah
objek perkembangan fenomena secara kualitatif dari masalah
yang tak terbentuk menjadi organisasi dan individualisasi yang
progresif.
Pakar Hukum Sadjipto Rahadjo mengkritik terhadap
sistem hukum legalisme - positivistik dan ketika para hakim
mendasarkan dengan dengan pemahaman ini bahwa kondisi
ini memperlambat perkembangan hukum dan sistem hukum
melahirkan putusan-putusan pengadilan yang kurang sejalan
dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, lebih
lanjut Sadjipto Rahadjo menyatakan “Memang semangat
liberal dan legalisme-positivistik yang sangat kuat di abad ke19 memberikan teori bagi munculnya pengadilan yang
terisolasi dari dinamika masyarakat di mana pengadilan itu
berada, isolasi tersebut juga mengadung ke arah kediktatoran
pengadilan (judicial dictatorship) oleh karena ia memutus

semata-mata dengan mengingat apa yang menumt tafsirannya
dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan ke dalam
atau mendengarkan dinamika masyarakat tersebut, itulah
sebabnya secara sosiologis pengadilan menjadi terisolasi dari
keseluruhan dinamika masyarakatnya dan menjadi benda asing
dalam tubuh masyarakat itu.
Pernyataan Sadjipto Rahadjo terhadap kritik sistem
legalistik-positivistik, kritik tersebut juga diarahkan kepada
sistem pendidikan hukum di perguruan tinggi di tanah air yang
masih berorientasi kepada penyediaan tukang hukum bukan
ilmuwan-ilmuwan hukum sehingga hasilnya sarjana-sarjana
hukum berketerampilan craftsmanship, pendapat ini menjadi
debatable di kalangan pakar hukum, lebih ekstrem lagi
Ahmad Ali sejalan dengan pernyataan Sadjipto Rahadjo ia
menyatakan secara universal jika ingin keluar dari situasi
keterpurukan hukum, maka harus keluar dari belenggu
positivisme karena dengan menjadikan legalistik - positivistik
yang hanya berbasis peraturan tertulis (rule bound), maka akan
sulit untuk menangkap hakikat kebenaran.
Dari uraian di atas hakim haruslah mulai bergerak keluar
untuk tidak terkungkung hegemoni legal positivisme dan
beranjak menuju keterbukaan dan penerimaan nilai-nilai
hukum yang berkembang dalam rangka memberikan keadilan
masyarakat untuk mengangkat citra dan wibawa peradilan.
D. CATATAN AKHIR
Taat terhadap hukum tidak dicukupkan pada mengetahui
atau tidaknya seseorang pada undang-undang dan isi undangundang yang telah diundangkan, akan tetapi kesediaan dan
tidaknya seseorang membangun komitmen untuk menaatinya.
Hukum dalam wujudnya sebagai hukum positif memang
amat didambakan untuk menggantikan peran tradisi-tradisi
tidak tertulis yang hidup sebagian hukum rakyat yang
dikatakan tidak berkepastian, akan tetapi pantas untuk
dikhawatirkan pula untuk menjadi “dangkal” karena tidak lagi
dibentuk untuk mengekspresikan nilai etika atau estetika,
kecuali keniscayaan logis mengenai hubungan kausal antara
suatu peristiwa atau perbuatan dan akibat hukumnya dan
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kenyataan ius positivus itu pula lalu terdegradasi menjadi
instrumen kepentingan para penguasa.
Positivisasi yang dikerjakan dalam badan legislatif tidak
terlalu berhasil menggambarkan siratan-siratan moral casu quo
etik yang terkadung dalam mores (dan yang mungkin sudah
terkandung dalam folkways), sehingga positivisasi norma
hanya akan menghasilkan statemen-statemen teknis yang
menggambarkan adanya hubungan-hubungan kausal yang
mekanistik antara peristiwa dan akibatnya. Dengan demikian,
menegakkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan hanya
akan tersimak sebagai upaya yang lugas mekanistik, teknis
yang jelas-jelas hanya bersifat kausal-behavioral.
Diantara syarat yang hariis dipenuhi seorang hakim yang
hendak membilangkan dirinya ke dalam golongan kaum
profesional ialah penguasaannya atas suatu kemahiran
bermutu tinggi yang dapat dipakai untuk merealisasikan dalam
menjatuhkan putusan yang berkualitas, oleh karena the
professionals itu harus meluangkan waktu untuk menambah
pengetahuan di antaranya melalui pendidikan, pelatihanpelatihan yang tidak sesaat untuk menggapai keahlian tinggi
yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas yang
diamanatkan.
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DAMPAK PENCABUTAN BAP KEPOLISIAN
TERHADAP PUTUSAN
Mas Hushendar, SH., MH.

Salah satu di antara kesuksesan kinerja kepolisian adalah apabila
hasil penyidikan perkara pidana yang dituangkan dalam Berita Acuru
Pemeriksaan Kepolisian (BAPK) setelah diuji dalam persidangan
terhadap pasal yang didakwakan sebagai landasan fakta-fakta hukum
yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum terbukti dan
terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum oleh hakim, ini sebagai
realisasi pelaksanaan asas “due process o f law" (proses hukum yang
adil). BAPK telah dijadikan landasan dan acuan dalam pemeriksaan
perkara tersebut oleh hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
yang kebenaran isinya diakui oleh terdakwa dan para saksi, begitu pula
dengan barang bukti yang diajukannya. Ini wujud profesionalisme polri
dalam menciptakan ketenteraman dan keselamatan masyarakat dengan
menegakkan hukum berlandasan kebenaran, keadilan, dan kepastian
hukum, serta terpenuhi asas manfaat dan asas keseimbangan. Selaras
dengan Kode Etik Kepolisian Negara RI, bahwa setiap anggota polri
(insan rostra sewa-kottama) menegakkan hukum dan menghormati
kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat secara adil dan bijaksana,
(insan negarajanottama) menampilkan dirinya sebagai warga negara
yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga negara, dan (insan
annu canadharma) mampu mengendalikan diri dari perbuatanperbuatan penyalahgunaan wewenang.
Penampilan kekerasan, penekanan, sikap menakut-nakuti terhadap
terperiksa dalam proses penyidikan adalah etika kepolisian pada masa
penjajahan. Sebagaimana pula perilaku oknum pada masa peperangan,
dunia mafia dan premanisme untuk mendapatkan pengakuan orang
yang diperiksanya dilakukan dengan intimidasi.
Rekayasa BAPK atau BAPK yang tidak kredibel sebagaimana
BAPK perkara Bibit Samad Rianto dan Candra M. Hamzah yang dinilai
tim delapan bernuansa “kriminalisasi” (belum dibuktikan di
persidangan) akan mencederai citra kepolisian di era modem yang
penuh dinamika dan keterbukaan. Dengan demikian menjadi tuntutan
bagi para penyidik memiliki kedalaman ilmu, kecerdasan, keterampilan
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dan penguasaan teknik penyidikan untuk menghasilkan BAPK yang
dapat membantu dan memudahkan dalam proses pembuktian kesalahan
terdakwa oleh hakim di persidangan.
A. REALITA
Realita praktik persidangan masih dijumpai pencabutan
keterangan dalam BAPK oleh saksi dan terdakwa. Pencabutan ada
yang hanya beberapa keterangan saja, tetapi terdapat pula terhadap
seluruh keterangannya dalam BAPK. Pencabutan BAPK ini pun
dapat berlanjut oleh saksi-saksi dalam persidangan. Adakalanya
tidak satu hari persidangan, melainkan pada hari-hari persidangan
berikutnya. Tidak hanya terjadi dalam perkara pidana umum,
terdapat pula dalam perkara pidana khusus, seperti : korupsi,
illegal loging, dan HAM. Dalam perkara besar dan menarik
perhatian masyarakat, pencabutan BAPK acap kali terjadi
dibandingkan dengan perkara kecil seperti pencurian.
Sebagaimana masih tersirat dalam ingatan kita dalam perkara
pembunuhan tokoh HAM Munir dengan terdakwa Muchdi PR. 5
(lima) orang saksi kunci telah mencabut keterangannya dalam
BAPK yang isinya signifikan, yaitu : Pengakuan adanya
penyerangan, rapat koordinasi pejabat pemerintah dengan pajabat
militer, suara letusan senjata, dan pembentukan kelompokkelompok pengamanan sipil. Dampaknya terdakwa Muchdi PR
diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan
Mahkamah Agung RI sebagai “The last corner stone” (Muara
terakhir suatu proses peradilan). Demikian pula dalam perkara
illegal loging terdakwa Adelin Lis, kasus pembunuhan dengan
terdakwa Charter Refra, Emang Refra, dan Rais Texas saksi-saksi
telah menarik dan mencabut beberapa keterangannya dalam
BPAPK. Untuk perkara korupsi yang keterangan dalam BAPK-nya
dicabut oleh terdakwa adalah dalam perkara terdakwa Aulia Pohan.
Dan beberapa waktu yang lalu dengan adanya kinerja Tim Delapan
sebagai pencari fakta menyelidiki kinerja kepolisian terhadap
penanganan kasus pidana Bibit Samad Rianto dan Candra M.
Hamzah. Saksi kunci Ary Muladi kasus dua pimpinan KPK
mencabut keterangan dalam BAPK tanggal 15 Juli 2009 yang
mengatakan uang tersebut sampai ke pimpinan KPK melalui Ade
Rahardja, tetapi yang betul uang tersebut ia serahkan kepada
Julianto (missinglink) untuk diserahkan kepada pimpinan KPK. Ini
langka terjadi karena umumnya pencabutan BAPK terjadi dalam
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persidangan. Terdakwa Daniel Daeng Sabon pembunuh Nasrudin
dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang mengaku beberapa
kali disiksa sehingga ia mencabut beberapa keterangan dalam
BAPK. Saksi Kombes Pol williardi Wizard dalam sidang di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengaku mendapat perintah dan
ditekan dari petinggi Mabes Polri agar berbohong saat dibuat
BAPK oleh penyidik untuk menjerat Ketua KPK Antasari Azhar.
B. LATAR BELAKANG
Alasan pencabutan BAPK adalah sebagai berikut :
1. Terdakwa atau saksi mendapat tekanan, paksaan, kekerasan
psikis, fisik saal diperiksa oleh penyidik kepolisian dengan
mengarahkan keterangan sesuai yang diharapkan.
2. Terdakwa atau saksi saat diperiksa penyidik dalam keadaan
lelah, kalut, tidak konsentrasi, dan shock karena berhari-hari
diperiksa dan statusnya belum menentu apakah ia akan
ditahan?
3. Saksi atau terdakwa merasa tertekan dan ketakutan karena
baru pertama kali berurusan dengan polisi.
4. Saksi atau terdakwa tidak konsentrasi mendengarkan
keterangannya dalam BAPK yang dibacakan oleh penyidik
sekalipun tiap halaman telah diparaf dan akhir halaman ia
tanda tangani.
5. Saksi tidak pernah memberikan pernyataan sebagaimana
tersurat dalam BAPK melainkan pernyataan itu keterangan
saksi lain.
6. Keterangan saksi satu dengan saksi lainnya dalam BAPK sama
persis sampai titik komanya.
7. Saksi saat diperiksa penyidik dalam keadaan sadar dan tanpa
dipaksa, tetapi masih trauma karena baru kehilangan saudara
kandungnya sebagai korban pembunuhan.
Selain alasan yang melatarbelakangi pencabutan BAPK
tersebut adalah situasi dan kondisi pada saat saksi dan terdakwa
diperiksa, juga terjadi oleh faktor tertentu pada saat ia diperiksa
memberikan keterangan dalam persidangan.
Dukungan masa penonton terdakwa atau saksi korbanAorban
yang besar dan arogan secara psikologis mempengaruhi keberanian
saksi atau terdakwa bicara benar mempertahankan keterangannya
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dalam BAPK. Demikian halnya sederet Penasihat Hukum yang
mendampingi terdakwa atau terdakwanya bekas atasan (Boss)
saksi, dapat menyebabkan pula pencabutan keterangan BAPK oleh
saksi.
Hubungan demikian yang berakibat pencabutan BAPK oleh
para saksi dalam persidangan, terjadi dalam perkara terdakwa
Muchdi PR mantan Deputi V BESI yang didakwa membunuh
pejuang HAM Munir dimana lima orang saksi pegawai BIN telah
mencabut keterangannya yang diberikan dalam BAPK.
Menghadapi keadaan seperti ini, upaya yang dilakukan Penuntut
Umum adalah menghadirkan saksi verbal lisan (penyidik) di
persidangan yang akan ditanya apakah saat pemeriksaan saksisaksi itu ada paksaan/tekanan atau tidak? Saksi verbal lisan akan
menjawab proses pemeriksaan telah susuai prosedur dan tidak ada
paksaan atau kekerasan saat pemeriksaan terhadapnya.
Sebagai langkah antisipasi untuk mencegah keadaan demikian,
hakim ketua sidang dapat meminta terdakwa untuk ke luar dari
ruang sidang sebelum mendengar keterangan saksi, dan setelah
selesai diperiksa diberitahukan kepada terdakwa apa yang saksi
diterangkan tersebut untuk menanggapinya (Pasal 173 jo. Pasal
164 KUHAP). Pengaturan demikian terdapat pula dalam Pasal 58
Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan
maksud untuk melindungi terdakwa anak.
Dalam Pasal 9 Ayat (1) dan 2 UU No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan saksi yang merasa
dalam ancaman besar maka atas persetujuan hakim dapat tanpa
hadir langsung dalam pengadilan, melainkan dengan memberikan
kesaksian secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat
yang berwenang dan membubuhkan tandatangannya pada berita
acara yang memuat kesaksian tersebut maupun secara langsung
melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang
berwenang. Demikian halnya dalam perkara HAM yang berat,
perlindungan saksi dan korban mengacu kepada Pasal 34 UU No.
26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan PP No. 2 Tahun 2002
tentang Tata cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam
Pelanggaran HAM yang Berat. PP No. 2 Tahun 2002 mengatur
perlindungan atas ancaman fisik dan mental, perlindungan dalam
bentuk perahasiahan identitas dan perlindungan hak untuk
diperiksa di persidangan tanpa hadirnya terdakwa.
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Penarikan keterangan dalam BAPK oleh saksi di sidang
pengadilan dapat disebabkan pula karena tidak berfungsinya peran
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga saksi menduga
merasa tidak aman untuk menyampaikan keterangan yang benar di
muka persidangan.
Landasan yuridis yang berpengaruh terhadap pencabutan
BAPK ini adalah Pasal 185 Ayat (1) jo. Pasal 189 Ayat (1)
KUHAP yang berbunyi : Keterangan saksi dan keterangan
terdakwa sebagai alat bukti, yang saksi dan terdakwa nyatakan di
sidang paugadilan. Ketentuan ini terlepas karena adanya BAPK
yang tidak mengungkapan kejadian yang benar atau bukan
sehingga mendorong saksi dan terdakwa mencoba mencabut
keterangannya dalam BAPK. Tidak semua pencabutan BAPK ini
terdakwanya diputus bebas oleh pengadilan, seperti dalam perkara
korupsi terdakwa Aulia Pohan dan terdakwa Antasari sebagai
dalang pembunuhan Nasrudin Zulkamaen tetap dinyatakan
bersalah dan dihukum.
C. SIKAP HAKIM
Sikap hakim dalam menghadapi keterangan saksi dalam
persidangan berbeda dengan dalam BAPK, hakim mengingatkan
saksi dan minta keterangan mengenai perbedaan tersebut kemudian
dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang (Pasal 163
KUHAP), tetapi terhadap terdakwa KUHAP tidak mengaturnya.
Namun sebelumnya hakim akan membacakan dan atau
menunjukkan keterangan dalam BAPK yang disangkal saksi
tersebut, kemudian hakim mengingatkan bahwa saksi telah
disumpah sesuai agama dan menurut hukum (Pasal 160 Ayat (3)
KUHAP) agar memberikan keterangan yang benar sesuai apa yang
dialami, didengar, dan dilihat, tidak boleh menambah atau bahkan
mengurangi, dan menanyakan mengapa keterangannya sekarang
berbeda karena apabila keterangannya tidak benar (palsu) selain
dilaknat Tuhan juga dapat dipidana.
Selain itu harus ada sikap tegas dari hakim terhadap penarikan
dan pencabutan BAPK oleh saksi atau terdakwa tersebut dapat
dibenarkan dan beralasan atau tidak. Ini penting untuk menilai
kualitas keterangan saksi atau terdakwa dan kepentingan
pemprosesan pidana saksi tersebut telah memberikan keterangan
palsu. Di samping memang untuk kepentingan pembuktian dapat
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diperoleh dari keterangan lainnya yang saling berhubungan dan
terdapat persesuaian.
Upaya represif dan preventif terhadap saksi yang memberikan
keterangan palsu diperlukan peran aktif hakim dan penuntut umum
untuk menindaklanjutinya karena selama ini ketentuan Pasal 174
KUHAP jo. Pasal 242 KUHPidana kurang diberdayagunakan.
Indikasi lain saksi dapat dijerat ketentuan ini sebagaimana
dijumpai dalam pemeriksaan saksi di persidangan banyak
mengatakan tidak tahu dan tidak ingat atas pertanyaan hakim dan
Penuntut Umum. Dalam tindak pidana narkotika saksi yang
memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan pengadilan
dipidana penjara dan denda (Pasal 95 UU No. 22 Tahun 1977.
Secara yuridis formil pencabutan BAPK tidak diatur secara
jelas, tetapi dalam praktik peradilan sah-sah saja sepanjang tidak
memanfaatkan momen, tetapi dilandasi oleh alasan rasional dan
realita fakta (bukti-bukti) yang menyebabkan ia tertekan dan
terpaksa hams memberikan keterangan yang diinginkan dan
diarahkan oleh penyidik. Di sini hakim hams jeli, tanggap dan
memiliki ketajaman (scherpzinnigheid) untuk menilai dan
mengungkap fakta-fakta mana yang benar dan mana pula yang
direkayasa untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara
individual (individual responsibility). Ini sesuai dengan tugas dan
kewajiban serta jiwa seorang hakim untuk mengadili terdakwa
(willingness), juga fair dan tidak memihak (impartiality). Oleh
karena dapat terjadi pencabutan keterangan dalam BAPK
mengenai hal yang sesungguhnya menguatkan dakwaan Jaksa
Penuntut Umum? Dalam menilai pencabutan pengakuan terdakwa
atau saksi dalam BAPK di persidangan lebih pelik dibandingkan
dengan menilai kebenaran pengakuan terdakwa atau saksi di
persidangan. Yang terakhir ini pun jangan begitu saja diterima
karena dapat terjadi keterangan tersebut bohong. Bukankah
bemlang kali pengadilan telah menjatuhkan terhadap orang yang
tidak bersalah, kemudian ia dibebaskan setelah ada upaya hukum
peninjauan kembali. Oleh karena itu, pencabutan BAPK oleh saksi
Ary Muladi kebenarannya hams dibuktikan di persidangan untuk
menguji apakah bohong atau tidak.
Modus konvensional dengan cara menyakiti anggota tubuh
(digencet, dipukul, disulut rokok, diancam) tak mudah dibuktikan
oleh saksi atau terdakwa di persidangan karena bekas
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penganiayaan sudah tidak ada dan tidak ada yang dapat dijadikan
saksi untuk membongkar peristiwa tersebut. Penyidik yang
dihadirkan di persidangan untuk dikonfrontasi menyangkal telah
terjadinya kekerasan dan pemaksaan tersebut. Misal alasan telah
terjadi pemukulan pada saat diperiksa penyidik apabila tenggang
waktu dengan persidangan di pengadilan hanya dua bulan, maka
bekas luka pemukulan tersebut harus masih ada. Jika tidak, alasan
terdakwa demikian tidak kuat untuk mencabut BAPK. Pernah
terjadi pula terdakwa di persidangan mencabut hasil rekonstruksi
dari kepolisian dengan alasan karena diancam petugas penyidik,
Alasan pencabutan BAPK yang tidak meyakinkan hakim,
sebaliknya akaii menjadi bumerang dinilai terdakwa menyulitkan
persidangan sehingga akan memberatkan hukuman baginya.
Menurut yurisprudensi pencabutan BAPK oleh terdakwa di
persidangan yang tidak diterima oleh hakim merupakan petunjuk
untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Sama halnya keterangan
tersebut dengan yang dimaksud Pasal 189 Ayat 2 KUHAP untuk
membantu mendapatkan alat bukti lain di persidangan akan
kesalahan terdakwa.
Pencabutan pengakuan terdakwa yang terlanjur diberikan di
sidang pengadilan (bukan pencabutan BAPK), pengaturannya
ditemukan dalam Pasal 390 HIR. Hal demikian dibenarkan asal
didukung oleh alasan dan alat bukti yang memadai.
Pencabutan BAPK adalah sifat kodrati manusia karena pada
hakikatnya selalu berusaha untuk membela diri, menutup
kesalahannya dan menghindari diketahui orang lain atau bebas dari
ancaman hukuman. Berlaku bagi si lemah, apalagi bagi si kuat.
Kenyataan membuktikan pemegang kekuasaan dan si kantong
tebal sulit dijerat hukum.
Telah banyak yurisprudensi tentang pencabutan BAP oleh
terdakwa dan saksi, ditegaskan pencabutan yang dibenarkan
apabila terdapat alasan yang mendukung dan diterima logika. Jika
tidak malah akan menjadi bukti kesalahan terdakwa. Sebagaimana
dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Kr/
1959 tanggal 23 Februari 1960 pengakuan terdakwa di luar sidang
yang dicabut di sidang pengadilan tanpa alasan yang berdasar
merupakan petunjuk bagi kesalahan terdakwa.
Pencabutan BAPK oleh terdakwa di sidang pengadilan yang
beralasan dan dapat diterima hakim seperti kasus, ada dua orang
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terdakwa yaitu seorang ibu dan seorang anak didakwa membunuh
suaminya yang stres ditemukan meninggal di suatu tempat terbuka
jauh dari rumahnya. Pengakuannya membunuh dalam BAPK
karena dipaksa dengan kekerasan oleh penyidik, dan penyidik
mendasarkan pada keterangan seorang anaknya yang lain yang
mengaku membunuh ayahnya, kemudian ia melarikan diri. Di
persidangan kedua terdakwa mengatakan mereka tidak merasa
malu atas penyakit yang diderita korban, bahkan lagi diusahakan
untuk diobati, serta masa tega membunuh suami/ayah sendiri.
Sedangkan tidak ada seorang saksi pun yang melihat si korban
dibunuh, demikian pula seorang anaknya yang mengaku
membunuh ayahnya telah melarikan diri belum tertangkap.
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HUKUM MATERIIL PERKAWINAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
Bagir Manan

A. PEMBUKA RISALAH
Bahan diskusi yang dicatat di bawah akan dibagi menjadi dua
lema: Pertama; umum, maksudnya mengenai hukum materiil di
lingkungan badan peradilan pada umumnya. Kedua; catatan
mengenai RUU Hukum Materiil Peradilan Agama di Lingkungan
Peradilan Agama.
B. PENGERTIAN IIUKUM MATERIIL
Sebutan hukum materiil (materiele recht, atau substantive law)
bukan sebutan normatif tetapi sebutan ilmiah (keilmuan). Karena
itu tidak ada suatu undang-undang yang menambahkan kata
“materiil” untuk membedakan dengan undang-undang yang bukan
undang-undang materiil atau bukan hukum materiil, melain-kan
cukup disebut undang-undang tentang UU tentang Agraria, UU
tentang Hukum Lingkungan, dan lain-lain atau cukup disebut Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.
Secara keilmuan, sebutan hukum materiil sebagai cara
membedakan dengan hukum formal (formeel recht, law o f
procedure/procedural law). Dalam bahasa Indonesia secara baku baik sebutan ilmiah maupun normatif - hukum formal disebut
hukum acara.
Perlu juga kehati-hatian agar tidak rancu dengan sebutan
undang-undang dalam arti materiil (wet in materiele zijn). Undangundang dalam arti materiil adalah semua keputusan yang memuat
aturan tingkah laku yang mengikat (secara) umum. Segala jenis
peraturan perundang-undangan seperti diatur UU No. 10 Tahun
2004 ditambah Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan
Bupati, Peraturan Walikota, Peraturan Kepala Desa (kalau ada)
adalah undang-undang dalam arti materiil. Ada pula undangundang dalam arti formal (wet in formele zijn) yaitu suatu undangundang (berbentuk undang-undang) tetapi tidak mengikat (secara)
umum. Dinamakan undang-undang semata-mata karena ditentukan
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UUD, atau ditentukan undang-undang. Misalnya, UU APBN
adalah undang-undang formal karena perintah UUD. Undangundang tentang pembentukan provinsi, pembentukan kabupaten
atau pembentukan kota, adalah undang-undang karena ditentukan
undang-undang hams dibentuk dengan undang-undang. Hal yang
sama untuk UU tentang pembentukan pengadilan tingkat banding
(UU tentang Pembentukan Provinsi Banten, UU tentang
Pembentukan Kabupaten Simelungun). Ada pula yang
berpendapat, undang-undang tentang suatu perjanjian internasional
adalah undang-undang formal, karena undang-undang tersebut
tidak serta merta mengikat umum. Agar mengikat umum
diperlukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan
pelaksanaan (implementing law atau implementing regulation).
Ada pula yang berpendapat, Undang-Undang Perjanjian
Internasional adalah undang-undang dalam arti materiil karena
serta mengikat (secara) umum. Menurut pendapat saya, UU
Perjanjian Internasional ada yang bersifat materiil (undang-undang
materiil) dan undang-undang formal, tergantung pada subjek yang
diikat. Kalau materi muatan (akan) mengikat umum (rakyat atau
warga negara) adalah undang-undang materiil. Kalau hanya
mengikat negara (sebagai organisasi) atau hanya pemerintah,
adalah undang-undang formal. Namun, perlu dicatat - seperti
sebutan hukum materiil dan hukum formal - sebutan undangundang materiil atau undang-undang formal adalah sebutan
keilmuan bukan sebutan normatif.
Kembali pada pengertian. Apakah yang dimaksud dengan
Hukum Materiil dan Hukum Formal?
Hukum Materiil (substantive law) adalah kumpulan asas dan
kaidah yang mendeskripsikan (melukiskan) hak-hak dan atau
kewajiban-kewajiban, perintah-perintah dan atau laranganlarangan, atau petunjuk-petunjuk yang boleh atau tidak boleh
dilakukan, yang dibenarkan atau dibenarkan dilakukan, atau tata
cara yang harus ditempuh untuk mendapat atau mewujudkan
sesuatu. Misalnya : UU tentang Perseroan Terbatas, UU tentang
Agraria, UU tentang Lingkungan, dan lain-lain (termasuk juga
KUHPidana, KUHPerdata, KUHDagang).
Hukum Formal atau Hukum Acara (law o f procedure) adalah
kumpulan asas dan kaidah mengenai tata cara menegakkan atau
mempertahankan hukum materiil. Dalam sebutan “menegakkan”
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atau “mempertahankan (enforcement, handhaving), tertera makna
sebagai reaksi atas pelanggaran atau dugaan pelanggaran atau
ketidaktaatan atau dugaan ketidaktaatan terhadap (atas) hukum
materiil. Berdasarkan kepentingan di atas, hukum acara dapat
dipandang sebagai derivasi atau turunan hukuman materiil. Tanpa
hukum materiil tidak diperlukan hukum acara (hukum formal).
Dapat pula dikatakan, hukum acara (hukum formal) adalah alat
(instrumen) untuk menegakkan atau mempertahankan hukum
materiil. Meskipun sebagai derivaat atau instrument, hukum acara
hukum foimal sangat penting. Tanpa hukum acara (hukum formal),
hukum materiil tidak dapat ditegakkan atau dipertahankan.
Pentingnya hukum acara (hukum formal) dapat pula dikaitkan
dengan asas negara hukum. Hukum acara (hukum formal)
merupakan salah satu cara mewujudkan negara hukum. Di satu
sisi, hukum acara (hukum formal) mengatur tata cara pejabat
penegak hukum menjalankan wewenang(termasuk batas-batas
wewenang) agar tidak sewenang-wenang. Di sisi lain, hukum acara
mengatur tata cara memperlakukan dan tata cara pencari keadilan
mempertahankan atau memperoleh haknya. Sebagai contoh hukum
acara, yaitu HIR, Rv, KUHAP. Tetapi ada juga undang-undang
yang menggabung hukum materiil dan hukum acara. Misalnya :
Dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara sekaligus memuat hukum
materiil dan hukum acara. Begitu pula UU Mahkamah Agung dan
lain-lain.
Dengan demikian, hukum formal atau hukum acara dapat juga
disebut kumpulan asas dan kaidah mengenai tata cara melakukan
reaksi atas pelanggaran atau dugaan pelanggaran atau ketidaktaatan
atau dugaan ketidaktaatan terhadap hukum materiil. Siapa dapat
melakukan reaksi? Sejak ada organisasi negara, lebih-lebih
berdasarkan negara hukum, wewenang menegakkan atau
mempertahankan sebagai reaksi atas pelanggaran atau memper
tahankan sebagai reaksi atas pelanggaran atau dugaan pelanggaran,
ketidaktaatan atau dugaan ketidaktaatan adalah tanggung jawab
negara atau pemerintah. Inisiatif reaksi dapat semata-mata datang
dari negara atau pemerintah (pidana umum) atau bermula dari
pencari keadilan (delik aduan, atau gugatan keperdataan). Untuk
memperkuat negara atau pemerintah yang menegakkan atau
mempertahankan hukum, maka dilarang orang perorang atau
kelompok menegakkan atau mempertahankan hukum sendiri
seperti yang terjadi sebelum ada negara. Menegakkan atau
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mempertahankan hukum sendiri lazim disebut mengadili sendiri
(eigenrichting). Larangan menegakkan hukum sendiri juga berlaku
sekalipun sudah diperjanjikan (seperti parate eksekusi).
Kemudahan parate eksekusi, karena tidak perlu melalui suatu
gugatan, melainkan langsung meminta eksekusi.
Dalam perkembangan, tidak selamanya penegakan atau
mempertahankan hukum dilakukan negara atau pemerintah.
Berbagai upaya penegakan hukum dapat dilakukan oleh
masyarakat sendiri, bahkan dianjurkan. Apakah berarti kembali
pada keadaan alamiah (state o f nature) sebelum ada negara? Sama
sekali tidak. Pada masa keadaan alamiah, tidak ada tata cara
menegakkan atau mempertahankan hukum. Setiap orang atau
kelompok dapat mengambil tindakan sesuai kemauan, kekuatan
dan kemampuannya. Hobbes menyebutkan survival o f the fittest.
Tidak demikian, penegakan atau mempertahankan hukum oleh
perorangan atau kelompok di zaman sekarang. Mereka terikat pada
tata cara yang diatur negara atau pemerintah seperti arbitrase,
mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Dorongan menegakkan atau
mempertahankan hukum oleh perorangan atau kelompok
masyarakat dikembangkan dalam upaya mencari jalan yang lebih
efisien (murah dan cepat) dan menuju penyelesaian yang disebut
win-win solution. Saya sengaja mengaitkan mediasi, arbitrase
sebagai bagian dari upaya menegakkan atau mempertahankan
hukum, tidak seperti biasa sebagai cara menyelesaikan sengketa.
Pertama; khusus mediasi tidak hanya berlaku untuk sengketa
keperdataan, tetapi juga pidana (restorative justice). Arbitrase
adalah penyelesaian atas dasar hukum yang dipandang saling
menguntungkan antara kedua pihak.
Kedua; menghindari pelanggaran atau sengketa hukum melalui
pranata mediasi atau arbitrase pada dasarnya merupakan suatu
bentuk penegakan hukum.
Ketika masih bekerja di Mahkamah Agung, baik secara lisan atau
tulisan saya katakan, tugas hakim (pengadilan) tidak sekadar
memutus perkara melainkan menyelesaikan perkara. Kalau hanya
memutus, dapat terjadi suatu putusan justru melahirkan perkara
bam. Terhadap lingkungan peradilan agama, prinsip tersebut
sangat saya tekankan, karena sengketanya menyangkut sengketa
keluarga. Sering saya sampaikan, tugas hakim agama dalam
perkara perceraian hams ditekankan pada upaya mengutuhkan

568

kembali keluarga yang retak (bukan justru mengukuh-kan
keretakan). Karena itu tugas utama hakim agama tidak
mengedepankan menolak atau mengabulkan gugatan melainkan
mendamaikan mereka. Usaha damai melalui mediasi hams menjadi
sendiri peradilan agama.
C. SUMBER DAN ANEKA RAGAM HUKUM MATERIIL
Sumber hukum materiil serupa dengan sumber hukum formal,
karena itu dalam pengajaran, hanya disebut sumber hukum yang
dapat dibedakan menjadi :
(1) Hukum tertulis.
(2) Hukum tidak tertulis.
(3) Kebiasaan-kebiasaan yang bukan hukum.
(4) Kaidah etik.
(5) Ajaran-ajaran hukum.
(6) Perjanjian.
(1) Hukum tertulis
Hukum tertulis dapat dibedakan antara peraturan perundangundangan dan bukan peraturan perundang-undangan.
Peraturan pemndang-undangan meliputi semua peraturan
perundang-undangan yang disebut dalam UU No. 10 Tahun
2004 ditambah Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur,
Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, dan Peraturan Kepala
Desa.
Hukum tertulis yang bukan peraturan pemndang-undangan
meliputi keputusan konkret-individual (beschikkingen),
Peraturan (aturan) kebijakan (beleidsregels), perencanaan
(plannen), dan lain-lain (di Belanda disebut “besluit van
algemene strekking”).
(2) Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis meliputi Hukum
Adat, hukum kebiasaan yang bukan Hukum Adat, hukum
yurisprudensi (putusan hakim), kebiasaan ketata-negaraan, dan
hukum-hukum agama yang belum ditransformasikan ke dalam
hukum tertulis.
(3) Kebiasaan-kebiasaan yang bukan hukum, seperti tata krama,
adat istiadat, tradisi, pepatah petitih, petunjuk -petunjuk moral.
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(4) Kaidah etik. Kaidah etik adalah kaidah disiplin dikalangan
profesi yang lazim disebut kode etik atau professional ethic.
(5) Ajaran-ajaran hukum. Ajaran-ajaran (doktrin) hukum adalah
teori, konsep, dan pendapat ahli hukum yang diterima sebagai
mjukan dalam praktik hukum.
(6) Perjanjian keperdataan atau perikatan keperdataan. Perjanjian
keperdataan yaitu kata sepakat antara dua atau lebih subjek
hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi.
Perjanjian yang dibuat sesuai dengan syarat-syarat umum
seperti diatur Pasal 1320 BW, dan syarat-syarat khusus yang
diatur suatu undang-undang mempunyai kekuatan undangundang bagi pihak-pihak pembuat perjanjian. Bahkan dalam
keadaan tertentu, perjanjian, mengikat pihak ketiga seperti
suami atau istri, ahli waris, dan lain-lain. Perjanjian
keperdataan dapat dibuat secara autentik yang disebut akta
autentik
{authentick-acte)
atau
di
bawah
tangan
(onderhandsacte). Akta autentik mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna, kecuali dapat dibuktikan hal-hal yang
membatalkan atau dapat membatalkan, seperti ternyata tidak
memenuhi salah satu atau beberapa syarat Pasal 1320 BW,
atau dibuat oleh orang atau pejabat yang tidak berwenang, atau
isinya bertentangan dengan hukum, kesusilaan atau alasanalasan hukum lainnya. Akta di bawah tangan, seperti
perjanjian di bawah tangan (onderhands overeenkomst), yang
diakui para pihak atau penanda tangan mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta autentik, tetapi kalau tidak diakui
salah satu pihak atau penanda tangan tidak mempunyai
kekuatan pembuktian apa pun, kecuali dibuktikan penolakan
itu suatu kebohongan (kebohongan hams dibuktikan).
Perikatan keperdataan yang bukan perjanjian yang dilakukan
sesuai dengan syarat undang-undang juga mempunyai
kekuatan undang-undang, seperti perikatan perkawinan.
Dalam Islam - kalaupun perkawinan digolongkan sebagai
perjanjian - bukanlah antara calon suami dan calon istri,
melainkan antara calon suami dan wali calon istri. Calon istri
terkait karena “setuju” atas tindakan walinya yaitu bersedia
dinikahkan dengan calon suami. Ini contoh, suatu perjanjian
atau perikatan yang mengikat pihak ketiga (pengantin
perempuan). Karena itu, tidak tepat kalau perikatan

570

perkawinan disebut perikatan perjanjian sekalipun disebut
perjanjian suci. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan
istri dalam perkawinan tidak timbul karena diatur dalam
perikatan nikah, melainkan semata-mata akibat akad nikah.
D. HUKUM MATERIIL YANG DITEGAKKAN ATAU
DIPERTAHANKAN PERADILAN AGAMA
Pengadilan adalah salah satu pranata (instrumen) negara
yang menegakkan dan mempertahankan hukum - antara lain pengadilan
agama atau peradilan agama. Selain badan
peradilan atau pengadilan, penegakan atau mempertahankan
hukum dilakukan oleh aparatur-aparatur lain di kepolisian,
kejaksaan, advokat. Di lingkungan birokrasi (administrasi
negara), penegakan hukum dilakukan oleh (lembaga)
pemasyarakatan, keimigrasian, bea cukai, penegakan hukum
secara administratif (misalnya pencabutan izin bangunan,
pencabutan izin berdagang, tindakan penertiban, dll).
Penegakan hukum juga dijalankan oleh berbagai lembaga
sosial yang diakui atau dikuatkan oleh hukum seperti arbitrase,
mediasi. Semua pranata penegakan (penegak) hukum yang
disebut di atas, adalah penegakan (penegak) hukum (yang
bersifat) represif. Tidak kalah penting adalah penegakan
(penegak) hukum (secara) preventif.
Penegakan hukum secara preventif dilakukan melalui
(oleh) :
Pertama; ketaatan terhadap hukum. Ketaatan pada hukum
merupakan senjata sosial yang sangat ampuh sebagai sarana
penegakan hukum. Secara tradisional, - paling tidak - ada dua
cara mendorong (menekan) ketaatan pada hukum.
(1) Memuat syarat-syarat dengan berbagai rincian yang jelas
yang akan memudah-kan menunjukkan, atau menemukan,
atau membuktikan telah terjadi pelanggaran. Syarat-syarat
yang bermacam-macam itu diharapkan mendorong kehatihatian dan ketaatan pada hukum.
(2) Meninggikan ancaman atau pengenaan hukuman (pidana
atau administrasi).
Dalam kenyataan (sosiologis), instrumen-instrumen di
atas tidak pernah memadai mendorong ketaatan pada hukum.
Syarat-syarat yang berat atau complicated dapat menyebabkan
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hukum tidak efisien dan efektif serta justru mendorong
berbagai penyelundupan hukum atau menyemarakkan caracara yang tidak sehat seperti sistem perantara, percaloan,
menggunakan orang dalam, dan lain sebagainya. Demikian
pula pranata meninggikan ancaman atau pengenaan hukuman,
ternyata sama sekali tidak efektif sebagai upaya mendorong
ketaatan pada hukum.
Instrumen lain, untuk mendorong ketaatan pada hukum
adalah :
(1) Hukum dirumuskan (digambarkan) secara sederhana dan
mudah dimengerti yang akan memudahkan individu atau
masyarakat melaksanakan dan menaati.
(2) Hukum sebagai sarana kemudahan (fasilitas) atau pemberi
manfaat. Hukum harus berorientasi pada memberi
kemudahan dan manfaat, bukan menjadi sumber kesulitan
atau beban yang berlebihan.
Kedua; mengefektifkan pengawasan.
Pengawasan yang efektif akan mendorong ketaatan pada
hukum. Tetapi pengawasan yang baik bukan terutama
menemukan kesalahan, tetapi pembinaan. Prinsip ini
didasarkan pada asas “mencegah lebih baik dari menindak”.
Ketiga; faktor sosial-budaya dan keyakinan umum.
Selama ini, pembicaraan mengenai hubungan hukum
dengan masyarakat terbatas pada tuntutan agar hukum atau
penegakan hukum mencerminkan kenyataan-kenyataan yang
hidup dalam masyarakat (seperti rasa keadilan masyarakat).
Hukum yang baik tidak selalu mencerminkan kenyataan
masyarakat, melainkan sebagai sarana kemajuan dan
perubahan masyarakat. Dalam keadaan demikian, justru
masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan hukum.
Kesadaran masyarakat untuk berubah sesuai dengan tuntutan
hukum baru sangat penting mendorong ketaatan pada hukum.
Kembali pada hukum materiil yang diterapkan atau
ditegakkan pengadilan (peradilan) agama. Berdasarkan UU
No. 3 Tahun 2006, hukum materiil yang diterapkan atau
ditegakkan pengadilan agama meliputi hukum perkawinan,
hukum waris, hukum wasiat, hukum hibah, hukum wakaf,
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hukum zakat, hukum infak, hukum sedekah, hukum ekonomi
syariah.
Dari bermacam-macam hukum yang disebutkan di atas,
hanya hukum materiil ekonomi yang dengan tegas menyebut
hukum ekonomi syariah. Bagaimana dengan hukum materiil
yang lain.
Secara historis peradilan agama adalah peradilan untuk
menegakan hukum syariah bagi orang-orang yang beragama
Islam dalam batas batas yang ditentukan undang undang.
Namun sejak peradilan agama mendapat wewenang
memeriksa dan mengadili hukum ekonomi syariah, peradilan
agama tidak hanya memeriksa dan mengadili subjek yang
beragama Islam. Untuk perkara hukum ekonomi syariah,
pihak-pihak dapat terdiri dari subjek atau subjek-subjek yang
tidak beragama Islam, sepanjang pihak atau pihak-pihak
tersebut secara sukarela (atas kemauan sendiri) memilih
menggunakan pranata-pranata yang menerapkan hukum
ekonomi syariah (seperti perbankan syariah, arbitrase syariah),
atau dulu disebut penundukan sukarela (vrijwillegeonderwerping). Tetapi perlu ditegaskan, kemungkinan subjek yang
tidak beragama Islam diperiksa dan diadili oleh peradilan
agama, hanya menyangkut hubungan dan perbuatan hukum
ekonomi syariah. Wewenang lain, hanya berlaku untuk subjek
yang beragama Islam.
Perlu diperhatikan, selain hukum syariah, peradilan agama
juga menegakkan peraturan perundang-undangan seperti UU
No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, yurisprudensi dan
pedoman-pedoman seperti Kompilasi Hukum Islam (Instruksi
Presiden RI No. 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama
No. 154 Tahun 1991).-Dari uraian di atas, dapat disimpulkan
ada dua (sumber) hukum materiil peradilan agama yaitu
hukum syariah dan hukum negara.
E. HUKUM MATERIEL PERKAWINAN DI LINGKUNGAN
PERADILAN AGAMA
1.

Rezim Hukum Materiil Perkawinan
Menurut BW, hukum perkawinan termasuk ke dalam
hukum keperdataan. Sebetulnya, hukum perkawinan tidak
semata-mata hukum keperdataan. Keharusan mencatatkan
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perkawinan di Kantor Catatan Sivil (Burgelijkestand)
sebagai satuan jabatan administrasi negara, menunjukkan
perkawinan diatur juga (masuk ke dalam) hukum
administrasi negara. Sekarang bagi yang melangsungkan
perkawinan menurut agama Islam, tidak hanya dicatat
oleh pejabat administrasi negara, tetapi langsung di
hadapan pejabat administrasi negara (Pegawai Kantor
Urusan Agama). Selain hukum administrasi negara,
hukum perkawinan mengandung pula rezim hukum
pidana, misalnya, seperti dimuat UU No. 1 Tahun 1974,
Pasal 61, PP No. 7 Tahun 1975, Pasal 45. Dengan
demikian, hukum perkawinan sekaligus sebagai rezim
hukum keperdataan, hukum administrasi negara, dan
hukum pidana.
2.

Aneka Ragam Hukum Materiil Perkawinan
Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 UU No. 7 Tahun
1989, ada 22 bidang hukum materiil perkawinan yang
menjadi wewenang (kompetensi) peradilan agama, yaitu :
(1) izin beristri lebih dari satu orang;
(2) izin perkawinan bagi yang belum melampaui umur 21
tahun, karena ada perbedaan pendapat antara wali,
atau keluarga;
(3) dispensasi perkawinan;
(4) pencegahan perkawinan;
(5) penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
(6) pembatalan perkawinan;
(7) gugatan kelalaian kewajiban suami atau istri;
(8) perceraian karena talak;
(9) gugatan perceraian;
(10) penyelesaian harta bersama;
(11) penguasaan anak;
(12) ibu sebagai pemikul biaya pemeliharaan dan
pendidikan anak;
(13) kewajiban memberikan nafkah atau melaksanakan
kewajiban kepada bekas istri;
(14) keabsahan anak;

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

pencabutan kuasa orang tua;
pencabutan kuasa wali;
penunjukan wali oleh pengadilan;
penunjukan wali, karena orang tua tidak menunjuk
wali;
ganti rugi terhadap wali;
asal usul anak;
permohonan memberi keterangan untuk perkawinan
campuran;
kedudukan perkawinan sebelum UU No. 1 Tahun
1974.

Wewenang-wewenang di atas ditambah pula yang
semata-mata ada dalam batang tubuh undang-undang
seperti syarat-syarat perkawinan, atau syarat-syarat
menurut hukum syariah lainnya. Daftar kompetensi di
dalam batang tubuh atau rincian (tambahan) oleh
penjelasan - sepanjang bagi yang beragama Islam
memuat dua macam hukum materiil.
(1) Hukum materiil yang bersumber atau sematamata berdasarkan hukum syariah (seperti syarat sah
perkawinan). (2) Hukum materiil yang semata-mata
bersumber atau berdasarkan undang-undang (seperti
permohonan keterangan untuk perkawinan campuran).
F.

SUMBER HUKUM MATERIIL PERKAWINAN
Pada Rubrik E telah disimpulkan, (sumber) hukum
materiil perkawinan terdiri dari dua kelompok utama, yaitu
hukum syariah dan hukum negara.
a. Hukum materiil syariah.
b. Hukum materiil yang ditentukan undang-undang (di luar
hukum syariah).
Telah pula dikemukakan, ada tiga kekhususan peradilan
agama. Pertama; sebagai badan peradilan untuk orang-orang
yang beragama Islam, kecuali untuk perkara-perkara ekonomi
syariah. Kedua; sebagai peradilan yang menerapkan hukum
syariah ditambah dengan hukum-hukum negara, putusanputusan hakim, ajaran-ajaran hukum umum dan lain-lain
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sepanjang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum
syariah. Ketiga; sebagai badan peradilan yang hanya
menegakkan hukum yang bersifat (dalam lapangan) hukum
keperdataan.
(1) Sumber hukum syariah.
Di lingkungan peradilan agama, penerapan hukum syariah
(sesuai wewenang), adalah primaat atau prevail dari
hukum-hukum di luar hukum syariah. Pengertian primaat
atau prevail tidak sekadar didahulukan dalam pilihan
hukum (choice o f law), tetapi juga mengandung makna,
hukum-hukum di luar hukum syariah yang menjadi
wewenang peradilan agama harus bersesuai (sesuai)
dengan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum
syariah.
Sumber hukum syariah terdiri dari asas dan kaidah hukum
dalam Al-Qur’an, asas dan kaidah hukum dalam Al
Hadits, asas, dan kaidah hukum dalam ijma’, asas, dan
kaidah hukum dalam qiyas, asas, dan kaidah hukum
dalam fikih.
(2) Sumber hukum di luar hukum syariah.
Meskipun secara dogmatik, dipercayai bahwa hukumhukum syariah telah lengkap untuk mengatur
perikehidupan umat manusia, tetapi didapati beberapa
faktor, sehingga diperlukan hukum-hukum yang dibentuk
(oleh negara) di luar hukum syariah.
Faktor-faktor tersebut adalah :
a. Sejumlah hukum syariah hanya terbatas pada asas-asas
belaka yang perlu dijabarkan dalam kaidah-kaidah antara lain - untuk menjamin kepastian hukum dan
ketertiban hukum.
b. Sejumlah hukum syariah hanya terdiri dari kaidah
yang bersifat umum yang memerlukan rincian agar
dapat dilaksanakan secara benar, tepat, dan baik.
c. Sebagai hasil ijtihad, didapat berbagai ajaran (mazhab)
fikih. Negara perlu mengatur pilihan-pilihan dari
berbagai ajaran tersebut demi ketertiban hukum dan
kepastian hukum. Meskipun dikatakan, pada umumnya
kaum muslimin di Indonesia mengikuti fikih (mazhab)

Syafi’i, tetapi dalam kenyataan ada penganut-penganut
mazhab lain, bahkan ada yang di luar empat mazhab
tradisional tersebut.
Syafi’i sendiri memberi
kelonggaran “yang sahih adalah mazhabku”, negara
tetap mempunyai kewajiban menentukan atau setidaktidaknya menjamin ketertiban dalam pilihan-pilihan
tersebut.
d. Sebagai upaya menjamin penerapan hukum syariah
tetap aktual meng-hadapi perkembangan (perubahan)
diperlukan berbagai pengaturan oleh negara yang
bertanggung jawab menerapkan hukum syariah.
e. Berbagai pengaruh ajaran-ajaran (doktrin) dan sistemsistem tatanan kehidupan di bidang politik, sosial,
ekonomi, dan lain-lain yang akan memperkukuh sendisendi pelaksanaan Islam seperti sistem politik, sistem
ekonomi, sistem sosial, dan lain-lain.
Sumber-sumber hukum di luar hukum syariah yang
diterapkan atau ditegakkan peradilan agama (sesuai
kompetensi) meliputi:
a. Peraturan (Legislation) atau Keputusan Tertulis (Written
Decree).
(1) Peraturan perundang-undangan (UUD, UU, Perpu, PP,
Perpres, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Desa).
(2) Peraturan kebijakan (beleidsregels, policy rules,
discretionary rules).
(3) Penetapan-penetapan konkret (beschikking).
(4) Peraturan perencanaan (plannen).
(5) Lain-lain (busluiten van algemene trekking).
b. Peraturan-peraturan tidak tertulis.
(1) Hukum-hukum kebiasaan atau Hukum Adat.
(2) Jurisprudensi (putusan hakim),
c. Ajaran-ajaran hukum umum (general doctrine o f law).
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G. RUU
HUKUM
MATERIIL
PERKAWINAN
LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

DI

RUU ini mengingatkan saya pada AWB (Algemene
WetBestuurrecht) di Belanda yaitu Undang-Undang Pokok
tentang Hukum Administrasi. AWB adalah undang-undang
payung yang menjadi patokan semua hukum administrasi yang
memuat asas-asas umum dan kaidah umum hukum
administrasi. Undang-undang ini dibuat - antara lain - karena
hukum administrasi begitu banyak dan luas dengan sebaran
materi dan kompetensi yang luas pula. Untuk mencegah terjadi
semacam “anarki” di bidang hukum administrasi perlu disusun
sebuah undang-undang payung (umbrella wet atau umbrella
law), yang akan menaungi aneka ragam seluk beluk hukum
administrasi.
Keterkaitan AWB dengan RUU Hukum Materiil
Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama tidak terletak
pada keadaan seperti yang dihadapi hukum administrasi di
Belanda. Perbedaan m eliputi:
Pertama; materi muatan RUU sangat terbatas, yaitu hanya
hukum materiil di bidang perkawinan. Berbeda dengan yang
dihadapi hukum administrasi yang mencakup bidang-bidang
yang sangat luas.
Kedua; RUU hanya bermaksud menyusun undang-undang
perkawinan yang diterapkan peradilan agama. Ini pun sangat
terbatas dibandingkan dengan kebutuhan membentuk AWB
yang akan memayungi dan sekaligus sebagai jejaring
(network) hukum administrasi yang sangat luas, atau aneka
ragam.
Ketiga; seperti telah beberapa kali dicatat di atas, kompetensi
utama peradilan agama di bidang perkawinan adalah
menegakkan hukum syariah di bidang perkawinan. Apakah
materi muatan hukum perkawinan yang ditegakkan peradilan
agama tidak telah cukup diatur dalam hukum syariah.
Kalaupun perlu peraturan tambahan, apakah yang diatur dalam
UU No. 1 Tahun 1974 sama sekali belum memiliki
kelengkapan hukum materiil perkawinan, sehingga perlu
dibentuk hukum materiil khusus.
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Keempat; apakah ruang lingkup (materi muatan) hukum
materiil perkawinan untuk peradilan agama, akan mengatur
secara lengkap seluruh hukum materiil perkawinan, ataukah
sekedar undang-undang komplementer terhadap hukum
syariah perkawinan yang selama ini telah dijalankan (supra).
Apabila akan menjadi hukum yang lengkap, apakah masih
perlu hukum syariah sebagai sumber hukum perkawinan di
lingkungan peradilan agama. Dengan undang-undang hukum
materiil perkawinan yang lengkap, pengadilan agama terutama
berkewajiban menerapkan undang-undang hukum materiil
perkawinan, tidak lagi mutlak menerapkan hukum syariah.
Kalaupun diperlukan, hukum syariah................ hanya sebagai
hukum komplementer. Apabila hal itu yang dituju, apakah
pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara
perkawinan masih merupakan peradilan yang menerapkan atau
menegakkan hukum syariah di bidang perkawinan. Pertanyaan
atau persoalan di atas tetap relevan, walaupun materi muatan
undang-undang sekadar memindah-kan secara lengkap kaidahkaidah syariah perkawinan ke dalam undang-undang. Sebab,
dalam kenyataan, undang-undang itulah yang diterapkan atau
ditegakkan, bukan lagi hukum syariah perkawinan. Dengan
perkataan yang lebih terang, apakah undang-undang tentang
hukum materiil dimaksudkan untuk menggantikan hukum
syariah perkawinan, atau sekadar untuk melengkapi hukum
syariah. Kalau dimaksudkan sebagai peng-gantian terhadap
hukum syariah, dapat pula diartikan sebagai suatu bentuk
sekularisasi hukum perkawinan, atau memang dimaksudkan
meluaskan pengertian hukum syariah yaitu hukum apa pun
yang secara nyata atau tidak nyata yang tidak bertentangan
dengan hukum syariah diperlakukan atau dimasukkan sebagai
hukum syariah.
Memerhatikan problematik-problematik di atas, perlu
dipertimbangkan, undang-undang tentang hukum materiil
perkawinan yang menjadi kompetensi peradilan agama untuk
disusun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
Pertama; ketentuan-ketentuan atau hukum syariah per
kawinan tetap menjadi sumber atau dasar penerapan dan
penegakan hukum perkawinan. Undang-undang hanya
berkedudukan sebagai pelengkap (hukum komplementer)
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terhadap hukum syariah perkawinan. Berdasarkan prinsip ini,
apabila dalam suatu kasus tidak ada keserasian antara hukum
syariah dengan undang-undang, pilihan hukum diletak-kan
pada hukum syariah.
Kedua; undang-undang tentang hukum materiil perkawinan
yang menjadi kompetensi peradilan agama hanya mengatur
(memuat) ketentuan yang belum cukup diatur dalam hukum
syariah, atau ketentuan hukum syariah hanya mengatur asasasas yang memerlukan penurunan ke dalam kaidah-kaidah,
atau ketentuan-ketentuan yang bersifat kemaslahatan seperti
ketertiban umum, kepastian hukum, tertib pemerintahan, dan
pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka menyempurna
kan pelaksanaan hukum syariah termasuk aktualisasi sesuai
dengan keadaan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
Ketiga; undang-undang tentang hukum materiil perkawinan
yang menjadi kompetensi peradilan agama, tidak dimaksudkan
untuk mengubah tata cara melaksana-kan hukum perkawinan
yang telah dijalankan baik oleh pengadilan, administrasi
negara, dan masyarakat dalam waktu yang sudah begitu lama
sehingga telah menjadi tatanan yang mengikat baik secara
filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
Keempat; transformasi hukum syariah menjadi hukum positif,
tidak harus dengan merendahkan asas dan kaidah hukum
syariah menjadi undang-undang. Positivisasi hukum syariah
dapat dilakukan melalui kaidah pengakuan (erkening), atau
membiarkan (toelating), atau melalui kaidah penunjuk, atau
putusan hakim. Ada risiko memindahkan hukum syariah ke
dalam undang-undang antara lain :
(1) Secara ideologi berarti membawahkan hukum syariah
terhadap undang-undang. Pilihan hukum akan menda
hulukan undang-undang dari hukum syariah. Selain itu seperti disebut di atas - terjadi semacam sekularisasi
(bukan sekularisme) atas hukum perkawinan.
(2) Risiko undang-undang tidak lengkap. Dalam undangundang ternyata tidak lengkap, apakah hukum syariah
menjadi pilihan utama, atau dapat meng-gunakan sumbersumber hukum lain.
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(3) Kehadiran undang-undang hukum materiil perkawinan
yang dapat dipelajari setiap sarjana hukum, tidak lagi
relevan syarat sarjana syariah atau sarjana yang
mendalami hukum syariah untuk menjadi hakim pada
peradilan agama. Hal ini dapat mendorong penyatuan
perkara perkawinan ke peradilan umum atau menetapkan
satu kamar perkawinan di peradilan umum.
H. PENUTUP
Catatan di atas sekadar bahan renungan dan diskusi. Tidak
dimaksudkan untuk menilai kebijakan negara (pemerintah).
Pendirian keilmuan saya mengenai dasar-dasar filosofis,
sosiologis, dan yuridis tidak terutama menemukan dasar
pembenaran pembentukan undang-undang. Tetapi apakah
undang-undang tersebut secara filosofis, sosiologis, dan
yuridis bermanfaat untuk mengantarkan kepada keadaan yang
lebih baik. Suatu keadaan lebih baik apabila rakyat mengerti,
karena memberi manfaat bukan sebaliknya menimbulkan
kegaduhan, kerancuan, bahkan kebingungan. Dari sudut
negara, suatu undang-undang bermanfaat kalau mudah
dilaksanakan, bukan sebaliknya menjadi mahal baik dalam arti
ekonomi, sosial, dan politik. Salah satu asas pokok membuat
undang-undang adalah asas kehati-hatian (zorgvul-digheid,
carefulness). Selamat datang Undang-Undang Hukum Materiil
Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama.
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PENERAPAN SANKSI PIDANA DA LAM KASUS
PENCEMARAN UNGKUNGAN HIDUP
Cahyono

A. PENDAHULUAN
Masalah lingkungan hidup dapat ditinjau dari aspek medik,
pianologis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum.
Segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi
sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena
pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum.
Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah
lingkungan terlepas dari disiplin ilmu yang berkaitan dengan
lingkungan.
Saat ini hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat,
bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai
perlindungan, pengendalian, dan kepastian hukum bagi masyarakat
(social control) dengan peran agent o f stability, tetapi lebih
menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (a tool o f social
engineering) dengan peran sebagai agent o f development atau
agent o f change. Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang
berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan
bagian dari hukum administrasi (administratief recht). Dari
substansi hukum menimbulkan pembidangan dalam hukum
lingkungan administrasi, hukum lingkungan keperdataan dan
hukum lingkungan kepidanaan (Barlin, 1998: 1).
Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks. Tidak
hanya bersifat praktis, konseptual, ekonomi saja, tetapi juga
merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis. Yang
dilindungi oleh hukum pidana tidak hanya alam, flora, dan fauna
(the ecological approach), tetapi juga masa depan kemanusiaan
yang kemungkinan menderita akibat gradasi lingkungan hidup (the
antropocentris approach). Dengan demikian muncul istilah “the
environmental laws carry penal sanction that protect a multimedia
o f interest” (Muladi, 1997: 196).
Perkembangan undang-undang tentang lingkungan hidup
khususnya di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari gerakan
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sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada
lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup
telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi
kelangsungan hidup di dunia ini. Adapun perhatian terhadap
masalah lingkungan hidup ini dimulai di kalangan Dewan Ekonomi
dan Sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasilhasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Duni ke-1 (1960-1970)
guna merumuskan strategi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2
(1970-1980)” (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999: 6).
Konferensi Internasional tentang lingkungan hidup pada bulan
Juni 1972 tersebut telah menghasilkan “Deklarasi Stockholm”
yang berisi 26 asas berikut 109 rekomendasi pengimplementasian
nya dan sebagai tindak lanjut dari konferensi tersebut 10 tahun
kemudian, pada tanggal 11 Maret 1982 lahirlah Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) yang telah
menandai awal pembangunan perangkat hukum sebagai dasar bagi
upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
hidup.
Permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan
berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam
bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Di sisi lain,
perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan
memengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
Dalam mencermati perkembangan tersebut, maka perlu suatu
upaya untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1982 tersebut, sehingga lahirlah UUPLH yang baru, yaitu UU
Nomor 23 Tahun 1997 agar tujuan pembangunan berkelanjutan
yang berwawasan lingkungan hidup dapat tercapai.
Materi bidang lingkungan sangat luas mencakup segi-segi
ruang angkasa, puncak gunung, sampai ke perut bumi dan dasar
laut dan meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati,
sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan. Materi
seperti ini tidak mungkin diatur secara lengkap dalam satu undangundang, tetapi memerlukan seperangkat peraturan perundangundangan dengan arah dan ciri yang serupa. Oleh karena itu, sifat
UUPLH mengatur ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan
lingkungan hidup yang memuat asas-asas dan prinsip pokok,
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sehingga berfungsi sebagai “payung” (umbrella act) bagi penyusun
peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan
lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundangundangan yang telah ada (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999: 67).
Sebagaimana diketahui bahwa agar suatu norma atau suatu
peraturan perundang-undangan itu dapat dipatuhi oleh setiap warga
masyarakat, maka di dalam norma atau peraturan perundangundangan biasanya diadakan sanksi atau penguat. Sanksi tersebut
bisa bersifat negatif bagi merekayang melakukan pelang-garan,
akan tetapi juga bersifat positif bagi mereka yang mematuhi atau
menaatinya (Sudarto, 1990: .'l).
Sedangkan digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai
sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi
persoalan. Hal mi terlihat dari praktik perundang-undangan selama
ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana
merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana yang
dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai
hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak
dipersoalkan (Muladi dan Barda NawawiArief, 1998: 149).
Sebagai masalah nasional, secara yuridis persoalan kejahatan
lingkungan
dikategorikan
sebagai tindak
administrasi
(administrative penal law) atau tindak pidana yang mengganggu
kesejahteraan masyarakat (public welfare offences). Tindak pidana
ini semakin populer dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1982 (lihat juga UU No. 23 Tahun 1997) tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Jangka waktu pemberlakuan selama 15 tahun menunjukkan kepada
bangsa Indonesia bahwa pengaturan tindak pidana lingkungan
hidup yang secara ideal dimaksudkan untuk dapat melakukan
(socialengineering), masih
memerlukan
rekayasa
sosial
penyempurnaan ditinjau dari seluruh permasalahan pokok hukum
pidana, yakni : perumusan tindak pidana (criminal act),
pertanggungjawaban pidana (criminal reponsibility) dan sanksi
(sanction) baik yang merupakan pidana (punishment) maupun
tindakan pidana tertib (treatment) (Muladi, 1997: 191).
Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh
manusia atau orang pribadi. Oleh karena itu, hukum pidana selama
ini hanya mengenal orang seorang atau kelompok orang sebagai
subjek hukum, yaitu sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Hal
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ini bisa dilihat dalam perumusan pasal-pasal KUHP yang dimulai
dengan kata “barangsiapa” yang secar umum mengacu kepada
orang atau manusia.
Dengan melihat gejala pelanggaran hukum yang dapat
dilakukan oleh suatu badan hukum yang merugikan masyarakat,
maka kedudukan badan hukum mulai diperhatikan tidak saja
menjadi subjek hukum perdata, tetapi juga menjadi subjek dalam
hukum pidana, sehingga dapat dituntut dan dijatuhi hukuman atau
sanksi pidana.
B. PERMASALAHAN
Jutaan yang lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan
terjadinya gang-guan atau bahaya pencemaran udara, pencemaran
air atau pencemaran lingkungan, seperti yang dipermasalahkan
sekarang sebab manusia percaya dan yakin akan kemampuan
sistem alam untuk menanggulanginya secara alamiah (life
sustaining system).
Bahkan pada tahap awal industrialisasi pun pada saat
gumpalan asap mulai mengotori udara, air limbah mengotori air
(sungai dan laut) dan sampah-sampah dibuang ke atas tanah yang
subur, orang masih percaya pada kemampuan udara untuk
membersihkan sendiri, air (sungai maupun laut) dapat
mengencerkan benda-benda asing itu secara alamiah tanpa perlu
khawatir akan bahayanya. Demi-kian pula halnya dengan manusia
yang hidup di planet bumi, mereka mempunyai daya penyesuaian
diri atas perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan pada
setiap waktu, tempat dan keadaan tertentu evolusi atas dasar
terapan ilmu dan teknologi ciptaannya sendiri (Daud Silalahi,
1992: 6).
Setelah berlangsungnya dekade pembangunan PBB I (19601970) manusia mulai sadar bahwa ia tidak pernah bisa
menaklukkan alam. Ketergantungan pada alam atau lingkungan
untuk memperoleh keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
hidup dengan lingkungan ternyata dikuasai oleh hukum-hukum
ekologi. Di samping itu, masalah lingkungan dengan
manifestasinya yang paling menonjol dewasa ini adalah mengenai
masalah pencemaran udara dan air di negara-negara industri.
Meskipun Indonesia tetap melaksanakan pembangunan dalam
bidang industri guna meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan
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mengacu kepada pembangunan industri yang dilaksanakan di
negara-negara maju.
Pada kenyataannya banyak perusahaan atau badan hukum
yang bergerak di bidang industri tidak mengolah limbahnya
sebagaimana seharusnya sehingga menyebabkan pencemaran
lingkungan. Walaupun telah banyak usaha-usaha yang dilakukan
pemerintah, seperti Program Langit Biru, Program Kali Bersih
(Prokasih), dan sebagainya, namun pencemaran masih berjalan
terus. Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu permasalahan sebagai
berikut: “Bagaimanakah pelaksanaan penerapan sanksi pidana
dalam kasus pencemaran lingkungan hidup?”
C. PEMBAHASAN
Dalam rangka menanggulangi masalah pencemaran ada
beberapa hal yang dilakukan di antaranya: orang dapat
mempercayai mekanisme pasar, campur tangan pemerintah dengan
mengeluarkan peraturan-peraturan, bahkan pemerintah dapat
menerapkan pajak subsidi untuk pengelolaan lingkungan, juga
dapat diterapkan standar kualitas lingkungan, tarif-tarif limbah, dan
sebagainya.
Penanggulangan Masalah Pencemaran
DPR-------------- ►Presiden

sumber: (M. Hamdan, 2000:16)
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Agar pengontrolan atau pengawasan yang dilakukan jalur
hukum dapat berlaku secara efektif, maka hukum dalam
aktivitasnya ditegakkan dengan dukungan sanksi, baik sanksi
administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana, serta tindakan tata
tertib. Keempat bentuk sanksi ini diatur dalam pasal-pasal UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
Secara umum untuk menanggulangi masalah pencemaran/
perusakan lingkungan hidup harus ada kerja sama yang terpadu
antara pihak eksekutif (melalui departemen yang terkait) dengan
pihak yudikatif (pihak peradilan) untuk menegakkan UUPLH
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Secara
skematis hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Berdasarkan skema tersebut dapat diketahui bahwa
sebagaimana umumnya untuk lahirnya suatu undang-undang harus
ada kerja sama antara dua lembaga tinggi negara, yaitu Presiden
dan DPR (dalam hal ini bertujuan untuk mengatur tentang
pengelolaan lingkungan hidup Indonesia). Agar suatu undangundang (UUPLH) dipatuhi oleh masyarakat sebagai individu
maupun kelompok masyarakat, perusahaan, dan sebagainya, maka
dalam UUPLH ini ditetapkan adanya suatu sanksi, yaitu sanksi
administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana, serta adanya tindakan
tata tertib. Keempat sanksi ini harus ditegakkan dan diterapkan
oleh lembaga yang terkait baik lembaga eksekutif maupun lembaga
yudikatif sesuai dengan kewenangan dari lembaga itu masingmasing.
Bahwa selama ini sanski pidana yang banyak dijatuhkan
terhadap badan hukum yang mencemari atau merusak lingkungan
hidup adalah sanksi pidana denda. Selama ini kecenderungan untuk
menggunakan sanksi pidana adalah sebagai sanksi subsidair atau
sebagai “ultimum remedium” (obat terakhir) dalam arti lebih
mendahulukan penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata.
Apabila kedua sanksi ini tidak berhasil, barulah kemudian
digunakan sanksi pidana. Akan tetapi, kecenderungan penerapan
sanksi ini di dalam masalah pencemaran lingkungan hidup
menimbulkan beberapa kelemahan di antaranya :
a. Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan
waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak
pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu
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pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau
kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan
segala macam akibatnya;
b. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera dan juga
memerlukan waktu yang cukup lama;
c. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup
kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial
untuk tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain “deterre
effect” (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat
diharapkan dengan baik;
d. Penerapan sanksi administratif dapat mengakibatkan penutupan
perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada pekerja,
pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan
kejahatan dan kerawanan sosial-ekonomi lainnya (M. Hamdan,
2000: 18).
Sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang
tersedia dan dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau
bahaya besar dan serta merta untuk menghadapi ancaman-ancaman
dari bahaya, sedangkan penerapan sanksi pidana dalam UUPLH
pada kenyataannya jarang sekali diterapkan kepada industri yang
mencemari lingkungan sebagaimana mestinya. Memang disadari
bahwa pencemaran atau perusakan lingkungan ini tidak
menimbulkan korban yang tampak seketika, seperti kejahatan
tradisional/konvensional lainnya (pembunuhan, pencurian, dan
sebagainya). Akan tetapi, pencemaran yang telah memakan waktu
sekian lama dapat mengakibatkan bahaya dan korban terhadap
kepentingan umum yang lebih besar baik terhadap manusia sebagai
anggota masyarakat, korban yang dialami perusahaan ataupun
negara, dalam hal ini pemerintah daerah yang mengalami
pencemaran tersebut. Sehingga korban atau kemgian yang diderita
meliputi kerugian materi dan kerugian nonmaterial, sedangkan
penerapan sanksi pidana itu sendiri tidak dimaksudkan hanya
dengan melihat besar kecilnya pencemaran atau perusakan
lingkungan yang timbul, melainkan penerapan sanksi pidana dalam
UUPLH bermanfaat agar perusahaan atau badan hukum mematuhi
aturan yang ada dalam UUPLH dan mencegah terjadinya
pencemaran/perusakan lingkungan hidup.
Ketentuan pidana dalam UUPLH diatur dalam Bab IX yang
terdiri dari Pasal 41 s/d 48, termasuk Pasal 47 yang merupakan
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hukuman tambahan dalam bentuk tindakan tata tertib. Di samping
adanya sanksi pidana, UUPLH ini juga memuat tindakan tata tertib
kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang dapat
merupakan hukuman tambahan sebagaimana yang dirumuskan
dalam Pasal 47 UUPLH. Penerapan sanksi pidana dalam teori ilmu
hukum pidana dikatakan sebagai “ultimum remedium ” atau
sebagai senjata terakhir. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana baru
diterapkan apabila sanksi administrasi dan/atau sanksi perdata
tidak berhasil untuk menanggulangi masalah atau mencegah suatu
perbuatan antisosial dalam masyarakat. Kebijakan penegakan
hukum tersebut pada umumnya dapat diterapkan di negara-negara
maju dan ini dapat dipahami mengingat tingginya kesadaran
hukum dari masyarakat maupun pihak pengusahanya. Sementara di
negara-negara berkembang, seperti halnya di Indonesia, merupakan
hal yang sering kita jumpai di mana masyarakat di dalam upaya
memenuhi kebutuhan sehari-hari sering mengabaikan kelestarian
lingkungan alam sekitarnya. Demikian pula dengan para pengusaha
atau badan hukum yang bergerak di bidang industri, sehingga
limbah industri mereka buang ke dalam sungai.
Fungsionalisasi sanksi pidana dalam suatu peraturan
perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus
melalui beberapa tahap, yaitu :
1. Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan
pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan
legislatif),
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana atau penerapan
pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudikatif).
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi
yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).
Perumusan sanksi pidana dalam UUPLH terdapat dalam Bab
IX (Ketentuan Pidana) yang terdiri dari Pasal 41-48 jo. Pasal 1
angka 12 dan 14. Dari pasal-pasal tersebut ada beberapa hal yang
dapat dikemukakan di sini, antara lain :
a. Formulasi Kualifikasi Tindak Pidana
Tindak pidana dalam UUPLH dikualifikasi menjadi dua, yaitu
tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan tindak pidana
perusakan lingkungan hidup (lihat Pasal 1 angka 12 dan 14).
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b. Klasifikasi Tindak Pidana
Tindak pidana dalam UUPLH diklasifikasikan sebagai tindak
pidana kejahatan (lihat Pasal 48).
c. Dari Sudut Kesalahan atau Sikap Batin
Dari sudut kesalahan pelaku, UUPLH merumuskan tindak
pidana yang dilakukan dengan sengaja (dolus); dan karena
kealpaannya (culpa). Tindak pidana yang dilakukan dengan
sengaja terlihat dalam rumusan Pasal 41 Ayat (1) :
“Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).” Kesengajaan
ini tidak saja sebagai maksud bahkan pada tingkat sengaja yang
berinsyaf kemungkinan, sebagaimana yang dirumuskan dalam
Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal 43 Ayat (1): “Barangsiapa
yang dengan melanggar perundang-undangan yang berlaku,
sengaja melepaskan atau membuat zat, energi, dan/ atau
komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau
ke dalam tanah, ke dalam udara ke dalam air permukaan,
melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut,
menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang
berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk
menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau
membayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juga rupiah). Pasal 43 Ayat
(2) : “Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), barangsiapa yang dengan
sengaja memberikan informasi palsu atau diperlukan dalam
menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan
dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk
menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan
pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup atau
membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain”.
Sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan
terlihat dalam rumusan Pasal 42Ayat (1): “Barangsiapa yang
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karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.
d. Dari Sudut Pelaku Pencemaran
Pelaku dalam UUPLH ini tidak hanya orang sebagai pribadi
(recht person) dan orang alamiah (naturlijk person) tetapi juga
banyak badan hukum. Hal ini terlihat dalam formulasi Pasal 45
dan 46 UUPLH.
e. Dari Sudut Bentuk Formulasi Tindak Pidana
Tindak pidana dalam UUPLH dibedakan menjadi dua (2):
a) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang
perumusannya dititikberatkan pada akibat dari perbuatan
yang dilarang;
b)

Tindak pidana formil adalah tindak pidana
perumusannya dititikberatkan pada perbuatan
dilarang.

yang
yang

Tindak pidana materiil terdapat dalam Pasal 41 Ayat (1) :
“Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp
500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan dalam Pasal 42 Ayat
(1) : “Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan
perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah)”.
Tindak pidana formil UUPLH terdapat dalam Pasal 43 Ayat (1):
“Barangsiapa yang dengan melanggar perundang-undangan
yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuat zat, energi,
dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di
atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air
permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan,
mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi
yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan
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untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau
membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain,
diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”. Pasal
43 Ayat (2): “Diancam dengan pidana yang sama dengan
pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), barangsiapa yang
dengan
sengaja memberikan
informasi
palsu
atau
menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi
yang diperlukan atau menyembunyikan atau merusak informasi
yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), padahal mengetahui atau
sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut
dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan
hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang
lain”.
Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan ini, Muladi
berpendapat : hendaknya selalui diingat bahwa kerugian dan
kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata
(actual harm), tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan
potensial baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan
umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan maupun kesehatan
umum tersebut sering kali tidak seketika timbul dan tidak
dengan mudah pula untuk dikualifikasi. Sehubungan dengan ini
generic crime yang relatif berat sebaiknya memang dirumuskan
sebagai tindak pidana materiil, dalam hal mana akibat
merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Namun untuk
tindak pidana yang bersifat khusus (specific crimes) yang
melekat pada hukum administrasi dan relatif lebih ringan, maka
perumusan yang bersifat formil tanpa menunggu pembuktian
akibat yang terjadi dapat dilakukan.
f. Dari Sudut Jenis Tindak Pidana
Dalam UUPLH ini juga ada yang dirumuskan sebagai tindak
pidana comisionis, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 43
Ayat (1) : “Barangsiapa yang dengan melanggar perundangundangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuat zat,
energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun
masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke
dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memper
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dagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalan
kan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat
beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat
menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang
lain, diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”.
Dan dalam Pasal 44 Ayat (1) : “Barangsiapa yang dengan
sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau dengan paling banyak Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.
g. Dari Sudut Ancaman Pidananya
Dalam UUPLH ini ancaman pidana yang dirumuskan adalah
ancaman pidana penjara dan pidana denda serta tindakan tata
tertib.
Ancama pidana penjara terdiri d ari:
1) 3 (tiga) tahun seperti dalam Pasal 42 Ayat (1);
2) 5 (lima) tahun seperti dalam Pasal 42 Ayat (2);
3) 6 (enam) tahun seperti dalam Pasal 43 Ayat (1);
4) 9 (sembilan) tahun seperti dalam Pasal 43 Ayat (3);
5) 10 (sepuluh) tahun seperti dalam Pasal 41 Ayat (1);
6) 15 (lima belas) tahun seperti dalam Pasal 41 Ayat (2).Sedangkan ancaman pidana denda terdiri d a ri:
1) Rp 100.000.000,- seperti dalam Pasal 42 Ayat (1);
2) Rp 150.000.000,- seperti dalam Pasal 42 Ayat (2);
3) Rp 300.000.000,- seperti dalam Pasal 43 Ayat (1)
4) Rp 450.000.000,- seperti dalam Pasal 43 Ayat (2)
5) Rp 500.000.000,- seperti dalam Pasal 41 Ayat (1)
6) Rp 750.000.000,- seperti dalam Pasal 41 Ayat (2).
Ancaman pidana denda ini dapat ditambahkan/diperberat
sepertiganya apabila diterapkan kepada badan hukum. Tindakan
tata tertib dalam UUPLH ini diatur dalam Pasal 47 yang terdiri dari
a) perampasan keuntungan yang diperoleh;

594

b)
c)
d)
e)

penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
perbaikan akibat tindak pidana;
meniadakan apa yang telah dilalaikan;
menempatkan perusahaan di bawah pengampuan (M. Hamdan,
2000: 54-57).

Sebagai perbandingan yaitu di Amerika Serikat mengenai
lingkungan hidup ini, tuntutan pidana merupakan akhir dari suatu
rantai yang panjang yang bertujuan untuk menghapuskan atau
mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan
hidup. Mata rantai tersebut dikelompokkan sebagai berikut:
a. Penentuan kebijakan, desain dan perencanaan, pernyataan
dampak lingkungan;
b. Peraturan tentang standar atau pedoman minimum, prosedur
perizinan;
c. Keputusan administratif terhadap pelanggaran penentuan
tenggang waktu dan hari terakhir denda atau ganti kerugian;
d. Gugatan perdatan untuk mencegah atau menghambat
pelanggaran, penilaian terhadap denda atau ganti kerugian;
e. Gugatan masyarakat untuk memaksa atau mempercepat
pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti kerugian;
f. Tuntutan pidana (M. Hamdan, 2000: 99).
Dengan demikian, di Amerika Serikat sanksi pidana adalah
salah satu jenis sanksi untuk mengurangi akibat-akibat yang
merugikan lingkungan hidup dilaksanakan pada urutan terakhir
sekali, yaitu sebagai “ultimum remedium". Kebijakan penegakan
hukum seperti ini bisa dipahami mengingat tingginya kesadaran
hukum dari masyarakat maupun pihak pengusaha di negara maju.
Berkaitan dengan tahap yang kedua, yaitu tahap aplikasi,
penerapan atau penegakan hukum dari sanksi yang ada dalam
UUPLH bagi Badan Hukum (Perusahaan) yang telah melakukan
pencemaran dapat dijatuhi pidana penjara, pidana denda, maupun
keduanya. Merekayang berpendapat bahwa sanksi pidana penjara
tersebut dijatuhkan terhadap badan hukum disebabkan karena
perkembangan dalam ilmu hukum pidana bahwa tidak hanya orang
seorang atau kelompok orang (seperti dalam Pasal 55 KUHPidana)
saja yang dapat dijatuhi sanksi pidana tetapi berkembang menjadi
badan hukum atau korporasi juga dapat dijatuhi sanksi pidana
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penjara melalui pengurus, direktur atau karyawan dari badan
hukum itu (fysiek daderschap). Namun dalam menyelesaikan
kasus-kasus pencemaran melibatkan banyak dimensi, seperti
keprofesionalan aparatnya (melibatkan para ahli lingkungan) yang
dimulai dari awal penyelidikan hingga akhir perkaranya, dan biaya
serta waktu yang tidak sedikit.
Menurut Daud Silalahi, sistem penegakan hukum lingkungan
Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu :
1. Pengakuan Ius Standi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
yang tujuan dan bidang kegiatannya khusus mengenai
perlindungan lingkungan dan memperlihatkan kepeduliannya
pada lingkungan dan merupakan mitra kerja pemerintah yang
dapat berlangsung langgeng karena didasarkan pada idealisme
sebagai pembina lingkungan dan mempunyai landasan hukum
yang kuat, baik perundang-undangan maupun putusan hakim
harus disertai dengan pembinaan oleh pemerintah dan
masyarakat;
2. Masalah pembuktian akan tetap menjadi pokok bahasan yang
menarik karena mempersoalkan berbagai kepentingan dan
telah merupakan salah satu masalah pokok dan mendasar
dalam pelaksanaan hukum lingkungan yang baru. Masalah ini
terkait dengan sifat teknis yang rumit, ragam disiplin ilmu
yang terlibat dan syarat-syarat sahnya alat bukti dan kesaksian
ahli serta peranan laboratorium;
3. Asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) meskipun
telah diterima sebagai asas ganti rugi yang luas di berbagai
negara dan telah diterima dalam perundang-undangan
Indonesia, karena kurang dipahami sejarah dan tujuan
diberlakukannya asas ini pada pencemaran/perusakan
lingkungan, penegakan hukumnya akan lebih menguntungkan
pihak yang ekonominya kuat apabila tidak diberlakukan secara
tegas;
4. Masalah interpretasi kaidah hukum lingkungan masih tetap
menjadi perdebatan di antara para pakar dan penegak hukum.
Atas dasar hasil penafsirannya harus tetap memerhatikan ilmu
lingkungan sebagai dasar penilaian dan penyeragaman
persepsinya (Daud Silalahi, 1992: 215).
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Sebagai bahan perbandingan mengenai pemanfaatan sanksi
pidana dalam masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup
menurut Harkrfstuti Harkrisnowo, dapat dilihat upaya-upaya
yang telah dilakukan di Amerika Serikat antara lain :
1.

The independent use o f the criminal sanction
Penggunaan sanksi pidana yang secara langsung melarang
kegiatan-kegiatan pencemaran lingkungan, yakni dengan
merumuskan bahwa melakukan kegiatan yang terus-menerus
mencemarkan air, udara, dan tan ah merupakan suatu tindak
pidana;

2.

The dependent-direct use o f the criminal sanction
Pemanfaatan sanksi pidana terbatas, yakni dengan menetapkan
ambang batas zat polutan yang dapat dikeluarkan oleh suatu
perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya. Pelanggaran
terhadap ambang batas inilah yang dirumuskan sebagai tindak
pidana;

3.

The independent-indirect approach o f the criminal sanction
Pendekatan ini mereservasi sanksi pidana bagi perusahaan
yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan;

4.

The preventive use o f the criminal sanction
Hukum yang digunakan dalam hal ini menentukan langkahlangkah preventif dan protektif apa saja yang harus dilakukan
oleh suatu perusahaan untuk melindungi lingkungan
(misalnya, menyaring limbah cair, menempatkan saringan
udara sebelum asap dikeluarkan, dan lain-lain).
Apabila langkah-langkah ini tidak dilakukan, maka sanksi
pidana akan dijatuhkan (M. Hamdan, 2000: 57-58).

Berdasarkan ketentuan Pasal 45-46 UUPLH, maka badan
hukum termasuk dalam subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana,
apabila melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan pasal tersebut. Oleh karenanya, diharapkan para
pengusaha, pengurus, serta karyawannya berhati-hati dalam
menjalankan perusahaannya, jangan sampai mengakibatkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, karena dapat
dipidana, selain harus membayar denda dan/ataupun tindakan
lainnya sebagai bentuk pertanggungjawabannya.
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Apabila melihat sejarah perkembangan dimasukkannya badan
hukum sebagai subjek hukum dalam hukum pidana di luar KUHP
yang dimulai sejak tahun 1951 (Vide UU No. 17 Tahun 1951 jo.
Perpu No. 8 Tahun 1962; UU No. 7/Drt/1955; UU No.
ll/PNPS/1963), maka aspek yang memengaruhi perkembangan
dijadikannya badan hukum sebagai subjek hukum pidana adalah
disebabkan perkembangan di bidang perekonomian. Perkembangan
ini dimulai sejak dasawarsa 1950-an dengan adanya proses
internasionalisasi yang menembus batas-batas wilayah negara dan
semakin banyaknya kegiatan kerja sama ekonomi, bantuan
ekonomi internasional, serta penanaman modal asing. Di samping
itu juga merupakan tuntutan dari pembangunan di bidang hukum
itu sendiri.
Dalam perkembangan selanjutnya terutama dalam bidang
ekonomi dan lingkungan hidup, badan hukum dapat terlibat secara
langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan-perbuatan yang
melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan
orang banyak atau negara. Dari hasil-hasil penelitian tentang
kejahatan korporasi atau badan hukum, menunjukkan bahwa
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dapat
digolongkan ke dalam enam jenis, yaitu : penggaran hukum
administrasi, pencemaran lingkungan, finansial, perburuhan,
manufakturing, dan persaingan dagang yang tidak fair (M.
Hamdan, 2000: 63).
Tindak pidana lingkungan saat ini dapat dikategorikan sebagai
administratifpenal law atau public welfare offences yang memberi
kesan ringannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini fungsi hukum
picjana bersifat menunjang sanksi administrasi untuk ditaatinya
norma-norma hukum administrasi, sekaligus tujuannya dapat
tercapai, yaitu: Pertama: Untuk mendidik masyarakat sehubungan
dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang
dilarang; Kedua: Mencegah atau menghalangi pelaku potensial
agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab
terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian tindak pidana
lingkungan sepenuhnya tergantung pada hukum lain. Kondisi ini
dianggap wajar, namun mengingat pentingnya lingkungan hidup
yang baik dan sehat dan kedudukannya sebagai tindak pidana
ekonomi serta kompleksitas kepentingan yang dilindungi baik yang
bersifat antroposentris maupun ekosentris, maka ketentuan khusus
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(specific crime) perlu dilengkapi dengan tindak pidana lingkungan
yang bersifat umum dan mandiri terlepas dari hukum lain (delictum
sui generis), yang dinamakan generic crime atau cors crime
(Muladi, 1997: 197,202-203).
D. KESIMPULAN
a. Sanksi pidana adalah merupakan sarana atau alat terbaik dalam
menghadapi kasus-kasus pencemaran, baik di darat, laut
maupun udara. Sanksi ini sebagaimana ditentukan dalam
UUPLH No. 23 Tahun 1997 berupa pidana penjara, denda, serta
tindakan tata tertib sesuai dengan kasusnya, yang sifatnya
adalah kumulatif. Penerapan sanksi ini hendaknya lebih
dioptimalkan, seiring dengan tidak diindahkannya sanksi
administrasi, serta meningkatnya tindak pidana lingkungan,
terutama pada kasus-kasus pencemaran;
b. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang lingkungan, mengakibatkan kasus-kasus lingkungan
khususnya pencemaran semakin kompleks, maka untuk
mengantisipasi terjadinya dampak negatif dalam proses
penegakan hukum lingkungan mulai dari tingkat penyidikan
sampai dengan proses peradilan lainnya diperlukan peningkatan
kualitas dari aparat penegak hukumnya.

599

KASUS “PRITA MS” SANDUNGAN AWAL
UNDANG-UNDANG ITE
Nawawi Pomolango, SH.

A. PENDAHULUAN
Ramainya pemberitaan dicamtumkannya pasal UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE-UU No. 11
Tahun 2008) pada kasus Prita MS., mengingatkan Penulis pada
“Pengantar Redaksi” edisi Juni 2006 yang tersaji sebagai berikut:
“Pengurus Pusat IKAHI Periode 2004-2007, untuk pertama kalinya
mendapat ajakan dari DPR-RI untuk duduk bersama-sama
membicarakan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Besar harapan kami untuk Pembahasan
RUU-RUU lainnya di masa akan datang DPR-RI selalu mengajak
IKAHI, hal tersebut sudah seharusnya karena hakim bertugas
menegakkan setiap undang-undang, maka sebelum lahir suatu
Undang-Undang DPR-RI mendengar terlebih dahulu pendapat para
hakim yang dalam hal ini diwakili PP IKAHI”.
Bagi penulis, Pengantar Redaksi Varia Peradilan tersebut
menjadi sangat menarik, karena ternyata pembahasan RUU-ITE ini
adalah tonggak awal dilibat-kannya hakim/organisasi hakim dalam
pembahasan suatu RUU di negeri ini. Atau tonggak kesadaran para
pembentuk undang-undang (Legislatif) tentang arti penting peran
pendapat para hakim. Meskipun tidak diketahui secara jelas
masukan-masukan dan saran-saran seperti apa yang telah
dikemukakan PP IKAHI pada Pansus tersebut, tetapi kita dapat
memastikan bahwa materi Undang-Undang ITE yang sekarang
salah satu pasalnya (Pasal 27 Ayat 3) menjadi kontroversi, ada dan
memiliki “sumbangsih” saran IKAHI di dalamnya.
B. URGENSI KEBERADAAN UU ITE
Dr. M. Arsyad Sanusi, SH. dalam disertasinya yang berjudul
“Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi” mengemukakan
bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat berpengaruh
besar terhadap dunia hukum, perkembangan teknologi informasi
modem tersebut memerlukan pengaturan-pengaturan baru di
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bidang hukum dan terbentuknya pola-pola perilaku yang sama
sekali berbeda dari sebelumnya, sehingga dunia hukum pada
umumnya menjalani perubahan secara mendasar. Ditambahkannya
bahwa pembentukan UU Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagai perwujudan respons hukum terhadap teknologi informatika
merupakan kebutuhan vital dan urgensi ini disebabkan karena
perkembangan teknologi informasi selain membawa implikasi
positif juga implikasi negatif.
Sejalan dengan pendapat Dr. M. Arsyad Sanusi, SH. di atas,
dalam konsideran UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) terurai pula
dasar-dasar pemikiran diperlukannya perangkat peraturan (baca:
UU) di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sebagai
berikut:
a. Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia
sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga
mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan
informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional sehingga
pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara
optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat
guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
b. Bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang
demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan
kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara
langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan
hukum baru.
c. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi hams
terns dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan
memperkukuh persatuan dan ke-satuan nasional. Berdasarkan
peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.
d. Bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting
dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
e. Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi
informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya
sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara
aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memerhati
kan nilai-nilai agama dan sosial-budaya masyarakat Indonesia.
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C. MODEL DAN MATERI PENGATURAN UU ITE
UU No. 11 Tahun 2008 terdiri atas 13 bab dan 54 pasal yang
meliputi pengaturan-pengaturan sebagai berikut:
1. Informasi Dokumen dan Tan da Tangan Elektronik.
2. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik.
3. Transaksi Elektronik.
4. Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan
Hak Pribadi.
5. Perbuatan yang Dilarang.
6. Penyelesaian Sengketa.
7. Peran Pemerintah dan Masyarakat.
8. Penyidikan.
9. Ketentuan Pidana.
Diketahui bahwa sebelum dan bahkan sesudah berlakunya UU
ITE ini banyak pendapat yang menggugat model dan materi
pengaturan UU ITE ini. Beberapa kalangan menyebut bahwa ada
materi-meteri yang justru sangat esensial yang tidak diatur dalam
undang-undang ini seperti hal menyangkut “Kontrak Elektronik”
dan ironisnya justru ada materi-materi yang seyogianya tidak perlu
menjadi muatan materi dalam undang-undang ini tetapi justru
dilakukan pengaturan. Dr. M. Arsyad Sanusi, SH. mengemukakan,
bahwa seharusnya ketentuan-ketentuan pidana tidak harus diatur
dalam undang-undang ini. Dan pula dari pengalaman Cyber Law
beberapa negara, materi atau substansi yang diatur umumnya
memilah secara tegas antara ketentuan-ketentuan perdata dan
ketentuan-ketentuan pidana. Pada bagian akhir disertasinya, Dr. M.
Arsyad Sanusi SH. menyarankan agar bab-bab dalam RUU-ITE
(pada waktu itu) yang mengatur tentang “perbuatan yang dilarang”
(termasuk didalamnya Pasal 27 yang sekarang menjadi
kontroversi), “Penyidikan dan ketentuan pidana” (termasuk Pasal
45 yang memuat ancaman hukuman) ditiadakan dari UndangUndang ITE. Sangat disayangkan jika pemikiran Dr. M. Arsyad
Sanusi, SH. tersebut tidak menjadi materi masukan dan saran-saran
PP IKAHI pada Forum Pansus RUU-ITE pada waktu itu.
Pemahaman Dr. M. Arsyad Sanusi, SH. di atas, memang sejalan
dengan asas-asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan”
suatu undang-undang, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU
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No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Dalam penjelasan pasal UU No. 10 Tahun 2004
disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “asas-asas kesesuaian
antara jenis dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan
materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundangundangannya. Dalam UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) telah
terjadi “ pencampuradukan” materi hukum yang beraspek keten
tuan perdata dan sekaligus ketentuan pidana, in cassu dapat
dipertanyakan, apakah model pengaturan semacam ini tidak
menyimpang dari asas kesesuaian di atas?
D. PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK
VERSI UU ITE
Dr. Andi Hamzah, SH. dalam bukunya berjudul: “Aspekaspek Pidana di Bidang Komputer” mengemukakan pendapat yang
menurut penulis memiliki relevansi dengan bahasan materi ini,
sebagai berikut : “pada prinsipnya perbuatan-perbuatan yang
dilakukan pada penyalahgunaan komputer itu sebagian besar sudah
diatur/ditetapkan dalam pasal-pasal KUHP (merupakan delik),
yang membedakan dengan delik lama tersebut (delik-delik yang
tersebut pada pasal-pasal KUHP) adalah alat atau sarana yang
dipakai untuk melaksanakan/melakukan perbuatan penyalahgunaan
terbaru itu yakni dengan memanfaatkan peralatan komputer”.
Beranjak dari pendapat Dr. Andi Hamzah, SH. tersebut,
dihubungkan dengan “asas-asas kesesuaian antara jenis dan materi
muatan” yang diamanatkan UU No. 10 Tahun 2004, dapat kita
munculkan pertanyaan, haruskah tindak pidana penghinaan atau
pencemaran nama baik” (yang dilakukan dengan sarana komputer),
perlu mendapatkan pengaturan khusus dalam UU ITE? Pasal 27
Ayat (3) UU ITE merumuskan: “setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistri-busikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik”. Selanjutnya dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE
disebutkan ancaman pidana terhadap perbuatan dimaksud, yakni
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak satu miliar rupiah. Apakah pengaturan ketentuan ini dalam
UU ITE tidak berlebihan? Sebab prinsipnya “Penghinaan” telah
lama dikenal sebagai suatu delik di dalam KUHP dan sebagaimana

604

yang dikemukakan oleh Dr. Andi Hamzah, SH. Perbedaannya
hanya-lah pada “alat atau sarana” yang dipakai, yakni perangkat
komputer.
Andi Samsan Nganro, SH. (seorang Hakim Tinggi) pada
sebuah diskusi di salah satu stasiun TV Swasta (Minggu, 14 Juni
2009) mengemukakan, bahwa memang delik-delik penghinaan
dalam Pasal 310, 311, 312, 314, 315, 317, 318 KUHP adalah
penghinaan yang tertuju pada orang pribadi, in cassu tidak
mengakomodasi suatu»*penghinaan atau penyerangan kehormatan
terhadap suatu organ/badan usaha atau suatu organisasi
perkumpulan seperti sebuah rumah sakit misalnya.
Delik penghinaan atau penistaan sebenarnya telah memiliki
pengaturan “cukup lengkap” dalam KUHP. Sebagaimana kita
ketahui, KUHP mengenal beberapa jenis penghinaan, seperti
menista (Smaad Pasal-310 Ayat 1), menista dengan surat (Smaad
Schrift Pasal 310 Ayat 2), memfitnah (Laster Pasal 311),
Penghinaan ringan (Eenvoudige Belediging Pasal 315), mengadu
secara menfitnah (Lasterlijke Aanklacht Pasal 317) dan tuduhan
secara memfitnah (Lasterlijke Verdachtmaking Pasal 318).
Pasal 310 Ayat (1) KUHP dirumuskan: “barangsiapa sengaja
merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan
menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang
nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan
hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan”. Pasal 310 Ayat (2)
“kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang
disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang
berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan
hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan (ban-dingkan
dengan ancaman hukuman dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE).
Sebagaimana pendapat Andi Samsan Nganro, SH. di atas, R.
Soesilo dalam bukunya “KUHP serta Komentar-komentarnya
Lengkap Pasal Demi pasal” mengemukakan bahwa objek dari
penghinaan-penghinaan tersebut harus manusia perseorangan,
maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu
perkumpulan, dan lain-lain. Dalam pemahaman penulis, tidak
diaturnya delik penghinaan terhadap suatu organisasi perkumpulan
atau suatu badan perusahaan di dalam KUHP, bukanlah suatu
“ketidaklengkapan” dari KUHP, akan tetapi karena memang
penghinaan-penghinaan
yang
tertuju
kepada
organisasi
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perkumpulan atau badan perusahaan (bukan orang pribadi)
semacam itu tidaklah harus diproteksi dengan ancaman aturan
hukum pidana, karena terbuka seluas-luasnya pintu tuntutan ganti
kerugian dari sisi hukum perdata (penyelesaian sengketa secara
perdata). Penyelesaian secara perdata justru telah diakomodasi di
dalam UU ITE yaitu pada Bab VIII, Pasal 38 dan 39. Dengan
demikian dalam pendapat penulis, delik penghinaan seyogianya
memang diproyek sikan pada perlindungan orang perseorangan
(pribadi) yang ada di dalam organisasi perkumpulan atau badan
perusahaan tersebut seperti pemilik rumah sakit atau para dokter
yang berpraktik pada rumah sakit tersebut, bukan pada rumah
sakitnya.
Tulisan ini tidak sama sekali mencoba masuk dalam debat
kontroversi tepat tidaknya Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1)
UU ITE dicantumkan pada dakwaan terhadap seorang “PRITA
MS”, melainkan mencoba mencermati, apakah ada hal-hal yang
berlebihan pengaturannya dalam UU No. 11 Tahun 2008 tersebut.
Bahasan ini muncul dari pemikiran sederhana, mengapa UU
ITE mengatur kembali delik penghinaan dan pencemaran nama
baik, sedangkan KUHP masih cukup “mumpuni” dengan senjata
“interpretasi” para hakim. Apa yang dilakukan oleh seorang
“PRITA MS” (membuat surat via email) jika dinilai sebagai suatu
“Penghinaan”, maka hal itu tidak menjadi berbeda dengan delik
menista dengan surat (smaad schrift) yang telah diatur dalam Pasal
310 Ayat (2) KUHP seperti dikutip di atas. Dalam hal KUHP tidak
mampu lagi mengakomodasi “Kecanggihan” dari delik yang
timbul, maka hal itu mungkin menjadi alasan untuk membahas lagi
RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi. Jadi bukannya
mencampuradukan ketentuan-ketentuan dengan aspek perdata dan
pidana sebagaimana dalam UU ITE sekarang ini.
Sang Hakim Tinggi Andi Samsan Nganro, SH. berujar, “saya
lebih memilih aturan hukum yang tidak baik, tetapi aparat
penegaknya baik, daripada aturan hukum yang baik tetapi aparat
penegaknya yang tidak baik”, suatu pilihan yang arif. Akan tetapi
bagaimana jika tak ada pilihan selain fakta, “aturan hukum yang
tidak baik dengan aparat hukum yang juga agak kurang baik”? Ke
mana pilihan kita? Mungkin yang dapat kita lakukan adalah
berharap, tidak munculnya lagi “PRITA MS” yang baru yang
menggugat pasal-pasal lainnya dari UU ITE ini, Insya Allah.
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SISTEM PERADILAN PAKISTAN
Prof. Dr. Rifyal Ka’bah

A. PENDAHULUAN
Sepatutnya Hukum Islam diterapkan dalam sebuah negara
yang bersistem Islam secara utuh sehingga semua subsistemnya
dapat berjalan harmonis. Bila kondisi ini tidak terpenuhi, maka
Hukum Islam juga dapat berjalan dengan kemampuan tertentu
dalam negara yang mempunyai sistem lain seperti civil law,
common law, atau socialist law.
Pakistan sebagai bagian dari anak Benua India pemah dijajah
oleh Inggris di masa lalu, karena itu ia mempunyai tradisi hukum
common law. Di sini juga pemah berdiri dinasti-dinasti Islam yang
menerapkan Hukum Islam dalam batas-batas tertentu di samping
hukum lokal, tetapi di zaman kemerdekaan ingin mengem-bangkan
ideologi Islam.
Peradilan Islam di Pakistan menarik untuk diamati untuk
melihat praktik Hukum Islam dalam lingkungan lokal yang
diterapkan melalui sistem common law.
B. MASA DINASTI-DINASTI ISLAM
Sistem peradilan Pakistan merupakan gabungan antara
common law Inggris dan Hukum Islam. Dalam praktik yang
berlaku ternyata hukum Inggris lebih berpengaruh luas dibanding
dengan Hukum Islam. Kecuali dalam bidang hukum keluarga dan
sebagian hukum pidana, maka hukum Pakistan secara umum
adalah hukum Inggris, walaupun negara ini berkonstitusi Islam.
Hal itu antara lain karena Pakistan dan India adalah bekas jajahan
Inggris dan Pakistan memisahkan diri, dari India karena keinginan
membangun negara berdasarkan citra Islam. Hukum Islam diwarisi
dari sejarah masa lalu anak Benua India sebagai benua yang
berpenduduk Hindu dan Muslim, lalu dalam masa kemerdekaan
berusaha melakukan islamisasi hukum.
Antara 1206-1596 pemah berdiri beberapa dinasti Islam.
Periode ini secara kasar terbagi dua. Pertama adalah pada penguasa
awal muslim yang memerintah Delhi dan bagian-bagian India yang
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lain dan kedua adalah Kerajaan Mongol (1526-1858) yang
menggantikan para penguasa muslim sebelumnya. Selama
kekuasaan para penguasa muslim, Hukum Islam adalah hukum
yang berlaku dalam masyarakat, baik perdata maupun pidana.
Mengingat penguasa pada umumnya hanya tertarik menerapkan
Hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu saja, maka bidangbidang di mana Hukum Islam tidak diterapkan diisi oleh adat
istiadat dan tradisi lokal.
Karena sistem peradilan yang diwarisi anak Benua India tidak
semuanya berasal dari unsur luar seperti diklaim oleh sebagian
orang, tetapi juga mendapat pengaruh dalam negeri dan wama
lokal. Sistem tersebut menurut salah seorang panitera Mahkamah
Agung Pakistan mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan
Icebutuhan rakyat atau memenuhi kebutuhan lokal, tetapi
penerapannya yang berketerusan membuat sistem itu tidak asing
bagi kebanyakan orang. Ternyata masyarakat pergi ke pengadilan
untuk menyelesaikan sengketa dan permasalahan mereka yang
menjadi bukti sistem ini mendapatkan legitimasi dan penerimaan
dari masyarakat.
Dalam masa Dinasti Muslim, berbagai peradilan didirikan dan
berfungsi pada tingkat pusat dan daerah dengan kewenangan dalam
bidang perdata dan perpajakan di bawah kekuasaan raja. Raja
adalah kepala kekuasaan kehakiman dan ialah yang mengangkat
para hakim dari warga yang mempunyai keahlian, kewenangan,
dan integritas tinggi.
Sistem kehakiman seperti di atas diwarisi oleh Kerajaan
Mongol. Di setiap daerah didirikan lembaga peradilan. Pada
tingkat desa, sistem peradilan Hindu Panchayats (Majelis para
Tetua) dipertahankan memutus sengketa perdata dan pidana skala
kecil melalui metode konsiliasi dan mediasi. Pada tingkat kota,
juga terdapat pengadilan yang dipimpin oleh Qazi-e-Parganah.
Pada tingkat distrik (Sarkar) dan provinsi (Subah), pengadilan Qazi
juga didirikan. Untuk menyelesaikan masalah perpajakan diangkat
hakim dengan nama Amin pada tingkat kota, Amalgezar untuk
tingkat distrik dan untuk tingkat provinsi disebut Diwan.
Sedangkan hakim perpajakan tingkat kasasi disebut Diwan
Kekaisaran. Sementara itu, Mahkamah Agung disebut Mahkamah
Kekaisaran (Imperial Court).
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Para hakim yang diangkat raja biasanya adalah orang yang
terkenal dari segi keilmuan dan berperilaku baik. Para hakim
diminta untuk netral, tidak berat sebelah dan permasalahan yang
diajukan ditangani dengan cermat. Pejabat yang korup selalu
ditindak tegas. Dengan demikian, kualitas keadilan cukup tinggi.
C. MASA PENJAJAHAN INGGRIS
Pemsahaan India Timur (East India Company) diberi kuasa
oleh Charter of 1623 untuk mengadili perkara pegawai
berkebangsaan Inggris. Karena itu, perusahaan mendirikan
peradilannya sendiri. Presiden atau direktur perusahaan memu
tuskan semua perkara perdata dan pidana. Dalam Charter o f 1661
selanjutnya kewenangan peradilan yang dilaksanakan oleh
perusahaan semakin besar sehingga mencakup semua orang yang
tinggal di koloni, baik orang Inggris maupun bukan Inggris,
dengan menggunakan hukum Inggris.
Pengadilan pada mulanya berpusat di kota besar Bombay,
Culcutta, dan Madras tetapi kemudian di daerah-daerah pedalaman
juga berdiri berbagai pengadilan Karena jarak yang jauh antara
satu pengadilan dengan pengadilan yang lain, maka administrasi
pengadilan tidak mungkin seragam. Pengadilan-pengadilan utama
di kota-kota besar dinamakan Supreme Court dan Recorders
Courts yang mempunyai hakim-hakim Inggris dan hukum Inggris.
Sedangkan warga bumiputra yang tinggal di daerah-daerah
mempunyai pengadilan tersendiri yang disebut “Sadar Dewani
Adalat” dan “Sadar Nizamat Adalat” dengan kewenangan dalam
bidang perdata dan pidana dengan menggunakan hukum lokal.
Mahkamah Agung Culcutta didirikan berdasarkan Regulating
Act 1773 yang terdiri dari Ketua MA dan hakim dengan
kewenangan dalam bidang perdata dan pidana. MA juga
mempunyai kewenangan membuat penetapan prerogatif tertentu.
Pada tahun 1798 di Madras dan Bombay didirikan Recorders
Court dengan kekuasaan yang mirip dengan Mahkamah Agung
Culcutta. Recorders Court Madran diubah menjadi Mahkamah
Agung berdasarkan Parliament Act 1800. Setahun kemudian,
Recorders Court Bombay berganti nama menjadi Mahkamah
Agung berdasarkan Parliament Act 1823. Kedua MA terakhir ini
mempunyai komposisi, kewenangan dan kekuasaan seperti yang
dimiliki oleh Mahkamah Agung Culcutta.
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High Court Act 1861 menghapuskan Mahkamah Agung dan
Sardar Adalat serta pengadilan yang lain dan menggantinya
dengan High Court o f Judicature untuk setiap kota presidensi
(provinsi). Setiap pengadilan memiliki seorang Ketua High Court
atau Ketua MA dan beberapa orang hakim yang tidak boleh lebih
dari 15 orang. Akta ini juga menetapkan kualifikasi profesional
hakim serta model pengangkatan mereka. Antara lain ditetapkan
bahwa jumlah hakim harus berasal dari barristers dengan
pengalaman 5 tahun dan sepertiga dari pegawai yang merupakan
hakim di pengadilan distrik dengan pengalaman kerja 3 tahun. Sisa
sepertiga lagi diambil dari para pelamar yang lain dan anggota
peradilan tingkat bawah dengan pengalaman kerja 5 tahun.
Para hakim diangkat oleh Ratu Inggris untuk masa jabatan
yang dikehendaki oleh Ratu. High Court mempunyai kewenangan
asli dan mensupervisi pengadilan yang ada di bawahnya.
Selain di kota-kota presidensi, High Court juga didirikan di
Allahabad pada tahun 1866, di Patna pada tahun 1919, di Lahore
tahun 1919 dan di Rangoon tahun 1936. Sementara itu, Sind Chief
Court didirikan berdasarkan Sind Courts Act 1926. Berdasarkan
MWFP Courts Regulation 1931 dan British Baluchistan Courts
Regulation 1939, di daerah-daerah ini juga didirikan Judicial
Commissioner.
D. SETELAH KEMERDEKAAN
Di zaman kemerdekaan, Government o f India Act 1935
dihidupkan kembali sebagai konstitusi provisional. Akibatnya,
sistem hukum dan politik warisan Inggris diteruskan, tentu saja
melalui adaptasi dan modifikasi di mana perlu untuk menyesuaikan
dengan perkembangan negara baru. Ini dimaksudkan untuk
mencegah kevakuman dalam bidang hukum dan politik.
Strukturnya tetap sama seperti di zaman Inggris. Baik High Court
di Lahore, Sindh Chief Court, maupun judicial Commissioner di
NWFP dan Baluchistan tetap berfungsi. Selain itu, High Court
baru didirikan di Dacca dan juga dibangun Pengadilan Federal
Pakistan. Kekuasaan, otoritas, dan kewenangan Pengadilan Federal
dan Pengadilan Tinggi masih berdasarkan Government o f India Act
1935. Perundang-undangan tahun 1935 ini direvisi para tahun 1954
dengan menambah wewenang pengadilan tinggi dapat membuat
beberapa penetapan. Perubahan Konstitusi 1956, 1962 dan 1973
tidak mengubah secara drastis struktur peradilan atau kekuasaan
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dan kewenangan peradilan tinggi. Perubahan dalam Konstitusi
1956 hanya perubahan nama dari Pengadilan Federal menjadi
Mahkamah Agung dan peningkatan status Chief Court NWFP dan
judicial Commissioner Court Baluchistan menjadi Pengadilan
Tinggi penuh oleh Konstitusi 1973. Selain itu, peradilan baru
dengan nama Federal Shariat Court didirikan pada tahun 1980.
Pengaruh sistem Islam dapat dilihat dari fakta bahwa anak
Benua India dengan penduduk muslim yang signifikan telah
melahirkan ulama-ulama terkenal yang mempunyai masjid dan
madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Di manapun di
seluruh dunia, masjid, madrasah dan ulama adalah soko guru
pengembangan ajaran Islam secara umum dan Hukum Islam secara
khusus. Hukum Islam terkristalisasi melalui dinasti-dinasti Islam
dan diterapkan oleh peradilan secara terbatas. Warisan inilah
kemudian yang melahirkan Pakistan sebagai negara bagi umat
Islam dengan nama Republik Islam Pakistan.
Aliran Hukum Islam yang dianut pada umumnya Hanafi.
Selain itu juga terdapat minoritas Syi’ah Ja’fari dan Ismaili.
Sedangkan Ahmadiyah tidak diakui sebagai aliran Islam dan
dilarang menamakan diri sebagai kelompok Islam atas perintah
konstitusi dan undang-undang dan juga melarang menamakan
rumah ibadatnya sebagai masjid.
Perjuangan kemerdekaan pada mulanya dilakukan melalui
Indian National Congress (Kongres Nasional India), kemudian
diteruskan dengan mendirikan All India Muslim League (Liga
Muslim Seluruh Dunia) pada tahun 1906 dengan tujuan untuk
menjaga kepentingan umat Islam. Organisasi ini menjadi semakin
populer pada tahun 1920-an. Pada tanggal 29 Desember 1930,
pujangga muslim terkenal Muhammad Iqbal menyerukan sebuah
“state in northwestern India fo r Indian Muslims’’'’ (negara India
utara untuk umat Islam). Lalu Muhammad Ali Jinnah mengusulkan
teori Two Nation Theory (Teori Dua Negara) dan selanjutnya
Muslim league mengumumkan Lahore Resolution (Resolusi
Lahore) pada tahun 1940 yang menuntut pembentukan sebuah
negara Pakistan yang merdeka.
Ketika memisahkan diri dari India (1947), Pakistan
meneruskan sistem hukum yang berlaku di zaman penjajahan,
termasuk Hukum Islam yang diterapkan di zaman India - Inggris.
Hukum Islam yang diterapkan di pengadilan India sebelumnya
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disebut Anglo-Mohammadan Law (Hukum Islam versi Inggris) dan
ketika diterapkan kembali di Pakistan mengalami beberapa
modifikasi. Sungguhpun demikian, hukum Inggris yang pernah
diterapkan di pengadilan India sebenarnya adalah sebuah hukum
yang tidak Islam. Perundang-undangan warisan Inggris yang tidak
islami tersebut menurut penelitian seorang ahli hukum Pakistan
mencapai 67 buah peraturan perundang-undangan.
E. KONSTITUSI PAKISTAN 1973
Dalam Pembukaan Konstitusi Pakistan 1973 antara lain
dinyatakan bahwa kedaulatan atas seluruh alam merupakan milik
Allah Ta’ala dan kekuasaan dilakukan oleh rakyat Pakistan dalam
batas yang ditetapkan oleh-Nya sebagai sebuah amanat suci.
Sementara itu, negara menjalankan kekuasaan melalui perwakilan
yang dipilih rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan,
persamaan, toleransi, dan keadilan sosial seperti dituntut oleh Islam
akan dilaksanakan sepenuhnya. Umat Islam dimungkinkan
mengatur kehidupan individual dan kolektif mereka sesuai dengan
ajaran dan aturan Islam seperti termaktub dalam Al-Qur’an dan
As-Sunnah. Ketentuan yang cukup juga dibuat untuk kaum
minoritas secara bebas menganut dan mengamalkan agama mereka
dan mengembangkan kebudayaan. Ketentuan yang cukup juga
dibuat untuk menjaga kepentingan sah kaum minoritas dan
kelompok terbelakang serta kurang mampu. Mengenai kekuasaan
yudikatif dikatakan dalam Pembukaan bahwa kekuasaan yudikatif
akan dijamin sepenuhnya.
Konstitusi Pakistan tahun 1956 antara lain berisikan apa yang
disebut klausula repugnancy (ketidaksukaan) bahwa tidak boleh
ada undang-undang yang berten-tangan dengan Islam dan undangundang yang lama yang bertentangan harus dipandang tidak
berlaku. Dalam berbagai amendemen terhadap konstitusi yang
dilakukan setelah konstitusi pertama, klausula ini tetap
dipertahankan.
Pasal 1 Konstitusi Pakistan menyatakan bahwa nama resmi
negara adalah Republik Islam Pakistan. Pasal 2 menyatakan bahwa
Islam adalah agama resmi negara. Dalam Pendahuluan Konstitusi
dinyatakan dan kemudian diabadikan dalam Pasal 2A pada tahun
1985 bahwa semua peraturan perundang-undangan harus sejalan
dengan Qur’an dan Sunnah. Bab 3A Konstitusi berbicara tentang
federal Shariat Court (Mahkamah Syariah Federal). Bagian IV
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Konstitusi adalah tentang Pasal-pasal Islam, menyatakan tentang
proses islamisasi peraturan perundang-undangan dan perundangundangan yang tidak sejalan dengan tuntunan Islam tidak dapat
dilegislasikan.
F. MAJELIS IDIOLOGI ISLAM
Konstitusi Pakistan terutama Pasal 228, 220, dan 230
mengamanatkan lenlang pembentukan Majelis Ideologi Islam
(Council o f Islamic Ideology), disingkat Majelis Islam (Islamic
Council) yang beranggotakan paling sedikit delapan orang dan
paling banyak 12 orang dan salah seorangnya ditunjuk sebagai
ketua untuk masa jabatan 3 tahun. Anggota Majelis diharuskan
mempunyai pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan filsafat Islam
dari Al-Qur’an dan As-Sunnah atau mempunyai pengetahuan
tentang permasalahan ekonomi, politik, hukum atau pemerintahan
Pakistan. Presiden harus mempertimbangkan agar berbagai aliran
pemikiran dalam masyarakat terwakili dalam majelis. Dari semua
keanggotaan majelis, paling kurang dua orang harus pernah
menjadi hakim agung atau hakim tinggi. Syarat lainnya, tidak
kurang dari empat orang anggota majelis Islam harus pemah
menjadi peneliti Islam atau dosen dan salah seorang anggota harus
dari kalangan wanita.
Majelis ini antara lain berfungsi memberikan rekomendasi
kepada Majelis Syura (Parlemen) pusat dan provinsi tentang caracara yang memungkinkan orang Islam di Pakistan dapat hidup
secara individual dan kolektif dalam semua aspek kehidupan sesuai
dengan prinsip-prinsip Al-Qur’an dan As-Sunnah seperti yang
diamanatkan oleh konstitusi.
Fungsi lainnya adalah memberikan nasihat kepada Majelis
Syura pusat dan provinsi, kepada presiden dan para gubernur
tentang pertanyaan apapun yang ditujukan kepada majelis
mengenai rancangan undang-undang apakah bertentangan atau
tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Juga merupakan fungsi Majelis Islam memberikan
rekomendasi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan agar
semua peraturan perundang-undangan yang ada tidak bertentangan
dengan tuntunan Islam.
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Majelis Islam juga menyusun modul untuk Majelis Syura
pusat dan provinsi berisikan garis-garis tuntunan Islam yang harus
diperhatikan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
Fungsi Majelis Islam bersinergis dengan peran yang
dimainkan oleh Mahkamah Syariat Federal tentang fungsi
mereview perundang-undangan yang tidak sejalan dengan Islam.
Salah satu contoh adalah rekomendasi yang diberikan oleh Majelis
Islam tentang keharusan penghapusan riba dalam transaksi
ekonomi dan keuangan Islam (Eliminantion o f Riba from the
Economy and Islamic Mode o f Financing).
Pada tahun 1980, Majelis Islam setelah berkonsultasi dengan
para ahli dalam bidang ekonomi dan perbankan menyiapkan
sebuah laporan menyeluruh tentang penghapusan bunga dari
ekonomi Pakistan. Laporan ini ternyata mendapat tanggapan positif
di dunia Islam melalui pendirian sistem ekonomi yang sesuai
dengan syariat Islam. Laporan ini ditanggapi dengan
menyelenggarakan sebuah seminar internasional di Islamabad pada
bulan Januari 1981. Seminar antara lain merekomendasikan agar
laporan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Lalu Pusat
Kajian Ekonomi, Universitas Abdul Aziz di
Jeddah
menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab pada bulan April 1982.
Seminar di atas diikuti dengan seminar kedua pada bulan Maret
1983.
Tanggapan dari pemerintah Pakistan sendiri terhadap
rekomendasi Majelis Islam adalah dengan membuka konter bebas
bunga di semua bank komersial yang berlaku mulai 1 Januari 1981.
Majelis juga memberikan jalan keluar dengan merekomendasi 12
model transaksi perbankan dan keuangan yang halal sebagai
alternatif untuk transaksi yang ribawi. Ternyata, pemerintah hanya
menerapkan sebagian dari rekomendasi majelis. Lalu dalam
laporan tahunan majelis tahun 1983-84, majelis memperluas
laporan sebelumnya untuk meyakinkan pemerintah tentang
keharusan melakukan penghapusan riba secara substantif.
Rekomendasi Majelis diperkuat dengan putusan Mahkamah
Syariat Federal pada tanggal 14 November 1991 yang menyatakan
12 jenis peraturan perundang-undangan Pakistan yang
menggunakan bunga atau riba sebagai batal dan tidak berlaku (null
and void) mulai 1 Juli 1992.
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G. MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung Pakistan didirikan pada tanggal 2 Maret
1956 berdasarkan Konstitusi Pakistan 1956 yang dulunya disebut
Mahkamah Federal Pakistan. Mahkamah Federal Pakistan berasal
dari Mahkamah Federal India yang didirikan pada tahun 1937
berdasarkan Government o f India Act 1935.-MA terdiri dari KMA
dan 29 orang HA yang diangkat oleh Presiden. Hakim tinggi
dengan pengalaman 5 tahun atau advokat pengadilan tinggi dengan
pengalaman 15 tahun dalam bidang hukum tertentu dapat diangkat
oleh presiden menjadi HA berdasarkan usulan KMA. Sedangkan
KMA biasanya diangkat dari kalangan HA yang paling senior. HA
memangku jabatan sampai usia 65 tahun dan hanya dapat
diberhentikan bila dinyatakan cacat fisik atau mental atau berperi
laku tidak terpuji yang ditentukan oleh Majelis Agung Yudisial
(Supreme Judicial Councif/Komisi Yudisial).
MA berkedudukan di ibu kota negara, Islamabad, tetapi juga
dapat melaksanakan sidang di Lahore, Karachi, Peshawar, dan
Quetta. Praktik dan acara peradilan diatur oleh peraturan (rules)
Mahkamah Agung.. Semua kekuasaan eksekutif dan yudikatif
dituntut berjalan dengan tuntunan MA. MA juga mempunyai
kekuasaan untuk meninjau kembali putusan atau amar yang pernah
dikeluarkannya.
Pakistan juga mempunyai beberapa pengadilan khusus yang
mengadili perkara-perkara khusus seperti pengadilan narkoba,
pengadilan dagang, pengadilan lalu lintas, sebuah pengadilan
banding asuransi, sebuah pengadilan banding pajak penghasilan,
dan pengadilan khusus kejahatan perbankan. Permohonan banding
untuk pengadilan-pengadilan khusus ini diperiksa pada pengadilan
tinggi kecuali pengadilan perburuhan dan lalu lintas yang
mempunyai tingkat banding tersendiri. Sedang permohonan
banding untuk semua pengadilan tribunal disampaikan ke
Mahkamah Agung.
H. MAHKAMAH SYARIAT FEDERAL
Di samping itu, Pakistan juga memiliki Mahkamah Syariat
Federal (Federal Shariat Court) yang beranggotakan delapan
orang hakim muslim, termasuk seorang ketua yang diangkat oleh
presiden. Tiga dari delapan hakimnya harus berasal dari kalangan
ulama yang ahli dalam bidang Hukum Islam. Mahkamah Syariat
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Federal mempunyai jurisdiksi asli dan jurisdiksi banding.
Pengadilan ini memutuskan apakah sebuah undang-undang
bertentangan dengan Islam; jadi semacam pengadilan konstitusi
yang berhubungan dengan Hukum Islam. Bila undang-undang dan
peraturan daerah bertentangan dengan Islam, maka presiden dan
gubernur provinsi bersangkutan berkewajiban mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk menselaraskan undang-undang dan
perda tersebut dengan Hukum Islam. Pengadilan ini juga
merupakan pengadilan banding untuk putusan pengadilan pidana
yang menerapkan hukuman hudud. Mahkamah Syariat Federal
didirikan berdasarkan keputusan presiden pada tahun 1980 dan
bertujuan untuk memeriksa peraturan perundang-undangan yang
bertentangan dengan tuntunan Qur’an dan Sunnah sesuai amanat
konstitusi.
Judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Syariat
Federal adalah suatu yang baru dalam praktik Hukum Islam yang
tidak pernah dilakukan pada masa lalu di negara muslim manapun.
Esensi hukum syariat dalam sejarahnya dikelola oleh parayuris
mujtahid yang sangat independen dari kekuasaan eksekutif karena
itu mendapat penghormatan yang tinggi dari pihak pemerintah dan
rakyat. Untuk menjaga supremasi hukum syariat sebagai amanat
konstitusi bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, maka
kewenangan judicial review hukum syariat diberikan kepada
Mahkamah Syariat Federal. Ini dimungkinkan khususnya setelah
amendemen Pasal 203D Konstitusi Pakistan pada bulan Februari
1982 yang memberikan kekuasaan Suo Moto kepada pengadilan
sehingga dapat memperluas quantum o f justiciability.
Mahkamah Agung juga memiliki Tim Syariah yang khusus
memeriksa banding dari Mahkamah Federal Syariah. Majelisnya
terdiri dari lima anggota, 3 dari hakim agung beragama Islam dan 2
dari kalangan ulama yang ahli dalam Hukum Islam yang diangkat
oleh presiden. Sementara itu perkara hukum keluarga hanya bisa
banding sampai ke pengadilan tinggi dan tidak boleh kasasi ke
Mahkamah Agung.
I.
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OMBUDSMAN
Ciri lain sistem peradilan Pakistan adalah Wafaqi Mohtasib
(lembaga Ombudsman) yang merupakan pengembangan dari
sistem khas peradilan Islam yang disebut Hisbah. Tujuannya
adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin

dilakukan terhadap warga masyarakat. Mohtasib ditiinjuk oleh
presiden untuk masa jabatan empat tahun dan tidak dapat
diperpanjang. Badan ini adalah pelembagaan sistem penerapan
pertanggungjawaban administratif melalui investigasi dan ralat
ketidakadilan kesalahan administrasi (maladministration) yang
dilakukan oleh pejabat pemerintah.
Mohtasib diberi wewenang memberikan kompensasi terhadap
kehilangan atau kerusakan yang ditimbulkan oleh pejabat
pemerintah. Pengecualian terhadap jurisdiksi Mohtasib adalah
ketidakpuasan pribadi atau pelayanan yang dilakukan oleh seorang
pejabat publik dalam bidang kebijakan luar negeri, keamanan
nasional dan militer. Tujuan sebenarnya lembaga Mohtasib adalah
untuk menjembatani antara administrator dan warga negara guna
memperbaiki proses dan prosedur administratif dan mencegah
penyalahgunaan kekuasaan.
Beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan Hukum Islam antara lain :
• Guardian and Wards Act 1890.
• Child Marriage Restraint Act 1929.
• Dissolution o f Muslim Marriages Act 1939.
• Muslim Family Law Ordinance 1961.
• (West Pakistan) Muslim Personal Law Application Act 1979.
• (West Pakistan) Family Courts Act 1964.
• Offence o f Zina (Enforcement o f Hudood) Ordianance 1979.
Sesuai Pasal 209 Konstitusi Pakistan, maka pengawasan
hakim dilakukan oleh Majelis Komisi Yudisial (The Supreme
Judicial Council). Majelis terdiri dari KMA sebagai ketua, dua
orang jaksa senior MA dan ketua pengadilan tinggi senior sebagai
anggota, dan Panitera MA sebagai sekretaris. Majelis, baik atas
inisiatifnya atau usulan presiden, dapat melakukan investigasi
terhadap hakim yang tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik
atau melakukan perilaku tercela. Hakim yang bersangkutan dapat
diberhentikan oleh presiden melalui prosedur yang diatur oleh
peraturan perundang-undangan.
Mahkamah Agung pada mulanya berkedudukan di Karachi,
lalu pada bulan Juli 1949 pindah ke Lahore. Dalam Konstitusi
1962 dan juga Konstitusi 1973 dinyatakan bahwa MA
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berkedudukan di Islamabad, tetapi pernah pindah ke Rawalpidi
padatahun 1975. Dari tahun 1993 sampai sekarang, MA
berkedudukan di Islamabad.
Mahkamah Agung berada pada hierarki peradilan paling atas.
Di bawahnya adalah pengadilan tinggi tingkat provinsi dan
pengadilan tingkat pertama dalam bidang perdata dan pidana dalam
tingkat paling bawah. Mahkamah Agung mempunyai jurisdiksi asli
dan jurisdiksi banding dari pengadilan di bawahnya. Hakim
pengadilan tinggi provinsi diangkat oleh presiden setelah
berkonsultasi dengan Ketua MA dan gubernur serta ketua
pengadilan tinggi setempat. Pengadilan tinggi mempunyai
jurisdiksi asli dan jurisdiksi banding.
Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi dibentuk berdasarkan
Konstitusi Pakistan dan pengadilan yang lain dibentuk berdasarkan
Undang-Undang dan Perda Provinsi. Konstitusi juga menyebut
tentang lembaga Ombudsman. Jumlah hakim agung ditetapkan
oleh undang-undang (Act o f Parliament) yang dibuat oleh DPR.
Berbeda dengan pengadilan lain, Mahkamah Agung mempunyai
kewenangan
menyatakan
putusan
declaratory
(declaratoryjudgements) terhadap sengketa Pemerintah Federal
atau pemerintah provinsi atau antara dua atau lebih pemerintah
provinsi.
MA mempunyai jurisdiksi memeriksa dan memutus perkara
banding terhadap putusan, dekrit, amar akhir atau hukuman yang
diputuskan oleh pengadilan tinggi, Mahkamah Syariat Federal dan
Services Appelate Tribunals. MA juga mempunyai jurisdiksi fatwa
(Advisory Jurisdiction). MA dapat menerbitkan fatwa yang
diminta-kan oleh presiden mengenai topik hukum tertentu yang
diperlukan untuk kepentingan umum.
• Law o f Evidence Order 1984.
• Enforcement o f Sharia Act 1991.
• Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act 1976.
• Prohibition (o f Enforcement o f Hudood) Order 1979.
• Offense o fA q zf (Enforcement o f Hudood) Order 1979.
• Execution ofpunishment o f Whipping Ordinance 1979.
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J.

PENUTUP
Muhammad Iqbal (1877-1938) merasakan kesulitan umat
Islam hidup di lingkungan yang mayoritas Hindu di anak Benua
India. Ia menggagas sebuah negara merdeka bagi umat Islam dari
Inggris yang kemudian menjadi kenyataan pada tahun 1947 dengan
nama Pakistan.
Pakistan berusaha mengembangkan peradilannya dari warisan
dinasti-dinasti Islam masa lalu di anak Benua India dan warisan
peradilan Inggris yang pernah menjajah negeri itu. Konstitusinya
menghendaki perundang-uiidangan yang sesusai dengan tuntunan
Islam seperti termaktub dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Untuk
memastikan prinsip ini, konstitusi menetapkan pembentukan
Majelis Ideologi Islam yang bertugas memberikan rekomendasi
kepada parlemen pada tingkat pusat dan daerah dan kepada
pemerintah dan daerah tentang langkah-langkah islamisasi hukum
dan perundang-undangan.
Hierarki peradilan dikembangkan dari tradisi common law
Inggris berdasarkan Government o f India Act 1937 yang
disesuaikan dengan kondisi negara baru. Untuk menjaga
perundang-undangan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
Islam, selain Mahkamah Agung yang membawahi semua
peradilan, Pakistan juga membentuk Mahkamah Syariat Federal
yang bertugas mereview perundang-undangan apakah sesuai atau
bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasal-pasal yang
bertentangan dinyatakan null and void.
Selain itu, peradilan Ombudsman Pakistan dikemangkan dari
prinsip hisbah yang ada dalam tradisi Hukum Islam dengan tujuan
agar tidak terjadi ketidakadilan dari pejabat pemerintah terhadap
rakyat yang dapat memberikan ganti rugi atas kesalahatan
administratif yang dilakukan oleh pemerintah.
Secara ringkas, peradilan Pakistan berusaha menegakkan
hukum dan keadilan dari gagasan Islam dalam sebuah negara
demokratis yang memberikan perlindungan kepada semua
penduduk. Dalam upaya itu, negara masih menghadapi berbagai
persoalan politik, hukum dan sosial-budaya yang berakar dari masa
lalu dan tantangan global.

619

KEADILAN SUBSTANTIF DAN PROBLEM ATIKA
PENEGAKANNYA
Dr. HM. Arsyad Sanusi
A. PENDAHULUAN
Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau
perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah,
tidak memihan dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut
kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama
tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap
manusia apa yang menjadi haknya, jika kedua prinsip ini dapat
dipenuhi barulah itu dikatakan adil.
Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan
sengketa-sengketa hukum ternyata masih debatable. Banyak pihak
merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil
karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan
lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa.
Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim
terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam
melakukan konkretisasi hukum. Sedangkan seyogyianya hakim
mampu menjadi living interpretator yang mampu menangkap
semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh
kekauan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan
perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekadar la bouche
de la hi (corong undang-undang). Artinya, hakim dituntut untuk
memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan
ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial
selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan,
karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan
keadilan formal.
B. KEADILAN SUBSTANTIF DAN KEADILAN PROSEDURAL
Permasalahan
sebagaimana tergambar pada bagian
Pendahuluan di atas agaknya tidak dapat dilepaskan dari dikotomi
antara keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan
substantif di dalam Black’s Law Dictionary 7th Edition dimaknai
sebagai: Justice fairly administered according to rules o f
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substantive law, regardless o f any procedural errors not affecting
the litigant’s substantive rights. (Black’s Law Dictionary, 7th
Edition, p. 869) [“Keadilan yang diberikan sesuai dengan aturanaturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahankesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak
substantif Penggugat”]. Ini berarti bahwa apa yang secara formalprosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan
substasinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang
secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan
substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi
pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi
keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti
hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang.
Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa
mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan,
tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang
yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian
hukum.
Sebaliknya, merujuk pada definisi yang diberikan oleh
Wikipedia, procedural justice atau keadilan prosedural adalah :
“Refers to the idea o f fairness in the processes that resolve
disputes and allocate resources. One aspect o f procedural
justice is related to discussions o f the administration o f justice
and legal proceedings. This sense o f procedural justice is
connected to due process (US), fundamental justice
(Canada), procedural fairness (Australia) and natural justice
(other Common law jurisdictions), but the idea o f procedural
justice can also be applied to nonlegal contexts in which some
process is employed to resolve or divide benefits or burdens.
Procedural justice concern the fairness and the transparency
o f the processes by which decisions are made, and may be
contrasted with distributive justice (fairness in the distribution
o f rights or resources), and retributive justice (fairness in the
rectification o f wrongs). Hearing all parties before a decision
is made is one step which wolud be considered appropriate to
be taken in order that a process may then be characterised as
procedurally fair. Some theories ofprocedural justice hoi that
fa ir procedure leads to equitable outcomes, even if the
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requirements o f distributive or corrective justice are not met. ”
(www.wikipedia.com).
“Keadilan prosedural menunjuk pada gagasan tentang keadilan
dalam proses-proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian
sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan prosedural ini
berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan
keadilan dalam proses hukum. Makna keadilan prosedural
yang seperti ini dapat dihubungkan dengan proses peradilan
yang patut (Amerika Serikat), keadilan fundamental
(Kanada), keadilan prosedural (Australia), dan keadilan
alamiah (negara-negara Common Law lainnya), namun
gagasan tentang keadilan prosedural ini dapat pula diterapkan
terhadap konteks non hukum di mana beberapa proses
digunakan untuk menyelesaikan konflik atau untuk membagibagi keuntungan atau beban.
Dengan merujuk pada definisi di atas, keadilan prosedural
terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari prosesproses pembuatan keputusan, dan konsep keadilan prosedural
ini dapat dibedakan dengan konsep keadilan distributif
(keadilan dalam distribusi hak-hak atau sumber daya), dan
keadilan retributir (keadilan dalam membenahi kesalahankesalahan). Mendengarkan keterangan semua pihak sebelum
membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang
dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dapat dianggap
adil secara prosedural. Beberapa teori tentang keadilan
prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan
membawa hasil yang adil pula, sekalipun syarat-syarat
keadilan distributif atau keadilan korektif tidak terpenuhi.”
C. POSITIVISTIK ATAU MORALISTIK?
Guna membedah dikotomi antara keadilan substantif dan
keadilan prosedural dalam proses penegakan hukum, kiranya perlu
dilakukan review terhadap akar glosofis dari penegakan hukum itu
sendiri. Mencermati pendapat Hans Kelsen, penegakan hukum oleh
hakim itu terikat pada teori positivisme, yaitu bahwa keadilan itu
lahir dari hukum positif yang ditetapkan manusia. Dalam hal ini,
Hans Kelsen menekankan bahwa konsep keadilan itu mencakup
pengertian yang jernih dan bebas nilai. Hakim terikat dengan
hukum positif yang sudah ada, berdasarkan paham legisme dalam
konsep positivisme, hakim hanya sebagai corong undang-undang,
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artinya mau tidak mau hakim harus benar-benar menerapkan suatu
kejadian berdasarkan konsep hukum yang sudah ada.
Dalam praktiknya, konsep positivisme dalam penegakan
hukum ini ternyata sangat jauh dari keadilan, karena sering sekali
hukum positif itu ketinggalan dengan perkembangan masyarakat
dan kemajuan teknologi, sehingga dalam penerapan teori
positivisme tidak bisa serta merta dilaksanakan dengan paham
legisme. Hakim boleh menerapkan teori ini pada kasus yang aturan
hukumnya jelas, sehingga hakim tinggal menerapkan saja pada
peristiwa konkret, namun dalam hal peristiwa yang tidak ada
aturan hukumnya hakim harus menemukan dan menggunakan
analogi untuk penemuan hukum. Hukumnya hams diupayakan
dengan cara mene-lusuri peraturan yang mengatur peristiwa khusus
yang mirip dengan peristiwa yang hendak dicari hukumnya dengan
jalan argumentasi (argumentum a contrario atau argumen-tum per
analogiam). Kalau peristiwanya tidak diatur sama sekali dalam
undang-undang, maka hakim berdasarkan Pasal 28 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 “... wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat”. Jadi hakim dalam memberikan
keadilan kepada pencari keadilan, hams mempunyai iktikad baik,
yaitu keyakinan hakim dengan alat bukti yang cukup untuk
memutuskan suatu perkara sehingga dapat memberikan rasa
keadilan dan kebahagiaan kepada para pihak dengan mengindah
kan kode etik dan prosedural yang benar dalam praktiknya di
pengadilan. Penerapan hukum positif oleh hakim hams meng
indahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat
dengan sebaik-baiknya sehingga putus-an yang dihasilkan oleh
hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, dan keikhlasan
inilah yang menjadi barometer keadilan dalam penegakan hukum
oleh hakim.
Selama ini, banyak pihak menurut hakim agar lebih berpihak
pada perwujudan keadilan substantif daripada keadilan prosedural
semata. Namun, tuntutan itu memang bisa diterima secara teoretis
daripada praktis karena membawa problem hukum yang rumit.
Keadilan prosedural diyakini hanya mengacu pada bunyi undangundang an sich. Sehingga, sepanjang bunyi undang-undang
terwujud, tercapailah keadilan secara formal. Apakah secara
materiil keadilan itu benar-benar dirasakan adil secara moral dan
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kebajikan (virtue) bagi banyak pihak? Para penegak keadilan
prosedural tidak memedulikannya. Mereka, para penegak keadilan
prosedural itu, biasanya tergolong kaum yang berorientasi
positivistik.
Bagi kaum positivistik, keputusan-keputusan hukum itu dapat
dibuat dengan terlebih dahulu mendeduksikan secara logis
peraturan-peraturan yang sudah ada tanpa perlu menunjuk kepada
tujuan-tujuan sosial, kebajikan, serta moralitas. Betapapun tidak
adil dan terbatasnya bunyi undang undang yang ada. Hukum
adalah perintah undang-undang, dan dari situ kepastian hukum bisa
ditegakkan.
Pandangan positivistik tersebut ditentang oleh kalangan yang
berpandangan bahwa prinsip kebajian dan moralitas mesti harus
dipertimbangkan pula dalam mengukur validitas hukum. Penganut
hukum moralis itu berprinsip bahwa hukum harus mencerminkan
moralitas. Karena itu, hukum yang meninggalkan prinsip-prinsip
moralitas, bahkan bertentangan dengan moralitas, boleh atau bisa
tidak ditaati berdasar suatu hak moral (moral right).
Indonesia adalah negara yang menganut civil law system, yang
mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang.
Alhasil, para hakimnya ialah pelaksana undang-undang, bukan
pencipta undang-undang (baca: hukum) sebagaimana yang
dilakukan para hakim di Inggris yang menganut sistem common
law. Alhasil, pakem yang masih berlaku di negeri ini adalah bahwa
meskipun para hakim di Indonesia dapat melakukan penemuan
hukum (rechtsvinding) melalui putusannya, mereka tidak boleh
menabrak isi dan falsafah peraturan perundang yang sudah ada.
D. MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEADILAN SUBSTANTIF
MK dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya
bahwa lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukan
keadilan prosedural semata-mata. Dalam arti, sebagai lembaga
pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak akan
terpaku pada undang-undang jika undang-undang a quo dinilai
keluar dari tujuan hukum sendiri.
Pilihan paradigmatik ini didasari pada keyakinan bahwa dalam
posisinya sebagai pengawal konstitusi, demokrasi, dan hukum,
Mahkamah Konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab,
selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga dimuat dalam UU
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No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 45
Ayat (1) yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara
berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat
bukti dan keyakinan hakim”.
Pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus
menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif,
apalagi jika pihak yang beperkara jelas-jelas meminta ex aequo et
bono (putusan adil).
Pada irah-irah tiap putusan juga selalu ditegaskan, putusan
dibuat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,
dan bukan “Demi Kepastian Hukum Berdasarkan UndangUndang”. Ini semua menjadi dasar yang membolehkan hakim
membuat putusan untuk menegakkan keadilan meski - jika
terpaksa - melanggar ketentuan formal undang-undang yang
menghambat tegaknya keadilan.
Ada yang mempersoalkan, hal itu sulit dilakukan karena
tiadanya kriteria pasti untuk menentukan keadilan itu. Berbeda
dengan bunyi undang-undang yang isinya pasti. Atas masalah itu
perlu ditegaskan, keadilan tidak selalu dapat dipastikan lebih
dahulu karena dalam banyak kasus justru harus disikapi sesuai
karakter masing-masing. Keadilan akan terasa dan terlihat dari
konstruksi hukum yang dibangun hakim dengan menilai satu per
satu bukti yang diajukan di persidangan untuk akhirnya sampai
pada keyakinan dalam membuat vonis.
Meski demikian, tidaklah dapat diartikan, hakim boleh
seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang.
Dalam hal undang-undang sudah inengatur secara pasti dan dirasa
adil, maka hakim tetap perlu berpegang pada undang-undang.
Dengan kata lain, para hakim didorong untuk menggali rasa
keadilan substantif (substantive justice) di masyarakat daripada
terbelenggu ketentuan undang-undang (proceduraljustice).
Yang hendak ditekankan adalah prinsip bahwa berdasarkan
sistem hukum dan konstitusi di Indonesia, hakim diperbolehkan
membuat putusan yang keluar dari undang-undang jika undangundang itu membelenggunya dari keyakinan untuk menegakkan
keadilan.
Selain itu, pilihan paradigmatik pada keadilan substantif juga
dilatarbelakangi derasnya tuntutan agar Mahkamah Konstitusi
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memberikan putusan yang memberikan solusi hukum atas
ketidakpastian yang diakibatkan oleh ketentuan yang multi-tafsir
atau pada saat terjadi kekosongan hukum. Demikian pula halnya
dalam perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi bergerak
menjadi pengadilan yang menegakkan keadilan substantif dan
bukan sekadar pengadilan perselisihan penghitungan atau yang
sering disebut sebagai pengadilan kalkulator.
Pergerakan atau pergeseran tersebut terjadi bukan karena
kehendak para hakim konstitusi untuk memperluas kompetensi
yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, tetapi semata-mata untuk
menegakkan konstitusi dan memenuhi tuntutan keadilan substantif.
Hasil pemilu adalah manifestasi suara rakyat. Oleh karenanya,
untuk menjamin hal itu harus dipastikan bahwa hasil pemilu harus
didapatkan dengan cara yang benar, jujur, dan adil, serta dihitung
dengan benar pula sesuai dengan prinsip one man, one vote, one
value.
Oleh karena itu, perselisihan hasil pemilu tidak dapat dilihat
secara sempit sebagai perselisihan di atas kertas, tetapi harus
melihat bagaimana suara itu diperoleh. Suara yang diperoleh
dengan cara yang melanggar prinsip jujur dan adil tentu tidak dapat
dibiarkan karena sama halnya dengan membiarkan terjadinya
ketidakadilan, baik bagi peserta pemilu maupun bagi pemilih itu
sendiri.
Menutup mata terhadap pemilu yang melanggar prinsip jujur
dan adil sama halnya dengan membiarkan terbentuknya
pemerintahan yang bukan merupakan manifestasi kehendak rakyat.
Pemilu hanya akan menjadi prosedur memperoleh kekuasaan
semata. Jika terjadi demikian, hal itu akan menjadi awal dari
malapetaka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini
sesuai dengan prinsip universal yaitu nullus/nemo commodum
capere potest de injuria sua propria (tidak boleh seora pun boleh
diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang
dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh
penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain).
Maknanya adalah bahwa tidak boleh ada pem biaran pelanggaran
terstruktur dan masif. Dengan pilihan ini pelanggar dan orang
orang yang curang tidak justru diuntungkan kembali dan pihak
yang dicurangi merasa dilindungi dan tidak kembali dirugikan
dengan pelanggaran dan tanpa perlindungan.
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Hakim konstitusi adalah penentu terlaksananya wewenang
konstitusional yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Oleh karena
itu, segenap organisasi Mahkamah Konstitusi diorientasikan untuk
memberikan dukungan terhadap tugas dan tanggung jawab hakim
konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
Dukungan administrasi umum dan justisial diberikan untuk
mendukung kinerja hakim dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara sesuai dengan hukum dan keadilan serta
menjamin bahwa masyarakat mendapatkan keadilan dalam proses
beperkara. Jika layanan administrasi tidak diberikan sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance di lembaga peradilan, dapat
dipastikan masyarakat telah mendapatkan perlakuan yang tidak
adil dan diskriminatif sejak pendaftaran perkara hingga proses
untuk memperoleh putusan pengadilan. Pada saat administrasi
peradilan sudah dijalankan secara diskriminatif dan tidak adil,
putusan yang adil pun sulit dicapai. Bahkan, putusan yang adilpun
dapat kehilangan makna apabila diputus dalam waktu yang lama
dan tidak dapat segera diakses oleh masyarakat yang berhak
(justice delayed, justice denied).
Oleh karena itu, untuk dapat memutus sesuai dengan nilai dan
rasa keadilan substantif, dukungan administrasi umum dan justisial
diperlukan agar hakim konstitusi dapat dengan mudah dan cepat
memeriksa dan menilai permohonan, alat bukti, serta keterangan
saksi dan ahli sebagai bahan pertimbangan hukum putusan majelis
hakim. Untuk itu disusun mekanisme dan prosedur administrasi
yang tepat dan cepat, apalagi untuk perkara PHPU yang harus
diputus dengan cepat sesuai dengan batasan yang diberikan oleh
undang-undang.
Di samping layanan terhadap hakim konstitusi, administrasi
umum dan justisial juga memberikan layanan kepada masyarakat.
Layanan yang diberikan tidak hanya terbatas pada penerimaan
permohonan yang dilakukan secara profesional, tetapi juga
memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh masyarakat
untuk memperoleh keadilan sesuai dengan wewenang yang
dimiliki Mahkamah Konstitusi.
Hal itu diperlukan agar semakin banyak masyarakat yang
memiliki penge-tahuan cukup untuk dapat menggunakan hak
beperkara di Mahkamah Konstitusi sehingga mendorong
terwujudnya persamaan di hadapan hukum dan peradilan (equality
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before the law and court). Peran tersebut juga diniatkan untuk
memberikan dan memudahkan masyarakat memperoleh haknya
mendapatkan keadilan (access to justice) melalui pengadilan
konstitusi (access to court).
Mahkamah Konstitusi berpedoman pula pada paradigma
keadilan substantif. Dengan penekanan pada keadilan substantif
dimaksudkan bahwa meskipun suatu perbuatan secara formalprosedural mengandung kesalahan tetapi tidak melanggar substansi
keadilan dan kesalahan tersebut bersifat tolerable, maka dapat
dinyatakan tidak salah. Betapapun jika suatu ketentuan undangundang dilanggar dengan sengaja apalagi sampai berkali-kali
tentulah dapat dikatakan intolerable dan mengandung
ketidakadilan. Sikap mahkamah yang demikian didasarkan pula
pada tujuan juntuk memberi manfaat kepada negara dan
masyarakat.
Perlu ditekankan juga bahwa pilihan paradigmatik Mahkamah
Konstitusi atas penegakan keadilan substantif bukan berarti
mahkamah harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang.
Dalam mengimplementasikan paradigma ini Mahkamah Konstitusi
dapat keluar atau mengabaikan bunyi undang-undang tetapi tidak
harus selalu mengabaikan atau keluar dari bunyi undang-undang.
Selama bunyi undang-undang memberi rasa keadilan, maka
Mahkamah Konstitusi akan menjadikannya sebagai dasar
pengambilan putusan; sebaliknya jika penerapan bunyi undangundang tidak dapat memberi keadilan, maka Mahkamah Konstitusi
dapat mengabaikannya untuk kemudian membuat putusan sendiri.
Inilah inti hukum progresif atau hukum responsif yang dipahami
dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
Terkait dengan paradigma tersebut, maka dalam menangani
sengketa hasil pemilu mahkamah tidak hanya menilai kebenaran
kuantitatif dalam penetapan hasil pemilu, seperti menghitung
kebenaran penetapan jumlah suara yang di-peroleh parpol atau
kontestan dalam pemilu, melainkan sekaligus menilai proses
pelaksanaan pemilu untuk mencari kebenaran secara kualitatif.
Oleh sebab itu, jika dalam proses pemilu terjadi pelanggaran,
baik administra-tif maupun pidana, yang memengaruhi hasil
pemilu secara signifikan, tanpa harus memastikan kepastian
penetapan jumlah (kualitatif) yang salah dalam penetapannya,
maka Mahkamah Konstitusi dapat menentukan putusan atau sanksi
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tersendiri demi tegaknya keadilan, sekaligus untuk pembelajaran
dan pendidikan agar pada pemilu-pemilu berikutnya pelanggaran
semacam itu tidak terjadi lagi. Meskipun begitu, agar dalam
menegakkan keadilan tersebut tetap didasarkan pada rasionalitas
dan diterima oleh common sense publik, maka kesalahan kualitatif
proses pemilu yang dapat dijatuhi sanksi (condemnatoir) oleh
Mahkamah Konstitusi adalah pelanggaran-pelanggaran yang
bersifat terstruktur, sistematif, dan masif.
E. PROBLEMATIKA PENEGAKAN KEADILAN SUBSTANTIF
Meskipun secara konseptual idealisme yang terkandung dalam
keadilan substantif sebagaimana keyakinan paradigmatik
Mahkamah Konstitusi itu lebih adiluhung (bahasa Jawa) atau
malebbi (bahasa Bugis) daripada yang terkandung dalam keadilan
prosedural, namun upaya mewujudkan keadilan substantif lazim
berbenturan dengan problematika kepastian hukum (equality).
Contohnya ialah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dalam
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kewenangan Mahkamah
Konstitusi untuk menyidangkan perkara pelanggaran pemilihan
kepada daerah tidak diatur. Namun, karena Mahkamah Konstitusi
berpendapat bahwa mereka menemukan bukti adanya pelanggaran
pilkada Mahkamah Konstitusi berhak mengambil keputusan
tentang pelanggaran itu sekalipun harus menabrak UU Mahkamah
Konstitusi sendiri.
Sebagai justifikasi untuk kesiapan MK menabrak undangundang, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud, M.D. menggunakan
argumentasi dengan kalimat “Karena itu, kita bikin terobosan.
Tidak lagi melaksanakan undang-undang, tetapi melaksanakan
UUD 1945, yaitu menjamin tegaknya demokrasi dan hukum”,
(Jawa Pos, 3/12/2008).
Permasalahannya kemudian adalah apakah penafsiran dan
keputusan hukum MK itu legitimate? Ini merupakan pertanyaan
yang debatable. Merujuk pada kenyataan hukum bahwa putusan
MK adalah final dan mengikat (final and binding), apa pun
keputusan hukumnya akan menjadi legitimate karena tidak ada
upaya hukum lagi untuk mengubahnya. Alhasil, banyak pihak
menilai MK sebagai lembaga superbodi, tidak ada lembaga lain
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yang bisa mengontrol keputusan-keputusannya. Sekalipun
menabrak kepastian hukum.
Kepastian hukum pun makin rancu. Sebab, putusan MK itu
bisa menjadi preseden bahwa pelanggaran pilkada di masa datang
bisa langsung dikirimkan ke MK, menjadi bagian dari mated yang
bisa diajukan gugatan (legal action) ke MK. Tak perlu lagi melalui
jalur panwaslu untuk diproses di pengadilan negeri. Lalu,
bagaimana dengan kepastian hukum UU Pemilu? Belum lagi
problem sosial ikutan dari keputusan MK itu, misalnya penyediaan
anggaran lagi untuk pilkada susulan, suasana ketegangan sosial
yang dimunculkan darinya, dan kerepotan aparat keamanan untuk
terus berada dari kondisi siaga satu ke siaga satu lagi. Juga, belum
lagi bila hasil pilkada susulan itu menimbulkan problem penolakan
(lagi) dari pihak yang kalah dan pendukungnya. Upaya hukum apa
lagi yang bisa ditempuh? Karena pintu upaya hukum sudah
tertutup, pintu yang terbuka adalah protes sosial yang berpotensi
pada kerusuhan sosial.
“Biaya-biaya” sosial tersebut barangkali memang tak
terhitung, ketika hakim Mahkamah Konstitusi lebih berpihak
kepada perwujudan keadilan substantif daripada keadilan
prosedural. Menegakkan keadilan atau memilih kepastian hukum
memang persoalan antinomi yang berlarut-larut dalam menemukan
tujuan hukum.
Para pakar hukum memang terbagi antara memilih keadilan
atau kepastian hukum. Banyak di antara mereka memilih kepastian
hukum karena lebih menjamin ketertiban hukum dan sosial.
Pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memilih
perwujudan keadilan substantif itu, dalam menyelesaikan perkara
Pemilu-jcada, pemilu legislatif, maupun pemilu presiden dan wakil
presiden merupakan hatu uji bagi kedigdayaan keyakinan
paradigmatik Mahkamah Konstitusi.
F. KESIMPULAN
Sejatinya, perdebatan tentang tugas hakim sebagai penegak
hukum dengan tunduk pada bunyi undang-undang (keadilan
prosedural) dan tugasnya sebagai penegak keadilan meski harus
keluar dari ketentuan undang-undang (keadilan substantif),
merupakan isu klasik. Sebab pada kenyataannya, kini, sudah tidak
ada lagi garis antara tradisi civil law yang menjadikan hakim hanya
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sebagai corong undang-undang dan tradisi common law yang
menjadi hakim sebagai pembuat keadilan hukum meski harus
melanggar undang-undang. Keduanya dianggap sebagai kebutuhan
yang saling melengkapi.
Berdasar UUD 1945 hasil amendemen, di Indonesia kedua hal
itu diletakkan pada posisi sama kuat. Pasal 24 Ayat (1)
menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
“hukum” dan “keadilan”. Pasal 28D Ayat (1) juga menegaskan,
setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
“kepastian hukum yang adil”. Jadi, tekanannya bukan pada
kepastian hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil.-Saat
konstitusi diamandemen, prinsip itu ditekankan dalam UUD 1945
karena di masa lalu, upaya menegakkan kepastian hukum sering
dijadikan alat untuk mengalahkan pencari keadilan. Atas nama
kepastian hukum, pencari keadilan sering dikalahkan dengan dalil
yang ada dalam undang-undang. Padahal saat itu, banyak undangundang yang berwatak konservatif, elitis, dan positivistikinstrumentalistik. Atas pertimbangan tersebut, pilihan paradigmatik
untuk lebih mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan
prosedural-formal merupakan pilihan yang paling logis dan tepat
untuk era dewasa ini.
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D IC A R I: P U T U S A N Y A N G P R O G R E SIF !

(Tanggapan Tulisan Dr. AM. Mujahidin, MH.)
Jimmy Maruli, SH ., M H .
A good judge, is a judge who, within
the bounds o f the legimate possi
bilities at his disposal, makes the law
that, more than other law, he is
authorized to make, best bridges the
gap between law and society and best
protect the constitution and its
values.
- Aharon Barak -

A.

PENDAHULUAN

Setelah membaca tulisan Bapak Dr. AM. Mujahidin, MH.
tentang “Pengaruh Opini Publik dalam Proses Pengambilan
Putusan” dalam Varia Peradilan Februari 2010, penulis berpikir
harus ada proses dialektik sebagai kelanjutan memecah kejumudan
literer lembaga peradilan, yang oleh publik kadung dinilai negatif
karena putusan hakim tidak menunaikan asas a fair and impartial
court.
Proses dialektik itu berangkat dari pertanyaan: Benarkah opini
dan partisipasi publik dalam sistem peradilan Indonesia akan
menciptakan penegakan hukum yang irasional dan emosional yang
dapat mengubah posisi objektif seorang hakim sebagaimana
sinyalemen artikel tersebut? Apakah sinyalemen itu tidak bisa
dibalik menjadi pertanyaan produktif yang mengarah pada cita-cita
ideal sebagaimana dimaksud Aharon Barak pada mukadimah di
atas: “Hakim yang baik adalah hakim dengan legitimasi yang
dimilikinya mampu membuat dan menciptakan hukum lebih dari
sekadar hukum, yaitu dapat menjadi jembatan terbaik yang dapat
meng-hubungkan hukum an sich dengan masyarakatnya dan dapat
menjadi pelindung bagi nilai-nilai konstitusi dan kemasyarakatan”
(Terjemahan bebas penulis).
Cita-cita tersebut tersebut berbanding lurus dengan induk teori
kontrak sosial ala Thomas Hobbes, Locke dan JJ. Rousseau
dan/atau Roscoe Pound yang secara garis besar menyebutkan
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bahwa hukum adalah instrumen pengubah masyarakat, yang harus
berjalan sebagai pengayom dan pelindung warga negara, karena
sejatinya hukum diciptakan untuk memenuhi rasa keadilan
manusia.
Dengan kondisi seperti itu, di mana sebenarnya letak strategis
putusan hakim untuk menjadi penegak hukum yang mandiri
sebagaimana amanat undang-undang tanpa diintimidasi kekuasaan
apapun? Sementara di sisi lain hams mampu memenuhi dahaga
masyarakat terhadap keadilan sosial. Bagaimana cetak biru badan
peradilan dalam menyelesaikan gejolak psikososiologis sehingga
dapat mensterilkan opini publik yang berada pada grey area?
Dalam konteks ilmu sosial, dapatkah bias opini publik
terhubungkan dengan sistem instalasi yuridis saat hakim wajib
membuat putusan dengan asas: Mengadili menurut hukum?
(Rechtratigheid).
B.

O P IN I P U B L IK V E R S U S P U T U S A N P E N G A D IL A N ?

Kecendmngan yang marak saat ini, opini publik lebih banyak
muncul pada perkara-perkara yang bersifat hukum publik publik
dibandingkan hukum privat. Oleh karenanya, penulis pun hendak
membatasi tulisan ini pada cakupan perkara pidana yang menjadi
perhatian masyarakat banyak.
Ciri khas terminologi opini publik adalah pendapat kolektif
yang berasal dari anggapan, pemikiran, hasrat bahkan prasangka.
Kristalisasi opini publik adalah lahirnya social judgement yang
tidak mustahil akan mengeliminasi asas kepastian hukum akan
tetapi dapat pula menguatkan pelaksanaan peraturan perundangundangan beserta lembaganya. Di rentang kedua hal itulah opini
publik kerap bias dan memunculkan kontroversi.
Di sisi lain, Pasal 183 KUHAP mengatur: Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Turunan teknis
dari pasal tersebut adalah alat bukti yang sah dibatasi pada 5
(Lima) je n is: (1) Keterangan Saksi, (2) Keterangan Ahli, (3) Surat,
(4) Petunjuk, (5) Keterangan Terdakwa. (Pasal 184 KUHAP).
Secara sederhana, konstruksi putusan hakim hanya membutuhkan 2
(dua) alat bukti dari 5 (lima) jenis alat bukti tersebut plus
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keyakinan hakim. Tetapi pada praktiknya di lapangan benarkah
prosesnya sesederhana itu dan hakim dapat dengan mudah
menjatuhkan putusan? Tentu tidak jawabnya, kompleksitas sebuah
perkara
seiring
kemajuan
zaman
menuntut
hakim
memformulasikan putusan yang progresif, meminjam istilah Prof.
Satjipto Rahardjo, melalui pertimbangan-pertimbangan hukum
yang mumpuni dan senantiasa memosisikan hukum sebagai law in
the making.
Konsep Law in the making bagi hakim dalam membuat
putusan apabila kita break down lebih rinci menggunakan ilmu
bantu psikologi hukum, akan didapati bagan langkah pengambilan
putusan perkara pidana sebagai berikut:

Kajian psikologi hukum memungkinkan hakim mem
formulasikan pertimbangan hukum dalam putusannya dengan
metodologi teori teknik penyusunan cerita. Dengan menggunakan
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bagan seperti itu, di manakah posisi opini publik? Apakah sistem
peradilan pidana kita sama sekali tak memberi ruang bagi publik
untuk berpartisipasi mewujudkan keadilan substantif sebagaimana
disinyalir dalam tulisan Bapak Dr. AM. Mujahidin, MH.?
Sampai hari ini, Penulis meyakini bahwa publik kita,
masyarakat Indonesia adalah bagian dari kontrak sosial yang
mengharapkan bentuk ideal dari lembaga yustisial. Hanya saja,
dikarenakan berada pada posisi yang berbeda, publik kita kerap
melihat suatu perkara pidana pada: Perbuatan pidana apa yang
dilakukan dan berapa lama putusan pidana akan dijatuhkan oleh
hakim (kolom bernomor 1 dan 14). Disebabkan oleh berbagai hal,
publik kita - melalui ragam media massa - seolah-olah berpegang
pada prinsip presumption o f guilty sedangkan hakim sebelum
menjatuhkan putusan harus tetap meyakini asas presumption o f
innocence.
Dengan situasi ambang seperti itu, bagan psikologi hukum di
atas juga mengindikasikan kebebasan hakim untuk menciptakan
putusan yang berkualitas. Pintu masuknya tetap melalui “Teks”
dalam hal ini undang-undang atau kodifikasi sebuah regulasi, akan
tetapi hal tersebut hanyalah starting point bagi hakim untuk
mengelaborasi suatu perkara sehingga dapat ditempatkan pada
“Konteksnya”.
Penempatan “teks pada konteks” atau sebaliknya
penyandingan “konteks ke dalam teks” secara sederhana dalam
persidangan disebut sebagai proses pembuktian perkara dengan
instrumen alat buktinya. Dan karena sebuah regulasi hanya sebagai
starting point, maka kewajiban hakim pada tahap berikutnya
adalah menginterpretasikan regulasi tersebut dengan tidak menutup
kemungkinan terserapnya nilai-nilai dan aspirasi serta opini yang
berkembang dalam masyarakat. The laws in books akan
bersinggungan dengan the living law terlebih lagi apabila kita
menerapkan kerangka pikir yang pernah diajarkan mantan Ketua
MA, Bapak Purwoto S. Gandasubrata bahwa putusan hakim ikut
serta menentukan isi dan arah perkembangan hukum Indonesia.
Lebih lanjut menurut beliau, hakim dapat menggali dan
menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai
dengan Pancasila dan “according to the law o f civilized nation
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Apabila bagan di atas diperas kembali kembali menjadi
langkah-langkah konkret, maka kecendrungan hakim Indonesia
sebelum menjatuhkan putusan akan :
1. Mempelajari pasal yang didakwakan;
2. Menyusun cerita (dengan penekanan pada perbuatan pidana);
3. Menganalisis perbuatan pidana;
4. Menyusun cerita (dengan penekanan pada tanggung jawab
pidana);
5. Menganalisis tanggung jawab pidana;
6. Membuat putusan bersalah atau tidak.
Selanjutnya pada tahap apa opmi publik muncul dalam suatu
perkara? Menurut pengamatan penulis, dengan menggunakan
bagan di atas opini publik dilahirkan oleh media maupun diskusidiskusi nonformal, bermula dari adanya perbuatan pidana (Kolom
1) yang oleh publik dicoba disusun kronologisnya sendiri (bisa
sama atau mirip-mirip atau berbeda sama sekali dengan Berita
Acara Pemeriksaan). Setelah kronologis perbuatan pidana disusun
oleh publik - baik dengan data utuh maupun datayang tercecer -,
tahap berikutnya publik langsung meyakini bahwa perbuatan
pidana tersebut melanggar peraturan dan dapat diancam hukuman
(Kolom 4 dan Kolom 6). Berikutnya disadari atau tidak, publik
langsung memosisikan diri berada pada Kolom 14 yaitu tentang :
Jenis dalam lamanya hukuman yang akan dijatuhkan. Inilah yang
penulis sebut sebagai adanya semacam simplifikasi publik atas
proses peradilan. Tetapi apakah publik dapat disalahkan?
Meskipun demikian opini publik tetap berpotensi melahirkan
keadilan substansial sekaligus mengabaikan aspek prosedural.
Prof. Jimly Asshidiqie memberi sinyal : “Bahwa proses
peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, tetapi sebaliknya
tanpa hukum formal akan liar dan bertindak semaunya dan dapat
mengarah Kepada apa yang ditakutkan orang sebagai judicial
tyrani. Pada konteks ini sebenarnya hakim melalui putusannya
dapat meng-elaborasi setiap tahap persidangan yang akan
dirumuskan dalam pertimbangan hukum sebuah putusan.
Kebebasan hakim (pada Kolom 12) dapat diterapkan pada lini apa
pun sejak adanya perbuatan pidana (Kolom 1), mempelajari pasal
yang didakwakan dengan kembali menyusun cerita (dengan
penekanan pada perbuatan pidana sebagaimana Kolom 2) sampai
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kepada tahap menganalisis perbuatan pidana, menyusun cerita
(dengan penekanan pada tanggung jawab pidana) dan menganalisis
kembali tentang tanggung jawab pidana (Kolom 7 s/d 14).Menggunakan metodologi seperti itu dan didukung kemampuan
hakim mengelaborasi dakwaan, tuntutan, notapembelaan, dan alat
bukti secara jitu, maka akan melahirkan pertimbangan hukum yang
argumentatif dan paripurna. Pada akhirnya, apa pun putusan
hakim, perlahan-lahan publik akan menerimanya sebagai sebuah
“kebenaran baru”. Kebenaran baru itu akan tercipta apabila dalam
putusannya, hakim yang bersangkutan tidak ikut-ikutan melakukan
simplifikasi, seperti halnya opini publik, dalam membuat putusan
yang hanya memuat: identitas terdakwa, status tahanan, keterangan
saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pemenuhan unsur-unsur
pasal, dan amar putusan.
Di era keterbukaan informasi saat ini, setiap proses
persidangan bisa diikuti langsung melalui televisi. Masyarakat kita
tidak cukup puas bila hanya disuguhkan oleh kata “Terbukti” atau
“Tidak Terbukti”, “Bersalah atau Tidak bersalah”. Lebih jauh,
publik kita menunggu, konstruksi yuridis dan pijakan filosofis
bagaimana yang dipakai oleh hakim dalam membuat putusannya.
Dalam perkara-perkara yang menyita perhatian masyarakat dan
membawa pengaruh dalam sistem hukum Indonesia, opini publik
berhembus lebih kencang. Hendaknya pisau pembuktian yang
digunakan oleh hakim saat membedah perkara semacam itu dapat
lebih bernas dan menukik dibandingkan tuntutan jaksa penuntut
umum ataupun nota pembelaan penasihat hukum.
Putusan yang progresif tidak boleh berhenti pada kalimat :
“Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan
dakwaan Jaksa Penuntut Umum” atau “Menolak Nota Pembelaan
Penasihat Hukum” ataupun sebaliknya. Sebagaimana penulis
kemukakan di atas, publik kita bersama opininya benar-benar
menunggu konstruksi yuridis dan pijakan filosofis seperti apa yang
dipakai oleh hakim untuk mendapatkan kesimpulan gagah:
“Mengadili menurut hukum”.
Pada konteks ini premis Dr. AM. Mujahidin, MH. yang
menyebutkan bahwa pertimbangan hukum yang berdasarkan pada
sentimen moral publik akan berdampak pada ketidaknetralan
penegakan hukum masih bisa dikancah dan diperdebatkan ulang;
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C.

P U T U S A N P R O G R E S IF

Pada akhirnya, kualitas seorang pemahat dilihat dari detail
patung pahatan-nya. Kualitas arsitek diukur dari cita rasa bangun
ruangnya. Lalu bagaimana meng-ukur kualitas hakim yang begitu
mengagungkan putusan sebagai mahkotanya? Tidak tanggungtanggung, mahkota itu langsung dihadapkan ke publik sebagai
taruhan yang akan meningkatkan atau justru menurunkan derajat
kualitatif peradilan. Hakim dan karyanya, yaitu putusan, lak dapat
terus berdiam diri di menara gading, teralienasi dari masyarakatnya
demi membela tata prosedural dan meng-abaikan keadilan
substansial.
Tugas hakim dalam menciptakan putusan yang progresif
bukan hanya m&ng-gathuk-gathuk-km antara Perbuatan Terdakwa
dengan pasal yang didakwakan. Memadu padankan antara dalil
yang digugat dengan dalil yang diingkari. Ada tugas yang lebih
mulia, yaitu membuat putusan yang berkaidah pada asas
“Mengadili menurut hukum (the law in books) ", tetapi progresif
pada masyarakat beserta struktur kehidupannya (the living law)
dengan tetap menggerakkan kekuasaan kehakiman yang bebas dan
merdeka (rechterlijke organisatie).
Dan percayalah, dalam struktur ilmu hukum, opini publik
tidak serta merta membuat putusan hakim menjadi irasional dan
emosional, tetapi sebaliknya dapat bersinergis sebagai a tool o f
social engineering. Di negara yang konsep demokrasinya terus
dimatangkan, opini publik adalah keniscayaan. Kehadirannya tak
mungkin diabaikan dalam sistem law in the making, akan tetapi
menjadikan opini publik sebagai bagian dalam gradasi alat
pembuktian juga sebuah kecelakaan sistem peradilan. Posisi tarik
menarik seperti ini hams senantiasa “dijembatani” agar tercapai
hukum yang progresif. Dan hakim adalah “Jembatan” itu.
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M E N U JU H U K U M W A R IS N A S IO N A L

Bagir Manan (UNPAD)

A.

PENDAHULUAN

Tema yang diberikan dan akan disampaikan di bawah adalah
barang lama. Sebnt saja suatu tema klasik. .Bukan saja karena
secara ilmiah telah dibicarakan sejumlah ahli seperti Supomo
(Hukum Adat di Kemudian Hari), Hazairin (Hukum Baru
Indonesia), Mochtar Kusumaatmadja (Pembangunan Hukum
Nasional), dan lain-lain pemuka hukum Indonesia. Tidak kurang
dari BPHN, lebih dari dua puluh tahun yang lalu telah mengambil
berbagai prakarsa pengkajian, penelitian, pertemuan ilmiah
mengenai pembangunan atau pembentukan hukum waris (hukum
kewarisan) nasional. Pengkajian, penelitian dilakukan BPHN
bekerja sama dengan fakultas-fakultas hukum tertentu di seluruh
Indonesia. Baik dalam penelitian maupun pertemuan ilmiah telah
diikutsertakan ahli-ahli hukum adat seperti Prof. Mahadi (aim.),
Prof. Hermin Hadijati, Prof. Koesnoe, Prof. Herman Sihombing,
dan lain-lain. Demikian pula ahli-ahli Hukum Islam, seperti Prof.
Oaud (UI), Dr. Ichtianto (Depag), Wahab Bakri (Unpad), dan lainlain. Tidak pula kurang, ahli-ahli hukum BW yang tersebar pada
fakultas hukum.
Dari kegiatan ilmiah tersebut telah berhasil dideskripsikan
aneka ragam hukum waris (hukum kewarisan) yang berlaku,
gambaran mengenai perbedaan dan persamaan, dan catatan
mengenai materi muatan dan lain-lain.
Sayang sekali, berbagai kegiatan yang sangat berarti tersebut
tidak berkelanjutan. Dalam upaya “membangun hukum nasional”,
acap kali kita berhenti di suatu tempat karena menemukan berbagai
kesenangan baru seperti hukum yang perlu untuk melancarkan
jalannya pembangunan. Apalagi sejumlah bidang hukum, seperti
hukum waris (hukum kewarisan) beraneka ragam, dan termasuk
hukum yang tidak mudah dikuasai. Selain sangat teknis juga
menjelimet. Mahasiswa pada umumnya menghindari materi kuliah
semacam ini. Kadang-kadang kita berhenti karena perbedaan minat
atau keahlian para penentu kebijakan. Seandainya pertemuan ini
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didahului dengan membongkar arsip-arsip yang ada, BPHN akan
menemukan bahan-bahan yang tidak perlu diulang lagi, tinggal
melanjutkan, baik untuk mengukuhkan atau mengkaji ulang
disertai bahan dan informasi baru.
B.

P E N G E R T IA N H U K U M N A SIO N A L

Meskipun pembicaraan dan kegiatan akademik, maupun
praktis (politik hukum), mengenai pembangunan hukum nasional
telah dibicarakan sejak masa-masa awal kemerdekaan, namun
hingga sekarang - paling tidak bagi saya - belum ada petunjuk
yang benar-benar dapat menjadi arahan mengenai pengertian
hukum nasional. Ada berbagai lontaran filosofis seperti : “hukum
nasional adalah hukum yang mengabdi pada (untuk) kepentingan
nasional”. Ada yang menyebutkan “hukum nasional adalah hukum
yang mencerminkan cara pandang bangsa Indonesia dan
kepentingan sebagai bangsa yang sedang membangun di segala
bidang (politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Ada yang lebih
singkat: “hukum nasional adalah hukum yang berdasarkan
Pancasila”, atau lebih lengkap: “berdasarkan Pancasila dan UUD
1945”.
Semestinya tidak akan ada yang membantah pengertianpengertian di atas. Tidak akan ada yang menolak, bahwa hukum
dibuat untuk kepentingan nasional, harus mencerminkan cara
pandang bangsa, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tetapi
suatu pengertian yang akan dapat menjadi pengenal suatu
kebijakan dan tindakan konkret, rumusan abstrak dan filosofis
belumlah memadai. Masih diperlukan pengertian yang lebih
substantif baik secara teoretis, lebih-lebih untuk tataran praktis.
Secara teoretis substantif, misalnya :
(1) Bagaimanakah corak hukum yang menjamin rule o f law.
(2) Bagaimana corak hukum yang akan menjamin pelaksanaan
demokrasi yang bertanggung jawab, bersih, dan etis sejalan
dengan asas dan konsep konstitusi.
(3) Bagaimana corak hukum yang akan menuju keadilan sosial,
kesejahteraan, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(4) Bagaimana corak hukum yang dapat menjamin hubungan
antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah yang
tidak akan menimbulkan eksploitasi dan penindasan.
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(5) Bagaimana corak hukum yang akan membangun hubungan
harmonis antara rakyat dan lingkungan.
(6) Bagaimana corak hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip
ekonomi kerakyatan.
(7) Dan hal-hal konkret lainnya.
Berhubung dengan hal-hal tersebut, ada baiknya kita berhenti
sejenak, memikirkan corak hukum nasional, yang di satu pihak
sesuai dengan konsep dan tujuan bernegara, di lain pihak yang
sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan kebutuhan penguasa, bukan
sekadar kepuasan kaum akademik, bukan kepuasan kaum kapital
yang berseberangan dengan kepentingan rakyat. BPHN pernah
mencoba merumuskan asas-asas hukum nasional yang sudah
dilupakan.
Masalah lain, menyangkut bentuk hukum dari hukum nasional.
Di masa GBHN, Repelita, Pelita, Anggaran Tahunan, paling
tidak ada dua sasaran utama yang ditonjol-tonjolkan sebagai
sasaran pembangunan hukum nasional. Pertama; memperbarui
(mengganti) hukum yang dibuat atau yang berlaku pada atau sejak
masa kolonial. Kedua; politik kodifikasi, bahkan unifikasi.
Pertama; tentang pembaruan (mengganti) hukum yang dibuat
atau berlaku pada atau sejak masa kolonial. Sasaran utama
ditujukan pada memperbarui (mengganti) BW, WvK, WvS, dan
HIR/RBg (serta Rv). Hingga saat ini penggantian secara utuh
belum berhasil. Bahkan perlu dipertanyakan: “Apakah pembaruan
(penggantian) secara utuh diperlukan?” Yang berhasil dilakukan
adalah dengan cara “memereteli” ketentuan-ketentuan yang ada
dan membuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak termasuk dalam
sistematik BW, WvK, dan WvS. Pembaruan juga telah dilakukan
untuk ketentuan-ketentuan di luar BW, WvK, WvS terutama di
bidang hukum administrasi negara atau ketentuan khusus lain.
Sebenarnya kebutuhan pembaruan tidak hanya terbatas pada
hukum yang dibuat atau berlaku pada atau sejak masa kolonial.
Tidak kalah penting, misalnya pembaruan hukum adat (dianggap
Hukum Adat) yang dicatat dalam buku-buku seperti yang ditulis
van Vollenhoven, Ter Haar, Mallingkrod, dan lain-lain termasuk
yang ditulis sarjana-sarjana Indonesia seperti Supomo, dan lainlain. Hukum-hukum yang dicatat dalam buku-buku tersebut
ternyata diturunkan dalam buku-buku baru yang hingga saat ini
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masih dijadikan bahan pengajaran dan praktik, terutama oleh
hakim. Hal ini sangat riskan, karena di pihak lain diakui telah
terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Bahkan yang lebih ironis,
penerapan hukum nasional tertentu acap kali masih menerapkan
Hukum Adat seperti hukum-hukum agraria. Diperlukan
pemahaman baru atas Hukum Adat. Ungkapan yang mengatakan :
“tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas” bertentangan
dengan hakikat kehidupan alam dan sosial yang selalu berubah.
UU No. 5 Tahun 1960 menyebutkan, “hukum agraria ialah
Hukum Adat”. Dal am praktik, ketentuan ini diartikan bahwa
Hukum Adat masih berlaku di samping ketentuan-ketentuan bam
dalam UU No. 5 Tahun 1960. Berbagai transaksi tanah masih
dilakukan menurut Hukum Adat, tidak berdasarkan UU No. 5
Tahun 1960 termasuk hak menebang kayu yang diberikan oleh
orang-orang yang menyatakan diri sebagai kepala persekutuan
adat. Dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung, tidak lagi
membenarkan perbuatan hukum semacam itu. Menurut Mahkamah
Agung, yang primaat berlaku adalah ketentuan dalam UU No. 5
Tahun 1960. Hukum Adat hanya berlaku apabila suasana
masyarakat masih menampakkan secara nyata kehidupan adat
istiadat. Hal ini ditentukan oleh lingkungan tempat transaksi
dilakukan, misalnya di pedalaman-pedalaman. Suatu transaksi
tanah di Jawa, apalagi di kota-kota besar yang tidak lagi dalam
suasana Hukum Adat, hanya dilakukan menurut UU No. 5 Tahun
1960, bukan menurut Hukum Adat. Kedua; tentang politik hukum
kodifikasi dan unifikasi.
Pada suatu saat, politik hukum kodifikasi dan unifikasi sangat
memengaruhi ahli-ahli hukum Indonesia. Di masa IJUDS ‘50,
politik hukum kodifikasi diatur secara konstitusional. Politik
hukum kodifikasi sangat menonjol di masa Orde Baru. Namun,
setelah bertahun-tahun tidak satupun upaya kodifikasi berhasil,
sehingga digeser dengan sebutan kodifikasi parsial. Selain sangat
dipengaruhi tradisi hukum kontinental (codified legal system), ahliahli hukum Indonesia ingin sekali meniadakan aneka ragam hukum
di bidang yang sama yang dibuat atas dasar politik hukum yang
membedakan rakyat Indonesia dalam golongan-golongan, yang
diikuti pula oleh hukum yang berbeda-beda. Selain dianggap
sebagai'tatanan kolonial, meniadakan hukum yang berbeda-beda
dapat menjadi sarana lebih mengukuhkan semangat persatuan dan
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kesatuan bangsa Indonesia. Hukum menjadi sarana persatuan dan
kesatuan bangsa. Dalam tataran praktis, unifikasi memudahkan dan
lebih menjamin efisiensi dan efektivitas penerapan hukum.
Di mana pun diakui, kodifikasi, apalagi disertai unifikasi,
bukan sesuatu yang mudah.
(1) Tidak mudah mengumpulkan dan menyatukan bahan-bahan
hukum yang begitu Juas, aneka ragam. Apalagi di masa
sekarang. Pertama; secara akademik teijadi diversifikasi
cabang cabang ilmu hukum sebagai kajian yang berdiri
sendiri. Cabang-cabang ilmu hukum baru itu bukan sekadar
spesialisasi suatu cabang hukum tradisional. Tidak jarang,
cabang ilmu hukum baru itumenggabungkan antara dua
cabang ilmu hukum tradisional. Misalnya antara hukum
keperdataan dan hukum administrasi negara, seperti hukum
agraria,
hukum perbankan
dan
lain-lain.
Kedua;
perkembangan pesat berbagai fenomena hukum baru. Acap
kali pula aneka ragam fenomena hukum baru itu berlintas
disiplin, sulit dikategorikan kedalam salah satu bahan hukum
untuk kodifikasi.
(2) Suatu kodifikasi tidak hanya menyangkut bahan yang luas
tetapi berbagai sumber yang luas pula. Corpus Juris Civilis
Justinianus dari Kekaisaran Romawi Timur (Konstantinopel sekarang Istambul), terbentuk dengan mengumpulkan bahanbahan yang terdiri dari pendapat ahli-ahli hukum, kebiasaan
(custom), praktik-praktik yang berlaku, dan yang tidak kalah
penting sumber dari ajaran agama. Hal serupa wajib
diperhatikan dalam politik hukum kodifikasi. Hanya dengan
cara itu, pengertian atau hakikat kodifikasi akan terpenuhi.
(3) Kodifikasi, apalagi unifikasi, sangat ditentukan pula oleh
homogenitas masyarakat di bidang politik, sosial, dan budaya.
Masyarakat heterogen, seperti Indonesia bukan lahan yang
mudah untuk kodifikasi, apalagi unifikasi.
(4) Dinamika sosial yang cepat, menyebabkan kodifikasi mudah
usang. Penerapannya memerlukan adaptasi agar dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.
(5) Dalam praktik, tidak ada lagi negara-negara yang berusaha
menyusun kodifikasi. Kalaupun ada, hanya menyusun ulang
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kodifikasi yang sudah ada untuk menampung perkembangan
baru.
Berdasarkan pengalaman dan kenyataan-kenyataan di atas,
sangat masuk akal, kalau kodifikasi, apalagi disertai unifikasi,
tidak lagi menjadi acuan utama politik pembangunan hukum
nasional.
Tanpa kodifikasi, tanpa unifikasi, tidak berarti tidak akan ada
hukum nasional. Keanekaragaman hukum, bukanlah sesuatu yang
perlu dihindari sepanjang tidak dimaksudkan untuk memberi
privilege atau sebaliknya untuk merendahkan suatu kelompok.
Keanekaragaman hukum justru dapat bermanfaat dalam
membangun kesatuan dan harmonisasi hubungan antarkelompok
karena masing-masing merasa dihargai dan diberi tempat yang
wajar dan masuk akal dalam tata kehidupan bersama. Selain
mengatur masing-masing kelompok, hukum juga wajib mengatur
lalu lintas antar kelompok yang berbeda agar ada cara yang teratur
dan pasti apabila ada hubungan hukum atau suatu akibat hukum
yang timbul dari hubungan antarkelompok atau hukum yang
berbeda tersebut. Di masa Hindia-Belanda, dikenal hukum
intergentiel atau di masa kemerdekaan disebut hukum
antargolongan. Sekarang tidak ada lagi golongan, melainkan
perbedaan hukum sesama bangsa Indonesia. Untuk menjembatani
perbedaan-perbedaan hukum tersebut, dapat dibuat hukum
antartata hukum.
Sebagai fenomena normatif, melainkan karena faktor
sosiologis, kultural, keyakinan, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut
tidak mungkin begitu saja diterobos melalui satu ketentuan hukum
baru, kecuali kalau sekadar didorong oleh politik hukum yang
semata-mata melihat berbagai kekurangan yang ada tanpa
mempertimbangkan kondisi riil yang ada. Di beberapa negara,
seperti di Israel, Turki, ternyata hal semacam itu mengalami
kegagalan.
Menghadapi kenyataan-kenyataan tersebut, bagaimana
seyogianya bentuk dan susunan hukum waris (hukum kewarisan)
nasional. Sebelum menjawab persoalan di atas, ada persoalan yang
perlu mendapat jawaban terlebih dahulu. Salah satu asas penting
membentuk peraturan (hukum) adalah asas keperluan. Apakah ada
satu keperluan (yang prinsipiil) sehingga perlu membentuk satu
peraturan baru tentang hukum waris (hukum kewarisan) nasional?
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Apakah hukum waris (hukum kewarisan) yang ada, hidup dan
dijalankan masyarakat dan dijaga dan ditopang pula oleh badan
peradilan tidak dapat dipandang dan diterima sebagai hukum
nasional. Kalaupun hukum-hukum yang ada memuat atau
mengandung sejumlah kekurangan, tinggal disempurnakan, tidak
perlu membentuk satu hukum nasional baru atas anggapan hukum
yang ada bukan hukum nasional.
Kembali pada pertanyaan: “Bagaimana bentuk dan susunan
hukum waris (hukum kewarisan) nasional yang perlu dibentak
tersebut”?
Menilik bermacam-macam
konsep yang
mendasari
keanekaragaman hukum waris (hukum kewarisan), maka sangat
tidak layak apabila hukum waris (hukum kewarisan) nasional akan
berhentak satu kesatuan hukum (unifikasi) yang berlaku sama bagi
seluruh warga negara.
Ada pengalaman menarik, ketika negara Belanda menghadapi
“belantara hukum administrasi” yang bukan saja beraneka ragam
tetapi jumlahnya sangat banyak. Dalam upaya menemukan bentukbentuk integrasi, harmonisasi, dan sinkronisasi, dan jembatan
antara berbagai aneka ragam hukum administrasi, pada tahun 1994
berhasil dibentak undang-undang yang diberi nama “Algemene wet
Besstuursrechf atau lazim disingkat AwB yang mengatar asas-asas
dan berbagai ketentuan yang bersifat umum hukum administrasi
yang menjadi rujukan bagi hukum administrasi umum maupun
hukum administrasi khusus.
Tidak kurang pula pengalaman kita sendiri, yaitu :
(1) Undang-undang perkawinan yang dengan arif menemukan
persamaan dan di satu pihak dan tetap menghormati
perbedaan-perbedaan di pihak lain.
(2) Berbagai putusan hakim dapat menjadi rujukan dalam
menemukan asas dan kaidah umum pewarisan.
Dapat pula ditambahkan mengenai yang disebut “Sistem
Hukum Amerika Serikat” (The American Legal System). Tidak ada
satu kesatuan hukum. Ada 51 sistem hukum Amerika Serikat (satu
sistem hukum federal, dan 50 sistem hukum negara bagian).
Dalam batas-batas seperti itulah yang paling mungkin dicapai
dalam pembentukan hukum waris (hukum kewarisan) nasional,
dengan materi muatan - antara lain - sebagai berikut:
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(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

E.

Pengertian pewarisan.
Objek pewarisan (kekayaan, utang).
Pewaris.
Penerima waris (Apakah hanya manusia yang dapat menerima
waris, sedangkan orang yang bukan manusia dan makhluk
yang bukan manusia tidak dapat menjadi penerima waris).
Cara-cara pewarisan.
Kewajiban pembagian warisan.
Pelaksana pembagian warisan.
Hubungan antara pewarisan dengan hak-hak pihak ketiga
(seperti penyewa, pemakai, dll).
Hubungan pewarisan dengan hak-hak perolehan hak lainnya
(seperti hibah).
Asas-asas yang mengatur hubungan antara sistem kewarisan
yang berbeda yang meliputi asas-asas penyelesaian kalau ada
sengketa, tidak taut (knoppingspunten) antara sistem hukum
kewarisan, objek atau subjek kewarisan yang tidak berada
dalam yurisdiksi peradilan Indonesia, dll.

PENUTUP

Uraian-uraian di atas, secara mendasar menganjurkan
beberapa h a l:
(1) Secara umum, politik pembangunan hukum nasional tidak
perlu mengutama-kan bentuk kodifikasi.
(2) Secara umum politik hukum nasional wajib menghormati
perbedaan-perbedaan. Pilihan unifikasi atau non-unifikasi
harus semata-mata didasarkan pada kenyataan sosial, kultural,
dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat.
(3) Politik pembentukan hukum waris (hukum kewarisan)
nasional dibatasi pada asas-asas dan kaidah-kaidah umum,
tidak mengenai substansi yang mencerminkan perbedaan
antara berbagai sistem hukum kewarisan.
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P E N A N G A N A N P E N G A D U A N M E M U L IH K A N
C IT R A M A H K A M A H A G U N G

M as H u sh en d ar, SH ., M H .

Bukan suatu yang muhal keberhasilan penanganan pengaduan
secara cermat cepat, dan tuntas berdampak positif terhadap citra
Mahkamah Agung RI. Landasaii operasionalnya bagi investigator yang
tertuang dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/
SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 perlu segera tersosialisasi kepada
empat lingkungan peradilan mulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan
Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama. Mengingat Badan
Pengawasan Mahkamah Agung dapat mendelegasikan pemeriksaan
pengaduan kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan
Mahkamah Agung dapat memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama
untuk menangani pengaduan berkaitan dengan unit kerja atau aparat di
pengadilan yang bersangkutan. Ini merupakan bagian dari Transformasi
dan Reformasi Peradilan. Sebagai kendalanya tidak cukup ter-sedianya
finansial untuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang jumlahnya
cukup besar, selain terbatasnya tenaga dan waktu. Tulisan ini mungkin
sebagai alternatif memenuhi maksud tersebut, sekalipun sejauh
memberikan gambaran global berkait dengan seluk beluk tentang
pengaduan.
Era reformasi telah membuka kebebasan menyampaikan pendapat
dan kebebasan mendapatkan informasi bagi setiap orang yang dijamin
dengan Undang-undang. Dampaknya tak luput lembaga peradilan
sebagai tumpuan pencari keadilan menjadi sasaran pengaduan berbagai
masalah yang dinilai belum memenuhi harapan pencari keadilan dan
masyarakat, termasuk kalangan intern lembaga peradilan. Di sini
menuntut peranan pengawasan (toezicht) berjiwa militan yang bergerak
aktif, kreatif, dan reaktif yang bertindak realistis. Prinsip sebagai
pelayan publik seperti: Equality o f Services, Senstivity in Services,
Accountability in Services, dan Efficiensy in Services sudah semestinya
menjadi pegangan dalam pelaksanaan tugas. Penjatuhan hukuman
disiplin yang tepat, adil dan bijaksana dapat meminimalisir sikap
antipati dari terlapor terhadap pemeriksa sebagai rekomendator.
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Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai birokrasi dari
subsistem peradilan dalam Laporan Tahunan 2008 memperlihatkan
tahun 2008 terdapat 1.919 surat pengaduan yang masuk, dan yang layak
diproses sejumlah 710 surat pengaduan, telah dijatuhi hukuman disiplin
dan tindakan sebanyak 92 personel. Sedangkan jumlah Hakim Tinggi
Pengawas hanya 28 orang dan tenaga personel berjumlah 33 orang.
Selain masih dibebani tugas pengawasan reguler terhadap 800 Satker
yang meliputi empat lingkungan peradilan. Penanganan pengaduanpun
menunjukkan grafik meningkat dari tahun ke tahun dalam kurun waktu
2004 hingga tahun 2008. Data ini memperlihatkan ketidakseimbangan
antara beban kinerja dengan tenaga personel yang menangani sekalipun
memiliki kecakapan yang memadai atau Sumber Daya Manusia (SDM)
yang kapabel dan profesional.
Peraturan yang dilanggar dalam penjatuhan hukuman disiplin,
yaitu: Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor 215/KMA/SK/XII/2008, Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor KMK /096/SK/X/2006, dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2004. Belum terdapat yang terkena tindakan melanggar UndangUndang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukuman Disiplin Prajurit
ABRI yang berlaku untuk aparatur Pengadilan Militer.
Landasan pengaduan bagi masyarakat adalah Pasal 17 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang
menyatakan “setiap orang untuk memperoleh keadilan berhak
mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan dalam perkara
perdata, pidana dan administrasi”. Tugas pengadilan menegakkan
hukum dan keadilan, membantu dan mengatasi kesulitan pencari
keadilan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya
ringan (Pasal 3 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Juga UUD 1945
memberikan jaminan bagi setiap warganya wajib menjunjung hukum,
berhak atas pengakuan, jaminan, perlidungan, kepastian hukum,
perlakuan yang sama dan diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
(Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 281 Ayat (1)).
Dengan demikian siapa pun yang merasa tidak mendapat pelayanan
hukum sesuai ketentuan, berhak membuat laporan dalam
memperjuangkan kepentingannya memperoleh keadilan. Sebagaimana
putusan lembaga peradilan merupakan bentuk informasi publik
sehingga menjadi objek pengaduan yang terlambat disampaikan atau
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orang merasa sulit mendapatkannya dari aparat peradilan. Ini termasuk
pelanggaran pelayanan publik yang menimbulkan sanksi administratif
maupun sanksi pidana. Bukankah sesuai Pasal 2 Ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik
“pemohon informasi publik harus mendapat pelayanan yang cepat dan
tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana”.
Status pelapor sebagaimana halnya korban dalam perkara delik
aduan (klacht dclichtcn) (Pasal 367 dan Pasal 293 KUHPidana) bahwa
perisiwa (tindak pidana) tersebut baru diproses hukum setelah ada
pengaduan dari korban, sehingga pelapor hams aktif. Oleh karena itu,
untuk lebih efektifhya dalam percepatan membangun citra positif
Mahkamah Agung maka penyelesaian berbagai betuk pelanggaran oleh
aparat peradilan yang telah terbuka umum dapat langsung
ditindaklanjuti sekalipun tidak ada pengaduan dari pelapor.
Pengaduan (klacht) dapatlah menyangkut perlakuan dari aparat
peradilan karena dipandang salah menerapkan hukum baik hukum
acara (hukum formil) maupun hukum materiil yang dinilai diskriminatif
dalam menegakkan hukum dan keadilan, selain perilaku pelayanan
publik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dan perbuatan yang
tidak terpuji dalam kedinasan dan di luar kedinasan. Inilah yang
membedakan dengan peran pengawasan ekstern dari Komisi Yudisial
(KY) yang terbatas pada perilaku hakim dari pengadilan tingkat
pertama sampai tingkat kasasi (Penjelasan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
Sebagai langkah antisipasi dalam merespons pengaduan
masyarakat Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga
Peradilan dan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di
Lingkungan Lembaga Peradilan, serta pada tanggal 29 Juni 2009 Ketua
Mahkamah Agung meresmikan “Pelayanan Meja Informasi dan
Pengaduan”.
Meja Informasi dan Pengaduan dapat dimanfaatkan oleh setiap
orang untuk menyampaikan keluh-kesah ketidakpuasan pelayanan oleh
aparat peradilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan
petugas. Dengan ketidaksiapan data pendukung saat menandatangani
formulir pengaduan oleh pelapor maka untuk dapat ditindaklanjuti,
Badan Pengawasan Mahkamah Agung akan mengirim surat kepada
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yang bersangkutan agar melengkapinya dengan data dan dokumen yang
diperlukan.
Alternatif kedua pengaduan dikirim melalui internet secara online
dengan faksimili dan email yang akan diakses oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung. Cara ini pun adakalanya terkendala oleh
kekuranglengkapan data.
Lebih efektif untuk segera ditindaklanjuti pengaduan dalam bentuk
surat yang jelas, lugas, lengkap disertai landasan hukum dengan
dukungan dokumen.
Pengirim surat bervariasi dalam mengatasnamakan dirinya, ada
yang sebagai pemohon, pelapor, pengadu, dan dijumpai pula tidak
bernama atau mengatasnamakan kelompok atau nama palsu. Ini tetap
ditindaklanjuti sepanjang materi pengaduan tersebut logis dan
memadai.
Cara untuk mempermudah bagi pelapor membuat pengaduan perlu
dipertim-bangkan bentuk laporan tidak langsung melalui telepon.
Disiapkan nomor telepon khusus kalau memungkinkan berikut petugas
operator. Isi pengaduan termasuk identitas lengkap pelapor dan terlapor
langsung dicatat dalam formulir pengaduan yang telah disediakan.
Selanjutnya untuk melengkapi pengaduan bila diperlukan dilakukan
melalui surat menyurat atau bentuk komunikasi lainnya. Memang
pelapor secara otentik tidak membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk
tanggung jawab, namun kelengkapan identitas pengaduan ini memiliki
nilai akurat lebih baik ketimbang surat kaleng.
Setelah surat pengaduan diberi nomor, tanggal dan disposisi,
penelaah melakukan penelaahan untuk memberi rekomendasi apakah
surat pengaduan tersebut layak ditidaklanjuti atau tidak. Kesimpulan ini
didasarkan kepada hasil penelitian dan pengamatan atas materi
pengaduan, data pendukung dan peraturan perundangan-undangan yang
dilanggar.
Pada prinsipnya surat pengaduan isinya dianggap benar sampai
dibuktikan sebaliknya pada saat pemeriksaan. Konsekuensinya terlapor
yang tidak terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan memiliki hak untuk
diberi tahu dirinya tidak bersalah supaya dipulihkan nama baiknya.
Sebagaimana terdakwa yang tidak terbukti bersalah dalam amar
putusan dipulihkan harkat, martabat, dan nama baiknya, sebagai
konpensasi bagi terlapor yang dirinya dalam keadaan masygul dan
nestafa.
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IM P L E M E N T A S I P R IN S IP N A S IO N A L IT A S
DALAM PENG UASAAN TANAH
D I E R A G L O B A L IS A SI

P rof. A ch m a d Sodiki
A.

PENDAH ULUA N

Judul tersebut di atas dapat diartikan sebagai pertanyaan yang
menyangkut soal apakah ada perubahan atau perbedaan antara saat
sekarang ini (era globalisasi) dengan waktu yang lalu dalam
penerapan prinsip nasionalitas dalam pengusaan tanah. Oleh sebab
itu, pertanyaan pokoknya adalah pada perubahan penerapan/
implementasi dikarenakan perubahan situasi dan keadaan.
Perubahan implementasi dapat diketahui lewat perubahan
undang-uhdangnya atau lewat penjabaran aturan organiknya atau
lewat penafsirannya. Keadaan yang sudah berubah tersebut telah memaksa - menstimulasi perubahan hukumnya. Di sini ada
persoalan apakah benar hukum berubah karena faktor di luar
hukum ataukah karena faktor hukum itu sendiri yang tanggap atau
responsif terhadap perubahan.
Kemudian juga timbul perbedaan penilaian apakah perubahan
itu akan berdampak positif ataukah negatif, baik dipandang dari
sudut hukumnya sendiri maupun dari sudut lain misalnya sosial,
ekonomi maupun budaya.
B.

P R IN S IP N A S IO N A L IT A S

Prinsip nasionalitas dalam penguasaan - dan pemilikan tanah
- dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) UUPA sesungguhnya
mengandung dua nilai utama yakni preferensi dan persamaan di
muka hukum (equality before the law) dan asas manfaat yaitu
hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan
yang sepenuhnya dengan bumi air serta ruang angkasa Indonesia
serta setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk
memperoleh hak atas tanah.
Asas preferensi atau pengalaman yang diberikan kepada
warga negara Indonesia ini mengandung maksud bahwa perbedaan
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suku bangsa, ras, agama maupun ikatan primordial lainnya yang
bersifat lokal telah digantikan dengan ukuran kewarganegaraan
Indonesia yang bersifat nasional. Jadi bumi air dan ruang angkasa
menjadi tali pengikat yang kokoh bagi siapapun yang berkewarganegaraan Indonesia karena hanya dialah mempunyai hubungan
sepenuhnya dengan bumi air dan ruang angkasa tersebut. Bahkan
hubungan tersebut bersifat abadi.
Asas manfaat diberlakukan kepada sesama warga negara
dalam bentuk perlindungan bagi golongan warga negara yang
lemah terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan
ekonominya. Untuk itu diperlukan pengawasan dalam hal
pemindahan hak hak atas tanah. Sehingga dengan demikian segala
bentuk perbuatan yang bertentangan dengan asas manfaat bagi
warga negara ini dicegah terjadinya misalnya konsentrasi
pemilikan tanah yang bermaksud menguasai kehidupan dan
pekerjaan orang lain yang melampaui batas serta bentuk bentuk
usaha secara monopoli baik swasta maupun pemerintah dilarang
pemerintah hanya diperbolehkan monopoli dengan dibatasi oleh
undang-undang.
Pasal-pasal yang menentukan tentang asas nasionalitas yang
berisi kehendak untuk memberikan kedudukan utama pada warga
negara serta memberikan manfaat sebesar besarnya bagi mereka
serta pula menentukan proteksi dan pencegahan monopoli di
bidang/lapangan agraria tekanannya pada pemilikan dan
penguasaan atas tanah. Hal ini ditentukan tidak lepas dari
pengalaman masa lalu, zaman Hindia-Belanda, serta cita-cita untuk
lepas dari belenggu eksploitasi yang melampaui batas utamanya
bagi rakyat yang sebagian besar menggantungkan dirinya dari
sektor agraris. Itulah mengapa UUPA dianggap sebagai undang
undang yang bersifat populis, artinya memihak pada kepentingan
rakyat terbanyak yang menginginkan adanya keadilan sosial lepas
dan segala bentuk eksploilasi yang menyakitkan.
C.

P E R U B A H A N K E B IJA K A N A G R A R IA

Sekalipun telah dicoba untuk dilaksanakan secara konsisten
selama lima tahun sejak diundangkannya UUPA dan telah pula
mengalami banyak hambatan karena pertentangan atau konflik
yang berkepanjangan, inti UUPA untuk melakukan perubahan
untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran ternyata kurang
berhasil.
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Perubahan drastis (tanpa mengubah teks UUPA) terjadi setelah
orde baru berkuasa. Politik pembangunan kita telah secara hakiki
meninggalkan UUPA.
Tiada lagi gaung tentang landreform. Sebaliknya kekayaan
Indonesia hams diekploitasi dengan modal asing, maka
bermunculanlah UU Penanaman Modal Asing, UU Kehutanan, dan
sebagainya.
Arah pembangunan ekonomi telah mengubah arah tujuan yang
telah dicanangkan oleh UUPA bukan mengutamakan pemerataan
tetapi lebih mendahulukan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan
akan memberikan dampak “penetesan” (trickle down effect)
kesejahteraan pada rakyat.
Sudah barang tentu peraturan yang diperlukan adalah yang
lebih kondusif dan fasilitatif bagi penanaman modal asing. Proses
proses pengadaan tanah bagi pembangunan baik untuk pemerintah
maupun untuk swasta menempati prioritas utama. Juga kemudanan
eksploitasi bagi kekayaan hutan maupun tambang dapat dilakukan
dengan lebih mudah dan pada era sebelumnya yang ami modal
asing. Praktak demikian telah berjalan lebih dari 30 tahun dan
hasilnya kegagalan mengentas kemiskinan baik di daerah
perkotaan maupun di pedesaan. Persoalan di sekitar produk
agrobisnis, beras, gula tetap menyisakan tugas pemerintah hingga
sekarang.
Upaya mengurangi konflik di daerah perkotaan maupun
pedesaan yang bersumber pada masalah tanah belum juga berhasil.
Fakta menunjukkan bahwa sebagian terbesar perkara yang masuk
ke peradilan umum adalah masalah pertanahan. Pertama bersumber
pada masalah perkebunan, kedua masalah pembebasan hak atas
tanah, ketiga masalah landreform dan keempat masalah sengketa
perdata biasa.
Proses-proses yang terjadi adalah kebalikan dari apa yang
diinginkan oleh UUPA. UUPA menginginkan agar rakyat sejauh
mungkin mempunyai tanah sebagai sumber penghidupan agraris,
tetapi yang terjadi justru kehilangan tanah karena faktor
pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan
termasuk lapangan golf dan rumah mewah (^landow ning
process). Kecukupan bahan makanan dan tempat tinggal juga
belum teratasi terlihat oleh semakin banyaknya komoditas
pertanian yang harus diimpor, tidak berdayanya produk pertanian
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lokal bersama dengan prdduk asing, mulai beras, gula, buah
buahan. Begitu pula tantangan terhadap tersedianya tempat tinggal
yang nyaman dan sehat.
Konflik agraria yang semakin meninggi tersebut akan
semakin akut karena hilangnya hutan dan mata air, yang berujung
pada berbagai bencana tanah longsor dan banjir. Faktor
perlindungan lingkungan menjadi sangat penting, karena semakin
tidak ramah lingkungan semakin sulit bertahan untuk hidup.
D.

M O D A L A S IN G

Bagaimanapun kehadiran modal asing adalah sebuah
kenyataan, bahkan suatu kebutuhan yang sulit dihindari. Dunia
sudah semakin menyatu dan semakin saling bergantung terhadap
modal asing demikian banyak negara telah bersikap kritis bahkan
sudah menunjukkan sikap antipatinya. Sederetan negara-negara
Amerika Latin telah semakin menjauhi Amerika Serikat yang
mendominasi ekonomi dunia.
Pertemuan-pertemuan internasional dalam rangka WTO
banyak didominasi anti globalisasi yang dianggap menyudutkan
posisi negara-negara yang sedang berkembang misalnya sikap
arogan negara-negara maju untuk tetap memproteksi produk
pertanian mereka, sehingga merugikan negara negara yang sedang
berkembang. Tampaknya kehadiran modal asing sangat didamba
kan, sedangkan masalah yang sesungguhnya hendak dihilangkan
ialah sisi-sisi gelap atau negatif dari ekses kehadiran modal asing
itu sendiri.
Terdapat proses komoditasi tanah dalam era globalisasi ini,
artinya tanah tidak semata-mata sebagai faktor produksi tetapi telah
menjadi komoditas yang masuk dalam putaran bisnis, sehingga
memberi peluang untuk menjadi objek spekulasi. Tanah tidak
semata dinilai dari sudut kesuburannya, tetapi lebih sering dari sisi
letaknya yang strategis bagi bisnis. Hal inilah yang mengubah
posisi tanah dari sudut keuntungan usaha pertanian menjadi
keuntungan usaha bisnis.-Sejalan dengan perubahan tersebut,
kebijakan pemerintah telah dengan tegas menjadikan tanah sebagai
komoditas, ini menyebabkan beberapa aturan yang, sekalipun
bertentangan dengan UUPA, diterobos, yakni yang berkaitan
dengan pemilikan/penguasaan tanah oleh subjek hukum orang
asing. Derasnya kemungkinan dominasi asing dapat menimbulkan
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pertanyaan tentang seberapa jauh asas nasionalitas itu masih bisa
dipertahankan.
Di lapangan agraria, khususnya tanah pertanian, kiranya asas
preferensi, manfaat, perlindungan hukum bagi yang lemah, anti
monopoli di bidang agraria serta kepastian jaminan sosial di
lapangan agraria harus diperioritaskan. Hal ini pulalah yang
mendorong mengapa bangkit upaya meneguhkan kembali
semangat untuk mengimplementasikan UUPA yang sudah sekian
lama dilupakan hakikatnya. Hanya dengan secara lebih pasti
menetapkan langkah yang menguntungkan bagi kehidupan terbesar
rakyat Indonesia (petani) peningkatan kesejahteraan rakyat dapat
dipenuhi secara nyata. Untuk hal tersebut telah dicanangkan
reforma agama yang akan dimulai dengan membagikan 8,1 juta
hektar tanah kepada petani, yang disertai dengan revitalisasi
pertanian, mengatasi pengangguran dengan menyediakan lapangan
kerja.
Di daerah perkotaan, kaitannya dengan isu nasionalisme
adalah dikeluarkannya beberapa peraturan baik berupa peraturan
pemerintah maupun Peraturan Menteri Agraria berikut beberapa
surat edaran tentang tempat tinggal atau hunian orang asing.-Saat
ini isu yang santer ialah pengembangan wisata daerah pantai atau
pulau, yang dari segi ekonomi dapat dianggap memberikan
kontribusi dalam pengembangan daerah tetapi dari sisi lain telah
menimbulkan kekhawatiran tentang terkikisnya aspek adat dan
nasionalitas dalam hubungannya dengan Pasal 26 Ayat (2w), 30
Ayat (2) dan 36 Ayat (2) UUPA yang masih melarang pihak atau
badan hukum asing untuk memiliki tanah berupa Hak Milik, Hak
Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan. Oleh sebab itu, maka
penerbitan PP yang membolehkan pe-milikan orang asing tersebut
dianggap bertentangan UUPA.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 PP No. 41 Tahun 1996 maka
orang asing dimungkinkan mempunyai hak pakai berdasarkan atas
tanah negara sedangkan yang atas dasar persetujuan berdasarkan
Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1992 memungkinkan pembangunan
rumah dilakukan oleh bukan pemilik hak atas tanah atas dasar
persetujuan dari pemegang hak atas tanah dengan suatu perjanjian
tertulis. Selanjutnya dijelaskan bahwa, oleh sebab itu dapat
dilakukan di atas hak milik dan Hak Guna Bangunan.
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Dugaan keluarnya PP ini adalah untuk lebih menarik investasi
asing dengan memberikan status hak yang jelas. Banyak iklan
negara tetangga di media massa yang menawarkan apartemen
dengan hak tertentu. Hal inilah mengapa pemerintah perlu
mengeluarkan peraturan yang juga memberikan kemudahan
pemilikan rumah susun dan apartemen.
Kenneth W. Dam menyatakan bahwa halangan pengembangan
real estate di negara negara yang sedang berkembang adalah
tiadanya jaminan kepastian hukum dari sistem hukum negara yang
bersangkutan karena sistem kepemilikannya bersifat komunal
(communal ownership). Disebutkan negara negara Afrika, Asia
tertentu masih dikuasai oleh hukum adat yang sebagian besar
tanah-tanah itu belum bersertifikat. Dalam dunia bisnis nilai tanah
akan bertambah jika sudah bersertifikat. Dengan sertifikat orang
dapat meminjam uang di bank sebagai agunannya. Sertifikasi tanah
adalah bagian dan proyek yang didanai Bank Dunia agar dengan
demikian mendorong pertumbuhan ekonomi karena transaksi atau
kontrak dapat dilakukan dengan menjaminkan sertifikat ke Bank.
Globalisasi yang ditandai dengan liberalisasi ekonomi
mendorong bertemunya berbagai kepentingan lokal, nasional
maupun global yang memungkinkan terjadinya benturan nilai-nilai,
kepentingan maupun ideologi. UUPA masih mengusung ideologi
tahun 60-an yakni nasionalisme yang dihadapkan pada kepentingan
global yakni kapitalisme. Hal ini disebabkan banyak tanah dan
sumber daya alam lainnya yang dimiliki dan dikuasai asing, yang
sangat merugikan rakyat Indonesia. Rumusan yang mengutamakan
rakyat (baca: Warga Negara Indonesia) adalah perekat persatuan
dan kesatuan bangsa. Asas nasionalisme sekarang telah diterobos
oleh PP No. 41 Tahun 1996 dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2)
dinyatakan bahw a:
Ketentuan orang asing yang kehadirannya di Indonesia
memberikan manfaat bagi pembangunan nasional dimaksud
kan bahwa pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi
orang asing tersebut tidak boleh dilihat semata-mata dari
kepentingan orang asing yang bersangkutan tetapi lebih dan
itu kehadirannya di Indonesia harus memberikan manfaat dan
kontribusi terhadap pembangunan nasional.
Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan
ekonomi, maka kehadiran modal asing memang sangat diharapkan.
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Dalam perspektif global, modal tidak mempunyai kebangsaan, di
situ menguntungkan di situ di tanam, sebaliknya jika tidak
menguntungkan maka mudah terjadi capitalflight.
Bagaimanapun liberalnya suatu sistem ekonomi, peranan
pemerintah tetap diharapkan untuk dapat melindungi kepentingan
nasional dengan menerapkan kebijakan yang memihak kepenting
an nasional. Credo bahwa Government is unnecessary because
anything the government can do the private sector can do better.
Akan menyerahkan segala sesuatunya pada mekasime pasar. Lalu
pertanyaannya di mana peranan negara, di mana peranan
pemerintah daerah?
E.

P E R A N A N P E M E R IN T A H D A E R A H

Sekalipun dikatakan bahwa kehadiran orang asing harus
memberikan manfaat (ekonomi), akan tetapi rambu-rambu yang
menjaga nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi hams tetap
dilindungi. Proses-proses perkembangan masyarakat yang mengejar
keuntungan, sehingga setiap apa saja yang dimiliki juga dapat
dirupakan uang merupakan proses desakralisasi yang akan
berbenturan dengan nilai budaya setempat. Hal itu berarti nilainilai paguyuban akan segera berganti dengan nilai patembayan,
yakni hubungan manusia satu dengan manusia lainnya yang hanya
didasarkan atas ukuran manfaat apakah yang bisa diperoleh dari
orang lain.
Untuk itu peranan pemerintah daerah akan lebih mudah dan
terarah jika setiap izin lokasi untuk pengembangan pariwisata
dapat dikontrol lewat aturan rencana tata guna tanah (rencana tata
mang). Secara yuridis hams memerhatikan UU No. 24 Tahun 1992
tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah No. 47 tentang Tata
Ruang Nasional, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran
serta Masyarakat dalam Penatan Ruang.
Sayang, masih ada pemerintah daerah yang karena ingin
banyak investasi melanggar Perda tentang tata mang seperti
tergusurnya hutan kota, taman kota, wilayah pendidikan menjadi
wilayah bisnis.
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C IT IZ E N L A W S U IT
P erlu k ah P E R M A u n tu k Im p lem entasi?

B a m b a n g H . M u lyon o

Abstrak
Prosedur gugatan dengan menggunakan mekanisme. Citizen
Lawsuit adalah perwujudan akses individual/orang perorangan warga
negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan
publik, dimana setiap warga negara dapat melakukan gugatan
terhadap tindakan atau bahkan pembiaran (omisi) oleh negara
terhadap hak-hak warga negara. Riilnya misalnya ada pelanggaran
hak (asasi/hukum) atau pelanggaran hukum oleh negara di mana si
Penggugat tidak harus merupakan pihak yang mengalami kerugiaan
riil atau langsung, termasuk untuk kepentingan alam & ling-kungan
hidup (natural & environmental issues dengan mengajukan gugatan
dipengadilan, guna menuntut agarpenyelenggara negara melakukan
penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan
kerugian publik yang terjadi.
Meskipun perkara gugatan dengan menggunakan mekanisme
Citizen Lawsuit telah beberapa kali muncul di pengadilan Indonesia
dan di antaranya telah diterima hak gugatnya (standing to sue) serta
telah ada yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, hal ini merupakan suatu pertanda bahwa gugatan
Citizen Lawsuit telah hadirdan mewarnai sistem peradilan Indonesia
sebagai sebuah living law. Namun, karena belum adanya pedoman dan
dasar hukum yang baku untuk pemeriksaan gugatan Citizen Lawsuit
maka apakah diperlukan kehadiran sebuah PERMA untuk mengisi
kekosongan hukum mengenai prosedur atau hukum acara Citizen
Lawsuit. Sebagaimana sebelumnya telah keluar PERMA tentang Class
Action, PERMA tentang Mekanisme Keberatan Konsumen, PERMA
tentang Mediasi, dan lain sebagainya.
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A.

A P A IT U C IT IZ E N L A W S U IT ?

Citizen Lawsuit atau Citizen Suit sebenarnya tidak dikenal
dalam sistem hukum Civil Law sebagaimana yang diterapkan di
Indonesia. Mungkin padanan yang pas dalam sistem hukum Civil
Law adalah Actio Popularis.
Citizen Lawsuit sendiri lahir di negara-negara yang menganut
sistem hukum Common Law, dan dalam sejarahnya Citizen
Lawsuit pertama kali diajukan terhadap permasalahan lingkungan.
Namun pada perkembangannya, Citizen Lawsuit tidak lagi hanya
diajukan dalam perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua
bidang di mana negara dianggap melakukan kelalaian dalam
memenuhi hak warga negaranya.
Sebagai suatu hak gugat warga negara, Citizen Lawsuit banyak
dikenal dalam sistem hukum common law seperti misalnya di
Amerika Serikat, India dan Australia, khususnya dalam hukum
lingkungan. Di Amerika Serikat hak gugat ini diperkenalkan
pertama kali pada tahun 1970 dalam Clean Air Act (Pasal 304).
Selain itu hak gugat ini juga dapat ditemui pada beberapa undangundang lainnya, antara lain dalam Clean Water Act (Pasal 505),
Comprehensive Environmental Response Compensation and
Liability Act (Pasal 310), Resource Conservation and Recovery Act
(Pasal 7002). Selain itu juga terdapat dalam Surface Mining
Control and Reclamation Act o f 1977, Endangered Species Act o f
1973 dan Emergency Planning and Community Right to Know Act
o f 1986-SARA Title III.
Walaupun pada lazimnya gugatan Citizen Lawsuit diajukan
kepada negara, tetapi dalam perkembanganya bisa ditujukan
terhadap sesama warga negara maupun institusi privat yang
diangap telah melanggar hukum dan kepentingan publik, di mana
di sisi lain hal tersebut dilakukan pembiaran (omisi) oleh negara.
Sebagaimana tercantum dalam beberapa sumber berikut in i: In the
U.S., a citizen suit is a lawsuit by a private citizen to enforce a
statute. Citizen suits come in three forms.
• First, a private citizen can bring a lawsuit against a citizen,
corporation, or government body fo r engaging in conduct
prohibited by the statute. For example, a citizen can sue a
corporation under the Clean Water Act for illegally polluting a
waterway.
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• Second, a private citizen can bring a lawsuit against a
government body fo r failing to perform a nondiscretionary duty.
For example, a private citizen could sue the Environmental
Protection Agency fo r failing to promulgate regulations that the
Clean Water Act required it to promulgate.
• In a third, less common form, citizens may sue fo r an injunction
to abate a potential imminent and substantial endangerment
involving generation, disposal or handling o f waste, regardless
ofwhether or not the defendant’s conduct violates a statutory
prohibition.
This third type o f citizen suit is analogous to the common law tort
o f public nuisance.
Penggugat tentunya selalu mengatasnamakan kepentingan
publik tapi uniknya karena klaim tersebut sifatnya materiil
sehingga Penggugat tidak harus mendapatkan surat kuasa dari
warga negara yang lain (publik) hal ini mirip dengan legal standing
yang dimiliki LSM/Organisasi Lingkungan Hidup, yang
mengatasnamakan kepentingan objek alam dan lingkungan hidup
yang secara natural tidak bisa memperjuangkan kepentingannya
sendiri.
Persoalannya ketika hak gugat tersebut diakui, tantangan
selanjutnya adalah bagaimana agar suatu gugatan Citizen Lawsuit
tersebut dapat diterima oleh pengadilan, untuk ini tentunya perlu
dilakukan proses khusus notifikasi semacam proses somasi, di
mana dalam bentuk statement dari Penggugat kepada Tergugat,
yang sudah berisi tentang dasar pelanggaran dan tuntutan spesifik
yang akan dimintakan.
Persoalan lain mengenai tuntutan, masih agak resistan karena
tuntutan perdata adalah lazimnya terutama tuntutan materiil akan
tetapi di sisi lain penggugatnya bukan pihak yang dirugikan
langsung, hal ini misalnya bisa dianalogikan dengan legal standing
organisasi lingkungan hidup, di mana Penggugat “hanya boleh”
meminta tuntutan perbuatan tertentu, misalnya berupa rehabilitasi
lingkungan untuk objek alam dan lingkungan hidup yang
diwakilinya.
Di Amerika Serikat awal mula munculnya pengakuan gugatan
dengan prosedur Citizen Lawsuit adalah juga dari pengajuan
perkara ke pengadilan, kemudian dimuat dalam peraturan
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perundangan pertama kali pada tahun 1970 dalam Clean Air Act
(Pasal 304), juga dapat ditemukan pada undang-undang lainnya
antara lain Clean Water Act (Pasal 505), Comprehenship
Environmental Response Compensation and Liability Act (Pasal
310), Resource Conservation and Recovery Act (Pasal 7002). Yang
menjamin secara hukum bahwa setiap orang dapat menuntut
pemerintah di pengadilan untuk menjalankan kewajiban yang
diperintahkan oleh undang-undang, bahkan setiap orang juga dapat
bertindak sebagai penuntut umum untuk mengajukan tuntutan
pidana lingkungan (environmental offence) dalam bentuk tuntutan
pidana denda, dalam hal penuntut umum negara (publicprosecutor)
tidak menjalankan tugasnya (Pasal 109 CERCLA).
Di Australia khususnya di negara bagian New South Wales,
prosedur gugatan Citizen Lawsuit tercakup dalam Civil
Enforcement Proceedings yang termasuk kategori Class IV environmental planning and protection and development contract
- civil enforcement, pada prosedur pemeriksaan di Pengadilan
Pertanahan & Lingkungan (Land & Environment Court - Sydney).
Prosedur tersebut dibatasi hanya kepada pemulihan lingkungan
atau pembatasan dari kerusakan lingkungan (remedy or restrain).
Adanya standing ini adalah didasarkan pada dua faktor yaitu
perlindungan kepentingan masyarakat luas dan faktor penguasaan
sumber daya alam atau sektor-sektor yang memiliki dimensi
publik. Dan sasaran yang hendak dicapai dari Civil Enforcement
adalah untuk melaksanakan kekuasaan undang-undang atau
peraturan mengenai lingkungan hidup, dengan memberikan
dorongan, sekaligus pendidikan hukum kepada masyarakat
terhadap hak lingkungannya, serta memberikan efek penjera
(deterrent effect) kepada pelaku perusakan dan pencemaran
lingkungan maupun masyarakat luas. Salah satu bagian dari Civil
Proceedings adalah judicial review, di mana bila diperbandingkan
dengan Indonesia adalah termasuk perkara Tata Usaha Negara.
Di India, dalam hal “Citizen Suit” maupun Representative
Standing, warga negara yang menjadi Penggugat tidak perlu
membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat riil dan
tangible. Dalam putusan Mahkamah Agung India pada perkara
gugatan Citizen Suit antara SH. Gupta melawan Union of India
AIR (1982 (Feb) SC 149), ditegaskan bahwa setiap anggota
masyarakat siapa pun juga dapat mengajukan gugatan apabila :
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1.

2.
3.

Terjadi suatu kesalahan hukum atau kerugian hukum yang
disebabkan oleh karena adanya suatu pelanggaran terhadap
konstitusi atau pelanggaran atas hak hukum tertentu atau
perbuatan lain yang bersifat menghukum;
Terjadinya suatu kesalahan hukum atau perbuatan
pembebanan hukum yang dilakukan tanpa otoritas hukum;
Seseorang atau kelompok masyarakat (kias) tertentu karena
alasan kemiskinan, ketidakberdayaan atau kecacatan atau jika
secara ekonomi maupun sosial berada dalam posisi merugikan
tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan gugatan ke
pengadilan.

Jadi pada intinya Citizen Lawsuit adalah mekanisme bagi
warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara
negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara.
Kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum.
Oleh karena itu, atas kelalaiannya tersebut, negara dihukum untuk
melakukan tindakan tertentu atau mengeluarkan suatu kebijakan
yang bersifat pengaturan umum agar kelalaian tersebut tidak terjadi
lagi di kemudian hari.
Beberapa kasus gugatan Citizen Lawsuit yang pernah
didaftarkan di Indonesia, antara lain :
1. Gugatan Citizen Lawsuit atas nama Munir Cs. atas
Penelantaran Negara terhadap TKI Migran yang dideportasi di
Nunukan. Ini merupakan Gugatan Citizen Lawsuit pertama
yang muncul di Indonesia Dikabulkan Majelis Hakim PN
Jakarta Pusat. Tetapi oleh Pengadilan Tinggi DKI pada proses
banding sesuai Putusan No. 480/PDT/2005/PT DKI yang
diputuskan tanggal 4 April 2006, PT DKI menyatakan : Oleh
karena para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan
melawan hukum, maka gugatan para Penggugat harus ditolak
seluruhnya.
Meskipun perkara Citizen Lawsuit TKI Migran mengalami
kegagalan di tingkat banding, namun ternyata ada dampaknya
setelah diputus PN Jakarta Pusat berdasarkan Putusan PN
Jakarta Pusat No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 8
Desember 2003, yaitu dikeluarkannya UU Nomor 39 Tahun
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia.
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2.

Gugatan Citizen Lawsuit atas kenaikan BBM oleh LBH APIK.
Gagal, dinyatakan bahwa bentuk gugatan Citizen Lawsuit
tidak diterima Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Gugatan Citizen Lawsuit atas Operasi Yustisi oleh LBH
Jakarta. Gagal, dinyatakan bahwa bentuk Citizen Lawsuit tidak
diterima Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4. Gugatan Citizen Lawsuit atas penyelenggaraan Ujian Nasional
oleh LBH Jakarta. Dikabulkan untuk sebagian, Pemerintah
diminta meninjau ulang kebijakan penyelenggaraan Ujian
Nasional. Pemerintah (Tergugat) kemudian mengajukan
banding, dan pada tanggal 6 Desember 2007 telah diputus oleh
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 21 Mei 2007.
5. Gugatan Citizen Lawsuit oleh para Penggugat yang
mengatasnamakan Masyarakat Pengguna Jalan Tol padajalan
Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR), dalam Putusan Perkara
Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel tanggal 19 Mei 2008
tersebut dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat
diterima, karena tidak terpenuhinya syarat formil berupa
notifikasi;
6. Gugatan Citizen Lawsuit oleh para Penggugat yang
mengatasnamakan warga negara pemegang hak untuk memilih
dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, dalam Putusan
Perkara Nomor 145/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST. tanggal 03 Juni
2009, dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat
diterima, adalah juga karena tidak terpenuhinya syarat formil,
yaitu tidak memenuhi syarat jangka waktu notifikasi;
Dari beberapa contoh perkara di atas dapat dilihat bahwa di
antara hakim masih belum ada kesesuaian pendapat mengenai
bentuk gugatan Citizen Lawsuit. Ada hakim yang berpendapat
dapat menerima kehadiran gugatan Citizen Lawsuit, namun ada
pula hakim yang masih tidak dapat menerima bentuk Citizen
Lawsuit. Hal ini dimaklumi karena hingga saat ini prosedur
gugatan Citizen Lawsuit memang belum diatur dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia, lain halnya dengan bentuk
gugatan Class Action yang telah tercantum dalam beberapa
undang-undang serta telah diakomodasi hukum acaranya dalam
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002.
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B. PROSEDUR GUGATAN CITIZEN LA WSUIT
Karakteristik Citizen Lawsuit, menurut Indro Sugianto dapat
digambarkan sebagai berikut:
a. Citizen Lawsuit merupakan akses orang perorangan atau warga
negara untuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk dan atas
nama kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan
publik;
b. Citizen Lawsuit dimaksudkan untuk melindungi warga negara
dari kemung-kinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari
tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara;
c. Citizen Lawsuit memberikan kekuatan kepada warga negara
untuk menggugat negara dan institusi pemerintah yang
melakukan pelanggaran undang-undang atau yang melalcukan
kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan
(implementasi) undang-undang;
d. Orang perorangan warga negara yang menjadi penggugat dalam
Citizen Lawsuit tidak perlu membuktikan adanya kerugian
langsung yang bersifat riil atau tangible;
e. Secara umum, peradilan cenderung reluctant terhadap tuntutan
ganti kerugian jika diajukan dalam gugatan Citizen Lawsuit.
Berdasarkan gagasan pokok mengenai perkara-perkara
gugatan yang meng-gunakan mekanisme Citizen Lawsuit tersebut,
serta didasarkan pada perbandingan negara-negara lain dalam
penerapan mekanisme gugatan Citizen Lawsuit, maka dapat
dijabarkan karakteristik gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia,
adalah sebagai berikut:
1. Dasar H ukum :
Dasar hukum untuk prosedur maupun pemeriksaan materi
gugatan Citizen Lawsuit apabila menyimak pertimbangan
hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
28/Pdt.G/2003/PNJkt.Pst adalah mempergunakan ketentuan
Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 1999, demikian pula dalam putusan-putusan gugatan
Citizen Lawsuit yang muncul belakangan setelah keluarnya
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru, yaitu UU
No. 4 Tahun 2004, di antaranya Putusan No. 40/Pdt.G/2008/
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PN.Jkt.Sel dan Putusan No. 145/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst,
keduanya tetap mempergunakan ketentuan yang sama yaitu
Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) UU No. 4 Tahun
2004. Dalam pertimbangan hukum pada putusan-putusan
tersebut terdapat intisari argumentasi hukum sebagai berikut:
• Gugatan para Penggugat adalah Citizen Lawsuit yang biasa
juga dikenal dengan sebutan Actio Popularis, yakni
prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan
umum (public interest) secara perwakilan; Didasarkan pada
prinsip bahwa setiap warga negara tanpa kecuali
mempunyai hak membela kepentingan umum, dengan
demikian setiap warga negara atas nama kepentingan umum
(on behalf o f the public interest) dapat menggugat negara
atau pemerintah atau siapa pun yang melakukan perbuatan
melawan hukum (PMH) yang nyata-nyata merugikan
kepentingan publik dan kesejahteraan luas (pro
bonopublico), hal ini pun sesuai dengan hak asasi manusia
mengenai acces to justice yaitu akses untuk mendapatkan
keadilan, apabila negara diam atau tidak melakukan
tindakan apa pun untuk kepentingan warga negaranya
tersebut;
• Bahwa oleh karena sistem dalam Gugatan Warga Negara
(Citizen Law Suit) yang sifat gugatannya adalah
memperjuangkan kepentingan publik atau hajat hidup orang
banyak dalam hal negara tidak melaksananakan kewajiban
nya untuk melindungi, menghormati, menegakkan, dan
memajukan hak-hak dan hak asasi warga negara sehingga
merugikan warga negaranya sedangkan wakil-wakil dari
warga negara tersebut yang duduk di lembaga negara diam
atau tidak mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan
atau persoalan yang merugikan warga negaranya, maka
majelis berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 yang mewajibkan hakim
sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup
dalam masyarakat dapat menerima mekanisme atau
prosedur Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit).
• Bahwa dalam gugatan a quo para Penggugat adalah sebagai
warga negara yang berstatus sebagai pemegang hak untuk

memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), aktivis dan
pemantau pelaksanaan Pemilu, serta aktivis hak asasi
manusia yang bertindak mewakili jutaan warga negara yang
tidak dapat menikmati hak untuk memilih dalam Pemilu
Legislatif 9 April 2009, dan yang ditempatkan sebagai
Tergugat I adalah KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan
Tergugat II adalah Pemerintah, yang notabene Para
Tergugat adalah institusi yang oleh undang-undang diberi
kewenangan untuk menjalankan kepentingan publik, dengan
alasan tei sebut para Penggugat secara hukum telah
memenuhi syarat hak gugat “standing” untuk mengajukan
gugatan secara Citizen Law Suit kepada para Tergugat,
dengan perihal pokok gugatan sebagaimana tersebut dalam
gugatan para Penggugat.
Dengan menyimak argumentasi pada putusan-putusan di
atas, maka penggunaan Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 28 UU No.
4 Tahun 2004 dapat dijadikan dasar hakim untuk melakukan
judicial activism (rechtvinding) pada pemeriksaan gugatan
Citizen Lawsuit, sekalipun secara umum tetap menggunakan
hukum acara yang diatur HIR/RBg dengan penyesuaian pada
tahap awal pemeriksaan, khususnya penentuan hak gugat
(standing to sue) Individu atas nama Kepentingan Umum.
Mengenai dasar konstitusional untuk mengajukan gugatan
Citizen Lawsuit apabila bercermin pada putusan Mahkamah
Agung India pada perkara gugatan Citizen Suit antara SH.
Gupta melawan Union of India AIR (1982 (Feb) SC 149),
yang pertimbangannya antara lain “Terjadi suatu kesalahan
hukum atau kerugian hukum yang disebabkan oleh karena
adanya suatu pelanggaran terhadap konstitusi atau pelanggaran
atas hak hukum tertentu atau perbuatan lain yang bersifat
menghukum.” Maka kita pun dapat mendasarkan pada
konstitusi untuk landasan standing bagi warga negara dalam
mengajukan gugatan Citizen Lawsuit yaitu pada pasal-pasal
yang terdapat di Bab X A Amendemen Kedua UUD 1945.
2.

Subjek Hukum :
• Subjek hukum Penggugat, adalah warga negara yang
bertindak mengatas-namakan warga negara. Penggugat
dalam hal ini cukup membuktikan bahwa dirinya adalah
Warga Negara Indonesia. Berbeda dengan class action,
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Penggugat Citizen Lawsuit tidak harus merupakan
kelompok warga negara yang dirugikan secara langsung
oleh negara, oleh karena itu Penggugat tidak harus
membuktikan kerugian materiil yang telah dideritanya
sebagai dasar gugatan, berbeda dengan gugatan perdata
biasa. Selain itu Penggugat secara keseluruhan adalah
mewakili Warga Negara Indonesia, tidak perlu dipisahpisah menurut kelompok kesamaan fakta dan kerugian
sebagaimana dalam gugatan Class Action.
Subjek hukum Tergugat, adalah penyelenggara negara,
mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sebagai pimpinan
teratas, menteri dan terus sampai kepada pejabat negara di
bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam
memenuhi hak warga negaranya. Dalam hal ini pihak selain
penyelenggara negara boleh di-masukkan sebagai pihak Turut
Tergugat, tetapi Tergugat utama adalah penyelenggara negara
karena inilah bedanya antara Citizen Lawsuit dengan gugatan
biasa. Yaitu dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari
kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan
atau pembiaran dari negara atau otoritas negara.
3.
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Dalil Gugatan :
Perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan
adalah kelalaian penyelenggara negara dalam pemenuhan hakhak warga negara. Dalam hal ini harus diuraikan bentuk
kelalaian apa yang telah dilakukan oleh negara dan hak warga
negara apa yang gagal dipenuhi oleh.negara. Penggugat harus
membuktikan bahwa negara telah melakukan perbuatan
melawan hukum tersebut, sebagaimana gugatan perdata biasa.
Gugatan Citizen Lawsuit tidak memerlukan adanya suatu
notifikasi Option Out setelah gugatan didaftarkan sebagaimana
diatur dalam PERMA tentang Class Action. Dalam praktiknya
di Indonesia yang didasarkan pada pengaturan di beberapa
negara common law, Citizen Lawsuit cukup hanya dengan
memberikan notifikasi berupa informasi ringkas kepada
penyelenggara negara yang digugat. Isi informasi tersebut
adalah bahwa telah diajukan suatu gugatan Citizen Lawsuit
terhadap penyelenggara negara atas kelalaian negara dalam
pemenuhan hak-hak warga negaranya dan memberikan

kesempatan bagi negara untuk melakukan pemenuhan jika
tidak ingin gugatan dilanjutkan.
4.

Isi Petitum :
• Petitum dalam gugatan tidak boleh meminta adanya ganti
rugi materiil, karena kelompok warga negara yang
menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil
dan memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta
hukum sebagaimana gugatan Class Action.
• Petitum gugatan Citizen Lawsuit harus berisi permohonan
agar negara mengeluarkan suatu kebijakan pengaturan
umum agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian
dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang
akan datang tidak terjadi lagi.
• Petitum gugatan Citizen Lawsuit tidak boleh berisi
pembatalan atas suatu keputusan penyelenggara negara
(Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret
individual dan final karena hal tersebut merupakan
kewenangan dari peradilan TUN.
• Petitum gugatan Citizen Lawsuit juga tidak boleh memohon
pembatalan atas suatu undang-undang (UU) karena itu
merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu Citizen Lawsuit juga tidak boleh meminta
pembatalan atas peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang (UU) karena hal tersebut merupakan
kewenangan Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial
review.
Untuk mengajukan gugatan Citizen Lawsuit, penggugat
harus memiliki hak gugat (standing), bWastanding Penggugat
tersebut dapat dipatahkan oleh Tergugat, maka Tergugat dapat
menuntut pembatalan gugatan Citizen Lawsuit. Namun
demikian bila hak gugat Citizen Lawsuit sudah diakui
(sertifikasi) dalam sebuah penetapan (putusan sela), maka
pada proses berikutnya adalah sebagaimana prosedur perkara
gugatan biasa, yaitu upaya perdamaian/mediasi, jawab
menjawab (jawaban, replik, duplik), pembuktian dan putusan.
Menurut Indro Sugianto, materi surat pemberitahuan
(notifikasi) gugatan Citizen Lawsuit setidak-tidaknya memuat
antara lain :
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1) Informasi tentang pelanggaran yang dituduhkan dan
lembaga yang relevan dengan pelanggaran yang
mendasari hal itu Penggugat hemiat untuk menggugat
Tergugat/para Tergugat;
2) Jenis pelanggaran yang menimbulkan gugatan Citizen
Lawsuit (objek gugatan);
Disinilah peran penting notifikasi dalam prosedur Citizen
Lawsuit, karena notifikasi adalah prasyarat yang harus
dipenuhi oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, dan
itu pun harus dilakukan dalam tenggang waktu yang layak.
Sedangkan mengenai kelayakan waktu untuk notifikasi
tersebut adalah menjadi penilaian hakim, apakah kelayakan
waktu tersebut 60 hari seperti yang dianut Amerika Serikat,
ataukah cukup 30 hari, semuanya masih menjadi penilaian
hakim, karena belum ada hukum acara yang mengatur.
C. KESIMPULAN
Di akhir tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa untuk
prosedur gugatan Citizen Lawsuit yang paling spesifik adalah
penentuan hak gugat (standing) dari subjek hukum Penggugat,
kriteria Tergugat, kriteria materi gugatan serta perlunya
notifikasi yang kesemuanya masih memerlukan pengaturan
lebih khusus. Dan sesuai kewenangan MA mengeluarkan
PERMA (berdasar Pasal 79 UU No. 14/1985 yang diubah
dengan UU 05/2004), sehingga kekosongan hukum ini dapat
segera diisi dengan sebuah Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) mengenai “Hak Gugat Warga Negara Atas Nama
Kepentingan Umum”, sehingga para hakim maupun
masyarakat mempunyai pedoman yang sama dan tidak trial
and error untuk menggunakan prosedur gugatan Citizen
Lawsuit.
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Bagi pelapor intern peradilan yang pengaduannya hanyalah fitnah
dengan maksud menyudutkan dan mempersulit terlapor sudah
sepatutnya diberikan hukuman (punishment) pula sebagaimana halnya
terlapor yang dinyatakan terbukti. Pertimbangannya perbuatan
demikian dilarang oleh agama, melanggar Pedoman Perilaku Hakim,
Peraturan Disiplin Pegawai, dan merupakan perbuatan pidana
mencemarkan nama baik seseorang. Pengaduan demikian yang melalui
saluran elektronik dapat dikenakan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini sesuai asas
keseimbangan yang memberikan pembelajaian dalam bersikap dan
berperilaku yang bertanggung jawab sebagai aparatur negara.
Jenis perbuatan yang dilaporkan dapat lebih dari satu, misal
pelanggaran hukum acara, mal administrasi, dan ketidakpuasan
pelayanan publik yaitu dalam kasus pelapor mengadukan oknum
pengadilan negeri yang menahan salinan putusan kasasi Mahkamah
Agung kurang lebih empat tahun dan menahan relaas pemberitahuan
putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung kurang lebih satu
tahun, serta telah dua kali mengajukan surat permohonan eksekusi
namun eksekusi belum dilaksanakan oleh pengadilan negeri tersebut.
Kasus lain seorang wakil sekretaris pengadilan agama yang kawin lagi
(kawin siri) dan masih dalam status perkawinan dengan istri pertama,
dan ia sebagai PPK memungut uang kepada beberapa orang pengusaha
menjanjikan untuk memenangkan tender pengadaan barang. Di sini
tersangkut beberapa pelanggaran, yaitu : Pelanggaran Peraturan
Disiplin Pegawai, gugatan perdata dan tuntutan pidana. Sekalipun yang
kedua dan terakhir ini bukan kompetensi institusi pengawasan.
Perlu dicermati pula banyaknya pengaduan tentang perkara dengan
susunan majelis hakim disidangkan dengan hakim tunggal oleh salah
seorang anggotanya. Alasan yang mengemuka banyaknya perkara yang
harus disidangkan pada hari itu tidak sebanding dengan jumlah hakim
dan ruang sidang yang tersedia, dan perkaranya pun tidak menarik
perhatian masyarakat. Menjadi bahan pemikiran selama kendala
tersebut belum dapat diatasi untuk dimungkinkan kembali sidang
dengan hakim tunggal dalam perkara tertentu selain yang telah diatur
dalam peraturan perundangan, untuk memberikan kemandirian kepada
hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berkait dengan polemik tentang apa dan siapa dimaksud pihak
terkait dalam pengaduan dan apa bedanya dengan saksi. Ada pendapat
setiap orang yang ada hubungannya secara langsung atau tidak
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langsung dengan terlapor semuanya adalah pihak terkait, termasuk yang
dikategorikan berperan sebagai saksi.
Pengertian pihak terkait lebih tepat adalah orang yang turut dapat
diminta pertanggungjawabannya secara yuridis bersama terlapor,
kapasitasnya sebagai turut serta atau membantu, di luar itu orang yang
hanya mengetahui peristiwa yang diadukan untuk memberikan
kesaksian kebenaran materi pengadu 1 (testimonium) merupakan saksi.
Dengan demikian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan terdapat pihak
pelapor, terlapor, pihak terkait dan saksi-saksi.-Menyimak penggunaan
kata-kata “Survey Pendahuluan” dalam Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VII 2009 adalah kegiatan pengumpulan
data berupa dokumen berkait dengan laporan pengaduan, tidak
termasuk pemeriksaan di lapangan. Jika dilihat dalam beberapa Kamus
Bahasa Indonesia kata “Survei” bukan “Survey” berasal dari bahasa
Inggris “Survei” artinya: 1. teknik riset dengan memberi batas yang
jelas atas data; penyelidikan-peninjauan, 2. pengukuran tanah (Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Balai Pustaka, him. 980).
Pengertian kata “Survei” mengarah kepada kegiatan yang terjun ke
objek lokasi yang akan diselidiki atau ditinjau. Oleh karena itu, apa
tidak lebih tepat menggunakan istilah “Penelitian Pendahuluan”
ketimbang “Survei Pendahuluan”.
Pejabat penelaah dalam memeriksa berkas pengaduan yang
merupakan pelanggaran pedoman perilaku hakim tidak dijumpai
termasuk jenis perbuatan yang diatur dalam Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMK/SK/VI/2009 tersebut. Melain
kan pengaturannya ada dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 masuk kriteria pelanggaran kode etik
dan Code o f Conduct hakim. Sesungguhnya karena hakim juga
berstatus sebagai pegawai negeri sipil maka termasuk pula melanggar
peraturan disiplin pegawai (Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun
1980).
Terhadap kesalahan penerapan hukum dan penilaian pembuktian
hakim dalam suatu putusan karena ada upaya hukum lebih lanjut untuk
memperbaiki putusan tidak termasuk materi pengaduan, kecuali ada
indikasi yang merae-ngaruhinya berupa pemberian uang, barang, dan
fasilitas atau suatu janji yang dikenal dengan judicial corruption atau
mafia peradilan. Berarti jenis perbuatan yang diadukan dapat berupa:
Dugaan Suap dan Korupsi, Pelanggaran Sumpah Jabatan, Kode Etik
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dan Code o f Conduct Hakim, dan Pelanggaran Peraturan Disiplin
Pegawai.
Pelanggaran hukum acara meliputi selain yang diatur khusus
sebagaimana dalam HIR, RBg, RV, dan KUHAP, juga dalam undangundang lain yang mengatur hukum materiil sekaligus hukum acara,
seperti : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan
Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan.
Dengan belum sebandingnya antara jumlah personel tenaga
pengawas dengan volume pekerjaan karena keterbatasan sarana dan
prasarana, maka pembatasan laporan yang dapat diproses yaitu dua
tahun sejak kejadian sampai pengaduan diterima lembaga pengawasan
adalah sangat tepat. Sekalipun di satu pihak memberikan perlindungan
terhadap terlapor dan di lain pihak meniadakan hak pelapor. Tentunya
pengaturan kedaluwarsa (verjaard) ini untuk berbagai masalah yang
diadukan dan tidak ada pengecualian, termasuk pelanggaran hukum
acara Pengaturan demikian secara hukum (in via juris) sah karena
kedaluwarsa merupakan asas hukum yang dikenal pula dalam perkara
perdata, pidana, dan tata usaha negara. Menjadi pemikiran apa batasan
waktu kedaluwarsa selama dua tahun tersebut dipandang cukup (tepat)
dan apa perlu diklasifikasi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
Pasal 1963 KUHPerdata menentukan minimal dua puluh tahun dan
maksimal tiga puluh tahun. Terhadap perbuatan pidana kedaluwarsa
untuk dituntut lebih variabilitas, minimal sesudah setahun dan
maksimal sesudah delapan belas tahun (Pasal 78 KUHPidana). Lebih
pendek lagi kedaluwarsa dalam perkara tata usaha negara hanya
sembilan puluh hari (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004).
Perbandingan ini menunjukkan dua tahun adalah batas waktu
normatif karena berada antara waktu kedaluwarsa minimal dan
menengah. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pelapor
mempermasalahkan waktu dua tahun dinilai terlalu pendek sehingga
menganggap Mahkamah Agung kurang aspiratif dalam menertibkan
aparatnya.
Menyimak Surah Al Insyirah ayat 6 “Sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada kemudahan”. Ini memberi keyakinan bahwa kendala
tersebut akan sirna sehingga sosialisasi secara komprehensif dan
menyeluruh akan segera terlaksana.
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KONTROVERSI PENERAPAN PASAL 2 UU PTPK
(Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi - UU No. 31 Tahun 1999
jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001)

Leopold Luhut Hutagaiung
A. Pendahuluan
Pada umumnya penuntut umum dalam perkara tipikor yang
menyangkut pegawai negeri yang melakukan perbuatan yang
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
merumuskan dakwaannya dalam bentuk subsidaritas, di mana
Pasal 2 UU PTPK merupakan dakwaan primair sedang Pasal 3 UU
PTPK sebagai dakwaan subsidiair.
Dalam rumusan kesimpulan bidang Tindak Pidana Khusus
pada Rakernas MA-RI dengan jajaran pengadilan empat
lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2007, yang
diselenggarakan di Makassar dari tanggal 2 s/d 6 September 2007,
pada angka 1 dapat kita baca kesimpulan sebagai berikut : Jika
seorang pejabat pegawai negeri di dakwa dengan Pasal 2 dan Pasal
3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 secara subsidaritas maka
jika terbukti, terdakwa dikenakan Pasal 2 undang-undang tersebut
karena setiap orang dalam pasal tersebut berarti siapapun baik
pegawai negeri/pejabat ataupun swasta (Hasil Rakernas MA-RI
tahun 2007, halaman 2).
Meskipun demikian menurut pengamatan penulis masih
banyak di kalangan hakim-hakim yang berbeda pendapat yang
menganggap Pasal 2 UU PTPK tidak dapat diterapkan bagi
pegawai negeri. Mereka yang berpendapat demikian dalam
pertimbangan pertimbangannya, meskipun kadang kala beberapa di
antaranya mengajukan dissenting opinion, dengan hanya
mempertimbangkan salah satu unsur saja yaitu unsur setiap orang
telah membebaskan (yijspraak) terdakwa dari dakwaan primair
(Pasal 2 UU PTPK) dan kemudian melanjutkan pembahasan
terhadap dakwaan subsidair (Pasal 3 UU PTPK) secara lengkap
atas seluruh bagian intinya (bestanddeel). Mereka berpendapat
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bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2 UU PTKP adalah terlalu
umum, sehingga tidak berlaku bagi pegawai negeri.
B. PENERAPAN YANG KELIRU AKAN ARTI SETIAP
ORANG DALAM PASAL 2 UU PTPK
Untuk kata-kata dalam KUHP yang masih dalam teks bahasa
Belanda (hij die) tak ada perbedaan pendapat, tetapi justru yang
sudah tertulis dalam bahasa Indonesia (setiap orang) menimbulkan
kontroversi.
Seperti kita ketahui KUHP hanya mengenal manusia yang
menjadi subyek tindak pidana, oleh karena mana cara merumuskan
tindak pidana di dalam KUHP itu kebanyakkan dimulai dengan
kata-kata “hij die”, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
dengan kata-kata “barangsiapa”. Apabila subjek yang dituju adalah
terbatas pada kualitas orang-orang tertentu maka rumusan tindak
pidananya dimulai dengan kata-kata khusus seperti “Seorang
Pengusaha” (Pasal 396 KUHP), “Seorang Ibu” (Pasal 341 KUHP),
“Nakhoda” (Pasal 438 KUHP), “Seorang Dokter” (Pasal 349
KUHP).
Meskipun subjek tipikor dalam UU PTPK telah diperluas
dengan termasuk korporasi (Pasal 1 angka 3 UU PTPK), namun
tidak ada alasan untuk menganggap Pasal 2 UU PTPK yang karena
perkataan setiap orangnya adalah terlalu umum tak berlaku bagi
pegawai negeri, justru yang terlalu umum itulah sebenarnya yang
membuat ia berlaku bagi siapa saja termasuk pegawai negeri. UU
PTPK juga merumuskan pasal-pasal khusus apabila ia
menginginkan subjek tipikor dengan kualitas orang-orang tertentu,
seperti tersebut dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 UU PTPK (pegawai
negeri), Pasal 12 huruf a, b, e, f, g, h, i, UU PTPK (pegawai negeri
atau penyelenggara negara), Pasal 12 huruf c (hakim), Pasal 12
huruf d (advokat).
Oleh karena itu, apabila pembuat undang-undang mengingin
kan bahwa Pasal 2 UU PTPK tidak berlaku bagi pegawai negeri,
maka ia akan merumuskan Pasal 2 tersebut dengan permulaan
perkataan “setiap orang yang bukan pegawai negeri” atau “setiap
orang kecuali pegawai negeri”. Jadi perkataan “setiap orang”
dalam Pasal 2 UU PTPK tanpa embel-embel apa pun, sungguh
keliru kalau dikatakan tidak berlaku bagi pegawai negeri. Oleh
sebab itu, atas dakwaan penuntut umum yang berbentuk
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subsidaritas, pembahasan atas seluruh bagian inti dari tipikor yang
didakwakan pada terdakwa dalam dakwaan primair (Pasal 2 UU
PTPK) seharusnya dilakukan dan barulah dibebaskan apabila salah
satu dari bagian intinya, dan bukan karena unsur setiap orangnya,
tidak terbukti dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan
dakwaan subsidair (Pasal 3 UU PTPK).
C. TIDAK TEPAT MENERAPKAN AJARAN LOCISCHE
SPECIALIST
Selain alasan di atas muncul lagi alasan baru yang berpendapat
bahwa Pasal 3 UU PTPK merupakan lex specialis dari pasal 2 UU
PTPK yang lex generalis, yang berdasarkan ajaran logisehe
specialiteit, maka Pasal 3 UU PTPK yang hams diutamakan dan
menyingkirkan Pasal 2 UU PTPK.
Apakah benar Pasal 3 UU PTPK merupakan lex specialis dari
Pasal 2 UU PTPK, sehingga berlaku asas lex specialis derogat lege
generali? Ajaran logisehe specialiteit seperti kita ketahui terdapat
dalam Pasal 63 (2) KUHP yang mengatakan: “Jika suatu perbuatan
masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam
aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang
diterapkan”. (Terjemahan resmi oleh Tim Penerjemah Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Penerbit
Sinar Harapan, Jakarta 1983). Menumt teorinya asas ini dapat
diterapkan apabila aturan pidana yang khusus memuat seluruh
bagian inti dari aturan pidana yang umum ditambah dengan bagian
inti lain. Contoh :
1. Pasal 340 KUHP (pembunuhan yang direncanakan terlebih
dahulu) yang merupakan aturan pidana yang khusus dari Pasal
338 (pembunuhan).
2. Pasal 342 KUHP (pembunuhan anak dengan direncanakan
terlebih dahulu) yang merupakan aturan pidana yang khusus
dari Pasal 340 KUHP.
1.

Adapun Pasal 2 UU PTPK berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
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2.

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaaan tertentu, pidana
mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 UU PTPK berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau
saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara di pidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Pasal 3 UU PTPK yang oleh mereka yang tidak sependapat
dengan rumusan kesimpulan Rakernas MA-RI tahun 2007
dianggap merupakan aturan pidana yang khusus dari Pasal 2 UU
PTPK, memang memuat bagian inti yang sama dengan Pasal 2 UU
PTPK yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara.
Akan tetapi Pasal 3 UU PTPK tidak memuat bagian inti
lainnya dari Pasal 2 UU PTPK, yaitu :
1. secara melawan hukum.
2. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi.
Pasal 3 UU PTPK justeru memuat bagian inti yang berbeda
dari kedua bagian inti Pasal 2 UU PTPK tersebut, yaitu :
1. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
korporasi.
Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan satu
species dari dan oleh karena itu tidak sama artinya dengan bagian
inti secara melawan hukum dari Pasal 2 UU PTPK.
Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi lebih luas pengertian dan cakupannya dari
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dan oleh karena itu berbeda artinya dengan bagian inti
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari
Pasal 2 UU PTPK.
Jadi jelas bahwa Pasal 3 UU PTPK tidak memuat seluruh
bagian inti dari Pasal 2 UU PTPK, sehingga menurut teori di sini
tidak dapat diterapkan ajaran logische specialiteit.
Memang ada pakar yang berpendapat lebih luas yang
mengatakan bahwa soal dapat tidaknya diterapkan ajaran logis che
specialiteit bukan hanya dilihat dari dimuat tidaknya seluruh
bagian inti dari aturan pidana yang umum dalam aturan pidana
yang khusus ditambah dengan bagian inti lainnya, tetapi disamping
itu jugu harus dilihat dari maksud pembuat undang-undang. Kalau
alasan ini yang dipakai, menurut penulis tak terdapat indikasi
bahwa pembuat undang undang menginginkan Pasal 3 UU PTPK
sebagai lex specialis dari Pasal 2 UU PTPK khususnya dalam
kaitan subjeknya sehingga Pasal 2 UU PTPK tidak berlaku bagi
seorang pegawai negeri, malahan terdapat bukti yang sebaliknya,
yaitu dalam sejarah pembentukan undang-undang No. 3 Tahun
1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana
Pasal 1 Ayat (1) huruf a (pasal yang substansinya sama dengan
Pasal 2 UU PTPK yang sekarang) untuk pertama kalinya
dipresentasikan dalam rancangan undang-undang itu. Dalam
jawaban pemerintah atas pemandangan umum Babak I para
anggota DPR mengenai Pasal 1 Ayat (1) huruf a dari rancangan
undang-undang tersebut, pada tanggal 11 September 1970 Menteri
Kehakiman Prof. Oemar Seno Adji, SH. (Mantan Ketua
Mahkamah Agung RI) menyampaikan antara lain sebagai berikut:
“Perluasan pengertian tindak pidana korupsi dengan mencantum-an
unsur melawan hukum dimaksudkan agar supaya segala perbuatanperbuatan yang tercela, baik yang dilakukan oleh pegawai negeri
maupun bukan pegawai negeri dalam memperkaya diri sendiri
yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”
(lihat Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pembentuk- UndangUndang No. 3 Tahun 1971 yang diterbitkan Direktorat Jenderal
Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, halaman 209).
Jadi adanya pendapat yang menganggap Pasal 3 UU PTPK
merupakan lex specialis dari Pasal 2 UU PTPK, menurut penulis
sama sekali tidak berdasar.

681

D. BAGIAN INTI DARI PASAL 2 DAN PASAL 3 UU PTPK
DAPAT SERENTAK TERBUKTI
Dalam pengalaman penulis banyak ditemukan seorang
pegawai negeri yang didakwa melakukan tipikor serentak
memenuhi bagian inti Pasal 2 UU PTPK maupun Pasal 3 UU
PTPK. Ini dapat terjadi jika seorang pegawai negeri terbukti
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
(bagian inti dari Pasal 2 UU PTPK yang juga masuk dalam
cakupan bagian inti dari Pasal 3 UU PTPK dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi)
yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
(bagian inti dari Pasal 3 UU PTPK yang juga masuk dalam
cakupan bagian inti dari Pasal 2 UU PTPK secara melawan
hukum) dan memenuhi bagian inti yang sama dari Pasal 2 dan
Pasal 3 tersebut, yaitu merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.
Apabila dakwaan dari penuntut umum adalah dalam bentuk
alternatif, pada kasus ini yang diterapkan bukan ajaran logische
specialiteit, tetapi concursns idealis (eendaadse samenloop) seperti
diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai
berikut: “Jika satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan
pidana maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturanaturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat
ancaman pidana yang paling berat.”
Ancaman pidana dalam Pasal 2 UU PTPK adalah lebih berat
dari Pasal 3 UU PTPK, karena pidana minimumnya 4 (empat)
tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
dibandingkan dengan pidana minimum 1 (satu) tahun penjara dan
denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Pasal 3 UU
PTPK, bahkan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat
dijatuhkan bagi pelanggar Pasal 2 UU PTPK.
Penerapan Pasal 63 Ayat (1) KUHP dalam kasus di atas
seperti disebut sebelumnya hanya berlaku dalam dakwaan penuntut
umum yang dibuat dalam bentuk alternatif, karena hakim dalam
menentukan pilihannya tidak dibatasi oleh urutan yang sudah
ditentukan terlebih dahulu oleh penuntut umum, tetapi diberi
kebebasan memilih satu di antara dua dakwaan yang telah
dirumuskan terlebih dahulu, pemilihan mana harus dilakukan oleh
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hakim dengan berpedoman pada pengetahuan dan ketaatan pada
ajaran ataupun asas-asas hukum pidana yang berlaku. Apabila
dakwaan penuntut umum berbentuk subsidaritas penerapan Pasal
63 Ayat (1) KUHP adalah berlebihan, karena sesuai dengan urutan
pembahasan yang selalu dimulai dari dakwaan primair, maka
dalam contoh kasus diatas perbuatan terdakwa akan lebih dahulu
terjaring oleh dakwaan primair, sehingga pembahasan dakwaan
subsidair tidak perlu dilanjutkan lagi.
Bagaimanakah sikap halam apabila ia tidak menemukan bukti
bukti atas dakwaan primair (Pasal 2 UU PTPK) dari penuntut
umum?
Jawaban dari terhadap pertanyaan ini tergantung pada
bagian inti yang mana dari dakwaan primair tersebut yang tak
terbukti. Apabila yang tidak terbukti adalah bagian inti secara
melawan hukum dari Pasal 2 UU PTPK, maka dengan sendirinya
pemeriksaan terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dilanjutkan
lagi, karena seperti telah dijelaskan sebelumnya bagian inti dari
Pasal 3 dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
sudah tercakup dalam bagian inti secara melawan hukum dari
Pasal 2 UU PTPK, sehingga ketidakterbuktian unsur melawan
hukum dengan sendirinya menyebabkan tidak terbuktinya bagian
inti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal yang
sama berlaku juga apabila yang tidak terbukti adalah bagian inti
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara karena bagian inti ini terdapat baik pada Pasal 2 maupun
Pasal 3 UU PTPK.
Lain halnya apabila yang tidak terbukti dari dakwaan primair
adalah hanya bagian inti memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi. Dalam hal ini pembahasan terhadap dakwaan
subsidair harus dilanjutkan, karena meskipun tidak terbukti
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
masih ada kemungkinan bagian inti dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari Pasal 3 UU
PTPK yang mempunyai pengertian dan cakupan yang lebih luas
dari memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
akan dapat terbukti.

683

E. PENUTUP
Uraian di atas membuktikan bahwa tak ada alasan untuk
menganggap kata setiap orang dalam Pasal 2 UU PTPK berbeda
artinya dengan kata setiap orang pada umumnya, oleh karena itu
pasal tersebut dapat juga diterapkan pada seorang pegawai negeri
yang terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh bagian
inti (bestanddeel) dari Pasal 2 UU PTPK.
Kalau dicermati bagian intinya akan kelihatan dan dirasakan
nuansa (dari kata nuance = perbedaan halus) dari Pasal 2 dan 3 UU
PTPK, sehingga kita tidak terjerumus pada anggapan bahwa Pasal
3 UU PTPK merupakan lex spetialis dari Pasal 2 UU PTPK,
apalagi jika ditelusuri sejarah pembentukan undang-undangnya.
Kecermatan dan ketelitian menjadi keharusan dalam mengadili
perkara tipikor, yang oleh bangsa kita telah digolongkan menjadi
suatu kejahatan luar biasa.
Konsistensi dalam penerapan hukum UU PTPK harus tetap
dijaga dan dipelihara agar peradilannya tetap berwibawa dan
terpercaya.
Akhirnya perlu direnungkan kutipan dari tulisan Prof. Satjipto
Raharjo : kepentingan dan kebutuhan bangsa akan lebih
diperhatikan daripada “bermain-main” dengan pasal, doktrin dan
prosedur. (Indonesia membutuhkan penegakan hukum progresif,
Kompas, 15/7/2002)
Jakarta, 26 Juli 2009
Penulis

684

MEMBANGUN KEPRIBADIAN HAKIM
YANG TANGGUH DAN PROFESIONAL
Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum.
Perbuatan tercela seorang oknum hakim baik di
dalam maupun di luar kedinasan, akan,
merendahkan harkat, martabat, wibatva dan citra
korps hakim dan lembaga peradilan, secara
keseluruhan (A. Kamil)
Fokuslah pada solusi, bukan pada masalah.
Fokuslah pada sukses, bukan pada
kegagalan yangmewamai. (Brian Tracy)
Orang yang professional adalah orang yang mengetahui banyak
informasi tentang sedikit, bukan orang yang mengetahui informasi
sedikit tentang banyak (R. Soejadi)

A. PENDAHULUAN
Kutipan tersebut sengaja mengawali pembicaraan, untuk
menarik perhatian kita bahwa betapa perilaku, pola pikir yang
terbiasa fokus, dan kedalaman wawasan memiliki hubungan kuat
dengan istilah profesionalisme seseorang. Di samping sengaja
dimaksudkan untuk membimbing fokus pikiran serta perhatian kita
bahwa pembinaan merupakan suatu proses perjuangan terusmenerus tanpa mengenal lelah untuk menjadi lebih baik dan lebih
baik, sehingga sampailah kepada titik profesional, oleh karena itu
awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik, karena
kegagalan dalam perencanaan, sama dengan merencanakan sebuah
kegagalan. Suatu perencanaan yang disusun setengah hati dan
dikerjakan dengan setengah hati pasti akan berantakan pada saat
menghadapi rintangan pertama.
Pengembangan karier hakim, berkait erat dengan masalah
kebijakan dan pembinaan. Kebijakan berasal dari kata “Bijak”
yang berarti “sifat yang terpuji baik budi, pandai, banyak akal,
mahir, kata-katanya sopan dan masuk di akal”. Kata “bijaksana”
berarti selalu menggunakan akal budi, arif, adil, kecakapan dalatn
menghadapi pemecahan masalah”, maka kata “kebijaksanaan”
merupakan kata benda atau sifat. Adapun “Pembinaan” berarti
membangun agar menjadi lebih baik dan maju. Hakim Pengadilan
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Agama sebagai obyek materia, maka ketika dipandang dari obyek
forma kebijakan, maka “Kebijakan Pembinaan Hakim Pengadilan
Agama” harus ditafsirkan sebagai suatu proses perjuangan terus
menerus berkesinambungan yang dilakukan secara arif, cakap dan
adil untuk menjadikan hakim Pengadilan Agama menjadi lebih
baik secara fisik, intelektual, emosional, social, finansial, maupun
spiritual sambil berkontribusi secara positif bagi orang lain.
Hakim Pengadilan Agama harus tampil di tengah kompetensi
sebagai uswah al-hasanah dengan kerja sepenuh hati, dengan
karya yang nyata, berargumentasi yang rasional, ucapan yang
menyejukkan, dan tindakan yang simpatik.
Pembinaan merupakan bagian subsystem dalam system
manajemen Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
George R. Terry, menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu
meliputi: Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing),
Menggerakkan (Actuiting), Mengawasi (Controlling), pembinaan
melalui evaluasi (evaluating). Ketika fungsi-fungsi tersebut
telah berada di tangan pemimpin, manajer, maka menumt Spriegel
“Seorang pemimpin harus mengembangkan fungsi perencanaan,
pengorganisasian, dan pelaksanaan. Semua kegiatan tersebut,
harus dikendalikan oleh lembaga “Koordinasi”. Lembaga
koordinasi memiliki peranan sangat penting, dalam konteks
mengamankan dan menjalankan system keorganisasian untuk
mencegah terjadinya benturan atau tumpang tindih antar
subsystem; lembaga koordinasi memiliki kemampuan menyatukan
arah dan menempatkan masing-masing bagian system tetap pada
relnya. Kegiatan mengkoordinasikan semua fungsi tersebut dalam
struktur keorganisasian Mahkamah Agung RI dan badan peradilan
di bawahnya merupakan bagian penting dalam konteks pembinaan.
Dilihat dari aspek unsur organisasi pelaksanaan kekuasaan
kehakiman di Indonesia, hakim adalah unsur pejabat ■yang
sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu
syarat-syarat pengangkatan, tata cara pengangkatan hakim, serta
syarat-syarat pemberhentian sebagai hakim harus diatur secara
khusus dalam undang-undang. Hakim diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah
Agung p .
Mengingat pentingnya posisi hakim dalam organisasi
kekuasaan kehakiman di Indonesia, maka untuk menjaga wibawa
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dan citra lembaga peradilan, peranan pengawasan dan pembinaan
terhadap korps hakim menjadi teramat penting, karena perbuatan
tercela yang dilakukan oleh seorang hakim baik di dalam maupun
di luar kedinasan akan mencoreng lembaga peradilan yang
dampaknya akan merendahkan wibawa, martabat dan citra
lembaga peradilan secara keseluruhan.
Sebelum berlakunya system peradilan satu atap dibawah
Mahkamah Agung RI, pola pembinaan dan kebijakan terhadap
lembaga peradilan menggunakan dualisme kebijakan pembinaan
oleh Departemen masmg-masing sepanjang menyangkut persoalan
finansial, administrasi dan organisasi, sedangkan persoalan teknis
peradilan pembinaan dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Namun
sejak berlakunya satu system peradilan satu di bawah Mahkamah
Agung RI, maka pola kebijakan pembinaan berubah menjadi satu
pola kebijakan pembinaan dibawah Mahkamah Agung sehingga
rentang pengambilan kebijakan dan keputusan dapat dipercepat.
System satu pola kebijakan pembinaan tersebut, berlaku
terhadap keempat lingkungan peradilan di Indonesia. Hal ini
berlaku juga terhadap kebijakan pembinaan terhadap Hakim dari
keempat lingkungan peradilan yang disesuaikan dengan
karakteristik kekhususan empat lingkungan peradilan tersebut.
B. Pembinaan terhadap Hakim
Pembinaan dan pengawasan terhadap hakim secara tegas
dinyatakan dalam Pasal 12 UU. No. 3 Tahun 2006, bahwa
“Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan
oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Pembinaan dan pengawasan
tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara”. Tugas pengawasan dan
pembinaan secara umum didelegasikan dibawah koordinasi Ketua
Muda Pengawasan dan Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung
RI. Secara umum, pengawasan dan pembinaan menjangkau seluruh
aspek organisasi, administrasi, finansial; dan teknis peradilan.
Pembinaan terhadap hakim lebih ditekankan pada kemampuan
teknis yudisial dan kemampuan leadership dan kepribadian, karena
hakim merupakan unsur penting dalam organisasi peradilan, dan
sebagai sumber daya manusia peradilan yang harus dipersiapkan
menjadi pimpinan di lingkungan peradilan.
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Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, merupakan ujung tombak
lembaga peradilan yang berada di barisan paling depan berhadapan
langsung dengan masyarakat pencari keadilan dan masyarakat
lainnya, maka perilaku hakim tingkat pertama baik di dalam
maupun di luar kedinasan, akan berada dalam pantauan
masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan hakim Pengadilan
Tingkat Pertama di samping dilakukan oleh Mahkamah Agung,
juga secara langsung berada dalam pengawasan publik.
Hakim Pengadilan Agama harus menyadari dengan iman
dan moral bahwa jabatan hakim yang disandang akan menjadi
sumber malapetaka dan juga menjadi sumber keberkahan. Hakim
yang tidak mau membina dirinya menjadi lebih baik sehingga
kinerjanya merupakan jelmaan dari kebodohannya, maka
malapetaka akan menimpanya. Tetapi sebaliknya bagi hakim yang
secara terus menerus membina dirinya untuk menjadi lebih baik,
dan kinerjanya menjadi baik pula maka pertanda hakim tersebut
akan memperoleh keberkahan hidup. Harus disadari pula bahwa
secara dogmatis, hakim telah menginjakkan kedua kaki yang satu
di neraka dan satunya lagi di surga. Jika hakim ceroboh, maka akan
sangat mudah terpeleset ke dalam Neraka.
Mahkamah Agung menyadari betapa pentingnya peranan
pembinaan terhadap hakim tersebut, maka tahun 2006 dan ke
depan, telah ditetapkan sebagai “Tahun Pengawasan dan
Pembinaan”. Proses pembinaan hakim dan aparatur peradilan
diseluruh Indonesia mengarah kepada terwujudnya proses
pembinaan yang terus menerus menjadi lebih baik secara fisik,
intelektual, emosional, sosial, finansial, maupun spiritual,
sehingga mampu berkontribusi secara positif bagi orang lain yang
dilakukan melalui tahapan systematis dan integrant. Dalam
Struktur baru Mahkamah Agung RI telah dibentuk Kapusdiklat
yang menangani secara khusus masalah manajemen kepemimpinan
dan lainnya. Hal ini diharapkan ke depan akan tersedia SDM
hakim yang memiliki “ruh” kepemimpinan yang muttaqin. Karena
disadari bahwa peranan kepemimpinan dalam sebuah organisasi
peradilan sangat menentukan. Seorang pemimpin yang baik dan
efektif, telah menyelesaikan separuh problem organisasi.
Seorang hakim, disamping harus memiliki kemampuan
kecerdasan, kecekatan, dan ketepatan dalam bidang teknis
yustisial, juga mutlak harus memiliki kemampuan manajerial yang
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handal. Karena pada saat seorang hakim ditunjuk sebagai Ketua
Majelis untuk memeriksa dan memutus suatu perkara maka
sesungguhnya pada saat itu Ketua Majelis harus tampil sebagai
seorang pemimpin yang harus bisa diterima oleh hakim anggota,
para pihak, dan publik lainnya, la harus membuat suatu
perencanaan-perencanaan yang matang terhadap perkara yang akan
disidangkan, mengorganisir kemampuan anggota majelis, Panitera
dan pihak lain, melaksanakan perencanaan itu derigan konsisten
sesuai dengan ketentuan hukum acara, dan pada akhirnya harus
mengontrol serta mengevaluasi jalannya persidangan tersebut.
Proses tersebut merupakan gambaran riil bahwa seorang hakim
harus menyadari bahwa pada dirinya melekat keharusan adanya
jiwa kepemimpinan.
Kepemimpinan, berarti “Perihal memimpin, cara memimpin”
Kepemimpinan (leadership) adalah kegiatannya, sedangkan
pemimpin adalah orangnya. Kepemimpinan dalam konteks
organisasi, dapat dibayangkan sebagai suatu kemampuan,
kecerdasan seorang pemimpin untuk mendorong sejumlah orang
agar bekerjasama dengannya dalam melaksanakan kegiatankegiatan yang terarah pada tujuan bersama.
Dilihat dari segi formal, gaya kepemimpinan dibedakan
menjadi dua yaitu “Kepemimpinan Formal” dan “Kepemimpinan
Non Formal”. Demikian juga dilihat dari aspek struktural,
kepemimpinan
dibedakan
dalam
dua
macam,
yaitu
“Kepemimpinan Dalam Konteks Struktural” dan “Kepemimpinan
dalam Konteks Non Struktural”.
Kepemimpinan formal dan Kepemimpinan Struktural, adalah
kepemimpinan yang terdapat di beberapa organisasi formal yang
memiliki struktur yang permanen, prosedur kerja yang pasti dan
teratur. Struktur organisasi ditetapkan secara resmi berdasarkan
peraturan perundang-undangan Misalnya struktur organisasi
Kesekretariatan dan Kepaniteraan Mahkamah Agung yang diatur
sedemikian pasti dengan Peraturan Presiden RI. Nomor : 13 Tahun
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung, dan Peraturan
Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah
Agung RI, yang kemudian dijabarkan melalui Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006, tanggal 14
Maret 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan"
Mahkamah Agung RI; Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor :
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MA/SEK/07/SK/III/2006, tanggal 13 Maret 2006 Organisasi dan
Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.
Suatu organisasi formal, memerlukan seorang atau lebih
pemimpin yang gaya dan gerakan kepemimpinannya terikat pada
pembidangan kerja dalam struktur organisasi. Apabila unit
dipandang sebagai total system, maka bidang yang lebih kecil
merupakan sub-system. Oleh karena itu, system dalam organisasi
harus diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari berbagai
“bidang” dan “seksi” yang saling berhubungan antara satu dengan
lainnya Kalau “Pengadilan Tinggi Agama”, kita dudukkan sebagai
“total system”, maka sebagai “Sub systemnya” meliputi :
Panitera/Sekretaris, Panmud, Kabag, dan Kasi dalam PTA tersebut.
Kepemimpinan dalam struktur organisasi tersebut, dikenal ada
3 (tiga jenjang pemimpin yang terdiri dari pimpinan tertinggi,
pimpinan menengah, dan pimpinan tingkat rendah. Dalam konteks
ini, kepemimpinan lebih tepat diartikan sebagai “Proses pemberian
motivasi agar orang-orang yang dipimpin melaksanakan kegiatan
atau pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
Dalam suatu proses kepemimpinan, ada tiga komponen yang
bergerak secara interaktif, yaitu : adanya orang yang dipengaruhi,
adanya orang yang mempengaruhi, dan adanya kegiatan
mempengaruhi yang mendorong tercapainya tujuan.
Hakim adalah jabatan fungsional, karena jabatan fungsional
maka kepemimpinan hakim pada saat menjalankan tugas pokok
pengadilan adalah merupakan kepemimpinan fungsional. Gaya
kepemimpinan fungsional seorang hakim dapat terlihat dengan
jelas pada saat ia sebagai ketua majelis yang bertanggung jawab
atas baik buruknya, lancar tidaknya jalannya persidangan. Oleh
karena itu pembinaan kepemimpinan hakim di tiap-tiap Pengadilan
Agama dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada
setiap hakim untuk menjadi Ketua Majelis.
Seorang Ketua Majelis yang diserahi perkara untuk
disidangkan, sejak berkas perkara diserahkan kepadanya, sejak
saat itu Ketua Majelis harus berfikir dan bertindak sebagai seorang
pemimpin. Karena Ketua Majelis harus sudah mulai membuat
perencanaan-perencanaan dan melaksanakannya terhadap perkara
yang akan disidangkan sampai perkara diputus. Di sinilah letak
pentingnya penyadaran diri bagi seorang hakim bahwa pada
dirinya harus tertanam jiwa kepemimpinan. Oleh karena itu, Ketua
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Pengadilan Agama yang memiliki tanggung jawab membina hakim
dalam unit kerjanya, dapat menggunakan lembaga “Ketua Majelis”
sebagai sarana efektif membina dan mengembangkan potensi
kepemimpinan hakim, sehingga pada saat seorang hakim di
promosi menjadi Wakil Ketua atau Ketua Pengadilan sudah terlatih
sebagai pemimpin yang efektif.
C. Menjaga dan Mengamankan Organisasi
Seorang hakim, dan pegawai peradilan pada umumnya harus
mengetahui wadah organisasi temput meteku bekerja mencari
nafkah. Organisasi dapat diandaikan sebagai sebuah kendaraan
yang sedang membawa penumpang menuju suatu tujuan. Artinya
bahwa organisasi tempat para hakim dan pegawai pengadilan
bekerja, mutlak harus dijaga, dirawat, diamankan dan diselamatkan
seperti mereka menjaga, merawat, menjaga, mengamankan dan
menyelamatkan hak milik kita sendiri. Kalau demikian, maka
pemahaman secara baik dan benar bagi seorang hakim dan
pegawai lainnya terhadap organisasi peradilan, diyakini akan
menimbulkan penguatan semangat dan jiwa korsa diantara para
hakim dan pegawai lainnya terhadap organisasi.
Mahkamah Agung adalah sebuah organisasi besar pelaku
kekuasaan kehakiman, dan sebagai Pengadilan Negara Tertinggi
dari semua lingkungan peradilan di Indonesia. Dalam menjalankan
tujuan dan tugas pokok organisasi yang telah ditetapkan, akan
selalu berkaitan dengan apa yang disebut “Bekerja Secara System”.
System, adalah “Seperangkat unsur yang saling berkaitan
sehingga membentuk satu kesatuan”, atau “Cara yang teratur untuk
melakukan sesuatu”, Sekelompok bagian-bagian yang bekerja
bersama-sama untuk melakukan suatu maksud”. System adalah
sebuah jaringan yang antara bagian satu dengan lainnya saling
berkaitan erat yang tidak dapat dipisah-pisahkan, tetapi hanya
dapat di beda-bedakan berdasarkan tugas dan fungsinya.
Dengan demikian bekerja dengan system adalah bekerjanya
seluruh potensi kemampuan bagian-bagian (sub-system) suatu
organisasi yang bekerja secara serentak sesuai dengan fungsi dan
tugasnya masing-masing ke arah tujuan ideal yang telah
ditetapkan. Kata kuncinya terletak pada “bekerja sama, secara
serentak”, jika ada bagian yang tidak dapat bekerja secara baik,
maka akan pasti akan terganggulah sebuah kinerja system tersebut.
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Agar system dapat bekerja dengan baik, maka peranan strategi
pembinaan menjadi sangat penting.
Pembinaan merupakan suatu “Proses membangun; suatu
upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ini, pembinaan
memerlukan strategi yang dimulai dari perencanaan strategis,
karena kegagalan dalam perencanaan sama dengan merencanaan
sebuah kegagalan.
Perubahan Struktur, Sama dengan Perubahan Strategi,
Alfred Chandlei menyatakan bahwa “struktur berasal dari
strategi”. Strategi memberikan garis besar bagaimana organisasi
hendak mencapai tujuannya, maka strukturnya dapat didesain guna
mendukung tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu dipastikan
ada hubungan signifikan antara strategi dengan struktur. Ketika
organisasi mengalami perkembangan, maka pada saat itu pula
harus dilakukan perubahan strategi, maka salah satu langkah yang
harus ditempuh adalah melakukan perubahan struktur organisasi.
Organisasi Mahkamah Agung telah mengalami perubahan
besar Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung. Secara operasional telah diatur
dengan Peraturan Presiden RI. Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Organisasi Kesekretariatan Mahkamah Agung RI; dan Peraturan
Presides RI. Nomor 14 Tahun 2005 tentang organisasi
kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
Sebagai konsekwensi teknis, perubahan organisasi tersebut
menuntut adanya langkah strategi pembinaan perubahan struktur
organisasi Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya.
Dalam rangka memberikan dukungan teknis administrative
dan teknis yustisial secara lebih efisien dan efektif kepada
Ketua Mahkamah Agung, maka ditetapkan Peraturan Presiden RI.
Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung, dan
Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI, yang kemudian dijabarkan secara rinci
melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/018/SK/III/2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi
dan Tatakerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI; Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006,
tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja
Sekretariat Mahkamah Agung RI.
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Berdasarkan landasan hukum tersebut, secara teknis
operasional organisasi Mahkamah Agung dijalankan oleh :
1. Sekretariat Mahkamah Agung RI;
2. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang
Sekretaris Mahkamah Agung, dan membawahi beberapa Dirjen
dan Badan, merupakan jabatan struktural eselon Ia. Dibawah
Dirjen dan Badan, terdapat jabatan struktural, yaitu: Sekretaris
Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Direktur Inspektur, Kepala
Pusat, dan Kepala Biro, dengan eselon Ila. Di bawahnya terdapat
jabatan struktural lagi dengan eselon III a dan IVa.
Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang
Panitera dengan dibantu oleh beberapa Panitera Muda dan Panitera
Pengganti, yang merupakan jabatan fungsional kepaniteraan.
Dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu oleh sebuah
Sekretariat Kepaniteraan yang dipimpin oleh Sekretaris
Kepaniteraan. Sekretaris Kepaniteraan terdiri dari paling banyak
(tiga) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak
2 (dua) sub bagian. Sekretaris Kepaniteraan adalah jabatan eselon
Ila, Kepala Bagian adalah jabatan eselon III a, dan Kepala Sub
bagian adalah eselon IVa.
D. Memaknai Arti Pembinaan.
Pembinaan terhadap perbaikan proses secara terus menerus
(Continuous Process Improvement) berfokus pada upaya perbaikan
secara perlahan-lahan tapi pasti. Penekanannya terletak pada
bagaimana membuat perbaikan pada proses yang sedang berjalan
selama periode waktu tertentu tanpa harus menimbulkan gangguan
besar pada pekerjaan. SDM harus mendapat pelatihan-pelatihan
secara reguler. Tujuannya adalah untuk tercapainya sebuah kinerja
yang menghasilkan produktifitas atau bentuk pelayanan yang
berkwalitas.
Produktifitas SDM dalam organisasi Mahkamah Agung dapat
ditingkatkan dengan memastikan bahwa SDM dari semua lapisan
mempunyai kecakapan, pengetahuan, dan kemampuan yang
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya. Sikap mental, dan
integritas moral serta kebulatan niat SDM juga akan berdampak
pada kinerja organisasi dalam hal pelayanan publik dan detail
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pekerjaan. Oleh karena itu pembinaan terhadap proses seleksi
menjadi sangat penting bagi organisasi pelayanan publik.
Pembinaan konkrit yang harus dilakukan adalah :
• Meningkatkan kwalitas kecakapan SDM;
• Menetapkan program kerja secara jelas;
• Memberikan motivasi untuk memperbaiki pelayanan dan
produktifitas;
• Meningkatkan upaya mengerjakan tugas secara berkwalitas,
tanpa menunggu koreksi;
• Menetapkan nilai ukur yang jelas dan pasti untuk memonitor
kinerja;
Dalam Konteks pengembangan proses organisasi, perencanaan
program kerja merupakan penting yang harus dipahami. Program
kerja adalah proses menentukan tugas-tugas yang harus
dilaksanakan dalam organisasi dan bagaimana tugas-tugas itu
disusun ke dalam pekerjaan. Program kerja meliputi identifikasi
spesifikasi spesifik tugas-tugas pekerjaan. Hal ini dapat mencakup
penetapan infrastruktur, mesin dan peralatan yang terlibat dalam
kinerja, pekerjaan. Hal yang perlu juga dipertimbangkan adalah
kecakapan dan kemampuan SDM yang akan menjalankannya.
Karena itu, proses perencanaan harus melibatkan seluruh unsur
dalam organisasi.
E. Urgensi Program Kerja Konkrit dalam Organisasi
Q.S. Al-Hasyr 59 : 18, menghimbau “Hai orang-orang yang
beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri
memperhatikan ana yang dipersiapkan untuk hari esok.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu
kerjakan”.
Dogma berita suci tersebut, mengingatkan kita betapa penting
dan berpengaruhnya sebuah penetapan tujuan/program dalam
kehidupan kita di dunia dan di akherat. Hal ini tidak terbantahkan
lagi.
Mark Me. Cormack , pemah melakukan penelitian terhadap
100 lulusan program MBA di Harvard University pada tahun 1979
dengan pertanyaan “Apakah anda mempunyai tujuan yang jelas
dan tertulis untuk masa depan anda dan membuat rencana
tindakan konkrit untuk mencapainya?”. Hasilnya menunjukkan
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bahwa hanya 3 (tigaj % responden yang memiliki tujuan dan
rencana konkrit. 13 % memiliki tujuan tetapi tidak tertulis dan
tidak konkrit; Sedangkan 84 % sama sekali tidak memiliki tujuan
dan langkah-langkah kongkrit.
Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1989, diadakan
penelitian ulang terhadap 100 responden yang sama, fakta
menunjukkan bahwa responden 13% yang menjawab memiliki
tujuan tetapi tidak ditulis dan kurang konkrit kehidupan dan
penghasilannya rata-rata 2 (dua) kali lipat lebih banyak daripada
84 % yang sama sekali tidak memiliki tujuan. Tetapi yang sangat
mengejutkan adalah 3 % dari responden yang memiliki tujuan
tertulis yang jelas dengan langkah-langkah konkrit, keadaan
kehidupan dan penghasilannya rata-rata 10 kali lebih banyak
dibandingkan dengan 97persen responden lainnya.
Hasil riset tersebut kembali membuktikan kebenaran dogma
suci al-Quran, dan sekaligus menekankan betapa pentingnya
penetapan program kerja bagi sebuah organisasi dalam
membangun organisasi ke depan yang lebih tangguh dan lebih
baik.
F.

Urgensi Koordinasi dalam Sistetn Organisasi.
Di atas telah dijelaskan bahwa system adalah Sekelompok
bagian-bagian yang bekerja bersama-sama sesuai fungsinya
masing-masing untuk melakukan sesuatu tujuan organisasi.
Integrasi lintas bagian, integrasi lintas fungsional dalam sebuah
organisasi dijalankan melalui lembaga “Koordinasi”.
Organisasi Mahkamah Agung berdasarkan Perpres No. 13
Tahun 2005 Pasal 2 secara tegas menyatakan bahwa “Sekretaris
Mahkamah Agung .... menjalankan tugas pokok membantu Ketua
Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan
pembinaan teknis, administrasi dan finansial kepada seluruh unsur
di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua
lingkungan Peradilan” yang kemudian di implimentasikan dalam
bentuk koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unitunit dalam organisasi.
Pentingnya penerapan lembaga koordinasi dalam sebuah kerja
system adalah untuk menyatukan langkah, arah, visi dan misi
sehingga jalannya organisasi bergerak serentak searah sesuai
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dengan tugas fungsinya menuju rink tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
G. Membangun Hubungan Sinergis
Keberhasilan penerapan lembaga koordinasi antar sub-system,
atau antar bagian fimgsional di atas, ada keterkaitan dengan sejauh
mana pemahaman kita terhadap orang-orangnya. Manajemen yang
efektif sangat tergantung pada kecakapan antar pribadi yang kuat
untuk mengelola berbagai jenis hubungan Intinya terletak pada
pemahaman tentang orang-orang yang berada di dalam dan di luar
organisasi. Syaratnya adalah kita harus dapat memahami perilaku
kita sendiri dan perilaku orang-orang yang berinteraksi dengan
kita.
Organisasi yang baik adalah organisasi yang berorientasi pada
pengembangan hubungan yang sinergis, karena sangat penting bagi
keberhasilan organisasi. Pimpinan organisasi mendudukkan posisiposisi dengan batasan-batasan yang terus berkembang di mana
mereka bertanggung jawab terhadap pengembangan hubungan baik
internal maupun eksternal.
Mahkamah Agung telah, membangun hubungan eksternal
dengan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, seperti : Uni
Eropa, Leip, Pembaruan Peradilan, Esia Foundation, Kemitraan
Partnership, beberapa perguruan tinggi dan lain-lain. Tujuannya
adalah untuk membangun persepsi sinergis antara MA dengan
kelompok-kelompok kritis eksternal.
Persepsi, adalah penafsiran terhadap realita yang ada di
sekeliling kita yang sifatnya sangat subyektif, sumbernya berasal
dari berbagai informasi yang masuk dari sekeliling kita. Ketika kita
memproses informasi tentang orang lain proses itu disebut persepsi
sosial. Bagi seorang pimpinan, proses social sangat penting karena
pekerjaan kepemimpinan adalah pekerjaan melalui orang lain maka
cara kita memproses informasi tentang orang yang bekerja dengan
kita akan membentuk perilaku yang urgen kaitannya dengan
“Membangun hubungan kepercayaan”.
Membangun hubungan Kepercayaan antara pimpinan
dengan unit-unit dan staf sangat penting. Kepercayaan merupakan
unsur penting dalam setiap hubungan kepercayaan dari para
pegawai dapat menumbuhkan loyalitas. Kepercayaan adalah
sumber daya penting yang harus dipelihara dalam setiap hubungan
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organisatoris. Seorang pimpinan tidak akan dapat memberdayakan
bawahannya kalau tidak terjalin hubungan kepercayaan. Tanpa ada
kepercayaan kita tidak bisa mengambil resiko dan inovasi.
H. Pemimpin yang Visioner
1. Sebagai seorang pencipta, seorang pemimpin harus mampu
mencetuskan pikiran atau ide baru, mempunyai konsepsi yang
baik, tersusun rapi dan realistis, sehingga ia dapat menjalankan
tugasnya dengan teguh ke arah ide yang dicetuskan itu.
2. Sebagai seorang perencana, seorang pemimpin harus mampu
membuat rencana yang tersusun baik menurut fakta-fakta yang
obyektif tentang masalah yang dipimpinnya sehingga segala
tindakannya merupakan langkah yang telah diperhitungkan
dalam perencanaan yang matang sebelumnya.
3. Sebagai wakil kelompok, seorang pemimpin harus menyadari
bahwa segala kelebihan dan kekurangan, baik dan buruknya
tindakannya di luar keiompok akan mencerminkan
baik/buruknya keiompok yang dipimpinnya, karena pemimpin
merupakan lambing keiompok.
4. Sebagai seorang ahli, seorang pemimpin haruslah orang yang
ahli di bidang yang dipimpinnya. Karena suatu masalah yang
diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka kehancuran
tinggal menunggu waktu.
5. Sebagai pengawas hubungan antar keiompok, menjaga
keharmonisan hubungan kinerja antar kelompok bawahan
yang dipimpinnya.
6. Sebagai wasit/hakim, dalam menangani masalah diantara
anak buahnya harus berbuat obyektif dan adil.
7. Sebagai pemegang tanggung jawab kelompok, perbuatan
anak buah atas nama kelompok, menjadi tanggung jawabnya.
8. Sebagai teladan, yaitu seorang pemimpin harus berperanan
sebagai teladan bagi anak buahnya ketika di depan,
membangunkan kemauan ketika di tengah, dan selalu
mempengaruhi ketika di belakang.
I.

Pimpinan yang dicintai sekaligus disegani
• Tersenyum, Komunikasi Nonverbal ini diyakini mengindikasi
kan bahwa seseorang itu bisa didekati;
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• Memperlihatkan Kepedulian pada Orang Lain. Kita harus
tulus dengan perhatian ini dan sensitive pada orang lain;
• Menyimak Secara Aktif. Dengarkan, dan biarkan mereka
Bicara tanpa menyela;
• Gunakan Empati. Upayakan memahami perasaan orang lain;
• Hargai keberhasilan orang lain;
• Hormati orang lain. Bersikaplah yang sopan. Pikirkan terlebih
dahulu tentang apa yang akan kita lakukan dan dampak
perbuatan itu. Hindari perilaku yang menyinggung perasaan
orang lain;
• Mintalah masukan dan nasihat dari orang lain;
• Bendeng dulu semua penilaian tentang orang lain, sebelum
kita memilih informasi yang cukup. Hindari penilaian yang
dangkal;
• Usahakan tidak mengeluh;
• Pertimbangkan opini dan ide yang berbeda dengan opini
dan ide orang lain;
• Tunjukkan selera humor yang baik. Kita akan tampak lebih
akrab dan menyenangkan. Tertawakan diri kita sendiri.
J.
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Mengelola Hubungan Kepercayaan dengan Pimpinan
Hubungan yang terjalin baik antara bawahan dengan atasan
atau sebaliknya sangat penting bagi kinerja kita di dalam
organisasi. Patrica Buhler memberikan beberapa langkah berikut
yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa kita sedang
mengelola hubungan penting ini secara efektif.
• Luangkan waktu untuk mengemb angkan hubungan dengan
atasan;
• Mulailah mengelola hubungan kita dengan atasan, dengan cara
mengenali diri sendiri, gaya, dan kebutuhan kita sendiri terlebih
dahulu;
• Lihatlah diri kita dari perspektif atasan kita;
• Ketahui apa yang diharapkan atasan kita, karena kita tidak akan
bisa memenuhi harapan yang tidak kita ketahui. Juga ketahui
bahwa kinerja kita akan dievaluasi;
• Cermati apa yang dilakukan atasan; dengarkan dan ajukan
pertanyaan agar tahu harapannya;

• Tentukan bagaimana kita akan memenuhi harapan itu,
bersikaplah proaktif jangan menunggu perintah - ambil inisiatif;
• Dukung atasan kita di depan maupun di belakang public. Setia,
kooperatif dan menghormati atasan;
• Tumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan harus timbal balik,
karena itu kita harus juga bisa dipercaya;
• Pastikan atasan kita selalu mendapatkan informasi. Jangan
menyimpan rahasia;
• Terimalah kritik, tapi jangan terlalu defensive;
• Pujilah atasan kita. Jadilah pihak yang penting dalam
meningkatkan visi atasan;
• Jangan memboroskan waktu atasan kita. Dengan banyaknya
tuntutan kepada atasan kita-kita tidak akan dianggap membantu
atasan;
K. Membangun Kemitraan dengan staf
Di atas telah disebutkan bahwa “kepemimpinan adalah
melakukan segala sesuatu pekerjaan melalui orang lain”. Sebagai
pimpinan, kita hanya sebaik dari orang-orang di sekeliling kita.
Oleh karena itu seorang pimpinan yang baik harus memiliki jiwa
yang mampu mengembangkan potensi bawahannya. Keberhasilan
bawahan adalah keberhasilan pimpinan dan organisasi secara
keseluruhan. Mengembangkan pegawai dapat meningkatkan
produktifitas secara signifikan. Orang bekerja hanya dengan
mengerahkan 65 persen kapasitas, dan menggunakan kurang dari
25 persen kapasitas otaknya. Oleh karena itu kita harus bisa
mendorong mereka agar dapat memberikan kapasitas otaknya lebih
dari 25 persen dalam bekeija. Sikap pimpinan yang aktif akan
membentuk sikap perilaku mereka dalam bekeija.
L. Pembangun Hubungan kolektif dengan Pegawai Marjinal
Salah satu persoalan yang harus dipecahkan dalam organisasi
Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya adalah
persoalan “Pegawai Marginal’ yaitu pegawai yang kontribusinya
terhadap organisasi dianggap kecil - mereka gagal memenuhi
persyaratan kerja. Sayangnya pegawai marjinal tersebut tidak
ditangani secara serius. Umumnya dibiarkan dan diharapkan
berlalu dengan sendirinya.
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Pilihan yang ditempuh oleh organisasi seharusnya memilih
antara menyelamatan mereka atau memberhentikannya. Sebelum
mengambil pilihan sebaiknya dipertimbangkan faktor-faktor
berikut dalam menilai pegawai marjinal yaitu :
- Potensi. Apakah pegawai marjinal ini memiliki potensi jangka
panjang bagi organisasi atau tidak?
- Input dari Orang Lain. Apakah kata orang lain tentang kinerja
dan perilaku mereka?
- Sikap. Apakah mereka mempunyai sikap positif terhadap
pekerjaannya atau tidak?
- Mangkir. Apakah mereka mangkir dari pekerjaan dalam total
waktu yang sangat tidak wajar? kalau ini terjadi, maka dapat
diindikasikan bahwa mereka telah memulai memisahkan diri
dari organisasi.
- Kecakapan. Apakah mereka mempunyai kecakapan yang
sangat dibutuhkan organisasi ?
Pegawai marjinal yang bersangkutan harus diberi tahu
bagaimana keadaan mereka. Informasi yang cukup detail harus
disampaikan kepada mereka. Meminta input “dari mereka,
merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi pembinaan
pegawai marjinal. Apabila keputusan yang akan kita ambil adalah
menyelamatkan mereka tetap dalam organisasi, maka kita harus
menjadwalkan langkah-langkah tindak lanjut. Para pegawai
marjinal yang diselamatkan harus benar-benar memahami apa yang
diharapkan dari mereka dan bagaimana perilaku mereka dipantau.
Apabila keputusan yang diambil menyatakan bahwa pegawai
marjinal tersebut tidak bisa diselamatkan lagi, maka mereka harus
dipecat. Memutasi mereka ke tempat lain bukanlah pilihan bijak,
karena tidak akan menyembuhkan masalah - tetapi justru
memperparah.
M. Mengelola Konflik Internal Organisasi
Konflik tidak dapat dielakkan ketika sekelompok orang
melakukan pekerjaan secara bekerjasama. Potensi konflik bisa
ditemukan setiap hari dan di mana saja. Konflik bisa terjadi karena
seseorang menginginkan suatu hasil atau kepentingan yang dapat
menghambat orang lain untuk mendapatkan hasil dan atau
kepentingan yang sama itu. Ketika orang dihambat untuk
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mendapatkan hasil yang diinginkannya, maka konflik pasti terjadi.
Konflik bisa terjadi dengan tingkatan yang berbeda-beda mulai dari
yang kecil hingga konflik besar.
Semua organisasi membutuhkan konflik. Konflik dengan
jumlah yang wajar diperlukan untuk mempertahankan kesehatan
organisasi. Oleh karena itu kita perlu belajar mengelola konflik,
bukan membuangnya. Konflik biasanya terjadi ketika orang-orang
tidak dilibatkan dalam upaya perubahan di dalam organisasi.
Konflik organisasi harus dikelola dengan baik.
Mengelola konflik adalah menyelesaikan konflik dengan cara
yang positif. Ada tiga strategi yang paling umum untuk menangani
konflik, yaitu Menang-kalah, sama-sama kalah, dan sama-sama
menang.
Strategi menang-kalah, sebenarnya hanya selesai di
permukaan tetapi pihak yang kalah tidak benar-benar puas. Strategi
ini mengharuskan adanya solusi bagi pihak-pihak yang berselisih,
yang membuat salah satu pihak harus kalah.
Strategi Sama-Sama Kalah, dapat ditemukan dalam 3 (tiga)
keadaan :
- Ada kompromi dari semua pihak yang terlibat. Semua pihak
haru berhenti menuntut apa yang semula mereka inginkan.
- Pihak-pihak yang terlibat menggunakan arbitrase.
- Pihak-pihak yang terlibat dipaksa tunduk pada peraturan tanpa
ada kelonggaran.
Strategi Sama-Sama Menang, diarahkan pada akar
permasalahan yang menimbulkan konflik. Implimentasi Strategi ini
menuntut kesabaran dan fleksibilitas mediator. Kuncinya adalah
pada konsentrasi untuk mengidentifikasi solusi yang bisa diterima
oleh setiap orang. Rasa saling percaya juga menjadi sangat penting
dalam Strategi ini.
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MAMPUKAH TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
MENINGKATKAN KUALITAS KERJA
WARGA MAHKAMAH AGUNG

Pronggo Joyonegara, SH.
Mulai laiigal 1 Juli 2008 yang lalu kita warga Mahkamah Agung
begitu berbahagia lahir batin bak menemukan sebuah oase di padang
tandus yang sebelum-nya menghadirkan dahaga tiada tara. Mata air
itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tunjangan Khusus Kinerja. Begitu
lama dan panjang kesimpangsiuran menerpa kita, akhirnya tibalah
saat yang berbahagia itu.Bclum terlalu lama sejak kita menerima
rapelan tunjangan khusus kinerja tersebut hingga hari ini. Kebahagiaan
itu pun masih hangat menempel di dinding kalbu kita. Adapula
beberapa hal yang baru mengiringi tunjangan khusus kinerja kita
tersebut. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/... mengenai
peraturan disiplin ... yang kembali menegaskan mengenai kedisiplinan
pegawai MA, memperketat jam kerja dengan segala sanksi yang
melekat padanya.
Sudah hampir pasti setiap ketua pengadilan, dan termasuk juga
Ketua Mahkamah Agung mensosialisasikan SK KMA tersebut kepada
seluruh jajarannya dengan harapan agar seluruh jajaran yang berada di
bawah kepemimpinannya mengerti dan mematuhi aturan tersebut, yang
mana aturan tersebut menjadi tolok ukur pertama dan utama apakah
tunjangan khusus kinerja ini bisa dilanjutkan.
Perubahan yang cukup drastis dan signifikan pun terjadi pada
seluruh warga MA. Yang pertama adalah mengenai penghasilan. Hal
ini tidak bisa tidak hams terjadi bersamaan dengan diterimanya rapel
tunjangan khusus kinerja kemarin dan hal buruk yang perlu
diperhatikan adalah peningkatan penghasilan ini disertai dengan
meningkatkan konsumerisme atau konsumtivitas yang meningkat pula.
Yang kedua adalah absen/jam kerja, sanksi-sanksi pemotongan
tunjangan khusus kinerja dengan proporsi/persentase tertentu pada tiaptiap jenis pelanggaran tertentu, membuat mereka yang biasa terlambat
dan seenaknya masuk kerja menjadi mau tidak mau hams masuk jam
8.00 WIB dan pulang jam 16.30 WIB karena takut akan sanksi-sanksi
pemotongan tadi;
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Perubahan-perubahan tersebut sangat jelas terlihat di seluruh
jajaran/warga Mahkamah Agung. Namun, di antara perubahanperubahan tersebut ternyata ada hal yang sangat penting yang banyak
dan kita melupakannya. Hal yang sangat penting dan esensi itu
adalah kualitas kinerja. Roh, semangat, dan motivasi diberikannya
tunjangan khusus kinerja ini pada intinya atau dengan kata lain, maksud
utamanya adalah supaya terjadi perubahan, peningkatan dan perbaikan
kualitas kinerja, bukan sekadar kedisiplinan dan kepatuhan pada jam
kerja (di mana jam kerja tersebut ada dalam tataran kuantitas kinerja).
Kenyataan bahwa banyak kita lupa mengenai kualitas kinerja,
gejala-gejalanya dapat terlihat sejak kabar mengenai cairnya tunjangan
khusus kinerja tersebut semakin dekat. Rapat-rapat mulai sering
diadakan sehubungan dengan menyikapi cairnya tunjangan khusus
kinerja tersebut dan terutama membahas masalah teknis pelaksanaan
aturan disiplin yang baru tadi (SK KMA 071). Mulai dari cara
penulisan daftar hadir dan pulang, petugas yang bertanggung jawab
terhadap daftar tersebut, siapa yang mencoret dengan garis merah,
bahkan ada yang sangat semangat ingin membahas mengenai lembur
dan lain-lain lagi masalah yang masih berhubungan dengan aturan
kedisiplinan tersebut.
Tidak ada yang salah dengan SK KMA No. 071 ... tersebut dan
tidak ada pula yang salah dengan penegasan-penegasan aturan masalah
jam kerja dan kedisiplinan pegawai tersebut. Bahkan hal-hal yang
diatur dalam SK KMA tersebut sebenarnya sudah merupakan
keharusan walapun tunjangan khusus kinerja tidak ada. Memang sudah
seharusnya PNS itu taat pada jam kerja dan disiplin melaksanakan
pekerjaan.
Yang menjadi masalah adalah jarang sekali dari kita warga
Mahkamah Agung, selain membahas perubahan perbaikan kinerja
tadi juga membahas mengenai kualitas kinerja. Padahal kualitas
kinerja itulah tujuan utama dari Tunjangan Khusus Kinerja dan aturan
disiplin yang menyertainya tadi. Seakan-akan jauh dari pikiran kita,
dengan cairnya tunjangan khusus kinerja ini, kita yang hakim berubah
menjadi hakim yang lebih jujur dari sebelumnya, tidak lagi mau
menerima “hadiah-hadiah dan uang terima kasih dari pihak yang
beperkara”, berusaha menjaga jarak yang pantas dengan para pihak
yang beperkara atau berpotensi menimbulkan ketidakindependenan
hakim, dan menjaga perilaku untuk meningkatkan kualitas kewibawaan
pengadilan, meningkatkan ibadah sebagai rasa syukur atas tunjangan
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yang baru ini, yang juga akan menjadi hidayah agar ketika kita
memutus satu
perkara Allah akan turut berperan memberikan
petunjuk-Nya, hakim yang jarang berjamaah di masjid menjadi lebih
sering dari sebelumnya, lebih sering bersedekah, dan yang menjadi
masalah yang sangat krusial dan fatal adalah zakat 2,5% yang menjadi
kewajiban kita. Banyak sekali dari kita yang melupakannya, padahal
yakinlah saudaraku ... azab Allah sangat pedih terhadap kita yang tidak
melaksanakan kewajiban zakat tersebut.
Kita yang sering membuat putusan blanko dan seenaknya, sudah
seharusnya dengan tunjangan yang baru ini tidak lagi asal buat
putusan. Walau sederhana, namun kita tingkatkan kualitas putusan
kita sebagai tanda bahwa kita serius mengubah kualitas kerja kita.
Sebagai panitera/PP yang sebelumnya asal-asalan membuat berita
acara, maka setelah turunnya tunjungan yang baru ini seharusnya
diubah, ditingkatkan kualitas berita acaranya mengingat berita acara
adalah dasar dari hakim membuat putusan. Suatu kewajiban bagi PP
untuk membuat berita acara dengan bahasa Indonesia yang baku, baik
dan benar, tidak dengan bahasa daerah yang kadang menimbulkan
banyak penafsiran dan perbedaan arti, kemudian tidak mau lagi
menerima uang-uang dari para pihak beperkara dan juga tidak lagi
menjadi calo perkara yang mengakui semua orang sebagai saudaranya
atau temannya.
Bagi staf-staf yang ada pada posisi yang lain juga harus
meningkatkan kualitas kinerja. Naik pangkat, rapel gaji dan tunjangan,
pengurusan berkas untuk mutasi, perjalanan dinas, dan lain-lain tidak
perlu lagi harus dengan uang, dan tidak lagi dipersulit.
Semua uraian di atas tadi adalah kualitas kinerja, integritas, dan
kejujuran, semua itulah sebenarnya yang menjadi tujuan utama
tunjangan khusus kinerja tersebut. Bukan sekadar masuk jam 8.00 WIB
dan pulang jam 16.30 WIB.
Jadi marilah rekan-rekan semua, kita renungkan kembali, kita
perhatikan lagi dengan saksama ... sudahkan kita menggerakkan
hati, pikiran, dan jasad kita untuk mengubah tidak hanya kuantitas
melainkan juga kualitas kerja kita? Allah sudah melimpahkan rezekinya
kepada kita dengan cukup signifikan. Sebenarnya tidak ada lagi
nikmat-Nya yang dapat kita dustakan. Maka nikmat Tuhanmu yang
manakah yang kamu dustakan? (QS. Ar Rahman).
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Pikirkanlah rekan-rekan.... apakah kualitas kerja kita telah
meningkat? Tidak ada yang bisa menjawabnya melainkan hati nurani
kita sendiri. Selamat berjuang!
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PENINGKATAN INEGGRITAS MORAL ETIKA
DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Oleh : DRS. AMRAN SUADI, SH, M.Hum, MM.
I.

Pendahuluan
Hakim bertugas menegakkan keadilan dan kebenaran, oleh
karena itu seorang hakim harus selalu menjaga tingkah lakunya,
menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat
menjatuhkan martabat sebagai hakim. Dikehendaki pribadi hakim
selalu bersih lahir batin dan mempunyai akhlak mulia karena
profesi hakim dalam memutus perkara pada hakekatnya telah
bertindak mewakili Tuhan Yang Maha Esa dalam menegakkan
keadilan di dunia ini.
Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan upaya yang terus
menerus meningkatkan integritas moral, etika profesi hakim yang
mengacu pada Pedoman Perilaku Hakim yang telah ditetapkan
dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/104A/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Perilaku Hakim dan
Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 Tanggal 19 Desember 2007
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.
Tema yang diangkat dalam makalah ini dibagi dalam berbagai
aspek antara la in :
Apakah hubungan antara integritas moral relevan dengan
tingkat profesionalitas hakim dan sejauh mana kaitannya dengan
etika sebab etika dapat membentuk seseorang menjadi kritis yang
menjadikan ia mampu memahami tuntutan normatif dalam
masyarakat. Dengan demikian ia harus mengintegritaskan kedalam
kepribadiannya serta bagaimana mengimplementasikan Pedoman
Perilaku Hakim sebagai panduan keutamaan moral bagi hakim baik
ketika menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan
kemasyarakatan.
Hal ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan bekal
yang harus dimiliki hakim yang diangkat menjadi pimpinan
Pengadilan maupun pimpinan dalam menyelesaikan perkara.
Tuntutan era reformasi juga menghendaki hakim dapat secara tepat
memposisikan diri sehingga mampu membangun ekuitas hakim
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secara berkelanjutan dan mendatangkan value hakim kepada para
pencari keadilan.
II. Hubungan Antara Integritas Moral dengan Tingkat
Profesionalitas Hakim
Integritas adalah suatu sifat dasar yang harus dimiliki
seseorang yang utuh dalam arti bahwa kepribadiannya tidak
terkotak-kotak melainkan konsekuen dalam berbagai dimensi
kehidupan (Frans Magnis 1991:149).
Orang yang integer adalah orang yang jujur, satu dalam sikap
dan tindakan, tidak bohong, dapat dipercaya, tidak dapat dibeli,
Mandiri dan berani bersikap independent.
Muhammad Imanuddin Abdulrahim dalam tulisannya yang
berjudul profesionalisme dalam Islam pada jurnal Ulumul Qur’an
nomor 2 volume IV Tahun 1993 mengemukakan bahwa
profesionalisme memiliki beberapa ciri yaitu :
1. Punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang;
2. Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam
menganalisa suatu masalah dan peka membaca situasi, cepat
dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan;
3. Punya sikap berorientasi ke masa depan;
4. Punya sikap mandiri, menghargai pendapat orang lain dan
sanggup memilih yang terbaik bagi perkembangan pribadinya.
Menurut Frans Magnis Suseno (1991 : 149) bahwa seseorang
baru dapat dikatakan memiliki profesionalitas yang tinggi apabila
mencapai tingkat integritas moral yang memadai, sebab
profesionalitas bukan hanya memiliki keahlian semata tetapi
kualitas dalam bekerja yang melampaui keahliannya. Dan ciri-ciri
orang yang memiliki integritas moral adalah :
1. Tidak main kotor;
2. Tidak mengkhianati;
3. Memiliki keadilan dasar dan jujur;
4. Tidak menipu dan munafik;
5. Tidak kejam dan selalu rendah hati;
6. Tidak sok dan tidak suka membuat kesan yang tidak sesuai;
7. Tidak lari dari tanggungjawab;

708

8.

Selalu berusaha memberikan yang terbaik dan menyelesaikan
pekerjaannya sesuai dengan standar dan berkualitas.

Hakim dalam menjalankan tugas sepenuhnya memikul
tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung
jawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang
sangat jauh pada kehidupan para yustiablen atau orang-orang lain
yang terkena jangkauan keputusan tersebut.
Prands Bacon dalam Essays or Counsels Civil an Moral o f
Judicature yang diterjemahkan oleh Arief Sidharta mengatakan
“Para hakim seyogyanya lebih terpelajar daripada pandai bersilat
lidah, lebih bermanfaat dari pada sekedar bersikap wajar, dan lebih
menghayati serta mengetahui berbagai faktor yang relevan dengan
masalah-masalah yang dihadapi daripada sekedar keyakinan saja.
Di atas segalanya itu, mereka wajib memiliki integritas dan
bermartabat. Karena itu tentunya sangat terkutuk sekali apabila
hakim dalam mengambil keputusan atas suatu konflik yang
dihadapkan kepadanya berdasar pengaruh-pengaruh yang datang
dari luar” (Suhrawadi 1994 : 25).
Apabila kita perhatikan uraian di atas maka sangat erat sekali
hubungannya antara integritas moral dengan tingkat professional
hakim, sebab seorang hakim tidak dapat dikatakan memperoleh
tingkat profesionalitas tanpa didasari pada nilai-nilai integritas
moral yang tinggi dan jika sudah tidak professional maka jangan
diharap menjadi hakim yang bermartabat dan berwibawa.
III. Implementasi Etika dan Pedoman Perilaku Hakim dalam
Menjalankan Tugas Profesinya
Mengapa hakim disebut sebagai pekerjaan profesi? karena
seorang hakim adalah bekerja dalam arti khusus yaitu pekerjaan
bidang tertentu, mengutamakan kemampuan intelektual dan
bersifat tetap. Menurut Prof. A. Kadir Muhammad (2006 : 58)
kriteria profesi hakim adalah :
1. Meliputi bidang tertentu saja;
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;
3. Bersifat tetap dan terus menerus;
4. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan;
5. Bertanggung j awab;
6. Terkelompok dalam organisasi.
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Sedangkan Prof. Frans Magnis Suseno (1975 : 26) mengatakan
ada 5 (lima) kriteria bagi orang yang mengembangkan diri dalam
profesi hakim yaitu :
1. Kejujuran yang dapat menumbuhkan sikap terbuka dan wajar;
2. Outentik artinya tidak menyalahgunakan wewenang, tidak
melakukan perbuatan tercela, berani berinisiatif;
3. Bertanggung jawab yaitu melakukan tugas sebaik mungkin
dan bertindak secara professional dan siap memberikan
laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
4. Ada kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh oleh
apapun dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai agama dan
kesusilaan;
5. Keberanian moral yaitu kesetiaan pada hati nurani, menolak
korupsi, kolusi, suap dan pungli.
Jika kita membicarakan bagaimana mengimplementasikan
etika dan Pedoman Perilaku Hakim maka tentu melihat keterkaitan
antara pengertian etika dengan Pedoman Perilaku Hakim itu
sendiri.
Menurut Bertens (2007 : 3) etika adalah adat kebiasaan atau
akhlak sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988)
antara lain dijelaskan merupakan kumpulan asas atau nilai yang
berkenaan dengan akhlak. Lebih lanjut Bertens mengatakan etika
merupakan nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan
bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah
lakunya.
Adapun kaitannya dengan Pedoman Perilaku Hakim (PPH)
adalah PPH merupakan bagian dari etika khusus yang bersifat
terapan menyangkut bidang profesi hukum dimana pada setiap
profesi dituntut suatu kode etik profesi yang dalam hal ini adalah
PPH sebagai panduan keutamaan moral bagi hakim baik dalam
menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan
kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai manusia juga
memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan norma-norma
etik • dan adat kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan
masyarakat.
PPH merupakan penjabaran dari ke 10 (sepuluh) prinsip
pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk : berperilaku
adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap
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mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung
tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan
bersikap professional (KMA/104A/SK/XII/2006 Tentang PPH).
Hakim sebagai jabatan profesi tentu terikat pada kode etik
sebagai tuntutan profesionalitasnya dan kode etik profesi yang
dalam hal ini PPH bagian dari etika pada umumnya maka jika
hendak menegakkan kewibawaan dan martabat sebagai seorang
hakim hendaklah secara konsekuen mengimplementasikan butirbutir yang ada dalam PPH tersebut. Secara keseluruhan juga hakim
harus mengimplementasikan etika atau akhlak dalam kepribadian
nya di samping menjadikan PPH sebagai acuan tetap bagi standard
atau ukuran tingkat profesionalitas seorang hakim.
IV. Peranan Agama Dalam Upaya Meningkatkan Integritas
Moral Agama dalam arti luas merupakan suatu penerimaan
terhadap aturan-aturan dari kekuatan yang lebih dari manusia.
Agama bertitik tolak dari adanya suatu kepercayaan terhadap suatu
yang lebih berkuasa, lebih Agung, lebih mulia dari makhluk.
Agama berhubungan dengan masalah ketuhanan di mana manusia
percaya ada keabadian lain dalam hidup ini sejak dari dunia ini
sampai dengan akhirat (Burhanuddin Salam 2008 :173).
Agama bagi manusia untuk diterapkan dalam kehidupan
dengan segala aspeknya, sebab nilai-nilai agama tidak hanya
menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhannya saja tetapi juga
menunjukkan hubungan dengan sesama manusia. Agama
diidentifikasikan dengan kepercayaan atau keyakinan dimana
pengalaman agama merupakan penghayatan yang mendalam
tentang semua yang telah digariskan dalam agama tentang
hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan
manusia.
Dalam ajaran agama menuntut ummatnya menjadi manusia
yang paripurna, bukan berarti menjadi malaikat tapi jangan pula
menjadi setan, tetapi hendaklah tetap menjadi insan yang kamil
sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan
oleh Imam At Thobrani: “Sebaik-baik manusia ialah yang lebih
bermanfaat bagi manusia lainnya”. Didalam Matius 8:16, Roma
6 : 11 disebutkan bahwa manusia diciptakan untuk melakukan
segala hal yang baik dalam hidup ini yakni perbuatan-perbuatan
yang berkenan bagi Allah dan membahagiakan orang lain.
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Berbahagialah orang-orang yang suci hatinya dan jujur karena
kelak mereka akan melihat Allah (Matius 5 : 8).
Di dalam Kitab Sarasamuccaya 9 menyebutkan : “mereka
yang*terlahir menjadi manusia tetapi hanya mengumbar nafsu
dan serakah, mereka akan menjalani hidup sia-sia karena
menyimpang dari ajaran Dharma.” (Departemen Agama: 2006).
Menjadi jelaslah bagi kita bahwa semua ajaran agama
mengajarkan setiap pekerjaan yang kita lakukan akan mendapatkan
balasan kelak dikemudian hari dan kita sebagai hakim hendaklah
menjadi insan yang terbaik agar dapat mewujudkan integritas
moral sebagai tolak ukur penilaian terhadap tingkat profesionalitas
seorang hakim. Jadi agama memiliki peranan yang sangat penting
dalam upaya meningkatkan integritas moral untuk membangun
jiwa hakim yang bermartabat, terhormat, dan dihormati.
V. Usaha-usaha Memposisikan Hakim Dalam Bingkai Badan
Peradilan Yang Berwibawa, Terhormat, dan Dihormati
Ketua Mahkamah Agung RI mengatakan untuk dapat
mewujudkan kembali badan peradilan yang dipercaya, berwibawa,
terhormat dan dihormati. Sal ah satu usaha penting yang harus
dilakukan yaitu membangun dan membentuk hakim yang baik.
Ada berbagai perspektif yang dijadikan pangkal tolak mencari dan
menemukan hakim yang baik yaitu meliputi perspektif intelektual,
perspektif etik, perspektif hukum, perspektif kehidupan beragama
dan perspektif tehnis peradilan (Bagir Manan 2007 : 3).
Tentu dalam makalah ini yang menjadi titik perhatian adalah
dalam perspektif etik yakni hakim yang baik adalah yang memiliki
dan memelihara integritas profesi yang selalu mengacu pada PPH
sebagaimana telah ditetapkan oleh Surat Keputusan MA Nomor
KMA/104A/SK/XII/2006 Tanggal 22 Desember 2006.
Hakim yang baik haruslah selalu berfikir strategis mengenai
dirinya dan potensi yang dimiliki dan selalu berpikir bagaimana
memposisikan diri di benak stakeholdernya untuk itu seluruh
potensi yang ada harus diberdayakan sedemikian rupa sehingga
dapat mendatangkan value yang akan memberikan kontribusi baik
bagi diri pribadi maupun pada lembaga peradilan itu sendiri.
Untuk mewujudkan lembaga peradilan yang berwibawa
terhormat dan dihormati maka haruslah terlebih dahulu
menciptakan positioning yaitu memposisikan hakim dan badan
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peradilan dibenak para pencari keadilan gunanya agar memiliki
identitas jelas. Disinilah sangat strategisnya kontribusi integritas
moral, etika dan Pedoman Perilaku Hakim dalam membentuk
positioning tersebut. Sebab ini adalah menjadi modal untuk
membentuk brand image hakim yang terpercaya, Pengadilan yang
berwibawa. Apabila kita tidak mampu memposisikan diri maka
tidak akan dapat menghasilkan brand identity, jika differensiasi
tidak lagi mampu menghasilkan brand integrity dan kalau
keduanya secara bersama-sama tidak mampu membentuk brand
image terhadap dunia peradilan kita maka yang akan teijadi adalah
erosi kepercayaan yang pada gilirannya menjadikan Pengadilan
tidak berwibawa dan tidak terhormat lagi. Apakah kita ingin
merubah kondisi carut marut dunia peradilan kita dewasa ini maka
perlu adanya beberapa usaha seperti konsep brand image yang
ditawarkan Herman Kartajaya, yaitu :
1. Melahirkan hakim-hakim yang memiliki integritas moral
dan profesionalitas tinggi sebagai seorang hakim;
2. Membuat putusan-putusan yang berkualitas, berkepastian
hukum dan berkeadilan;
3. Memberikan pelayanan terbaik, transparansi dan akuntabel.
Apabila ketiga hal ini telah dibangun dengan solid maka pada
gilirannya akan timbul brand image yang kuat dan bila proses ini
berjalan dengan baik maka akan menciptakan proses penguatan
secara terus menems terhadap dunia peradilan di masa depan,
kalau boleh secara singkat saya katakan “jadilah Hakim yang
proporsional dan professional”.
Menyadari sepenuhnya memang kita adalah seumpama noktah
diantara seonggok gunung peradilan tapi mengapa tidak kita
jadikan noktah itu agar mampu menjadi garamnya dunia, seperti
kata-kata Aa’ Gym dengan rumus 3M yaitu Mulailah dari yang
kecil, Mulailah dari diri sendiri dan Mulailah dari sekarang,
semoga usaha ini dapat mengembalikan dunia Peradilan ke dalam
ranahnya yang terhormat dan dihormati.
VI. Penutup
Dari uraian tersebut diatas maka untuk menjawab
permasalahan diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
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1.

Hakim dalam menegakkan keadilan dan kebenaran harus
professional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
2. Jabatan hakim tentu terikat dengan etika profesi oleh sebab itu
haruslah selalu mengimplementasikan etika, akhlak dan
Pedoman Perilaku Hakim dalam bertindak baik ketika
menyelesaikan perkara maupun dalam bermasyarakat.
3. Agama memiliki peran sangat strategis dalam upaya
meningkatkan integritas moral, etika dan Perilaku Hakim yang
bermartabat, terhormat dan dihormati.
Demikianlah makalah ini kami susun dengan segala
kekurangan dan kelemahan kami, semoga bermanfaat bagi
pembahasan selanjutnya.
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ETIKA SEBAGAIPEMBENTUK DASAR
KREDIBILITAS DAN KAPABILITAS HAKIM
DEMI TERWUJUDNYA KEADILAN YANG BERSIH,
WIBAWA DAN BERMARTABAT
Oleh : R. Bastuti Ridwan, SH.

A. PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling
sempurna karena dilengkapi oleh pencipta-Nya dengan akal,
perasaan, dan kehendak. Akal adalah alat berfikir, sebagai sumber
ilmu dan teknologi. Akal manusia dapat menuai mana yang benar
dan yang salah, sebagai sumber nilai kebenaran. Perasaan adalah
alat untuk menyatakan keindahan sebagai sumber seni. Manusia
dengan perasaan dapat menilai mana yang indah (estetis) dan yang
jelek, sebagai sumber nilai keindahan. Kehendak adalah alat untuk
menyatakan pilihan, sebagai sumber kebaikan. Manusia dengan
kehendak dapat menilai mana yang baik dan buruk, sebagai sumber
nilai moral.
Eksistensi manusia dalam konteks kehidupan konkret adalah
makhluk alamiah yang terikat dengan lingkungannya, memiliki
sifat-sifat alamiah dan tunduk pada hukum alam pula. Keterikatan
dengan lingkungan itu tercermin pada kehidupan sosial (daya rasa
sosial) dan perilaku etis (daya rasa etis). Untuk menyempurnakan
hidup, manusia harus bekerja keras dan berkarya. Bekerja dan
berkarya merupakan kebutuhan dan sekaligus bukti kualitas dan
martabat manusia.
Kehidupan manusia bermula dari taraf estetis, kemudian
menin-gkat ke taraf etis, dan terakhir taraf religius. Pada taraf
kehidupan estetis, manusia mampu menangkap alam sekitarnya
sebagai alam yang mengagumkan dan mengungkapkannya kembali
dalam bentuk berbagai karya. Pada taraf kehidupan etis, manusia
meningkatkan kehidupan estetis ke taraf manusiawi dalam bentuk
perbuatan bebas dan bertanggung jawab (nilai moral). Kemudian
taraf kehidupan religius, dimana manusia menghayati
pertemuannya dengan Tuhan penciptanya dalam bentuk taqwa.
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Semakin dekat manusia dengan Tuhannya, semakin dekat pula dia
pada kesempurnaan hidup, dan makin Jauh dia dari kegelisahan dan
keraguan.
Bekerja keras dan berkarya mempunyai arti manusiawi karena
cerminan mutu dan martabat manusia individual dalam
hubungannya dengan alam dan manusia individual lain dalam
masyarakat. Melalui dimensi budaya, manusia berjuang untuk
maju dan meningkatkan kualitas hidupnya. Apabila dihubungkan
dengan kegiatan profesi hukum, maka kebutuhan manusia untuk
memperoleh layanan hukum juga termasuk dalam linkup dimensi
budaya perilaku manusiawi yang dilandasi oleh nilai moral dan
nilai kebenaran. Atas dasar ini, adalah beralasan bagi pengemban
profesi hukum untuk memberikan layanan hukum yang sebaikbaiknya bagi yang membutuhkannya. Hak untuk memperoleh
layanan dan kewajiban untuk memberikan layanan dibenarkan oleh
dimensi budaya manusia. Namun dalam kenyataannya, banyak
manusia yang menyimpang dari dimensi budaya tersebut sehingga
perilaku yang ditunjukkannya justru melanggar nilai moral dan
nilai kebenaran yang sehamsnya dijunjung tinggi. Hal ini
merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia yang
sangat majemuk (plural).
Manusia sebagai makhluk budaya mempunyai berbagai ragam
kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan sempurna
apabila berhubungan dengan manusia lain dalam masyarakat.
Hubungan tersebut dilandasi oleh ikatan moral yang mewajibkan
pihak-pihak mematuhinya. Berdasarkan ikatan moral tersebut
pihak-pihak memenuhi apa yang seharusnya dilakukan (kewajiban)
dan memperoleh apa yang seharusnya didapat (hak) dalam keadaan
seimbang. Selama nilai moral keseimbangan itu ada, maka selama
itu pula manusia hidup dalam keadaan bahagia dan damai.
Sifat manusia yang mempunyai banyak keterbatasan,
kelemahan, maka tidak mustahil suatu ketika terjadi penyimpangan
atau pelanggaran kaedah sosial yang menimbulkan keadaan tidak
tertib, tidak stabil yang perlu dipulihkan kembali. Langkah
menegakkan ketertiban dan menstabilkan keadaan diperlukan
sarana pendukung, yaitu organisasi masyarakat dan organisasi
negara. Berkenaan dalam bidang hukum, organisasi masyarakat itu
dapat berupa organisasi profesi hukum yang berpedoman pada
kode etik. Suatu negara hanya merupakan organisasi manusia yang
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mendiami wilayah tertentu, dimana pihak yang kuat memaksakan
kehendaknya pada pihak yang lemah, sehingga wewenangnya tidak
mempunyai dasar hukum yang sah, Hukum berdiri sendiri dan
tidak tergantung pada negara. Sahnya perbuatan-perbuatan hukum
bukan didasarkan pada asalnya, akan tetapi pada tujuan yang ingin
dicapainya, kualitas utama dan hukum terletak pada
kecenderungannya untuk mengembangkan solidaritas sosial.
Peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia
seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar
kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi lazim
diartikan sebagai kaedah hukum. Kaedah pada hakekatnya
merupakan perumusan suatu pandangan obyektif mengenai
penilaian atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak di
lakukan, yang dilarang atau di anjurkan untuk dijalankan. Fungsi
kaedah hukum pada hakekatnya untuk melindungi kepentingan
manusia atau kelompok manusia. Adapun tujuan kaedah hukum
tidak lain adalah ketertiban masyarakat. Kalau ketertiban
masyarakat itu terlindungi maka keadaan masyarakat akan tertib.
Kaedah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di
dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai,
yaitu ketertiban masyarakat.
Tatanan hukum itu merupakan sebuah sistem yang hierarkis
atau bertingkat, Susunan kaedah hukum dimulai dari tingkat paling
bawah, yaitu, kaedah individual (konkret) dari badan-badan
pelaksana hukum terutama pengadilan, kaedah umum peraturan
perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dan kaedah-kaedah
konstitusi. Apabila dilihat dari isinya kaedah hukum dikenal
dengan tiga jenis, yaitu berisi suruhan atau perintah, larangan dan
perkenan (dibolehkan). Sedangkan dari sifatnya dapat dibagi
menjadi dua jenis, kaedah imperatif yang bersifat memaksa dan
kaedah fakultatif yang bersifat melengkapi.
B. PENGERTIAN
Etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos dalam bentuk
tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlaq yang baik.
Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha artinya adat kebiasaan. Dari
bentuk jamak ini terbentuk istilah Etika yang oleh filsuf Yunani
Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Kamus
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Besar Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
memberikan rumusan etika dalam tiga arti, yaitu :
1. ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak
dan kewajiban moral (akhlaq).
2. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlaq.
3. nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan
atau masyarakat.
Etika berarti norma-norma dan asas-asas moral yang diterima
oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu sebagai landasan
bertingkah laku yang didasarkan pada kaedah-kaedah akhlaq.
Ajaran etika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan
petunjuk perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturanaturan pergaulan yang terpuji dalam hidup, baik secara individual
maupun dalam lingkup masyarakat. Etika atau moral berkenaan
dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat
manusia. Etika ini terwujud dalam bentuk kehendak manusia
berdasarkan kesadaran dan kesadaran adalah suara hati nurani.
Adanya kebebasan berkehendak, maka manusia bebas memilih
antara yang baik dan tidak baik, antara yang benar dan tidak benar.
Kebebasan kehendak mengarahkan manusia untuk berbuat baik
dan benar. Apabila manusia melakukan pelanggaran moral, berarti
dia berkehendak melakukan kejahatan, dengan sendirinya
berkehendak untuk di hukum, Dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara nilai moral dijadikan dasar hukum positif.
Kata moral berasal dari bahasa latin mos, jamaknya mores
yang juga berarti adat kebiasaan. Secara etimologis, kata etika
sama dengan kata moral, keduanya berarti adat kebiasaan.
Perbedaannya hanya pada bahasa asalnya, etika berasal dari bahasa
Yunani sedangkan moral berasal dari bahasa Latin.
Merujuk kepada arti kata etika yang sesuai, maka arti kata
moral sama dengan arti kata etika, yaitu nilai-nilai dan normanorma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok
dalam mengatur tingkah lakunya. Moral juga identik dengan
moralitas, moralitas berasal dari bahasa Latin moralis yang pada
dasarnya mempunyai arti sama dengan moral, tetapi lebih bersifat
abstrak. Moralitas suatu perbuatan artinya segi moral atau baik
buruknya suatu perbuatan. Moralitas adalah keseluruhan asas dan
nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Dengan kata lain,
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moralitas merupakan kualitas perbuatan manusiawi, dalam arti
perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah. Penentuan baik
atau buruk, benar atau salah tentunya berdasarkan norma sebagai
ukuran. Klasifikasi moralitas terbagi menjadi dua golongan, yaitu :
a. moralitas obyektif, dan
b. moralitas subyektif.
Moralitas obyektif adalah moralitas yang melihat perbuatan
sebagaimana adanya, terlepas dari segala bentuk modifikasi
kehendak bebas pelakunya. Moralitas im dinyatakan dan semua
kondisi subyekif khusus pelakunya, misalnya kondisi emosional
yang mungkin menyebabkan pelaku lepas kendali, apakah
perbuatan itu memang dikehendaki atau tidak. Moralitas obyektif
sebagai norma berhubungan dengan semua perbuatan yang pada
hakikatnya baik dan jahat, benar atau salah. Sedangkan moralitas
subyektif adalah moralitas yang melihat perbuatan karena
dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian pelakunya, latar
belakang, stabilitas emosional, dan perlakuan personal lainnya.
Moralitas ini mempertanyakan apakah perbuatan itu sesuai atau
tidak dengan suara hati nurani pelakunya. Moralitas subyektif
sebagai norma berhubungan dengan semua perbuatan yang
diwarnai oleh niat pelakunya.
Persoalan moralitas hanya relevan apabila dikaitkan dengan
manusia seutuhnya, dimana manusia mempunyai nilai pribadi,
kesadaran diri dan dapat menentukan dirinya dilihat dan setiap
aspek kemanusiaan. Tidak setiap perbuatan manusia dapat
dikategorikan ke dalam perbuatan moral. Perbuatan itu bernilai
moral apabila di dalamnya terkandung kesadaran dan kebebasan
kehendak pelakunya. Kesadaran adalah suara hati nurani dan
kebebasan kehendak berdasarkan kesadaran.
Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang
paling sempurna, apabila dilihat dari frame agama, maka tidak
dapat disangkal apabila agama mempunyai hubungan yang sangat
erat dengan moralitas. Setiap agama mengandung ajaran moralitas.
Agama adalah pernyataan orang yang beriman kepada penciptaNya. Ajaran moral yang terkandung dalam agama meliputi dua
macam norma, yaitu norma yang berkenaan dengan ibadah yang
berbeda di antara bermacam agama dan norma etis yang berlaku
umum mengatasi perbedaan agama. Semua agama mengakui dan
menerima kedua norma tersebut, oleh karena itu moral yang dianut
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agama-agama besar di dunia pada dasarnya sama. Meskipun hams
diakui bahwa banyak manusia yang mengabaikan agama, tidak
berarti mereka menolak moralitas. Moralitas bukan monopoli
orang yang beragama saja. Perbuatan baik dan buruk, benar dan
salah tidak hanya berarti bagi mereka yang beragama saja. Perlu
ditekankan lagi bahwa agama menguatkan moral, makin tebal
keyakinan agama dan kesempurnaan taqwa seseorang, makin baik
moralnya yang diwujudkan dalam bentuk perilaku, walaupun itu
tidak mutlak. Orang beragama sudah pasti bermoral, tetapi orang
bermoral belum tentu mengamalkan agamanya. Agama
mengandung nilai moral yang menjadi tolok ukur moralitas
perilaku seseorang dan moral memperoleh daya ikat dari agama.
C. ETIKA APARAT PENGADILAN
Aparat pengadilan dituntut untuk dapat memadukan karakter
profesinya yang akan menampilkan sosok kepribadiannya dalam
mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Maka
beberapa sikap atau sifat aparat pengadilan yang patut diwujudkan
antara la in :

720

1.

Taqwa dan tawakal
Setiap awal akan melaksanakan tugasnya seorang aparat pasti
akan disumpah dan salah satu syarat utamanya adalah
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sangat
penting dilakukan bagi seorang aparat mengingat dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari senan-tiasa menghadapi
masalah, mana yang boleh dan hams dilakukan dan mana yang
tidak boleh dan hams dihindari. Seorang yang bertaqwa hams
senantiasa berusaha untuk dapat melaksanakan segala perintah
dan sekaligus berusaha menghindari segala larangan-Nya.
Sehingga dalam segala upaya dan usahanya selalu didasarkan
pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus
berpasrah dan tawakal dalam segala keadaan.

2.

Kemauan dan kemampuan mengatur diri sendiri
Sikap atau sifat yang selalu berusaha mau dan mampu
mengatur diri sendiri, mempakan awal dari kepemimpinan dan
manajemen pengadilan yang efektif. Untuk mencapai
terwujudnya kemauan dan kemampuan ini, aparat pengadilan
perlu mengetahui kekuatan, kecakapan dan kemampuan di

bidang tugasnya, baik yang berkenaan dengan managerial skill
maupun teknis yustisial dan administrasi pengadilan, serta
perlu juga menyadari kekurangan, kelemahan dan
keterbatasan. Tanpa adanya kemauan dan kemampuan untuk
mengatur diri sendiri, segala bentuk ilmu pengetahuan yang
dimiliki dan aturan hukum yang ada tidak akan banyak
membawa arti dan manfaat.
3.

Keteladanan
Keteladanan sangat dibutuhkan bagi aparat pengadilan. Aparat
pengadilan selayaknya menjaga tingkah laku dan
perbuatannya baik di dalam maupun di luar kedinasannya. Ilal
ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk terlibat dan
mendapat dukungan masyarakat dalam mewujudkan sasaran
dan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, seorang
pimpinan yang menginginkan bawahannya bekerja keras,
maka ia dengan sendirinya harus menunjukkan etos kerja pada
diri sendiri terlebih dahulu, pekerjaan yang berkualitas tinggi
bagi seorang pimpinan akan menjadi referensi bagi aparat di
bawahnya dan pada gilirannya akan tercapai segala apa yang
diharapkan dalam setiap tugas yang diembannya.

4.

Bertanggung jawab
Manakala seorang aparat pengaduan tidak memiliki rasa
tanggung jawab, maka akan mudah terseret dan cenderung
kepada sikap maupun tindakan yang mengacu pada “akunya
sendiri”. Sikap bertanggung jawab ini bukan saja kepada
kelompok instansinya saja, tetapi juga kepada diri sendiri dan
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap aparat dituntut adanya
sifat dan sikap bertanggung jawab, yang ditunjukkan dengan
cara bekerja keras, tanggap, tangguh dan tangkas dalam
mengemban tugasnya. Konsekuensi dan konsistensi aparat
pengadilan akan selalu berbenah diri terhadap pemaksaan
tugas dan pelayanan hukum yang diberikan kepada pencari
keadilan yang akan membawa dan menampilkan citra dan
wibawa pengadilan itu sendiri. Sikap bertanggung jawab ini
antara lain bersumber dari rasa memiliki (sense o f belonging)
orientasi karier dan kesadaran akan jabatan yang diemban
sebagai suatu rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa
yang patut untuk disyukuri.
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5.

Adil
Adil sebagai salah satu sifat yang harus dimiliki oleh aparat
pengadilan dalam rangka menegakkan kebenaran kepada
siapapun tanpa terkecuali. Ditinjau dari tataran agama Islam,
secara etimologis adil (al-’Adlu) berarti tidak berat sebelah,
tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.
Istilah lain dari al- ’A dlu adalah al- ’Qistu dan al-Mislu (sama
bagian atau semisal). Secara teiminologis, adil berarti
mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai
maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak
berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga
berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan dititik
beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya
Oleh karena itu setiap aparat pengadilan dituntut untuk bersifat
dan bersikap adil dalam melayani para pencari keadilan,
karena pada asasnya setiap orang sama haknya di depan
pengadilan.

6.

Lapang dada dan terbuka
Aparat pengadilan sebagai insan yang bertugas di lingkungan
pengadilan, sudah barang tentu dituntut memiliki sikap lapang
dada, pemaaf dan terbuka terhadap saran-saran, bahkan kritik
yang ditujukan kepadanya dan tidak bersikap sempit, tertutup
dalam segala hal, selama saran dan kritik tersebut bersifat
membangun (positif). Hal ini berarti, apabila diajukan suatu
permasalahan, maka harus mencoba untuk mencari solusi,
walaupun kesimpulan dan keputusan terletak dalam kendali
pimpinan.

7.

Darma bakti dan kemitraan
Aparat pengadilan hendaknya membantu dan sadar, bahwa
sesungguhnya mereka pada dasarnya tidak berbeda dengan
aparat yang lain. Mereka bekerja dan bertugas untuk
menyumbangkan darma baktinya dalam rangka menuju
kepentingan bersama untuk mencapai sasaran yang telah
ditentukan. Pembagian tugas yang diberikan oleh pimpinan
hendaknya dilaksanakan sebagai pemenuhan rasa tanggung
jawab. Kemitraan antara pimpinan dan bawahan harus ada
harmonisasi diantara keduanya sehingga terdpta iklim yang
kondusif, kekompakan, kebersamaan dan kesetiaan serta

solidaritas demi keberhasilan suatu pekerjaan yang telah
ditetapkan. Adanya kerja sama (team work) yang baik antara
para aparat dalam rangka menegakkan citra dan wibawa
pengadilan di dalam pelaksanaan tugas yang diembannya.
8.

Patuh dan taat kepada pimpinan
Setiap instansi pemerintah, dalam pelaksanaan tugas sudah
pasti didukung oleh segala peraturan yang dibutuhkan instansi
yang bersangkutan. Namun perlu diingat dalam melaksanakan
suatu peraturan tertentu, seorang pimpinan masih
membutuhkan suatu kebijakan, karena pada dasarnya suatu
peraturan belum tentu sesuai benar dengan suasana lingkungan
dimana peraturan itu diterapkan atau suatu peraturan belum
tentu dapat mencakup segala peristiwa dan keadaan yang
sebenarnya. Maka segala peraturan per undang-undangan
maupun kebijakan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan
yang diidamkan dibutuhkan kepatuhan dan ketaatan para
aparat terhadap pimpinan. Apabila hal tersebut terabaikan,
maka titik keberhasilan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan
tugas akan sulit terwujud.
Realita yang berkembang di tengah masyarakat dewasa ini,
dilihat dari kemampuan masyarakat memberikan reaksi atau
respon terhadap dunia peradilan, adanya keluhan-keluhan yang
ditujukan kepada lembaga peradilan akan ketidak-pastian,
secara spesifik ditujukan kepada sosok hakim sebagai pihak
yang sangat terkait dengan produk-produk hukum yang
dihasilkan.

D. HAKIM SEBAGAI REPRESENTASI KEADILAN
Penegakan hukum (low enforcement) yang dapat dilakukan
dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolok ukur
keberhasilan suatu negara dalam mengangkat harkat dan martabat
bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula
adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat
merasa aman dan terlidungi hak-haknya dalam menjalani
kehidupan. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan
sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa suatu negara
yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan
perlindungan hukum kepada warganya.
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Semakin modem suatu masyarakat, maka akan bertambah
kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya.
Sebagai akibatnya, yang memegang peranan penting dalam proses
penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat
penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan
mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum. Dalam
tataran yang lebih mendasar, secara umum, reformasi penegakan
hukum yang diawali dari reformasi system peradilan hams
dilakukan secara, bertahap (gradual). Jimly Asshiddiqie
menegaskan bahwa reformasi sistem peradilan hams menyangkut
pifiata-an kelembagaan, mekanisme aturan yang bersifat
instmmental, dan personal serta budaya kerja aparat peradilan
berikut perilaku masyarakat secara keselumhan.
1. Hakim dalam perspektif etik
Aturan etik adalah aturan mengenai moral atau yang
berkaitan dengan sikap moral. Moral menyangkut nilai
mengenai baik dan bumk, layak dan tidak layak, pantas dan
tidak pantas. Moral adalah instrument internal yang menyang
kut sikap pribadi, disiplin pribadi. Moral mencerminkan
karakter. Aturan etik hakim, lazim disebut kode etik hakim
(code o f ethics atau code o f conduct), Kehadiran kode etik ini
berkaitan dengan pekerjaan hakim yang digolongkan sebagai
kelompok pekerjaan profesional. Sikap profesional hams tems
terpelihara dengan selalu meningkatkan keahlian, dknana
keahlian ini meliputi keahlian substantif dari prosedural.
Kesalahan atau kelalaiart menerapkan keahlian substantif
maupun prosedural mempakan kesalahan profesional
(unprofesional conduct).
Merujuk kepada pemahaman tugas pokok, kedudukan dan
fungsi hakim sebagaimana diatur dan dirumuskan baik dalam
peraturan pemndang-undangan maupun melalui Kode Etik
Profesi Hakim, sudah selayaknya apabila dalam diri hakim itu
digantungkan harapan yang sungguh besar dan sungguh dalam
oleh para justiciable, yakni masyarakat pencari keadilan,
supaya segala tugas dan fungsi itu dapat diwujudkan,
seandainya hal tersebut terealisasi, dapat diambil pelajaran
bahwa peranan hakim sungguh besar dalam mengarahkan dan
membina kesadaran hukum masyarakat. Keadilan hukum bagi
pencari keadilan harus menjadi tujuan dan nafas utama sang

724

hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hakim yang baik akan
selalu menempatkan putusan hukum yang dijatuhkannya
sebagai penjaga martabat kearifannya. Putusan itu pula yang
akan menunjukkan jati diri, Keberadaan dan kemampuannya.
Oleh karena itu seorang hakim akan selalu menempatkan
setiap putusan hukumnya pada tempat dimana reputasi selaku
hakim dipertaruhkan. Seorang hakim tidak akan pemah dan
tidak mungkin mampu untuk bermain-main dengan putusan
hokumnya sendiri. Sebagai jawaban bagi pencari keadilan,
maka pada diri seorang hakim diembankan supaya hakim itu
selalu dapat menjamin bahwa perundang-undangan diterapkan
secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan
perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim
wajib berpihak kepada keadilan dan mengenyampingkan
peraturan perundang-undangan.
Meminjam pendapat Moh. Mahfud MD, yang menyata
kan bahwa “undang-undang merupakan produk politik yang
memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari
kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling
bersaingan”, sehingga sangat dimungkinkan ada beberapa nilai
hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat yang
terabaikan, sehingga tidak masuk dalam formulasi rumusan
undang-undang. Atas dasar ini, apabila terjadi sengketa antara
undang-undang yang berhadapan dengan nilai hukum yang
hidup dan rasa keadilan masyarakat, maka harus digali lebih
dahulu rasa keadilan masyarakat sebagai prioritas.
Integritas seorang hakim harus selalu terjaga dan
terpelihara dengan jalan melaksanakan suatu tugas atau
tanggung jawab yang terbaik untuk memberi kepuasan bagi
pihak yang dilayani. Bagi hakim integritas berwujud dalam
bentuk-bentuk antara lain ketidak-berpihakan (impartiality),
memberi perhatian dan perlakuan yang sama bagi pihak yang
berperkara (fairness), menjaga kehormatan, baik ketika
menjalankan tugas menjadi seorang hakim atau dalam
kehidupan bermasyarakat.
2.

Kemandirian hakim
Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti
penegakan hukum dalam penyelenggaraan proses peradilan.
Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa
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perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim
dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan
profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari
adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan.
Apabila para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihakpihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang
yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri.
Sebaliknya kalau hakim tidak terpengaruh dan tetap bersikap
obyektif, meskipim banyak tekanan psikologis dan intervensi
dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang
memegang teguh pendirian dalam tugasnya.
Praktek peradilan yang berjalan selama ini, terasa sulit
dihindarkan adanya intervensi atau campur tangan dari pihak
lain, seperti pemerintah dan ekstra yudisial lainnya. Campur
tangan juga dapat dilakukan oleh pengaduan atasan, para
pencari keadilan atau kuasanya serta pendukungnya. Adanya
campur tangan ini, sangat rawan menimbulkan adanya
persekongkolan (kolusi), penyuapan dan terjadinya mafia di
dalam proses peradilan. Sehingga dalam menyikapi hal ini,
sangat bergantung kepada hati nurani hakim sendiri. Apakah
para hakim masih menjunjung tinggi idealismenya dengan
tetap mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya, atau
terpaksa jatuh oleh berbagai campur tangan pihak-pihak yang
menginginkan keadilan tidak terwujud.
Sikap hakim dalam proses peradilan akan sangat
menentukan obyektifitas dalam memutus suatu perkara.
Sahlan Said, SH., seorang Hakim senior dari Pengadilan
Negeri Magelang, dalam tulisannya menyatakan bahwa satusatunya jabatan atau profesi yang dapat mewakili Tuhan
kiranya adalah hanya hakim, sebab otoritas yang diberikan
kepadanya bukan hanya sekedar dapat memenjara tetapi juga
dapat mencabut nyawa seseorang. Beberapa ungkapan yang
memberikan kedudukan istimewa kepada hakim misalnya
adalah benteng terakhir bagi pencari keadilan. Selain itu juga
ada ungkapan yang cenderung ekstrim bahwa semua bagian
masyarakat boleh rusak asalkan hakimnya tidak maka
semuanya akan menjadi beres.
Sebagai tindak lanjut hal di atas, kemandirian hakim
ditunjang keahlian yang memadai sangat diharapkan serta

semakin penting mengingat dalam membuat putusan, hakim
tidak semata-mata mendasarkan diri pada bunyi pasal
peraturan perundang-undangan. Proses membuat putusan
merupakan proses pengolahan kemampuan intelektual,
penguasaan teknis substantif serta prosedur hukum serta
pengetahuan hakim atas nilai-nilai sosial yang ada dan
berkembang di masyarakat. Lebih jauh lagi, dalam kondisikondisi tertentu, hakim dituntut untuk melakukan penemuan
hukum, yakni dalam hal adanya suatu permasalahan yang
tidak ditemukan jawabannya pada peraturan perundangundangan yang ada.”
Hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi
dalam oiempertahankan kemandiriannya, dapat berfungsi
sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas
dan wewenang yudisialnya selalu berpedoman pada prinsipprinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Para pihak yang berperkara selaku pencari keadilan juga
cenderung akan menerima putusan yang telah dijatuhkan,
bahkan dengan sukarela akan melaksanakan putusan tersebut,
karena dianggap sudah sesuai dengan perasaan keadilan
masyarakat.
Sebaliknya bagi hakim yang tidak atau kurang mandiri
dalam proses pelaksanaan peradilan, berarti hakim tersebut
bukan ripe penegak hukum yang baik dan profesional. Karena
hakim tersebut ternyata tidak mampu menegakkan hukum
secara obyektif dan mandiri, tetapi sudah melecehkan harkat
dan martabat profesinya dan mengotori dunia penegakan
hukum. Hakim tersebut tidak mempunyai integritas moral
yang baik, bersifat subyektif, apriori, bahkan cenderung
memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, Akibat dari
tidak mandiri dan sikap profesional hakim, maka akan
berdampak kepada pencari keadilan sebagai pihak yang
menjadi korban dan dirugikan. Sepanjang proses peradilan
berjalan obyektif, maka basil putusan hakim yang dijatuhkan
dari kaca mata hukum juga akan bersifat obyektif, terlepas
puas tidaknya para pencari keadilan, karena hal tersebut
merupakan sesuatu yang dirasakan relatif bagi salah satu
pihak. Suatu putusan hakim dapat mengandung tingkat
kepastian hukum yang tinggi, akan tetapi belum tentu
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dirasakan adil dan bermanfaat bagi para pencari keadilan.
Sebaliknya putusan yang adil, belum tentu mengandung
kepastian hukum. Tetapi apapun keadaannya, integritas moral.
Obyektifitas dan sikap professional serta daya intelektual bagi
hakim merupakan sesuatu yang ideal dan harus terdapat pada
diri hakim.
E.

K E S IM P U L A N

Pengaduan adalah benteng terakhir bagi pencari keadilan
(justiciable) dalam menyelesaikan perkaranya. Lembaga
peradilan
menjadi
tumpuan
masyarakat,
manakala
penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak membawa
basil. Dalam kedudukan yang demikian, lembaga peradilan
harus dapat memberikan pelayanan hukum sebaik-baiknya
kepada masyarakat, dan menghadiri tindakan-tindakan yang
dapat menurunkan citra dari pengadilan tersebut. Semakin
profesional lembaga peradilan tentunya semakin tinggi tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Sebaliknya
apabila terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan yang
dilakukan aparat pengaduan (lebih khusus hakim) dalam
menjalankan tugasnya, maka akan menjadi bahan cercaan
masyarakat yang berakibat mereka enggan berurusan dengan
lembaga peradilan.
Banyak hal-hal yang harus dibenahi dan diperbaiki
menyangkut permasalahan yang sangat kompleks, baik
mengenai perangkat peraturan perundang-undangannya
(sistemnya) maupun berkaitan dengan faktor aparatnya sendiri.
Keberadaan teori dan peraturan perundang-undangan tetap
diperhatikan, tetapi kualitas aparat penegak hukum yang
mempunyai integritas moral tinggi sangat diutamakan. Dengan
kata lain, aturan hukum yang baik baru berfungsi dengan baik
apabila didukung dengan aparat yang baik dan tangguh,
dimana integritas moral dijadikan sebagai panglima dalam
menjalankan aktifitas tugas kesehariannya.
Penegak hukum harus jujur dalam menegakkan hukum
atau melayani pencari keadilan dan menjauhkan diri dari
perbuatan tercela. Kejujuran berkaitan dengan kebenaran,
keadilan, kepatutan yang semuanya itu menyatakan sikap
bersih dan ketulusan pribadi seseorang yang sadar akan
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pengendalian diri terhadap apa yang seharusnya tidak boleh
dilakukan. Kejujuran mengarahkan penegak hukum agar
bertindak benar, adil dan patut. Kejujuran adalah kendali
untuk berbuat menurut apa adanya sesuai dengan kebenaran
akal (ratio) dan kebenaran hati nurani. Benar menurut akal,
baik menurut hati nurani. Benar menurut akal diterima hati
nurani.
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K E K U A S A A N K E H A K IM A N T A H U N 2010

Ahmad Z aen al F an ani, SH . M .Si.
Muhasabah atau instrospeksi, mungkin itu kata yang tepat dalam
menyambut tahun baru 2010 M. Salah satu agenda penting yang perlu
dimuhasabahi adalah masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan
hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan
kehakiman yang merdeka.
Di akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 29 September 2009, DPR RI
telah mengesahkan undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman.
Yaitu UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Bersamaan dengan itu juga disahkan UU No. 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara.
UU Kekuasaan Kehakiman tersebut perlu dikaji dan dipahami
secara kritis oleh masyarakat terkait dengan bagaimana masa depan
kekuasaan kehakiman yang merdeka pada tahun 2010. Ini dikarenakan
masyarakat mendambakan agar pelaku kekuasaan kehakiman itu
merdeka dan independen sehingga keadilan dan kebenaran bisa
ditegakkan dengan konsisten. Yang kaya dan yang miskin harus
diperlakukan secara sama di depan hukum.
Dambaan masyarakat tersebut muncul karena secara empirik
kekuasaan kehakiman di masa lalu masih menunjukkan adanya potensi
intervensi dari eksekutif dan ekstra yudisial sehingga pelaku kekuasaan
kehakiman menjadi tidak merdeka dan tidak independen.
Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan Indonesia
sebagai negara yang berdasarkan hukum dituangkan dalam Pasal 1
Ayat (3) UUD 1945 dan perubahannya yang menyatakan bahwa negara
Indonesia adalah negara hukum.
Konsekuensi dari penegasan tersebut adalah adanya kekuasaan
kehakiman yang merdeka. Untuk mewujudkan cita-cita kekuasaan
kehakiman yang merdeka, Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan
bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

731

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.
Pada hakikatnya cita-cita untuk menciptakan kekuasaan kehakiman
yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal. Hal ini bisa
dilihat dalam Basic Principles on Independence o f the Judiciary, yang
diajukan oleh Majelis Umum PBB dan Beijing Statement o f Principles
o f tne Independence the Law Asia Region o f the Judiciary di Manila
tanggal 28 Agustus 1997.
Untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang
merdeka telah diadakan perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970
tentang Pokok-pokok Kekuasan Kehakiman dan UU No. 35 Tahun
1999 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1970 yang diganti dengan
UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan yang
terakhir pada tanggal 29 September 2009 UU No. 4 Tahun 2004
tersebut diubah menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman.
Alasan yang mengharuskan adanya perubahan atas UU No. 4
Tahun 204 menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman adalah karena UU No. 4 Tahun 2004 belum mengatur
secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
dan perubahan tersebut untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan yang terpadu (integrated
justice system).
Di samping itu juga, untuk memenuhi putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 005/PUU/2006 yang salah satu amarnya telah
membatalkan Pasal 34 UU No. 4 Tahun 2004. Putusan MK tersebut
juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan
hakim dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Adapun perubahan-perubahan penting yang ada dalam UU No. 48
Tahun 2009, antara lain adalah reformulasi dan reposisi sistematika UU
No. 4 Tahun 2004 terkait dengan pengaturan secara komprehensif
subtansi UU No. 48 Tahun 2009, misalnya adanya bab tersendiri
mengenai asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang harus
dijadikan landasan hakim dalam proses memeriksa dan memutus suatu
perkara. Asas-asas tersebut dijabarkan secara detail dalam BAB II
mulai Pasal 2 sampai Pasal 17.
Hal penting lainnya adalah pengaturan mengenai pengawasan
hakim dan hakim konstitusi di mana pengawasan internal dilakukan
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oleh MA dan pengawasan eksternal terkait perilaku hakim oleh KY
dengan mendasarkan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
yang dibuat oleh MA dan KY. Hakim yang melakukan pelanggaran
kode etik tersebut diadili oleh Majelis Kehormatan Hakim yang
berjumlah 5 orang (2 dari MA dan 3 dari KY). Pengawasan tersebut
tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara, (tentang pengawasan ini lihat Pasal 5 dan Pasal 39
sampai 44). Bahkan dalam revisi undang-undang bidang peradilan
ditegaskan KY memiliki kewenangan untuk melakukan analisis putusan
yang hasilnya bisa dijadikan sebagai dasar mutasi hakim oleh MA.
Dengan adanya ketentuan dan pembagian tugas pengawasan yang
jelas antara MA dan KY, diharapkan kedua lembaga tinggi negara
tersebut bisa menjadi mitra kerja yang harmonis dalam pengawasan
hakim. KY harus sadar bahwa tugas pengawasannya hanya dalam
bidang eksternal terkait perilaku hakim dan tidak boleh melakukan
intervensi atas kebebasan hakim dalam memutus perkara.-Sebaliknya,
MA juga harus terbuka atas saran, kritik, dan rekomendasi sesuai
dengan kewenangan KY. Hubungan yang lebih harmonis keduanya
diharapkan bisa terwujud di tahun 2010.
Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian
hakim dan hakim konstitusi (Pasal 30 sampai 37). Pengaturan mengenai
hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta
pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus suatu perkara (Pasal 32). Pengaturan umum mengenai
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Pasal
58 sampai 61).
UU No. 48 juga menjamin akan adanya bantuan hukum bagi
pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos
bantuan hukum pada setiap pengadilan (Pasal 56 dan 57). Ketentuan ini
merupakan jaminan bahwa orang miskin mendapatkan dispensasi agar
bisa beracara di pengadilan dengan cuma-cuma (prodeo).
Penegasan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat
negara (Pasal 19). Dalam revisi undang-undang bidang peradilan
ditegaskan bahwa rekrutmen hakim pada tingkat pertama mulai tahun
2010 dilakukan oleh MA dan KY dan untuk bisa menjadi hakim harus
lulus pendidikan hakim. Ketentuan ini diharapkan bisa menghasilkan
kader hakim yang bersih, bermoral, dan profesional.
Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan
hakim dan hakim konstitusi (paSal 48 dan 49). Dalam revisi undang-
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undang bidang peradilan ditegaskan bahwa setiap hakim di samping
mendapatkan gaji pokok dan tunjangan jabatan, juga harus
mendapatkan hak berupa rumah jabatan milik negara, jaminan
kesehatan dan sarana transportasi (roda empat) milik negara.
Ketentuan ini harus secepatnya direalisasikan di tahun 2010 agar
hakim tidak lagi kepikiran untuk nyambi penghasilan lain dengan caracara yang tidak benar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sudah lama
hakim berstatus pejabat negara, akan tetapi selama itu pula fasilitas
yang didapatkan belum selayaknya pejabat negara. UU No. 48 Tahun
2009 sudah mempertegas kembali status tersebut dan fasilitas yang
harus didapat sehingga harus secepatnya dilaksanakan oleh negara.
Perubahan-perubahan penting tersebut yang ada dalam UU No. 48
Tahun 2009 telah menumbuhkan harapan baru terkait independensi dan
kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada tahun 2010.
Kekuasaan kehakiman menjadi lebih independen sehingga keadilan
dan kebenaran bisa ditegakkan tanpa terpengaruh oleh siapa pun.
Kesejahteraan dan keamanan hakim sudah terjamin sehingga hakim
bisa bekerja secara profesional. Semua orang sama di depan hukum,
baik si kaya maupun si miskin. Tidak ada lagi tekanan-tekanan terhadap
pelaku kekuasaan kehakiman (hakim) dalam melaksanakan tugasnya
untuk memutus suatu perkara. Akankah hal itu terwujud?
Semoga.
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GOOD GOVERNANCE
S U A T U L A N G K A H M E W U J U D K A N P E R A D IL A N
Y A N G B E R S IH D A N B E R W IB A W A
D A L A M S IS T E M P E R A D IL A N S A T U A T A P D I IN D O N E S IA

D r. A M . M u jah id in , M H .

P en d ahu lu an

Judul ini menarik bukan karena ingin dibahas tentang good
governance yang sangat populer. Populer bukan hanya karena terdapat
“janji-janji’ dan “cita ideal” di dalamnya, tetapi juga karena terbukanya
(open ended) pengertian (terminology good governance itu sendiri.
Setiap orang, utamanya para pengamat dapat menambahkan unsurunsur baru dalam good governance. Khusus menyangkut lembaga
peradilan-peradilan yang baik merupakan salah satu presdisposisi good
governance. Bukan sebaliknya good governance merupakan
presdisposisi bagi peradilan yang baik tetapi judul tulisan ini justru
membuat pendekatan yang agak terbalik dari kelaziman yaitu good
governance merupakan presdisposisi bagi peradilan yang bersih dan
berwibawa.
Penghambat langkah menuju peradilan yang baik sebagai
presdisposisi good governance yang sangat berpengaruh pada dunia
peradilan kita menurut Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.C.L
adalah berkaitan dengan sistem politik dan sistem sosial. Namun secara
umum, jarang sekali para pengamat mengarahkan perhatiannya ke arah
ini. Banyak tulisan yang ditulis oleh para pengamat - mereka ingin
memulihkan citra peradilan semata-mata dengan membedah lembaga
peradilan itu sendiri (inward looking), di mana lembaga peradilan
dipandang sebagai satu pranata yang terisolasi dari lingkungannya.
Keburukan lembaga peradilan semata-mata datang dari dan oleh
lingkungan peradilan itu sendiri. Di pihak lain lembaga peradilan juga
dianggap paling bersalah dan bertanggungjawab atas tidak terwujudnya
good governance. Peradilan yang korup dianggap sebagai biang keladi
dari segala kegagalan membangun good governance. Sehingga
peradilan atau proses peradilan menjadi tumpuan pelampiasan segala
kesalahan atas kegagalan untuk mewujudkan good governance.
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Good governance dan P en ataan P erad ilan
Sebagaimana judul dalam tulisan ini yang menjadi pembahasan
adalah mengenai “peradilan” bukan “pengadilan”. Perbedaan antara
peradilan dan pengadilan : “Peradilan” adalah sebuah sistem penegakan
hukum, sedangkan “pengadilan” hanyalah subsistem dari sistem
peradilan. Laiknya sebuah sistem, peradilan meliputi proses
kelembagaan, ketenagaan yang bekerja mempertahankan dan
menegakkan hukum secara pro justitia, meski demikian,
mejnpertahankan dan menegakkan hukum dapat juga dilakukan secara
non justitia. Tetapi karena peradilan sebagai sistem mencakup bahasan
yang begitu luas, sehingga tulisan ini akan Penulis batasi pada hal yang
berkaitan dengan good governance dengan penataan peradilan.
Berkaitan dengan lembaga peradilan, good governance dapat
sekaligus bersifat dan bersumber ganda, good governance sebagai
sistem atau sub sistem dalam tatanan lembaga peradilan itu sendiri, dan
good governance yang bersifat dan bersumber dari luar peradilan
seperti sistem perundang-undangan, sistem administrasi negara, sistem
politik, atau budaya. Tetapi sifat ganda tersebut sekaligus memuat suatu
fungsi good governance sebagai kondisi bahkan pra kondisi bagi
tatanan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa.
Menurut ODA (Overseas Development Agency mengidentifikasi
kan good governance ke dalam 4 (empat) unsur, yaitu :
1. Pemerintah atau pemerintahan yang memiliki legitimasi yang
ditentukan oleh tingkat partisipasi dan dukungan dari rakyat.
2. Ada akuntabilitas, baik dari elemen politik ataupun penyelenggara
pemerintahan yang akan diukur atau ditentukan oleh sistem
informasi, kebebasan pers, keterbukaan dalam mengambil
keputusan dan sistem pertanggungj awaban.
3. Pemerintah atau pemerintahan yang memiliki kompetensi/memiliki
kecakapan merumuskan kebijakan yang tepat, mengambil
keputusan yang tepat waktu, melaksanakan keputusan tersebut
secara efektif, dan mampu memberikan pelayanan yang baik, dan
4. Menghormati hak asasi dan rule o f law untuk menjamin hak-hak
dan keamanan individu atau kelompok dan membiarkan serta
mendorong partisipasi masyarakat.
Deskripsi ODA tentang good governance tersebut masih juga
belum lengkap, bahkan dapat berubah, misalnya pada akhir tahun
delapan puluhan sampai masa awal tahun sembilan puluhan, terdapat
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salah satu unsur penting good governance, yakni keharusan
bergesernya peranan pemerintah diganti dengan mengutamakan
peranan masyarakat. Segala sesuatu yang dapat diperankan masyarakat
tidak perlu negara atau pemerintah ikut campur mengaturnya. Dalam
bidang ekonomi misalnya, pengaruh neoliberal menjelma sebagai
konsep ekonomi pasar dan privatisasi. Tetapi dewasa ini menguat
kembali pandangan bahwa masyarakat justru mengharap peran
pemerintah yang kuat, baik di bidang ekonomi maupun dalam usaha
mewujudkan good society.
Yang juga Penulis anggap penting untuk dimunculkan dalam
tulisan ini adalah perbedaan antara governance dan government.
Meskipun governance mengandung muatan penyelenggaraan atau
pengelolaan pemerintahan, tapi berbeda dengan government. Perbedaan
itu paling tidak dapat dilihat dari 3 (tiga) hal :
Pertam a, dari aspek kelembagaan, governance mencakup
beberapa hal sebagai berikut:
1. Keikutsertaan secara individual dalam aktivitas menunjang
jalannya pemerintahan yang baik, dalam bentuk ketaatan pada
hukum, kerukunan bertetangga dan kewajiban individual lainnya;
2. Keikutsertaan kolektif melalui perhimpunan atau organisasi untuk
memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat atau
negara; dan
3. Pemerintah.
Tiga unsur ini secara bersama-sama membuat dan melakukan
pemerintahan untuk mewujudkan the common public good
Kedua, Perbedaan kedua antara government dengan governance
meliputi unsur-unsur yang harus ada sebagai syarat good governance.
Ketiga, misi good governance antara lain adalah untuk
mewujudkan kehidupan publik yang baik (public good).
Mengenai misi mewujudkan public good bukanlah monopoli
konsep good governance. Fungsi mewujudkan public good atau good
society merupakan konsep lama. Sebagaimana konsep sebuah negara
yang ideal menurut Plato adalah tidak lain dimaksudkan untuk
membangun suatu pemerintahan yang berlaku adil pada setiap warga
negara. Hal ini juga oleh John Locke sebagai pemikir kenegaraan dalam
konsepnya menyebutkan : And all to be directed : to no other end but
the peace, safety, and public good o f the people. Konsep good
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governance lebih diarahkan pada sistem pengelolaan atau manajemen
pemerintahan, tidak hanya sebatas konsep abstrak. Hal ini, sebagaimana
juga didefinisikan oleh Bank Dunia : Good governance sebagai the
means in wich power is exerciced in the management o f country’s
economic and social resources fo r development, and good governance
synnonimous with sound development management, (good governance
akan ada apabila kekuasaan dijalankan dalam rangka memanage
sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan Good governance
tidak lain dari manajemen pembangunan).
Jika kita bertolak dari pendapat publik (public opinion) tentang
good governance di lingkungan peradilan yang bersih dan berwibawa
adalah peradilan yang terbebas dari segala bentuk KKN (korupsi,
kolusi, dan nepotisme) dan terbebas pula dari segala bentuk intervensi
Pemerintah atau kekuasaan lainnya. Bentuk KKN yang paling dominan
menurut istilah sekarang adalah menerima “paket jumbo” alias
menerima suap atau meminta suap. Praktik seperti ini, siapapun sulit
mengungkap suap di kalangan pejabat lembaga peradilan baik kepada
hakim, kepaniteraan, maupun pegawai lainnya. Letak kesulitan
mengungkap kasus suap adalah karena suap merupakan suatu bentuk
kejahatan yang terjadi atas dasar kerja sama antara yang menyuap dan
yang disuap dan kedua-duanya sama-sama diancam hukuman pidana.
Dengan demikian, antara keduanya akan berusaha sekuat tenaga untuk
saling melindungi, antara lain yang biasa mereka lakukan adalah
dengan cara meniadakan bukti-bukti atau petunjuk yang dapat
mengungkap tindak kejahatan tersebut. Meskipun kini telah ada konsep
tentang perlindungan saksi. Meski demikian, dalam praktik sulit
dijalankan, sebab penyuap adalah untuk sebagian adalah melalui
mereka yang menjadikan proses peradilan sebagai “lapangan atau
tempat bekerja”, sehingga harus dilakukan secara profesional. Kesulitan
lainnya adalah menyangkut sifat pidana suap yang sulit ditemukan
bukti, karena delik pidana kita menganut delik formal, kalau delik ini
yang diterapkan, maka untuk mengungkap kasus suap di lingkungan
peradilan sulit dilaksanakan karena biasanya persuapan yang terjadi
tanpa dibarengi dengan alat-alat bukti seperti surat, pengiriman ke bank
dan lain-lain.
Menghadapi kesulitan di atas, solusinya telah dibuat lembaga
KPKPN yang memiliki tugas memeriksa kekayaan pejabat negara,
tetapi badan ini dalam praktiknya menurut Bapak Prof. DR. H. Bagir
Manan, SH., M.C.L, telah bekerja melebihi takaran yang wajar,
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sehingga tidak sedikit pejabat merasakan tercemar akibat publikasi
yang tidak akurat. Bahkan komisi ini menjelma sebagai penyelidik
kekayaan setiap pejabat. Suatu praktik yang dipandang over dosis
penyimpangannya dari maksud pembentukan komisi yaitu menerima
laporan kekayaan pada saat menjabat dan memeriksa kembali pada saat
jabatan berakhir. Sebenarnya tidak dibenarkan juga komisi memeriksa
apalagi mempersoalkan tambahan kekayaan yang wajar pada saat
menjahat, bahkan tidak kurang meresahkannya karena tidak ada definisi
mengenai kekayaan yang harus di laporkan. Alat-alat rumah tangga
pribadi dan perlengkapan pribadi termasuk yang diminta untuk
dilaporkan.-Berkaitan dengan keberadaan KPKPN tampak jelas sekali
bahwa yang menjadi sasaran tembak adalah para hakim, terbukti bahwa
para hakim banyak dipublikasikan oleh media massa sebagai yang
kurang responsif melaporkan kekayaannya. Padahal faktanya justru
hakimlah yang paling banyak melaporkan kekayaannya dari pada
lingkungan jabatan lain. Akibat berbagai kekhawatiran dan
ketidakpastian standart kerja komisi itu, maka pembuat undang-undang
menciutkan tentang kedudukan dan fungsi KPKPN. Meskipun
penciutan ini tidak diterima oleh kalangan KPKPN dan mengajukan
tuntutan uji meteriil ke Mahkamah Konstitusi, namun tuntutan tersebut
oleh Mahkamah Konstitusi ditolak.
Sebenarnya dalam beberapa konsep civil society bukan
purbasangka yang harus dikedepankan tetapi memaksimalkan peran
individu dan/atau kelompok untuk membuat setiap institusi dapat
berfungsi secara wajar dan ikut serta memecahkan persoalannya.
Sebenarnya banyak sekali komunitas civil society yang bekerja
menjalankan hal tersebut, tetapi biasanya mereka adalah silent groups
yang mengutamakan kerja dari pada bicara.
Untuk membangun kepercayaan banyak langkah yang bisa
dilakukan untuk mengembalikan citra lembaga peradilan, maka
diambillah langkah-langkah pembaharuan normatif, pembaharuan
sistem pengelolaan, pembahaman orientasi, pembaharuan sumber daya
manusia, dan lain-lain, berbagai langkah ini belumlah sepenuhnya
mampu memulihkan kepercayaan apalagi serba memuaskan. Meski
demikian, menggunakan terus menerus paradigma lama mengenai
keadaan serba buruk tentang kinerja lembaga peradilan sangat tidak
relefan dan signihkan dengan berbagai kenyataan baru yang sulit
dibantah. Berbagai pembahan telah dan sedang terjadi, termasuk yang
timbul dari berbagai dorongan dan kebijakan eksternal seperti sistem fit
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and proper tes dan sebagainya. Meski perubahan ini menurut Bapak
Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.C.L., bahwa perubahan dan
pembaharuan kinerja lembaga peradilan belumlah ideal apalagi
memuaskan secara perorangan atau kelompok. Secara eksternal
terdapat hambatan pembaharuan lembaga peradilan seperti : tingkah
laku sebagian pengacara yang lebih berperan sebagai “perantara”
daripada mempertaruhkan keahlian dan kecakapan hukum untuk
memenangkan perkara.
Untuk mengenali secara pasti mengenai efektifitas pelaksanaan
putusan pidana diperlukan suatu kajian dan telaah khusus agar terhindar
dari berbagai dugaan yang tidak mendasar. Selain kajian factual, perlu
pengkajian secara jujur dan ilmiah mengenai sumber-sumber
kelemahan eksekusi putusan pidana, antara lain adalah sebagai berikut:
a. Sistem penahanan;
b. Sistem pemeriksaan perkara;
c. Sistem putusan dalam kaitan dengan penahanan;
d. Hubungan antara penahanan dan putusan yang memiliki kekuatan
hukum tetap;
e. Sistem rencana tuntutan;
f. Kewenangan rutan atau lembaga pemasyarakatan untuk melepas
tahanan;
g. Kelambanan penyampaian salinan putusan; dan
h. Berbagai aspek lain yang akan mempengaruhi pelaksanaan putusan.
Meski demikian, satu hal yang tidak kalah penting adalah
pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan untuk
menghindari pelaksanaan putusan sehingga terpidana tidak terjangkau.
Dari berbagai studi pengamatan dan pengalaman di lapangan, adalah
sangat naif kalau masalah pengadilan hanya terbatas pada persoalan
KKN dan independensi lembaga peradilan. Persoalan lain yang cukup
pelik yang harus segera diselesaikan untuk merealisasikan tata
peradilan yang bersih dan berwibawa, beberapa factor internal lain
seperti mutu ketenagaan, sistem pengelolaan, fasilitas kerja, merupakan
beberapa diantara masalah penting yang dihadapi lembaga peradilan
pasca penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia. Tidak kalah
harus menjadi perhatian kita adalah sikap masyarakat yang terlalu dan
selalu memusuhi dengan merendahkan lembaga peradilan secara
publik, sikap masyarakat yang langsung dan tidak langsung
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memaksakan kehendak kepada lembaga peradilan, sistem pendidikan
hukum, usaha-usaha menghambat atau menolak putusan pengadilan,
komentar-komentar yang tidak proporsional bahkan keliru, peranan
advokat, ketersediaan dana, merupakan sebagian faktor-faktor eksternal
yang sangat mempengaruhi penampilan lembaga peradilan. Semua ini
merupakan kondisi yang tidak seharusnya ada dalam good governance
untuk mewujudkan tata peradilan yang baik, bersih, dan berwibawa.
Titik taut good governance sebagai variabel penentu bagi
terciptanya tata peradilan yang baik dan berwibawa, secara internal
lembaga peradilan harus didukung oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Pengadilan harus bersih dari segala bentuk KKN, untuk itu harus
diupayakan hal-hal seperti:
a) membangun pribadi hakim yang berintegritas,
b) sistem kontrol yang baik,
c) fasilitas yang cukup, dan
d) intelektualitas hakim yang handal.

2.

3.

4.

Secara eksternal harus didukung juga hal-hal sebagai berikut:
a) budaya yang baik dari masyarakat, yakni masyarakat harus
patuh dan hormat pada hukum, tidak berbuat dengan segala cara
untuk memenangkan perkara, dan masyarakat harus terbebas
dari budaya suap menyuap,
b) keberadaan lembaga peradilan harus mendapat dukungan politik
yang memadai seperti ketersediaan anggaran yang cukup, dan
c) dukungan sosial yang cukup untuk turut serta memecahkan
masalah bukan sekedar membicarakan masalah atau sekedar
memajukan tuntutan.
Lembaga peradilan, utamanya majelis hakim harus bebas dari
segala bentuk campur tangan dari suatu kekuasaan atau kekuatan
sosial atau kekuatan politik yang menggiring suatu majelis hakim
pada arah tertentu.
Membangun sikap hormat dan patuh pada pengadilan dan putusan
majelis hakim sebagai suatu bentuk keikutsertaan membangun
pengadilan yang berwibawa.
Sistem manajemen yang menjamin efisiensi, efektifitas,
produktifitas, putusan-putusan yang bermutu atau memberi
kepuasan kepada yang berperkara atau publik pada umumnya. Hal
ini dapat dicapai dengan membangun sumber daya yang bermutu,
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sistem manajemen yang baik, dukungan dana yang cukup, dan
berbagai prasarana dan sarana yang memadai.
Uraian di atas dan dalam kondisi dan faktor-faktor yang telah
diuraikan di atas merupakan unsur good governance yang harus selalu
hadir agar peradilan dapat berjalan dengan baik, bermutu, berwibawa,
terhormat dan dihormati.
G ood govern an ce dalam P em b eran tasan K K N M en u ru t K orid or
H ukum

Pemberantasan KKN merupakan salah satu pilar pengukur
perwujudan cita-cita reformasi membangun pemerintahan negara yang
baik (good governance). Perbuatan yang dapat dipidana hanya terbatas
pada tingkah laku menyimpang yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan (Undang-undang dan/atau kuasa undang-undang).
KKN, baik dalam satu pengertian maupun dalam pengertian yang
terpisah-pisah yakni K, K, dan N, secara teknis belum tentu merupakan
tindak pidana menurut pengertian teknis yuridis suatu perbuatan pidana,
misalnya perbuatan “nepotisme’, hal ini tetap saja sulit ukurannya
untuk memasukkan dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku.
Demikian halnya “kolusi”, tidak semua kolusi merupakan perbuatan
pidana. Hal ini tergantung pada pelaku (dader). Kalau pelaku tidak
dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka
para kolusionis tidak dapat dipidana pula. Kalau dader (pelaku) terbukti
melakukan perbuatan pidana para kolusionis secara pidana akan
diperlakukan dengan kemungkinan sebagai peserta, membantu dan
lain-lain. Apabila seperti ungkapan sehari-hari - ada semacam tindak
pidana KKN (dalam satu pengertian) - maka akan lebih sulit
menempatkannya dalam sistem pemidanaan yang berlaku.
Kecermatan hukum dalam memberantas KKN sangat diperlukan.
Bukan saja karena sulit, tetapi perbuatan KKN mengandung berbagai
lintas hukum (legal crossing). Suatu perbuatan KKN yang menyangkut
atau berkaitan dengan pihak-pihak yang bukan pejabat pemerintah atau
negara, pada umumnya bermula dari kaidah di luar pidana melainkan
dalam rangka hubungan keperdataan, khususnya berbagai bentuk
perjanjian keperdataan (overeenkomst) atau sebagai perbuatan
administrasi negara. Hal ini harus ada penelitian dan pemeriksaan yang
mendalam untuk menemukan unsur KKN seperti mark up, jaminan
yang tidak memadai tujuan pinjaman yang tidak reasonable,
pelanggaran batas pinjaman dan lain-lain Berbagai alasan hukum

742

tersebut dapat menjadi senjata lolos dari pertanggung jawaban pidana
dengan alasan sebagai hubungan keperdataan atau beleid administrasi
negara. Yang lebih memprihatinkan kalau berbagai lubang hukum
(legal loopholes) dan perlintasan-perlintasan hukum (legal crossing)
tersebut, bukan saja kurang dicermati tetapi secara diam-diam dibiarkan
sebagai jalan meloloskan para terdakwa korupsi atau KKN pada
umumnya. Disinilah letak ketidakpuasan publik kepada penegak hukum
dengan dugaan KKN ada “KKN supra KKN” yaitu KKN oleh para
penegak hukum dengan orang-orang yang diduga melakukan KKN.
F en om en a K oru p si

Pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih
(clear government) menunjukkan laju yang paling lambat dan
terhambat dari berbagai pilar perjuangan reformasi. Tidak/belum ada
perubahan tingkah laku yang mendasar, baik di kalangan pemerintah
maupun masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang
baik, bersih dan berwibawa. Perilaku birokrasi yang koruptif baik di
pusat maupun di daerah oleh sebagian pengamat dikatakan belum ada
perubahan. Bahkan ada yang berpendapat, justru di masa reformasi ini
telah terjadi eskalasi korupsi yang lebih besar. Begitu juga tingkah laku
masyarakat. Mental sebagian anggota masyarakat untuk menemukan
segala peluang mencari-cari jalan terobosan membangun hubungan
perkoncoan dengan pejabat untuk melakukan perbuatan melawan
hukum, mudah memberi suap atau memberi hadiah kepada pejabat,
sangat dipengaruhi upaya membangun penyelenggaraan pemerintah
yang bersih, hubungan-hubungan nepotisme ini merupakan lahan subur
tumbuhnya korupsi dan kolusi.
Ada semacam pendapat umum, pemberantasan korupsi merupakan
tugas dan tanggung jawab penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan). Karena hingga saat ini upaya pemberantasan korupsi
dinilai kurang berhasil, maka tiga instansi tersebut yang menjadi
sasaran tembak masyarakat. Bahkan, pada sekitar tahun 2001 ICW
menyebutkan, korupsi atau KKN di kalangan hakim merupakan yang
terbesar dibandingkan dengan unsur-unsur penyelenggara negara atau
pemerintahan lainnya. Lebih lanjut temuan ICW menyatakan bahwa di
kalangan hakim merupakan sesuatu yang hingga hari ini belum dapat
disentuh secara berarti oleh gerakan reformasi. Hal yang sama dapat
diperkirakan terjadi pula pada unsur-unsur penegak hukum lainnya.
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Konsentrasi public opinion terhadap polisi, jaksa, dan hakim sangat
wajar.
Sebab tiga instansi inilah yang dapat mewujudkan secara kongkrit,
upaya penindakan korupsi yang akan menjadi prakondisi terealisirnya
penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih. Lebih-lebih ketidakberhasilan ini karena
kenyataan menunjukkan : kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tidak
luput dari suasana KKN dengan ungkapan-ungkapan seperti mafia
peradilan, penegak hukum yang bobrok, dan ungkapan-ungkapan lain
yang memilukan dan memalukan. Oleh karena itu, selama penegak
hukum tidak dapat dipercaya, apapun tindakannya akan selalu diterima
masyarakat dengan skeptik.
Sebenarnya korupsi bukan sekedar fenomena hukum, sebab dalam
korupsi didapati pula fenomena sosial, politik, ekonomi, pemerintahan
dan budaya. Dengan demikian, dorongan dan tingkah laku korupsi
bukan saja masalah pengaturan dan penegakan hukum. Dorongan dan
tingkah laku korupsi timbul pula dari fenomena sosial, polink,
ekonomi, dan budaya. Karena itu, upaya mencegah dan memberantas
korupsi harus dilakukan secara integral seperti menciptakan sistem
politik yang dapat di kontrol, transparan dan akuntabel. Membangun
sistem sosial dan budaya yang menghormati dan taat pada hukum serta
tatanan pemerintahan yang mempunyai sifat kepamongan (services),
bermartabat, dan lain-lain.
Korupsi dan Sistem Politik
Apabila sistem politik didasarkan
atas ketidakteraturan,
pemerintahan berdasarkan regim yang tertutup dan tidak bisa dikontrol
oleh publik merupakan tempat persemaian subur korupsi atau KKN
pada umumnya. Dalam sistem politik semacam ini akan subur sistem
perkoncoan (spoil system) yang menimbulkan berbagai bentuk kolusi
dalam menjalankan pemerintahan. Dan dalam ketidakteraturan atau
pemerintahan regim, hukum adalah alat kekuasaan belaka.
Demikian juga penegak hukum adalah alat dan bagian dari regim
itu sendiri. Kalaupun ada upaya menegakkan hukum, hal itu terkait
dengan politik kawan dan lawan, penyingkiran terhadap orang-orang
yang tidak disukai, politik pembersihan terhadap pengganggu
keamanan dan kenyamanan regim, bukan terutama bertujuan untuk
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik atau pemerintahan
yang bersih.
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Dengan demikian, betapa penting membangun sistem politik yang
akan mencegah korupsi dan memungkinkan memberantas korupsi.
Sistem politik yang demikian adalah sistem politik yang terbuka, dapat
dikontrol, dan akuntabel. Dari berbagai sistem politik yang ada,
demokrasilah yang memiliki tradisi dan mekanisme keterbukaan dapat
dikontrol dan akuntabel. Disini terlihat bahwa demokrasi bukan sekedar
dibutuhkan untuk memperluas partisipasi, menundukkan pemerintah
kepada kehendak orang banyak, tetapi merupakan bagian penting untuk
mewujudkan dan memelihara penyelenggaraan negara yang baik dan
bersih. Demokrasi bukan sekedar kebutuhan politik tetapi sebagai
kebutuhan hukum, sosial, budaya, dan lain-lain.
Fenomena Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan korupsi merupakan bagian tindakan penegakkan
hukum dalam hal ini, terdapat dua aspek hukum dalam pemberantasan
korupsi yaitu aturan hukum dan penegak hukum. Kedua aspek hukum
itu harus berjalan seiring dan seirama. Sebab aturan hukum yang baik
tetapi tanpa penegak hukum yang baik, maka upaya pemberantasan
korupsi sulit akan berhasil. Begitupun sebaliknya penegak hukum yang
bagaimanapun baiknya apabila tidak disertai dengan landasan dan
mekanisme aturan hukum yang baik juga akan sia-sia. Tidak adanya
aturan peralihan dalam UU No. 31 Tahun 1999, dipandang dari aspek
penegakan hukum mengandung masalah yuridis yang fundamental.
Sebab tanpa aturan peralihan disatu pihak dan pencabutan UU yang
lebih dulu (UU No. 3 Tahun 1971) dipihak lain, dapat membebaskan
semua pelaku korupsi yang terjadi sebelum UU No. 31 Tahun 1999
tersebut. Meski demikian, apabila kita lihat antara kesempurnaan aturan
hukum dan integritas penegak hukum, maka penegak hukumlah yang
akan menentukan tercapai atau tidak tercapainya tujuan hukum tidak
ditentukan oleh aturan hukumnya, tetapi oleh penegakan hukum atau
penerapan hukumnya.
Perlu dicermati mengenai kekosongan aturan peralihan dalam UU
No. 31 Tahun 1999. Pertama, telah diadakan perubahan terhadap UU
No. 31 Tahun 1999 dengan memasukkan aturan peralihan yaitu UU No.
20 Tahun 2001, Kedua, seandainya tidak ada aturan peralihan, maka
UU No. 31 Tahun 1999 seharusnya tetap dapat diterapkan baik melalui
pendekatan yuridis, doelmatigheid, maupun keadilan. Secara hukum,
memungkinkan diterapkan prinsip tindak pidana berkelanjutan, karena
yang bersangkutan masih dan terus menerus menikmati hasil korupsi.
Demikian juga dari prinsip keadilan dan sifat perbuatan yang
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merugikan negara dan rakyat banyak. Korupsi tidak saja sebagai tindak
pidana berat tetapi juga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dengan alasan ini UU No. 31 Tahun 1999 dapat diterapkan walaupun
tidak ada aturan peralihan. UU No. 31 Tahun 1999 dapat berlaku surut
(retroaktif).
Memang harus kita akui, terdapat kelemahan dalam sistem
KUHAP. Dinding pemisah antara fungsi kepolisian, kejaksaan, dan
hakim sangat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, mulai dari
penyidikan sampai pemeriksaan di depan hakim. Apalagi kalau ada
unsur KKN dengan hakim, maka hakim dengan sendirinya akan
membiarkan dakwaan yang bolong-bolong untuk menjadi pembenaran
menyatakan perbuatan tidak terbukti, atau terbukti tetapi bukan tindak
pidana atau salah dakwaan dan lain-lain. Bahkan ada ungkapan baru
yang menyebutkan “dakwaan premature”. Demikian juga jaksa yang
dilumuri unsur KKN, mungkin sengaja membuat dakwaan keliru atau
kurang sempurna sebagai upaya membeberkan atau melepaskan
terdakwa.
Kenyataan kelabu di atas ditinjau dari mekanisme peradilan
menurut Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH.. M.C.L dapat diatasi
melalui:
1) Harus ada kesatuan hati dan tekad antara para penegak hukum
untuk benar-benar memberantas korupsi dan berbagai tindakan
kejahatan yang merugikan negara dan rakyat sampai ke akarakarnya.
2) Harus ada kesadaran membangun keterpaduan kerja, mulai dari
penyelidikan, penyidikan, sampai pada pemeriksaan di muka
pengadilan, agar pekerjaan dari semua unsur penegakan hukum
tidak sia-sia.
Lebih lanjut Bapak Ketua Mahkamah Agung kita menyebutkan
keterpaduan di atas dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama yang
lebih erat antara kepolisian, kejaksaan dan upaya pengadilan
mendorong kejaksaan untuk menyempurnakan dakwaan sebelum mulai
disidangkan. Apalagi terhadap kasus yang secara akal sehat
(reasonable) dan berbagai kenyataan semestinya dapat menimbulkan
dugaan keras telah terjadi penyimpangan secara hukum. Kadangkadang kita terlena dengan adagium presumption o f innocence.
Acapkali asas ini diartikan bahwa seorang harus diduga tidak bersalah
sampai kesalahan itu terbukti di hadapan sidang pengadilan. Pengertian
semacam ini dapat menyesatkan dalam upaya penegakan hukum. Sejak
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seorang dengan bukti-bukti permulaan, diduga telah melakukan
kesalahan, maka sejak saat itu yang berlaku menurut Bapak Prof. DR.
H. Bagir Manan, SH., M.C.L adalah asas presumption o f guilty maka
penyidik dan penuntut harus membuktikan kesalahan itu. Sebab kalau
yang berlaku asas praduga tidak bersalah, maka semestinya yang
dilakukan polisi dan/atau jaksa adalah membuktikan yang bersangkutan
tidak bersalah, bukan membuktikan kesalahan yang telah didakwakan.
Hakim terikat pada prinsip “presumption o f innocence”, sampai
terdakwa terbukti kesalahannya. Namun demikian, hakim tidak boleh
mempunyai sikap menghambat atau menghalangi pembuktian tersebut
apalagi sampai melakukan cara-cara melemahkan dakwaan untuk
secara diam-diam berkehendak membebaskan atau melepaskan
terdakwa. Sehingga dalam upaya lebih menggugah dan meningkatkan
perhatian hakim dalam memberantas KKN Bapak Ketua Mahkamah
Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2001 yang berisi tentang himbauan dan ajakan kepada semua
pengadilan untuk secara sungguh-sungguh memberi perhatian terhadap
perkara-perkara korupsi, narkoba, utang piutang negara, kejahatan
pencurian di laut, kejahatan pengrusakan hutan, dan perkosaan.
Secara hukum fenomena korupsi tidak hanya berhubungan dengan
hukum pidana, tapi berhubungan juga dengan hukum administrasi
negara. Sering ditemukan, suatu tindak pidana korupsi berlindung di
balik keputusan administrasi negara, baik berupa peraturan hukum,
lebih-lebih aturan kebijakan (beleidsregels). Untuk itu sudah
seharusnyalah peran hakim, jaksa, polisi yang sedang menangani
perkara korupsi hams mencermati berbagai keputusan administrasi
negara. Sekilas ada kemungkinan keputusan administrasi negara secara
formal justice telah memenuhi syarat presdisposisi keputusan yang
baik, akan tetapi menurut kacamata substansial justice mungkin
mengandung penyelundupan sehingga sulit dijangkau oleh kaidah
korupsi yang berlaku. Belum lagi kaitannya dengan kaidah hukum
perdata. Sebagai penegak hukum, kita tidak boleh terkecoh atau
dikecoh oleh celah-celah hukum tersebut sehingga para koruptor lolos
dari jeratan hukum. Janganlah kita sengaja membiarkan lobang-lobang
tersebut sebagai alasan pembenar untuk melepaskan atau membebaskan
tersangka atau terdakwa.
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Pemberantasan Korupsi Belum Selesai
Upaya mencegah dan memberantas korupsi masih di perjalanan,
belum sampai di tempat yang dituju. Penyelenggaraan negara atau
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance
masih jauh juga ke tempat tujuan yang diinginkan. Menurut
pengamatan Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.C.L, bahwa
belum ada perubahan mendasar tingkah laku aparat negara, baik
birokrasi, peradilan, maupun pada lembaga penyelenggaraan negara
lainnya yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan, memperkaya diri
dengan cara melawan hukum dalam bentuk korupsi, suap, atau
menerima hadiah secara tidak wajar. Kelancaran suatu urusan tidak
ditentukan oleh sifat urusan, melainkan oleh uang pelicin atau bentukbentuk suap atau pemerasan lainnya. Kejadian-kejadian ini secara
hukum memang sulit dibuktikan, tetapi kenyataan yang didapati,
pengalaman-pengalaman dari yang mengalami urusan, semuanya
merupakan kebenaran yang tak terbantah.
Acapkali didapati ketidaksiapan teknis maupun moral penegak
hukum untuk memberantas korupsi. Bahkan para penegak hukum
menjadi rangkaian dari KKN itu sendiri. Berdasar pada kenyataan ini,
upaya pertama yang harus dilakukan adalah membangun korp penegak
hukum yang bertekad menyumbangkan kecakapan dan kehidupannya
sebagai ujung tombak memberantas segala bentuk kompsi atau KKN
pada umumnya.
Yang lebih mendasar harus segera diwujudkan adalah
pemberdayaan para penegak hukum yang ada, baik menyangkut bidang
kecakapan maupun integritas. Maka untuk menghindari “debat yuridis”
pada masing-masing satuan penegak hukum (sebut pengadilan,
kajaksaan, dan kepolisian) maka keberadaan lembaga penegak hukum
yang secara khusus menangani perkara tindak pidana korupsi adalah
merupakan conditio sine quanon.
Beberapa hambatan tantang penanganan perkara tidak pidana
korupsi (Tipikor) oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan adalah
sebagai berikut:
1. Sistem sosial budaya yang bersifat primordial, menonjolkan segala
bentuk hubungan berdasarkan kesamaan etnik, agama, dan lainlain menjadi sumber korupsi yang paling besar, sebab dalam sistem
sosial semacam ini akan menimbulkan sikap untuk selalu
melindungi dan memaafkan kawan kelompok. Dalam bentuk yang
terakhir, sikap saling melindungi didasarkan pada “jiwa korps”
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2.

3.

(corpgeest) atau kesetiakawanan kelompok. Hal ini merupakan
kondisi suram dari komunalisme bila dihadapkan dengan
individualisme.
Sistem birokrasi, yakni fungsi birokrasi yang besar, kompleks, dan
monopolistik yang dikelola oleh tenaga-tenaga yang berintegritas
rendah, telah menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang luar
biasa. Keadaan lebih parah, karena birokrasi menjadi pengelola
utama pembangunan. Setiap orang, baik untuk pelayanan
kepentingan umum maupun pembangunan tergantung pada
“kebaikan hati” birokrasi. Para penegak lrukutn diantar a banyak
urusan pasti ada yang terkait juga dengan persoalan birokrasi.
Sistem ekonomi, penyelenggaraan ekonomi etatisme (serba negara)
atau yang terlalu diatur dan bergantung oleh pemerintah menjadi
pendorong korupsi. Ekonomi yang menjadi unsur birokrasi
pemerintah yang monopolistik memicu penyalahgunaan
kekuasaan, yang mendorong timbulnya tindak kriminal seperti
suap menyuap atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya.
Penyalahgunaan ekonomi etatisme menimbulkan tata ekonomi
yang tidak produktif, tidak kompetitif, tidak efisien yang
kesemuanya merugikan kepentingan rakyat banyak, ini dapat
digolongkan sebagai bentuk korupsi. Sehingga dengan demikian,
penataan sistem ekonomi menjadi sangat penting sebagai bagian
dari penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan yang sehat dan
bersih dari korupsi atau penyelewengan lainnya. Salah satu trend
penataan ekonomi etatisme adalah privatisasi. Dengan privatisasi
diharapkan pengelolaan ekonomi akan dilakukan secara kompetitif,
rasional, dan efisien. Meski demikian, bagi negara berkembang
seperti Indonesia privatisasi tidak selalu menjadi obat mujarab
untuk meniadakan berbagai bentuk penyelewengan. Selama
hubungan perkoncoan (spoil system) dan hubungan kolusi serta
nepotisme masih kuat, maka jaringan hubungan korupsi antara
pejabat dan pengusaha akan tetap saja berlangsung. Privatisasi
akan efektif sebagai sarana memberantas korupsi kalau disertai
dengan sistem transparansi dan akuntabilitasi.

P en u tu p

Demikian secercah tulisan tentang Good governance Suatu
Langkah Mewujudkan Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa Dalam
Sistem Peradilan Satu Atap di Indonesia, yang bisa Penulis sajikan
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kepada para pembaca setia majalah Varia Peradilan. Meski demikian,
Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna dalam
memaknai konsep ideal Good governance. Hal ini disebabkan karena
terbatasnya literatur yang Penulis miliki. Untuk itu, kritik dan saran dari
para pembaca yang bersifat konstruktif sudah barang pasti Penulis
harapkan demi sempurnanya tulisan ini.
Akhirnya setulus harapan, semoga tulisan ini ada faedah dan
manfaatnya untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bermartabat,
bersih dan berwibawa.
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K E T IK A K A T A Y A N G M U L IA D IS E B U T
D rs. A b d u l M a lik

Kata mulia merupakan terjemahan dari bahasa Arab (rA) artinya
mulia, dari segi arti mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari katakata yang terhormat. Kata yang mulia CA*11) adalah kata sifat yang
diperuntukkan bagi seorang hakim sebagai pejabat negara atau wakil
tuhan dalam penegakan hukum, sebutan ini mudah diucapkan akan
tetapi sangat berat disandang bagi orang mempunyai predikat “yang
mulia” (hakim) begitu tinggi Mahkamah Agung dalam mempromosikan
Mahkamah Agung dan jajarannya ke bawah sebagai lembaga yang
mempunyai harkat dan martabat yang dihormati (Visi MA, angka 5).
Kata Al-Mukarram mempunyai arti yang sama dengan kata
Muhtarom (mulia), dari kata ini tentu mempunyai perbedaan dari
objeknya, Al-Mukarram lebih bemuasa kepada mahluk yang berakal,
sedangkan Muhtarom lebih bernuansa kepada makhluk tidak berakal
(goir aqli), dengan sebutan yang mulia sebenarnya memberikan kesan
beberapa aspek antara lain; psikologis, amanah, preventif, sebagai
pejabat negara mulcul persoalan sudah pantaskah sebagai seorang
pejabat negara atau wakil Tuhan dengan sebutan yang mulia.
Rupanya tidak berlebihan pada saat kata yang mulia disebut, awal
kita mendengar sebutan itu hati dan perasaan bercampur, tersentak,
menggelitik dan merasa berat menanggung tangung jawab moral, dan
lain sebagainya, rupanya walau begitu sebenarnya sudah dimulai dari
interen (secara kelembagaan), suatu lembaga tidak akan dihormati oleh
orang lain jika lembaganya sendiri tidak dihargai oleh dirinya sendiri.
Inilah barangkali yang dimaksud dengan ibda binafsik.
Dalam sebuah ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujuraat ayat 13
disebutkan kurang lebih artinya sebagai berikut: “Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang
paling bertakwa di antara kamu sekalian ”, apalagi hakim adalah wakil
Tuhan dalam penegakan hukum dan keadilan, akan mempunyai arti
bahwa hakim adalah orang takwa sekaligus orang yang bertakwa,
penggelaran dengan sebutan yang mulia harus ditunjang aspek-aspek
sifat-sifat lain yang dimiliki seperti benar, amanah, fathonah dan
penyampai kebenaran, atau paling tidak seperti yang dilambangkan
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dengan lambang kartika, cakra, candra, sari, dan tirta, demikian juga
dengan tri prasetya hakim atau kode etik hakim. Inilah tanggung jawab
yang berat.
Ketika Ibnu Katsir (juz 5: 536) memberikan penjelasan terhadap
ayat 10 Surah Fathir yang artinya “Barangsiapa yang menghendaki
kemuliaan, maka milik Allah semua kemuliaan”. Barangsiapa yang
menginginkan kemuliaan di dunia dan akhirat maka wajib taat kepada
Allah, karena kemuliaan dapat menghasilkan/mencapai tujuan karena
Allah penguasa dunia dan akhirat dan kepadanya seluruh kemuliaan,
dalam tafsir Al-qusyairy (juz 6: 328) dijelaskan barang siapa yang
menghendaki kemuliaan pada dirinya, maka ketahuilah bahwa
kemuliaan seluruhnya milik Allah, tidak ada kemuliaan bagi mahluk
Allah, kemuliaan bagi Allah adalah sifat (>■) kemuliaan bagi Rasul dan
orang-orang mukmin adalah keutamaan dan kelembutan. Kalau
demikian kemuliaan milik Allah.
Dalam bait Matnul Hikam Syekh Ibnu At-Thoillah As-Sukandari
menyatakan “Apabila kamu menghendaki suatu kemuliaan yang tetap
(tidak merusak) berada dalam dirimu, maka janganlah memuliakan
dengan sesuatu kemuliaan yang rusak”.
Kemuliaan dapat digolongkan kepada dua macam yaitu kemuliaan
yang bersifat abadi yang hanya dapat diperoleh di alam akhirat nanti,
dan kemuliaan yang bersifat sementara yang terdapat di dunia ini. Maka
apabila kita ingin kemuliaan yang bersifat abadi tersebut hendaklah
mempergiat usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena bagi
Dialah segala macam kemuliaan. Hal ini sesuai dengan yang tersebut
dalam Al-Qur’anul Karim Surah Fathir ayat 10 yang artinya
“Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah letak
kemuliaan itu ”.
Dalam Kitab Tanwir disebutkan kemuliaan dengan Allah, akan
mendapatkan kemuliaan yang kekal, tetapi apabila mengharapkan
kemuliaan selain dengan Allah, maka tidaklah kekal kemuliaan yang
kita harapkan itu. Dalam bait yang lainnya Syekh Ibnu At-Thoillah AsSukandari menyatakan Allah memuliakan hamba dengan tiga hal:
Pertama: “Allah menjadikan engkau sebagai orang yang berzikir
kepada-Nya. Sedangkan tidak ada anugerah-Nya tidaklah engkau
termasuk orang yang ahli berzikir kepada-Nya”, Kedua: “Allah
menjadikan engkau terkenal sebab dengan berzikir itu, karena Dialah
yang menetapkan kekhususannya padamu”, Ketiga: “Dan Allah
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menjadikan kamu sebagai orang yang dikenal di sisi-Nya, maka
dengan demikian sempurnalah nikmatmuyang melimpah kepadamu
Sebagai contoh yang nyata dan tidak diragukan lagi kebenarannya
mengenai hal ini adalah sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi
Muhammad SAW dengan kehormatan/kemuliaan yang dimilikinya itu
sampai nama beliau disejajarkan dengan nama Allah sebagaimana
terdapat dalam kalimat dua syahadat. Dalam sebuah Hadis Qudsi
ditegaskan yang artinya: “Aku selalu mengikuti prasangka hamba Ku
dan Aku selalu mendampingi (jika) ia berzikir. Jika ia selalu berzikir
kepada-Ku dalam hatinya, maka Aku ingat kepadanya dalam Dzatku.
Dan bila ia berdzikir kepada-Ku di muka umum, maka Aku akan
mengingat dia di muka umum yang lebih baik daripada goUmgannya.
Dan bila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka aku mendekat
kepadanya sedepa. Dan bila ia datang kepada-Ku dengan berjalan,
maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari ”.
Oleh karena hakim adalah wakil Tuhan dalam menegakan keadilan
di muka bumi maka sangat berdekatan maknanya ketika nama
Muhammad disej ajarkan dengan nama Allah yang dituangkan dalam
kalimat dua syahadat, sebagaimana makna majasi kata wakil
mempunyai hubungan vertikal, karena hakim adalah pemberi hukum
yang berasaskan pada suatu keadilan sehingga pantas disebut-sebut
dengan panggilan y a n g m u lia, panggilan ini pula mempunyai makna
preventif yang sebegitu agungnya nama itu, dan ketika panggilan
menuju kepada kita sebagai wakil Tuhan pada saat itu kita malu kepada
Tuhan, kemudian berusaha untuk berbuat sesuai dengan ketentuan.
Sebagai penyeimbang kemuliaan dari faktor internal (inferson)
sebutan tersebut perlu juga ditunjang dengan faktor eksternal, sesuai
dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal
24 menyebutkan:
(1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan peraturan
perundang-undangan;
(2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan
berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun,
dan hak-hak lainnya;
(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berupa :
a. Tunj angan j abatan, dan
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b. Tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
(4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud Ayat (2) berupa :
a. rumah jabatan milik negara,
b. jaminan kesehatan, dan
c. sarana transportasi milik negara;
(5) Hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan
tugasnya;
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hakhak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua dan
hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam penjelasan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dijelaskan bahwa perubahan penting lainnya, yaitu :
(1) Tentang pengawasan hakim, baik internal oleh Mahkamah Agung,
maupun eksternal oleh Komisi Yudisial;
(2) Memperketat persyaratan pengangkatan hakim pada pengadilan
agama maupun hakim pengadilan tinggi agama;
(3) Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc;
(4) Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentian hakim;
(5) Keamanan dan kesejahteraan hakim;
(6) Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
(7) Transpanasi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan
pertanggungjawaban biaya perkara;
(8) Bantuan hukum; dan
(9) Majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk menaati
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Perubahan secara umum atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya
untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang
merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan
melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (integrated Justice
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system), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan
badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
Dengan kedua faktor menuju kemuliaan atau wibawa
hakim/pengadilan muncul pertanyaan apakah kedua faktor tersebut
merupakan kumulatif atau alternatif? Untuk menjawab pertanyaan
tersebut seluas-luasnya saya persilahkan kepada pembaca untuk
memberikan ulasan. Hanya yang perlu dicatat di sini adalah faktor
internal dibutuhkan latihan-latihan sedangkan eksternal hanya waktu
yang bisa menjawab dan doa.
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SANG MAHA GURULUKMANUL HAKIM
Hendi Rustandi
Ketika cakrawala membentang membelah kegulitaan malam,
menerobos dan memancarkan sinar dari ufuk, membedah keangkeran
jagat raya. Setiap insan tercerahkan (rausanfikr) sudah pasti akan
tercengang dan teringat Firman Allah “Dan di burnt terdapat
tanda-tanda (ayat) bagi orang-orang yang yakin dan dalam dirimu
sendiri juga terdapat ayat-ayat itu, apakah kamu tidak
memerhatikan?” (QS. 51: 19 20).
Kehidupan senantiasa menghadirkan misteri, dan misteri
kehidupan itulah sebenarnya yang mengerakan manusia untuk selalu
tetap berada dalam keinsyafan jati dirinya, berdialektika dengan seluruh
panca indra yang dimilikinya, sebab ia senantiasa ingat bahwa Allah
telah mengingatkan “Dan Allahlahyang telah mengeluarkan kamu
dari rahim ibu-ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun,
kemudian Allah jadikan bagimu sam ’a, abshor, dan a f’idah agar
kamu menjadi orang-orangyang bersyukur”. (QS. 14: 78), dan dalam
Firman-Nya yang lain Allah menyatakan “Sesunhgguhnya sam’a,
abshor,
dan
fuadza
semuanya
itu
kelak
akan
dimintaipertanggungjawaban”, (QS. 17: 36), akan tetapi dalam
Firman-Nya yang lain Allah menyatakan “... Sedikit sekali di
antaramuyang berterima kasih/bersyukur.
Kata sam ’a yang pada diri kita sering dipersonifikasikan dengan
pendengaran atau telinga, walaupun kurang tepat karena idiom sam’a
merupakan kesatuan utuh dari sebuah proses pembelajaran melalui
pendengaran akan keseluruhan problematika kehidupan manusia yang
harus dituntaskan dengan kebeningan dan kejernihan pendengarannya,
manusia memiliki tanggung jawab untuk mendengar keluh kesah
kehidupan di sekililingnya. Kata Abshor, secara semantik lebih
menitikberatkan pada penglihatan yang dalam spektrumnya berintikan
pada sejauh mana manusia mampu menganalisis dan mengartikulasikan
persoalan-persaoalan kehidupan dalam pelbagai aspeknya sebagai
sebuah relasi dari akibat penglihatan yang dimilikinya terhadap
dinamika socio-cultural di sekelilingnya untuk kemudian mampu
memberi jawaban secara konkret. Sedangkan preposisi dari kata
A f’idah, ialah sebuah persenyawaan harmonis antara akal dengan kalbu,
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di mana meminjam istilah Sir. Muhammad Iqbal bahwa “dua
instrumen ini dapat menentukan suatu kebenaran hakikat
keberadaan sesuatu manakala ia senantiasa dicerahkan dan
diberdayakan secara proporsional yang disinergikan dengan
kebenaran wahyu Allah yang bersifat mutlak”, A f’idah dalam makna
yang lain, menurut penulis selain merupakan persenyawaan harmonis
antara akal dengan kalbu, juga merupakan refleksi kehendak manusia
modem yang berkemajuan seperti apa yang dikemukakan Jalaluddin
Rahmat dalam Rekayasa Sosial (Social Engenerring) yaitu apa yang
disebut “Problem Solver” artinya ia mampu mengatasi masalah tanpa
masalah, motto yang selama ini digunakan oleh PT Pegadaian (Peram
Pegadaian).
Para pembaca yang budiman, hakim adalah manusia pilihan yang
secara sengaja diciptakan Tuhan untuk mewakilinya di bumi, karena ia
wakil Tuhan di bumi, hakim mesti dan harus memiliki sifat-sifat yang
dimiliki Tuhan di antaranya A l’adi, Al-Haq, Al-Rahman, Al-Rahim,
Al-Qpwiyy, Al-Matin, Al-Quds, Al-Goffar, yaitu Yang Maha Adil,
Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Yang Maha Kuat, Yang Maha
Kukuh dan Maha Pengampun, steril dari direktiva, dan lain-lain
sebagaimana tergambar dalam sifat Tuhan yang 20 (bagi keyakinan
muslim), di samping memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas
moral mumpuni/akhlakul karimah yang dipadukan dengan ketaatan
rohaniahnya. Kata Hakim dalam bahasa arab satu akar kata dengan
hikmah, dalam pendekatan efistemologis beratti hakim adalah orangorang yang cinta akan kebebasan, kebijaksanaan atau hikmah
sebagaimana para filsuf dan para tasawuf, yang dalam istilah lain hakim
juga dalam dataran keinsyafan jati dirinya ia juga manusia yang harus
mampu membuka tabir (kasyaf) akan misteri di balik alam di mana ia
berpijak. Karena keinsyafan itulah semestinya hakim berada pada
tempat yang mulia dan terhormat (The Honorable Justice) berkenaan
dengan tugas dan kewenangan yang diembannya. Akan tetapi, aspekaspek manusiawi yang mendorong hakim menjadi manusia terhormat
dengan tugas mulia sarat akan tanggung jawab juga harus dipikirkan
negara, yang dalam hal ini berkenaan dengan kesejahteraan
kehidupannya bersama keluarga.
Berkaca dari kasus Antasari Azhar Cs, di mana masing-masing
terpidana tersebut diganjar dengan hukuman sebagaimana Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Februari 2010,
di mana AA dihukum 18 Tahun, WW dihukum 12 tahun dan Sigit
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15 tahun, dan konon kabarnya jaksa akan mengajukan banding. Dalam
hal ini penulis tidak akan mengomentari karena bukan kapasitasnya,
akan tetapi putusan yang diyakini dari sebuah hasil usaha maksimal
majelis hakim, direaksi publik sangat beragam mulai dari keluarga
korban (Nasrudin Zulkamaen) maupun dari keluarga terdakwa, orang
awan dan para pakar hukum pidana yang sempat penulis baca di media
dan lihat di televisi. Ulasan-ulasan dan pendapat tersebut di alam
demokrasi adalah wajar, akan tetapi sampai kapankah bangsa ini
menghormati karya dan tugas besar seseorang tanpa caci maki dan
melontarkan kata-kata tidak puas, selama karya dan tugas ini
dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap derajat
kemanusian dan peradabannya terutama tanggung jawab terhadap
Tuhan Allah YME, atau seperti apa yang dikatakan oleh Gustav
Radbruch (dikutip dari Bambang Sutiyono 2006: 6) bahwa putusan
hakim itu idealnya memliki nilai-nilai dasar (idee desrecht) yang
meliputi tiga unsur yaitu keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum
(rechtsicherkeit), dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit).
Para pembaca yang terhormat, kritisisme menuju arah perbaikan
adalah diperlukan, akan tetap ketika ketidakpuasan yang mengemuka,
menghiasi dan hadir di permukaan dengan atribut caci maki, dengan
menghadirkan simbol-simbol yang justru mendestruksikan peran dan
fungsi manusia sebagai wakil Tuhan (khalifah) di bumi pantaskah
ditampilkan??? jawabannya sekali lagi tentu beragam, namun bingkai
dan karidor tetap harus jadi patokan dalam sebuah jawaban!, atau
memang adakah parameter kepuasaan di dunia ini??, jika memang
kepuasaan itu ada maka sia-sialah Tuhan menciptakan manusia dan
alam semesta ini, karena rivalitas tidak akan terjadi atau tidak ada kata
“fastabiqul khairaat”. Hanya Islam menawarkan konsep qona’ah,
tawakal, dan sabar untuk menyikapi dinamika dan carut marut
kehidupan ini. Kepuasan adalah bentuk lain dari kesempurnaan dan
kesempurnaan hanyalah milik Allah Sang Prima Causa.
Para pembaca yang budiman, sebagai aparatur penegak hukum
(hakim), yang keberadaannya dijamin oleh UUD 1945, harus tetap
yakin dan percaya akan kemandirian dan kemampuan diri sendiri.
Dalam sebuah kisah para aulia yang akan penulis sadur dalam tulisan
ini adalah kisah Sang Maha Guru, seorang Aulia bahkan ada yang
mengatakan sebagai seorang Nabi yaitu Lukmanul Hakim.
Dalam sebuah perjalanan keliling kota dan desa, Ia mengajak
anaknya dengan membawa serta seekor keledai sebagai tunggangannya.
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Lukmanul Hakim naik di atas punggung keledai tersebut, sedangkan
anaknya menuntun keledai itu. Ketika sudah sampai di sebuah kota
yang penduduknya ramai, Lukmanul Hakim terus berjalan dan Ia
beserta anaknya mendengar sekelompok dari penduduk itu berkata
“Alangkah aniayanya orang tua itu, dia enak-enak saja naik keledai
sementara anaknya berkeringat peluh menuntunnya”. Mendengar
pandangan masyarakat yang demikian Lukmanul Hakim turun dari
punggung keledai dan mempersilahkan anaknya naik keledai itu untuk
meneruskan perjalanan, dan sampailah pada sekelompok masyarakat
yang lain, ia dan anaknya terus berjalan dan mendengarkan ocehan
masyarakat tersebut yang mengatakan “Dasar anak tidak berbudi dan
berbakti kepada orang tua, ia enak-enak saja duduk di atas
punggung keledai sedangkan bapaknya disuruh menuntun keledai
tersebut, alangkah tidak berbudinya anak itu!”. Sudah dua qoryah
yang ia dan anaknya lewati dengan dua pandangan yang berbeda.
Sejenak ia hentikan keledai itu kemudian Lukmanul Hakim dan
anaknya berdua naik ke atas punggung keledai itu dan meneruskan
perjalanan, ketika sampai di suatu kota ia mendengar orang-orang yang
berkerumun berkata “Alangkah kejam dan tidak manusiawinya kedua
orang itu, keledai yang kecil dinaiki berdua sampai-sampai keledai
itu kepayahan, di manakah kasih-sayang mereka kepada binatang
itu”, tiga tempat sudah yang ia lalui bersama anaknya dan tiga macam
pula pendapat yang ia dengar tentang kasus yang sama. Lukmanul
Hakim dan anaknya berhenti dan keduanya turun dari punggung keledai
dan keduanya sepakat untuk mengikat kaki keledai itu pada sebuah
kayu pikul kemudian memikulnya bersama-sama, ada juga yang
menyatakan dituntunlah keledai itu bersama-sama, kemudian sampailah
ia dan anaknya di suatu dusun yang ia lewati, lagi-lagi ia mendengar
cemoohan masyarakat yang ia lewati yang menyatakan “Alangkah
bodohnya kedua orang ini, ada keledai sebagai kendaraan untuk
ditumpangi kok malah dituntunnya/dipikulnya”.
Para pembaca yang arif dan bijaksana, sebuah pelajaran menarik
dari kisah ini yang pada akhirnya Lukmanul Hakim berkata kepada
anaknya “Itulah pejajaran berharga yang akan berguna bagimu
helak anakku, bahwa apa yang menurut kita benar belum tentu
benar menurut orang lain, dan bahwa apa yang kita kerjakan, apatah
lagi pekerjaan itu menyangkut orang banyak pasti akan mengundang
reaksi dari masyarakat dan reaksi itu akan sangat beragam baik
bentuk maupunjenisnya, ada pro ada dan yang kontra, oleh karena
itu anakku untuk menghadapi situasi seperti itu diperlukan pribadi
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yang istiq o m a h , tegar, mandiri, dan yakin akan kemampuan diri
sendiri serta senantiasa berpijak pada kebenaran dan keadilan dan
senantiasa lepas dari intrik-intrik syirik, yaitu ketakutan yang dalam
akan kehilangan sesuatu ataukah mencintai sesuatu melebihi
kecintaan terhadap Allah, Tuhan semesta dan pencipta jagat raya
ini”.
Para, pembaca yang terhormat, kasus AA, WW, dan SH serta
kasus yang cukup melelahkan energi bangsa ini, yaitu skandal Bank
Century, mudah mudahan menjadi proses pembelajaran bagi bangsa
ini, ternyata kebenaran itu bisa direduksi dan kebenaran itu relatif
tergantung dari sudut mana ia memandang, seperti kisah orang-orang
buta yang mendefinisikan bentuk gajah. Bagi orang buta yang yang
berhasil memegang telinga gajah, maka seperti itulah bentuk gajah,
akan tetapi bagi orang buta yang berhasil memegang ekornya tentu lain
pula bentuk gajah, dan seterusnya bagi orang buta yang memegang
belalai, kaki, dan perut gajah, maka merekapun akan mendefinisikan
gajah seperti yang ia raba. Ternyata mendefinisikan sebuah kebenaran
itu begitu sulit, akan tetapi sebenarnya apabila fungsi Sam’a, abshor,
dan afidah berjalan, sesungguhnya kebenaran bisa berlaku secara
objektif. Asal setiap insan secara terbuka menyadari keterbatasan yang
dimilikinya, mengutip perkataan almarhum Prof. Dr. Satria Effendi
yang ia kutip dari kitab ‘Almuwafaqot karya Imam Asy-Syatibi, beliau
menyatakan “Bahwa seseorang tidak akan sanggup bisa memahami
maksud redaksi Tuhan secara pasti”.
Sebagai catatan di akhir tulisan ini, maka hakim sebagai salah satu
pilar penegak hukum di samping pilar penegak hukum lainnya (catur
wangsa), kalau tidak memiliki integritas moral yang baik, sikap
istiqomah, tentu akan akan terombang-ambing oleh kehendak
gelombang massa dan kemauan publik yang beragam, kisah Sang Maha
Gum Lukmanul Hakim menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita
bertindak dan bertingkah laku. Gustav Radbruch telah mensyaratkan
tiga unsur putusan hakim yang baik, yaitu berkeadilan (Gerechtikieit),
berkepastian hukum (Rechtsicherkeit) dan bermanfaat (Zwechtmassigkeit). Dan Al-Qur’an yang dibawa Rasulullah menyatakan “Berlaku
adilah kalian, sesungguhnya itu lebih dekat ke taqwa”.
Bagi masyarakat luas, ketika ketidakpuasan atau ketika resistensi
mengemuka janganlah membabi buta, demikian pula para ilmuan dan
para pengamat, ada bingkai dan karidor untuk menyalurkan tanggung
jawab secara santun dalam menyatakan kebenaran dan keadilan, berilah
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kepercayaan dan pertahankan serta pertaruhkan kepercayaan itu sampai
titik darah terakhir karena itu jihad. Ingat ketidakpuasan adalah
manusiawi, akan tetapi akankah kita merasa puas?, bukankah kepuasan
itu puncak dari kesempurnaan, sementara kesempurnaan itu hanyalah
milik Sang Prima Causa, Allah Tuhan YME, semoga.
Terima kasih kepada Varia Peradilan atas dimuatnya tulisan ini,
semoga ada manfa’atnya untuk kita semua, amin.
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KEWENANGAN LEMBAGA YUDIKATIF DALAM
MENILAI GRATIFIKASI BERDASARKAN HUKUM
DAN KEBIJAKSANAAN
H. Dudu Duswara Macmudin

A. BATASAN DAN PENGERTIAN GRATIFIKASI DIKAITKAN
DENGAN ISTILAH LAINNYA
Secara tata bahasa, istilah “gratifikasi” diartikan sebagai uang
hadiah kepada pegawai di luar atau selain gaji yang telah
ditentukan. Secara ekstentif gratifikasi sebenarnya tidak hanya
dalam bentuk uang, melainkan segala benda dan setiap hadiah yang
dapat dinilai dengan uang. Hal ini dapat kita lihat dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, seperti misalnya dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut penjelasan undang-undang tersebut di atas, gratifikasi
adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang,
barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik yang
diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan
dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik.
Di dalam konteks sehari-hari gratifikasi sering kali
disandingkan dengan istilah korupsi, suap, dan penyelenggara
negara, padahal secara yuridis formal gratifikasi termasuk ke
dalam kelompok yang dikategorikan korupsi. Secara historis,
istilah tindak pidana korupsi yang lebih populer dengan sebutan
“korupsi” pada mulanya berasal dari bahasa latin “Corruptio ” atau
“Corruptus ” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan
Perancis "Corruption”, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal
istilah "Korruptie
Secara harfiah, korupsi berarti perbuatan jahat, busuk, atau
kecurangan, sebab itu tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai
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suatu delik akibat dari perbuatan buruk, jahat, rusak, atau suap.
Secara sempit pemahaman korupsi berdasarkan hukum yang
berlaku adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud
memperkaya diri sendiri/orang lain (perorangan/korporasi) yang
dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. Menurut
persepsi hukum ini, definisi korupsi secara gamblang dijelaskan
dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Kompsi tersebut sebanyak 13 buah pasal. Berdasarkan pasal
tersebut, kompsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak
pidana kompsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci
mengenai perbuatan yang dapat dikenakan pjdana penjara, karena
kompsi.
Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana kompsi tersebut pada
dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kemgian keuangan negara;
Suap-menyuap;
Penggelapan dalam j abatan;
Pemerasan;
Perbuatan curang;
Benturan kepentingan dalam pengadaan;
Gratifikasi.

Selain bentuk/jenis tindak pidana yang sudah dijelaskan di
atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan, dengan tindak
pidana kompsi yang tertuang dalam undang-undang tersebut, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Merintangi proses pemeriksaan perkara kompsi;
Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang
tidak benar;
Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan palsu;
Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan
keterangan atau memberi keterangan palsu;
Saksi yang membuka identitas pelapor.

Istilah lain yang sering kali dikaitkan dengan gratifikasi adalah
penyuapan yang populer disebut suap. Dalam praktik sehari-hari
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tidak jarang dijumpai seorang pegawai negeri atau pejabat negara
yang berharap menerima hadiah dari pelayanan yang mereka
berikan. Terkadang pelayanan baru diberikan, apabila ada ‘uang
pelicin’ atau uang jasa. Jangan harap pelayanan publik akan lancar
bila tidak menyerahkan uang pelicin tadi.
Menyikapi sikap tindak yang demikian itu para filsuf ulung di
zaman dahulu kala semisal Plato yang hidup pada tahun 427
sampai dengan 347 SM pemah mempunyai gagasan yang kira-kira
dapat diterjemahkan sebagai berikut. “Bahwa para pelayan bangsa
harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiahhadiah. Mereka yang membangkang dan memang terbukti
bersalah, harus dibunuh tanpa upacara”.” Dengan demikian apabila
kita kaji secara jemih, gagasan Plato tersebut sungguh ideal, sebab
tidak sepantasnyalah seorang pegawai/pejabat menerima hadiah
atas pelayanan yang mereka berikan karena mereka telah digaji,
terlepas dari masalah apakah gajinya cukup atau tidak. Oleh sebab
itu, perlu kiranya ditegaskan dan disosialisasikan, bahwa di zaman
memang sudah terdapat aturan yang tegas tentang gratifikasi ini.
B. ATURAN DAN PROSEDUR GRATIFIKASI
Seperti telah disebutkan di atas bahwa gratifikasi pada saat ini
memang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam
undang-undang yang berkaitan dengan itu intinya dikatakan,
“Bahwa pegawai negeri yang menerima gratifikasi, namun tidak
melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah korupsi”,
lebih jelasnya aturan itu dapat kita lihat dalam Pasal 12B juncto
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah -diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Pasal 12 B Ayat (l)-nya menetapkan bahwa, “Setiap gratifikasi
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya atau
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau
lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan
suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
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b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta
rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan
oleh penuntut umum;
c. pidana bagi pegawai negeri atas penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara
seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dipidana denda paling
sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Dari ketentuan Pasal 12 B Ayat (1) a, b, dan c-nya kita
menjadi tahu bahwa gratifikasi tersebut termasuk kategori
penyuapan atau suap.
Tindak pidana suap dalam bentuk retour commissie atau
pemberian gratifikasi awal mulanya diatur dalam Pasal 418 KUHP
yang berbunyi, “Pegawai negeri yang menerima hadiah atau
perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa
apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan
kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut
pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada
berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman
penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 4.500,00”. Pasal ini kemudian diangkat menjadi
Pasal 11 (penyuapan pasif atau passieveomkoping) dan dikriminalisasikan pasangannya dalam Pasal 13 (penyuapan aktif atau actieve
omkoping) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Pasal 11 tersebut menetapkan bahwa, “Dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
5 (lima tahun) dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji
padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji
tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang
memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan
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jabatannya”. Adapun Pasal 13-nya, intinya menjerat setiap orang
yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan
mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan
atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap
melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana paling lama
3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah).
Ketentuan di atas itu menjadi tidak berlaku manakala
penerima gratifikasi itu sesegera mungkin melaporkan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurun waktu tidak melebihi
batas waktu 30 hari sejak gratifikasi itu diterima. Setelah paling
lambat dalam kurun waktu 30 hari laporan itu disampaikan, Komisi
Pemberantasan Korupsi wajib menetapkan status gratifikasi itu.
Apakah gratifikasi itu dapat menjadi hak milik penerima gratifikasi
(karena tidak berkaitan dengan jabatan penerima) atau malah
menjadi hak milik negara (karena diketahuj gratifikasi itu ternyata
berkaitan dengan jabatan penerima gratifikasi tersebut).
Adapun aturan hukum yang berkenaan dengan hal ini dapat
kita lihat dalam Pasal 12 C Ayat (1), (2), (3), dan (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republic Indonesia Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Bunyi Pasal 12 C itu berbunyi sebagai berikut:
A yat(l), “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan
gratifikasi
yang
diterimanya
kepada
Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.
Ayat (2), “Penyampai laporan sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal gratifikasi itu diterima”.
Ayat (3), “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi
dapat menjadi milik penerima atau milik negara”.
Ayat (4), “Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan penentuan
status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3)
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diatur
dalam Undang-undang
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Komisi

Seperti telah dikemukakan di muka, bahwa masih ada istilah
yang berkenaan dengan gratifikasi, yaitu istilah penyelenggara
negara. Menurut ketentuan yuridis yang diatur dalam Bab I
Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa yang dimaksud
dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam Bab II Pasal 2 Undang-undang tersebut dinyatakan
bahwa penyelenggara negara meliputi:
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
7. pejabat lain yang memiliki flingsi strategis dalam kaitannya
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari uraian ketentuan di atas sesuai dengan judul makalah ini,
maka hakim sebagai unsur yudikatif termasuk ke dalam kriteria
penyelenggara negara yang dibatasi oleh aturan perundangundangan ketika ia menerima hadiah atau gratifikasi.
Namun demikian, pertanyaan yang timbul kemudian adakah
kewenangan lembaga yudikatif dalam menilai gratifikasi
berdasarkan hukum dan kebijaksanaan? Sudah tentu setelah
pemakalah melihat dan membaca serta menganalisis banyak
peraturan yang berlaku dan berkenaan dengan itu, lembaga
yudikatif, khususnya hakim mempunyai kewenangan yang lebih
dibanding instansi penegak hukum lainnya. Hal ini dapat kita lihat
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dan batasan dan pengertian tentang hakim atau lembaga kehakiman
itu sendiri.
Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa.
“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara
hukum Republik Indonesia”. Menurut Pasal 31-nya, “Hakim
adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur
undang-undang”.
Adapun penyelenggara negara dalam lingkungan peradilan
yang berpuncak pada Mahkamah Agung meliputi : Hakim Agung,
Hakim Tinggi, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Yudisial, Hakim
Ad Hoc Pengadilan TUN, HAM, Tipikor, dan PHI, serta Perikanan.
Hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 215/KMA/SK/XII/ 2007.
Berkenaan dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti
yang dikemukakan di atas, hakim sehagai penyelenggara negara
dibatasi juga dengan Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim
yang terakhir kalinya diatur dengan Keputusan Bersama antara
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi
Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SK/IV/2009 dan
02/SKB/P.KY/IV/2009.-Prinsip-prinsip Dasar Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim ini diimplementasikan dalam 10 aturan
perilaku sebagai berikut:
1. Berperilaku Adil;
2. Berperilaku Jujur;
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana;
4. Bersikap Mandiri;
5. Berintegritas Tinggi;
6. Bertanggung Jawab;
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri;
8. Berdisiplin Tinggi;
9. Berperilaku Rendah Hati;
10. Bersikap Profesional.
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Dari kesepuluh aturan berperilaku tersebut di atas, menurut
pemakalah adalah sangat tepat jika ada perkara yang berkaitan
dengan masalah gratifikasi hakim dapat bahkan harus menilai
secara adil, jujur, arif dan bijaksana, serta profesional ketika
mengadili perkara gratifikasi yang berkaitan dengan penyelenggara
negara di luar jabatan hakim yang diatur dengan kebijaksanaan
yang diatur di lembaga negara tersebut.
Namun demikian, ketika seorang hakim dihadapkan kepada
pilihan diterima atau tidaknya hadiah yang diberikan seseorang
kepada dirinya, ia harus menyandarkan diri pada ketentuan
hukum yang berlaku untuk itu dan kepada kesepuluh pedoman
perilaku hakim tersebut. Dengan demikian sebagai seorang hakim
yang predikat “Yang Mulia”, akan tercermin predikat tersebut,
manakala ia mampu menilai dengan arif dan bijaksana mana
hadiah yang merupakan gratifikasi yang berkaitan dengan
jabatannya, mana yang tidak berkaitan dengan jabatannya.
Misalnya, pemberian dari saudara atau teman lamanya ketika ia
ulang tahun atau menikahkan anaknya yang jelas-jelas tidak ada
kaitannya dengan jabatannya itu.
Sudah tentu agar ia tidak mendapat sorotan tajam dari instansi
lain yang ada kaitannya dengan lembaga gratifikasi ini serta untuk
menghindari fitnah di kemudian hari, sebaiknya berkoordinasi dan
melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia.
C. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari uraian yang telah pemakalah paparkan seperti tersebut
di atas, dapatlah kiranya disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
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1.

Bahwa, dengan adanya aturan hukum yang mengatur tentang
gratifikasi ini seyogianya semua pihak termasuk hakim
sebagai unsur lembaga yudikatif, harus mampu melaksanakan
aturan tersebut;

2.

Bahwa, dari ketentuan tersebut lembaga yudikatif khususnya
hakim dapat bahkan harus menilai secara adil, jujur, arif
dan bijaksana, serta profesional dalam menentukan kategori
gratifikasi tersebut. Apalagi yang berkaitan dengan kebijak
sanaan pimpinan lembaga yang bersangkutan.

Adapun saran yang ingin pemakalah sampaikan, adalah
sebagai berikut:
1.

Bahwa seyogianya aturan tentang gratifikasi ini sebanyak
mungkin disosialilasikan kepada lembaga-lembaga terkait dan
masyarakat banyak. Hal ini guna pencegahan agar tidak terjadi
gratifikasi yang bernuansa suap;

2.

Bahwa seyogianya juga negara lebih memerhatikan
kesejahteraan para penyelenggara negara khususnya para
penegak hukum lebili baik lagi, sehingga apabila sudah
dirasakan cukup “take-home p a y” tidak ada alasan untuk
menerima gratifikasi.
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ASAS IMPARSIALITAS
BAGAIKAN MATA AIR KEADILAN

Drs. H. Zulkifli Arief, SH., M.Ag.

Hajat pemenuhan kebutuhan dan pelepas dahaga keadilan terpereik
dari asas “imparsialitas” yang merupakan sumber dan mata air
keadilan. Imparsialitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu impartiality;
ini berarti tidak, partiality adalah partai, impartiality (imparsialitas)
maksudnya tidak berpartai artinya tidak memihak ke pihak m anapun
atau netral.
Salah satu dimensi keadilan itu terletak pada nilai kenetralan hakim
yaitu suatu sikap mental yang merupakan mahkota kepribadian orang
yang mulia yang telah dijanjikan oleh Allah SWT akan memperoleh
limpahan nikmatnya. Kedudukannya disejajarkan dengan para nabi dan
dijadikan sebagai rujukan untuk nilai suatu kejujuran. Kenetralan
sebagai komponen rohani memantulkan berbagai sikap terpuji akan
tetapi terkadang hal ini wujudnya terganjal oleh kepentingan materi
yang didorong oleh keinginan hawa nafsu yang mencelakakan.
Hati nurani yang menjadi bagian dari kekuatan diri seseorang bisa
tak berdaya apa-apa ketika berhadapan dengan kepentingan duniawi
yang tak pernah puas. Hati nurani tak pernah bohong akan tetapi
kebenaran itu sering terhijab oleh keinginan hawa nafsu. Kejujuran dan
kebenaran bukan datang dari luar tetapi adalah bisikan kalbu yang
secara terus-menerus konsisten mengetuk dan memberikan percikan
cahaya Ilahi dalam wujud kebenaran dan kejujuran. Kejujuran dan
kebenaran bukanlah sebuah keterpaksaan melainkan sebuah panggilan
jauh dari dalam yang berbentuk sebuah keterikatan.
Oleh karena asas imparsialitas itu melahirkan suatu sikap
kebenaran dan kejujuran yang sangat erat kaitannya dengan keadilan
sedangkan keadilan itu identik dengan sikap batin dan suara hati
manusia. Proses dan perwujudan keadilan akan banyak mengungkap
dan menyingkap masalah kepribadian seorang hakim dan orisinalitas
atau keaslian dirinya. Memupuk kepribadian yang baik itu merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari perwujudan keadilan. Keadilan adalah
dambaan semua orang tapi tak semua orang yang dapat menikmatinya.
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Ada beberapa ilustrasi sejarah berikut ini yang perlu menjadi bahan
renungan antara lain adalah keengganan Abdullah bin Umar menjadi
hakim menunjukkan bahwa betapa beratnya tanggung jawab seorang
hakim kepada manusia terlebih lagi kepada Allah SWT untuk berlaku
adil. Dikhawatirkan ketidaksanggupannya melaksanakan tugas
peradilan secara sempurna, sehingga para imam yang lain juga
menghindarkan diri dari keterlibatannya dalam dunia peradilan.
Diantara riwayat yang paling menarik dalam hal ini ialah bahwa
anak seorang hakim bernama Hayat bin Syuraih diminta untuk
menjabat jabatan hakim di Mesir. Ketika Amir Mesir menawarkan
jabatan itu kepadanya, dia menolak sehingga Amir memaksanya
dengan hunusan pedang, ketika Hayat melihat hal yang demikian,
Hayat lalu mengeluarkan kunci yang ada padanya seraya berkata “ini
kunci rumahku sungguh aku telah merindukan pertemuan dengan
Tuhan ku”. Ketika Amir melihat tekadnya yang demikian, dia
membiarkannya (Sayid Sabiq: Fikih Sunnah, juz III, h. 410 ).
Munculnya tekad dan prinsip Hayat bin Syuraih yang seteguh itu
barangkali terpengaruh dan termotivasi oleh percikan surat Umar bin
Khaththab kepada Abu Musa al-Asy'ari (sahabat yang menjadi qadhi di
Kufah) yang berbunyi : samaratakanlah manusia dalam pandangan,
kedudukan, dan keputusanmu sehingga tidak ada celah bagi orangyang
terpandangyang menginginkan kamu menyeleweng. Begitujuga tidak
akan putus asa orang yang lemah yang mendambakan keadilanmu (Ibnu
Qaiyim al-Jauziyyah, al-Turk al-Hukmiyyah Fi al-Siyasah alSyar'iyyah, h. 85-86).
Sejalan dengan itu Rasulullah pernah bersabda “siapa saja yang
diserahi tugas sebagai hakim harus berlaku adil dalam ucapan, tindak
tanduk dan kedudukan. Hakim tidak boleh meninggikan suara kepada
salah satu pihak sementara melembutkan kepada pihak lain” (HR.
Ahmad bin Hanbal, al-Daruquthni dan al-Baihaqi).
Surat Umar yang sangat terkenal itu mempakan sumber inspirasi
bagi ahli hukum guna meletakkan salah satu asas penting dari
Hukum Acara Perdata yaitu asas imparsialitas. Asas ini bukan mutlak
milik seorang hakim dalam lingkungan tertentu pada lembaga peradilan
akan tetapi adalah milik semua hakim karena dari asas ini akan
melahirkan rasa keadilan yang sempurna dan sifat adil itu bukan pula
mutlak milik dari golongan tertentu akan tetapi milik bersama seluruh
umat secara universal. Apabila keadilan itu bisa diciptakan oleh suatu
golongan, kenapa tidak bisa diterima oleh golongan lain karena
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keadilan itu bisa datang dari mana saja. Hal ini sejalan dengan pendapat
Ibnu Taimiyyah yang mengatakan bahwa sesungguhnya pemimpin
dan hakim merupakan bayang-bayang dari wakil Tuhan di muka bumi
(Ibnu Taimiyyah : al-Siyasah al-Syari'ahji Ishlah al-Ra'yi wa alRa'iyyah, h. 174).
Lebih jauh Ibnu Taimiyyah cenderung berpikir substantif
sebagaimana yang dikutip oleh Nurcholis Madjid : bahwa Tuhan
mendukung kekuasaan yang adil meskipun non-Islam dan sebaliknya
tidak memberikan tempat, ruang dan waktu pada peuguasa/liakim yang
zalim meskipun Islam. Dunia akan tetap bertahan dengan keadilan
sekalipun non-Islam dan tidak akan bertahan dengan kezaliman atau
dengan ketidakadilan sekalipun Islam (Nurcholis Madjid, Pintu-pintu
Menuju Tuhan, h. 258).
Rasa dahaga para pencari keadilan terhadap nilai-nilai keadilan dan
kebenaran semakin bertambah ketika citra peradilan telah dicemari oleh
oknum oknum hakim yang tidak lagi mengedepankan asas imparsialitas
karen terdorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang bersifat
keduniaan Kadangkala kepentingan sesaat itu dapat menghijab dan
menjadi dindin pembatas antara tuntutan hati nurani dengan pengaruh
hawa nafsu. Sebaliknya dahaga keadilan itu akan terobati apabila
seorang hakim menyadari akan arti sebuah asas imparsialitas yang
dijadikan sebagai acuan moral dalam mewujudkan keadilan.
Mengukur suatu keadilan bukanlah suatu pekerjaan mudah karena
masing-masing orang berhak untuk membuat definisi tentang keadilan
namun suatu prinsip yang tidak bisa diabaikan adalah suatu putusan itu
harus dapat menyelesaikan sengketa dan menimbulkan ketenteraman
bagi masyarakat. Sedangkan keadilan dalam Al-Qur'an seperti kata :
°'> 4 ' dalam Surah al-Hadid ayat 24 secara semantik sekurangkurangnya bermakna “sikap dan perlakuan yang sama” dan “seimbang”
dalam arti yang pertama adil merupakan lawan dari zalim sedangkan
arti yang kedua adil merupakan lawan dari kekacauan. Secara
konseptual keadilan itu dalam Al-Qur'an memiliki dimensi yang sangat
luas baik dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, negara, dan
bahkan sesama manusia.
Makna imparsialitas di dalam menegakkan keadilan memperjelas
dan mendorong cita-cita keadilan itu berlaku secara aplikatif
dalam peradaban dan realitas kehidupan manusia. Upaya mewujudkan
keadilan berarti memberi hak kepada yang berhak menerimanya
sebagai salah satu bentuk parameter keadilan sebagaimana

775

diamanahkan oleh Allah dalam Surah an-Nisa' ayat 58 :
“Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya kamu semua menunaikan
amanah kepada yang berhak (menerimanya) dan apabila kamu
menghakimi diantara manusia hendaklah kamu menghakimi dengan
adil. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya yang memberi
petunjuk kepadamu semua tentang hal itu, sesungguhnya Allah Maha
Mendengar dan Maha Melihat. ”
Dalam kaitan ini Sayyid Qutub mengungkapkan keadilan
merupakan undang-undang yang mutlak harus dilaksanakan, keadilan
yang mesti dilaksanakan itu bukan keadilan yang cenderung kepada
hawa nafsu yang mengutamakan cinta kasih dan kebencian atau yang
membedakan kaya dan miskin, kuat dengan lemah. Keadilan itu adalah
mengukur dengan ukuran satu untuk semua dan menimbang dengan
timbangan yang satu untuk keseluruhan (Sayyid Qutub : Fi Zhilal alQur'anjus ke-4, h. 278).
Agar individu-individu masyarakat dan para pencari keadilan dapat
meraih kebahagiaan dan ketenteraman dalm bentuk yang lebih baik
maka hak-hak preferensi atau hak-hak prioritas itu mesti dipelihara.
Pengertian keadilan seperti itu terpercik dari asas imparsialitas dan
diakui oleh hati nurani semua orang sedangkan titik prinsip yang
berseberangan dengan itu adalah kezaliman yang ditolak oleh hati
nurani semua orang pula.
Penyair Mawlawi pemah mengatakan :
- Apakah keadilan? menempatkan sesuatu pada tempatnya
- Apakah kezaliman? menempatkan sesuatu bukan pada
tempatnya
- Apakah keadilan? engkau siramkan air kepada pohon
- Apakah kezaliman? engkau siramkan air kepada duri
- Sungguh akan merusak permainan bila meletakkan raja di
tempat bidak (Murtadha Muthari : Keadilan Ilahy Asas
Pandangan Dunia Islam, penerjemah : Agus Efendi dari judul
a s li: al-Adl al- Ilahy, h. 57).
Metode apapun yang dapat mengedepankan asas imparsialitas maka
metode itu akan dapat mewujudkan keadilan sebaliknya metode apa
saja yang menge-sampingkan asas itu berarti terjauh dari keadilan dan
ketika itu hajat terhadap penerapan asas imparsialitas menempati
tempat darurat apabila tidak ada sesuatu itu atau dikesampingkan maka
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rusaklah kehidupan dan hak-hak manusia sebagai tiang dan pilar
ketenteraman.
Agar prinsip asas imparsialitas dalam Hukum Acara Perdata itu
langgeng dalam dunia peradilan maka visi asas tersebut harus direntang
sedemikian jauh kalau kita menginginkan relevansi yang berjangka
permanen dalam keseharian seorang hakim. Dalam hal ini bukan hanya
telaah yang diperlukan akan tetapi juga segera menerapkan hal-hal yang
substansial dari nilai-nilai keadilan agar dapat diketahui bahwa wujud
keadilan bukanlah sekadar konsep dan teori belaka melainkan harus
teraplikasi contoh konkret pelaksanaannya di dalam kehidupan yang
nyata.
Suatu aktualisasi dari roh kebenaran adalah pengupayaan secara
bersungguh-sungguh memaksimalkan energi batin yang dipancarkan
roh misteri yang tidak dapat ditangkap oleh indrawi dan tidak
terpenjara oleh dimensi-dimensi atau ukuran bendawi bahkan
sebaliknya roh itu mampu mengatasi ruang dan waktu memancar dari
cahaya imparsialitas yang disemai dari bayang-bayang sebagai wakil
Tuhan ke seluruh alam semesta yang semua ini diharapkan mejadi
kontribusi berharga bagi insan-insan peradilan dipancarkan dari prinsip
asas imparsialitas yang membias ke dalam sikap dan perilaku para
hakim bagaikan pancaran mata air keadilan.
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KEADILAN ADA PADA PENGADILAN
H.M. Abdi Koro
Mengamati dan mencermati apa yang menjadi tren dan mengemuka
sepanjang bulan September, Oktober, November 2009 ini. Perhatian
seluruh komponen masyarakat baik masyarakat pedesaan, masyarakat
perkotaan, masyarakat cendekiawan, masyarakat politik, dan
masyarakat yang peduli hukum (masyarakat hukum), dan lain-lain,
strata dalam masyarakat yang majemuk ini. Satu hal yang sangat
menyita perhatian publik secara keseluruhan ialah kasus Bibit-Chandra
(pimpinan KPK nonaktif), mari kita simak beberapa hal yang
berkembang :
• Kasus Bibit-Chandra versi P olri:
Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri
dengan jajarannya, bahwa Kepolisian RI telah mengantongi buktibukti yang cukup, Kapolri dengan rinci dan gamblang memaparkan
bukti-bukti yang dimaksud dan secara kronologis terhadap peristiwa
pidana yang dilakukan oleh pimpinan KPK nonaktif dalam hal ini
Bibit dan Chandra. Oleh Kapolri siap mempertanggung-jawabkan
baik secara hukum maupun di hadapan Allah SWT kelak ini
dilakukannya untuk meyakinkan publik (masyarakat) pokoknya
malam itu opini sebagian publik terbangun dengan positif tentang
hasil kerja polri, termasuk Komisi III DPR yang memberikan
apresiasi tapi bukan memihak polri, tapi memberikan kesempatan
polri untuk membuktikannya.
• Kasus Bibit-Chandra versi Kejaksaan Agung :
Dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung RI,
kembali kepada masyarakat dipertontonkan, bahwa Kejaksaan
Agung pun mendukung hasil penyelidikan dan penyidikan dari polri,
dan telah memberikan petunjuk beberapa hal yang harus diperbaiki
dan dilengkapi dalam BAP Penyidik dengan menerbitkan SK P -19
dikembalikan ke polri untuk dipenuhi petunjuk tersebut.
Bahkan Kejaksaan Agung mejamin bahwa perkara ini telah
mempunyai bukti yang kuat, bukan bukti mutlak (istilahjaksa
Agung) dan bertekad untuk meneruskan perkara ini ke pengadilan
setelah dianggap mempunyai bukti yang cukup dan kuat.
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Perlu diketahui alat-alat bukti yang diakui dalam hukum pidana kita
adalah Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang
KUHAP.
Ayat (1):
“Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli;
c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa.”
Ayat (2) :
“Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”
Bahwa Jaksa Agung juga tetap akan memerhatikan rekomendasi dari
Tim 8, Tim Pencari Fakta. Hal ini membuktikan bahwa Jaksa Agung
juga tidak mengabaikan masukan-masukan dari semua komponen
masyarakat. Bahkan Jaksa Agung mempertaruhkan jabatannya
sebagai Jaksa Agung, kalau memang ini ada rekayasa dalam
Penegakan Hukum tersebut artinya siap mundur. Oleh karena
berkeyakinan yang begitu teguh dari Jaksa Agung tersebut sebagian
masyarakat masih tetap percaya kepada Kejaksaan Agung.
Bahwa pasal yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra ialah Pasal
12 huruf e, UU No. 31/1999, terkait pemerasan Pasal 23 tentang
Penyalahgunaan Wewenang UU No. 31/1999 yang telah diubah
menjadi UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
• Kasus Bibit-Chandra versi Tim 8 (Tim Pencari Fakta):
Keppres Tahun 2009 membentuk Tim Independen untuk mencari
atau menemukan fakta yaitu untuk menyikapi gejolak politik
dan keresahan masyarakat tentang tuduhan masyarakat bahwa
telah terjadi kriminalisasi terhadap KPK bahkan yang dituduh
secara terang-terangan untuk mengkriminalkan KPK, setelah
diperdengarkan bukti rekaman di Mahkamah Konstitusi antara
oknum Wakil Jaksa Agung A.H. Ritonga, oknum Susno Duadji,
Kabad Reskrim Mabes Polri Ong Yuliana Gunawan dan Maskot
dalam pembicaraan adalah Anggodo. Hal ini oleh' banyak pihak
ditengarai mengindikasikan kriminalisasi dilakukan oleh Polri dan
Kejaksaan Agung.
Bahwa sebelumnya juga oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
melalui media televisi menjelaskan bahwa hati-hati dalam
mempergunakan istilah “kriminalisasi” seperti kriminalisasi KPK,
Kriminalisasi Pers, dan Kriminalisasi Lembaga Kepresidenan, hal ini
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Beliau tidak paham, jangan barangkali yang dimaksud kriminalisasi
orang perorang bukan kriminalisasi lembaga (kelem-bagaan).
a. Kasus Pemerasan
Fakta dan proses hukum yang dimiliki penyidik polri tidak cukup
bukti.
b. Kasus Penyuapan
Penyidik polri terputus pada aliran dana dari Anggodo Wijoyo
kepada Ary Muladi tidak ada bukti aliran dana sampai ke tangan
pimpinan KPK.
e. Kasus Penyalahgunaan Wewenang
Jika dipaksakan ke pengadilan secara hukum akan lemah karena
menggunakan Pasal Karet.
Batasi rekomendasi dari Tim 8 (Trm Pencarr Fakta) tersebut kalau
boleh dikatakan adalah persentase dari sebagian rakyat Indonesia
(termasuk beberapa LSM) yang peduli terhadap penegakan hukum
yang bersih dan berwibawa. Dan hams diingat Tim 8 (Tim Pencari
Fakta) bukan lembaga atau institusi penegak hukum tapi
perpanjangan tangan presiden melalui keppres.
• Kasus Bibit-Chandra versi Komisi IH D P R :

DPR sebagai wakil rakyat sangat diharapkan memberikan
pencerahan dalam menyikapi kemelut yang timbul atas gesekan
politik akibat perseteruan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung.
DPR sebagai Lembaga Negara hams arif dan bijaksana, melalui
Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman m enilai:
“Rekomendasi Tim 8 (Tim Pencari Fakta) agak bias, Tim 8 (Tim
Pencari Fakta) bertugas mencari bukan untuk memberikan penafsiran
atau memberikan penilaian yuridis atas fakta yang ditemukan Tim 8
(Tim Pencari Fakta). Tim 8 (Tim Pencari Fakta) telah memanfaatkan
presiden untuk mendahului dan mengambil alih wewenang lembaga
peradilan yang memiliki otoritas absolut untuk menilai dan
memutuskan apakah bukti yang dipakai secara yuridis kuat atau tidak
(Kompas, Selasa, 10 November 2009).”
Bahwa dari rapat kerja DPR dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung
serta LSM, dan lain-lain, dapat ditarik kesimpulan bahwa DPR
sebagai Wakil Rakyat agar kasus kisruh Bibit-Chandra dapat dilihat
secara jernih dan jelas yaitu mem-beri kesempatan kepada Polri dan
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Kejaksaan Agung untuk membuktikan hasil penyidikannya dan
dakwaannya melalui proses persidangan di meja hijau pengadilan.
• S olu si T erh ad ap B A P yan g D icab u t/D itarik :

Ada yang menarik dalam kasus pidana yang melibatkan unsur
pimpinan KPK tersebut dilansir beberapa media pada persidangan
Antasari pada hari Selasa, 10 November 2009 di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, di mana Wilyardi Wilard menarik keterangannya
sebagai saksi pada BAP yang lalu dan membuat keterangan baru
atau mencabut keterangan kesaksian yang lalu, sebenarnya tentang
menarik BAP pada persidangan hal ini sudah biasa terjadi, tapi
yang menarik di sini oleh karena perkara ini menarik perhatian
masyarakat bahkan seluruh rakyat Indonesia menontonnya karena
figur yang diadili adalah petinggi-petinggi hukum. Nah, bagaimana
mengatasinya? Terpulang kepada kearifan dan kebijaksaan majelis
hakim yang mengadilinya. Hakim senior sudah banyak pengalaman
seperti itu. Mungkin majelis hakim akan mengujinya dengan
memanggil pihak penyidik dan atasan penyidik dan lain-lain dengan
jalan mengkronfontir di antara mereka bersama dengan alat-alat
buktinya dalam BAP dan tambahan alat bukti kalau ada. Lalu majelis
hakim akan menilai keterangan-keterangan tersebut, siapa yang
berbohong dan siapayang merekayasa, siapa yang menekan dan lainlain. Dan di situ akan kelihatan secara gamblang. Ada kemungkinan
Ari Muladi juga akan dinilai keterangannya di persidangan oleh
majelis hakim, apakah BAP pertama yang benar atau BAP kedua
yang salah atau sebaliknya. Itulah sebabnya kami sarankan perkara
Bibit dan Chandra perlu diteruskan ke pengadilan untuk menguji
kesaksian Ari Muladi.
• K ead ilan A d a p ad a P en gad ilan :

Bahwa gonjang-ganjing pendapat seperti yang saya utarakan di atas
tidak ada jalan lain selain mengujinya melalui pengadilan yang
bersih dan transparan. Di sinilah akan diuji segala bukti, argumentasi
yang di kemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum vs. Penasihat Hukum
Bibit-Chandra semua yang tidak ter-ungkap akan diungkapkan oleh
hakim di meja persidangan. Jaksa Penuntut Umum dengan
Terdakwa/Penasihat Hukum akan mengadu argumentasi, sehingga
rakyat seluruh Indonesia akan melihat apa yang sebenarnya telah
terjadi, tidak ada yang akan ditutup-tutupi. Di sinilah penegakan
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hukum yang sebenarnya yaitu “KEADILAN ADA PADA
PENGADILAN” persentase sebagai negara hukum yang berdaulat.
Memang dapat dipahami oleh beberapa pihak yang khawatir
bahwa bilamana kasus ini sampai ke pengadilan, begitu surat
dakwaan dibacakan, maka berubahlah status Tersangka kepada Bibit
dan Chandra menjadi Terdakwa, dan sesuai UU No. 30/2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi, maka terhadap Bibit dan Chandra
akan diberhentikan secara permanen ataukah Kejaksaan Agung
juga dapat menerbitkan SP-3 sebagaimana yang direkomendasikan
oleh Tim 8 (Tim Pencari Fakta) in cassu memang dimungkinkan
oleh Pasal 140 KUHAP Ayat (2) huruf a: “Dalam hal penuntut
umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata menuangkan hal
tersebut dalam surat ketetapan”. Huruf d, apabila kemudian ada dan
ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan
penuntutan terhadap Tersangka.
Akan tetapi, menurut saya justru di meja hijaulah akan diuji
kebenaran yang diperdebatkan selama in i:
a. Apakah Bibit dan Chandra betul-betul bersih dan tidak terlibat
seperti apa yang dituduhkan selama ini?
b. Apakah tuduhan atau anggapan masyarakat bahwa ada
kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra ada atau tidak?.
c. Bahwa apakah temuan Tim 8 (Tim Pencari Fakta) betul atau
benar seperti apa yang direkomendasi kepada presiden?
d. Bahwa apakah penyidik polri dan Jaksa Penuntut Umum dapat
membukti-kan dakwaannya atau tidak?
e. Bahwa apakah desakan dan diikurigan Komisi III DPR kepada
polri dan Kejaksaan Agung memang beralasan atau tidak?
f. Dan yang terpenting dari kesemuanya itu di meja hijau inilah
melalui palunya hakim akan ditemukan kebenaran hakiki atau
kebenaran materiil “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa” irah-irah dalam setiap putusan pengadilan, yang
mengandung arti filosofis yang sangat mendalam, bahwa hakim
di dalam memtuus perkara bertanggung jawab kepada Tuhan
Yang Maha Esa, juga bertanggung jawab kepada negara dan
bertanggung jawab kepada hati nuraninya sendiri, tidak
bertanggung jawab kepada atasannya (KPN) yang menunjuknya
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memegang perkara a quo, hakim mandiri dalam memutus
perkara.
• Bahwa mengenai keterlanjutan pemberhentian secara permanen
terhadap Bibit dan Chandra bilamana dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tidak terbukti, dan hakim menghukum bebas (vrijspraach),
maka melalui undang-undang (KUHAP) namanya dapat dipulihkan,
bahkan dapat minta ganti rugi dan untuk kembali bekerja sebagai
pimpinan KPK juga dimungkinkan melalui keputusan politik
presiden.
• Sedangkan akibat yang paling fatal adalah pada Kapolri dan Jaksa
Agung karena ini menyangkut kredibilitas dan kepercayaan
masyarakat artinya kalau Bibit dan Chandra sampai diputus bebas,
maka citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan
Kejaksaan Agung akan ambruk. Ini sangat memalukan dan
berbahaya dan giliran presiden akan memberikan penilaian terhadap
kinerja Kapolri dan Jaksa Agung sanksi apa yang akan diberikan
kepada keduanya, itu tergantung presiden.
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RESPECTED JUDICIARY, K E P A T U H A N H U K U M
U N T U K J U S T IC E Y A N G B E R E T IK A

Ign. Ridwan Widyadharma, SK , MS., Ph.D.

Derap perkembangan masyarakat juga mendorong dan
menghasilkan proses intelektualisasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Dalam bidang hukum, proses intelektualisasi masyarakat yang melek
hukum dan beretika melaju untuk melek dalam sopan santun, dalam
menjalankan hukum juga dapat disebut dalam proses secara
proporsional, bersih dan benar, atau disebut santun dalam hukum, untuk
dapat dicapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya dan beretika.
Demikian kesemuanya diharapkan kesadaran hukum yang santun
dalam menjalankan hukum tentunya berkembang ke arah “ KepatuhanHukum” , untuk mencapai suatu High Degree o f Justice yang beretika.'
Berbagai pemikiran telah bergulir tentang hukum, penanganan
hukum dan penegakan hukum. Gagasan tentang penegakan hukum
dalam suatu masyarakat yang mendambakan hukum dan keadilan, yang
diidam-idamkan telah melahirkan aneka persepsi dan perspektif tertuju
untuk kehidupan masyarakat yang damai dan berkeadilan.
Dalam rangkaian tersebut di atas, maka pada kehidupan sosialpun
menawarkan berbagai bentuk dan cara, serta sesuatu yang diharapkan
untuk mendorong bekerjanya hukum yang santun atau dapat disebutkan
bekerja dengan orientasi kritis dengan suatu keterampilan intelektual.
Ini memiliki arahan bahwa orientasi kritis dengan suatu ketrampilan
intelektual untuk membawa pada suatu harapan tentang kesadaran
tanggung jawab “abdi dalem” hukum agar selalu bekerja dengan
pemikiran kritis juga bermorality.
Di sini dapat dipahami kemudian, bahwa pemikiran yang kritis
juga bermoral ini membawa, bahwa orientasi kritis dengan
keterampilan intelektual, dan kemudian juga dijalankan dengan suatu
tanggung jawab dari si Profesional, melahirkan keperanan yang
diwajibkan si Profesional Hukum sesuai dengan hukum dan kode
etiknya.
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Sikap dan perilaku tersebut juga diharapkan menempatkan dan
menggerakkan agar partisipasi profesi hukum sebagai penegak hukum
dalam peningkatan wibawa penegakan hukum. Karena partisipasi
hukum kemudian memiliki pengertian dan identitas tertentu, yang
dalam suatu proses penegakan hukum, walaupun bukan menjadi satusatunya instrumen tunggal.
Oleh karena itu, ada pandangan dan pedoman yang banyak dianut
dalam masyarakat bahwa penegak hukum atau si Profesional Hukum
dalam melaksanakan tugasnya harus wajib mempunyai tanggung jawab
moril dilakukan - dijalankan, meliputi secara internal dan eksternal.
Maka peran dalam kehidupan penegakan hukum selalu dibayangi
dengan sikap bahwa peran serta para Profesional Hukum harus dapat
dilakukan dengan baik, jika dalam praktik perjalanan/mekanisme
hukum tersebut mendapat dukungan yang mantap dari kode etik para
pelaku hukum.
Walaupun yang akan dikemukakan tersebut bukan dalam ranah
profesi hukum, akan tetapi dapat dijadikan acuan tentang bagaimana
harapan agar etika itu wajib berperan dan diperankan, agar dapat
melestarikan serta meneduhkan suasana dengan bekerja berpedoman
etika. Hal mana tersebut dapat disimak dalam majalah Tempo, Edisi 1824 Januari 2010 sebagai berikut :
DIMANA ETIKA ANGGOTA PANSUS
Hak angket perlu digunakan secara maksimal. Bukan berarti sopan
santun dalam memeriksa harus ditinggalkan.
Pelajaran mendesak yang hams diberikan kepada wakil rakyat
di Senayan adalah bagaimana bersikap sopan terhadap tamu.
Selama ini mitra kerja wakil rakyat, termasuk para menteri, sering
kerja wakil rakyat, termasuk para menteri, sering mengeluh soal
adab anggota Dewan dalam acara dengar pendapat. Mereka
diundang ke Senayan hanya untuk dicecar dengan cara yang
meninggalkan tata krama.
Kini, setelah berhari-hari Panitia Khusus Hak Angket Bank
Century bekerja, secara terang benderang masyarakat menjadi
saksi bahwa keluhan itu ternyata benar. Anggota Panitia Khusus,
dengan kepercayaan diri kelewat besar, bertindak tak patut
terhadap para saksi. Ketidaksopanan dalam mengajukan
pertanyaan - baik retorika, bahasa tubuh, maupun bahasa ucap -
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sudah memprihatinkan. Mantan Ketua Umum Muhammadiyah
Syafi’l Ma’arif misalnya, secara terbuka meminta agar tata krama
mengajukan pertanyaan diperbaiki. Di Internet - temtama lewat
Facebook - keprihatinan berubah menjadi kecaman. (Majalah
Tempo, Edisi 18-24 Januari 2010)
Walaupun dikutipnya tersebut di atas “D im an a E tik a A n ggota
tersebut sangat berbeda dengan uraian yang dikemukakan.
Akan tetapi, di sini dapat diketahui bahwa peran etika dibutulrkan di
semua sektor pergaulan dalam masyarakat nyata. Sehingga dengan
rangkaian tersebut di atas, ternyata bahwa kesatuan pandangan hams
Respectable (terhormat dan patut) untuk bekerjanya penegak hukum
terhadap perangkat hukum, juga hams diarahkan dan dijadikan
kesatuan pandang dalam memahami, menerapkan, dan menerjemahkan
keinginan hukum dengan tidak meninggalkan etika temtama kode etik.
P a n su s”

Oleh karenanya, dalam kehidupan hukum juga nyata seperti di
pengadilan, wajibnya hams ada, sekaligus juga terkait dengan Rule of
Law yang diidam-idamkan, agar tegak benar berjalan. Ini
membutuhkan bekerja dengan etis dalam peran beretika dan berkode
etik, serta hams selalu Respected Judiciary. Sekaligus dapat disebutkan
dan diharapkan demikian, yang kemudian dibebankan pada para
penegak hukum. Oleh karenanya dapat digarisbawahi bahwa
profesional dalam hukum suatu responsibility (tanggung jawab) dalam
melaksanakan tugasnya hams mempunyai tanggung jawab moral dan
sosial secara internal dan eksternal. Dapat juga kelanjutannya
diformulasikan bahwa sikap dan perilaku para abdi dalam hukum hams
dapat menampilkan peran dan tindakan-tindakan yang patut diteladani,
dan menjadi pola yang dijadikan panutan.
Bahkan formulasi tersebut yang dikategorikan tersebut di atas juga
membawa kemudahan guna mencapai kesatuan pandang. Kesatuan
pandangan dalam arti suatu knowing (pengetahuan dalam kepastian)
tentang kesesuaian antara pengetahuan dan pelaksanaan tugas dalam
perkembangan suatu budaya manusia.
Maka ini tepat dengan pemikiran John Naisbitt (2006: 18), yang
mem-bukukan pandangannya bahwa :
“A person can keep only so many problems and concerns in his or
her head or heart at any one time, just a society can deal with only
a certain number o f consideration at any one time. ”
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Karena itu tegaknya kebenaran keadilan hanya dapat berjalan
jika pelaksanaannya bekerja etis, beretika dan pedoman pada kode etik
profesinya, karena hal tersebut diharapkan dan disyaratkan wajib oleh
masyarakatnya. Secara konkret dikatakan bekerja dengan Respected
Judicary.
Walaupun bekerjanya hukum dan masyarakat yang wajib
dijalankan oleh para ahli dalam hukum secara singkat dikatakan
Respected Judiciary, ini sekaligus menarik dan patut dipahami juga
aspek moral dan etika dalam penegakan hukum, yang artinya juga
dijabarkan bahwa dalam penegakan hukum tersebut yang menjadi
perhatian dan pedoman bekerja si Profesional Hukum adalah bekerja
dengan moral dan etika. Ini memiliki arti bahwa moral berarti nilai-nilai
dan norma yang menjadi pegangan bagi setiap orang atau beberapa
orang dalam mengatur tingkah lakunya serta kemudian menyangkut
artian apakah yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar serta apa
yang salah. Sedangkan etika adalah Nilai dan Norma-Moral adalah
patokan-patokan bagi penilaian baik atau buruk terhadap suatu
perbuatan manusia.
Lepas dari hal tersebut di atas, maka secara umum biasanya
disebutkan bahwa moral dan etika adalah Norma Nilai bagi setiap
manusia dalam bertingkah laku sehari-hari di dalam masyarakatnya
dalam rangka pergaulan hidupnya.
Demikian memberi kejelasan, bahwa yang terpenting dalam
konsep Professional Responsibility - tanggung jawab seorang
profesional tidak hanya usaha penyingkapan hukum, penegakan hukum,
dan usaha peningkatan moralitas hukum dalam ranah hukum etika/kode
etik. Tetapi dalam kemauan dari Respected Judiciary dalam penegakan
hukum (= Rule o f Law) agar hukum oleh para abdi hukum diusahakan
sepadan mungkin dengan perasaan keadilan masyarakat. Karena
perasaan keadilan menjadi tumpuan harapan masyarakatnya.
Keterlibatan kepercayaan terutama public trust (kepercayaan
masyarakat) akan kemudian tumbuh dan kemudian penegakan hukum
sekaligus akan terlihat sangat bersentuhan dengan moral dan etika
sehingga membaur dan mewarnai si profesional terutama mewujudkan
kejujuran (fairness) dalam perilakunya yang adil (equitable).
Keadilan merupakan tujuan dari kehadiran hukum. Sedangkan
apapun teori keadilan yang direferensikan dalam kehidupan hukum dan
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masyarakat, harus mencakup tentang Fairness - Kejujuran, Equality Persamaan, dan Sikap Tidak Memihak - Impartiality.
Hal tersebut terjadi dan terarah karena kehidupan hukum dan
profesionalnya dipaksa bersentuhan dengan moral dan etika. Dalam
kenyataan tentang penegakan hukum, maka si profesional sering
dikatakan bahwa like a set o f ethical requirements, dan ini disimpulkan
demikian, karena bagi setiap orang terutama si profesional hukum, etika
dapat digunakan sebagai alat untuk atau memecahkan dilema dilema
yang dihadapinya secara etis dalam kehidupan hukum untuk mencapai
keadilan.
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LAPORAN TAHUNAN
M A H K A M A H A G U N G R E P U B L IK IN D O N E S IA
P E R IO D E 2009

I.

L A N G K A H D A N K E B IJA K A N P E M B A R U A N P E R A D IL A N

Dalam periode 2009 ini Mahkamah Agung telah melakukan
berbagai langkah strategis di bidang pembaruan. Sebagian langkah
torsobut tolah diawali pada periodo scbolumnya dan dilanjutkan di
tahun ini. Pada prinsipnya langkah yang diambil oleh Mahkamah
Agung dalam pembaruan merupakan suatu konsekuensi logis
dengan dicanangkannya Agenda Pembaruan yang terangkum
dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan dan Kertas Kerja
Pembaruan yang dimulai pada tahun 2003.
Program signifikan yang dilaksanakan pada tahun ini dan
merupakan program prioritas baik di Mahkamah Agung maupun
badan-badan peradilan di bawahnya antara lain adalah :
1.

P rogram K eterb u k aan In form asi d i P engadilan

Selama tahun 2009, dilaksanakan berbagai kegiatan persiapan
oleh Mahkamah Agung terkait dengan pelaksanakan
pelayanan informasi dan pengaduan. Mulai dari penyusunan
panduan, pembekalan petugas informasi dan pengaduan, serta
penyempurnaan sistem informasi dalam rangka membangun
meja informasi yang ideal.Selanjutnya pada tanggal 29 Juni
2009, Ketua Mahkamah Agung RI secara resmi membuka
meja informasi yang ada di lobi Mahkamah Agung sebagai
acuan (benchmark) pengembangan meja informasi di daerah.
Untuk meminimalisir interaksi antara para pihak dengan
jajaran peradilan maka berbagai jenis permintaan informasi
dan kebutuhan publik lainnya diarahkan untuk dilayani oleh
petugas di meja informasi yang terletak di lobi belakang
Mahkamah Agung. Selain itu Mahkamah Agung juga
melakukan penambahan jumlah personil keamanan yang ada
serta alat-alat pengamanan seperti kamera cctv, sensor
pengaman di pintu masuk, dan sebagainya. Seluruh personil di
Mahkamah Agung RI juga diwajibkan untuk menggunakan
tanda pengenal resmi (name tag) sehingga memudahkan
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pengawasan dan meningkatkan keamanan di lingkungan
Gedung Mahkamah Agung RI.
Di meja informasi terdapat berbagai jenis informasi, baik yang
tersedia setiap saat, maupun disediakan dalam jangka waktu
tertentu setelah permohonan informasi disampaikan oleh
Pemohon. Jenis informasi yang dapat diakses langsung antara
lain informasi mengenai profil Mahkamah Agung dan para
pejabat terkait, alur perkara di Mahkamah Agung, status
perkembangan penyelesaian perkara, putusan, mekanisme
penanganan pengaduan masyarakat, dan sebagainya. Berbagai
informasi ini juga dapat diakses langsung oleh masyarakat
melalui
website
Mahkamah
Agung
RI
www.
mahkamahagung.go.id Sedangkan informasi yang disajikan
dalam jangka waktu tertentu diantaranya menyangkut hasil
akhir pengaduan masyarakat (sifatnya rahasia sehingga
aksesnya terbatas hanya pada pihak-pihak terkait saja misalnya
pelapor, dsb), mutasi dan promosi, dan sebagainya.
Secara prinsip, mandat dari SK 144 adalah memberikan
kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi
di pengadilan sehingga akses publik tersebut tidak sematamata dilihat dari bentuk fisik meja informasi yang ada di
pengadilan tapi sejauhmana Pengadilan yang bersangkutan
dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sejalan dengan
mandat SK 144 dan kebutuhan masyarakat khususnya para
pencari keadilan.
Mengacu pada benchmark di tingkat Mahkamah Agung RI,
beberapa pengadilan pada tahun 2009 mulai mengembangkan
meja informasinya masing-masing. Diantaranya 5 (lima)
Pengadilan Percontohan di lingkungan peradilan umum
(Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri
Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri
Makassar, Pengadilan Negeri Medan), Pengadilan Negeri
Bogor, Pengadilan Tinggi Bandung, dsb, Pengadilan Tinggi
Banda Aceh dan beberapa Pengadilan Negeri di wilayahnya.
Sedangkan di lingkungan peradilan agama beberapa meja
informasi yang sudah berjalan diantaranya dapat ditemukan di
Pengadilan Agama Jakarta Utara, Pengadilan Agama
Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan sebagainya.
Secara bertahap diharapkan pengadilan di lingkungan

peradilan lainnya juga dapat meningkatkan akses atas
informasi ini.
Selain itu telah dilaksanakan pula pengembangan Materi
Standar Pelatihan SK 144/2007 yang diujicobakan pada
penanggung jawab informasi di tingkat Mahkamah Agung RI
dan beberapa pengadilan percontohan di Wilayah Aceh. Pada
tahun 2010 mendatang, Mahkamah Agung akan melakukan
monitoring secara berkala kemajuan implementasi SK ini agar
keterbukaan informasi segera dapat dirasakan oleh masyarakat
secara merata. Forum Rapat Evaluasi Kegiatan Akhir Tahun
dalam rangka pembinaan dan pengawasan kinerja Pengadilan
Tingkat Banding (termasuk Pengadilan tingkat pertama di
bawahnya) dapat dijadikan salah satu sarana pembinaan dan
pengawasan
jajaran
peradilan
di
daerah
dalam
mengimplementasikan akses informasi publik ini.
2.

Program Pengembangan
Akuntabel dan Transparan

Sistem

Pengadian

yang

Pada tanggal 4 Juni 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA)
No.' 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Surat
Keputusan ini pada prinsipnya mengatur ketentuan mengenai
mekanisme pengaduan masyarakat yang baru di lingkungan
peradilan. Berbagai perubahan yang terakomodir dalam Surat
Keputusan ini merupakan upaya Mahkamah Agung untuk
menciptakan sistem pengaduan masyarakat yang ideal
sehingga citra dan wibawa lembaga peradilan terjaga dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilanpun
meningkat.
Surat Keputusan ini antara lain mengatur mengenai
pembentukan meja informasi dan pengaduan di setiap
pengadilan. Petugas pada meja informasi dan pengaduan ini
selain bertugas menerima, mencatat dan meneruskan
pengaduan kepada pejabat yang berwenang di pengadilan;
juga bertugas memberikan informasi kepada pelapor yang
ingin mengetahui proses penanganan terhadap pengaduan
yang disampaikannya.
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Pada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, meja
informasi dan pengaduan ini berada di bawah tanggung jawab
Panitera Muda Hukum. Sementara di Mahkamah Agung,
penanggungjawab meja informasi dan pengaduan adalah
Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Khusus di lingkungan
Mahkamah Agung, selain menyampaikan secara tertulis,
pelapor dapat menyampaikan pengaduannya dengan
menggunakan fitur pengaduan online dalam website
Mahkamah Agung.
Program Pengembangan Rencana Strategis dan Cetak
Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI 2010-2035
Untuk memastikan keberlanjutan proses pembaruan setelah
jangka waktu tertentu MA merasa perlu untuk mengkaji
kembali cetak biru yang sudah dimiliki untuk menjaga
kesesuaiannya dengan kondisi terkini. Hal ini sepenuhnya
dimaksudkan untuk bisa menjawab perkembangan tuntutan
kebutuhan publik, khususnya para pencari keadilan terhadap
badan peradilan.
Pengembangan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 ini
tidak hanya berupaya untuk mengakomodir asas-asas
peradilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku namun
juga mengadopsi kerangka pemikiran badan peradilan yang
unggul (framework fo r court excellence) yang dirumuskan
oleh konsorsium internasional, sebagai acuan (benchmark).
Selain itu dilakukan beberapa kegiatan terkait pengembangan
ini antara lain :
3.1. Diagnosis
Organisasi
(organizational
diagnostic
assessment). Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan
pemetaan terhadap kondisi terkini (kekuatan dan
kelemahan) serta tantangan yang dihadapi oleh
Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di
bawahnya. Diagnosa organisasi dilaksanakan dengan
membagikan kuesioner dan wawancara tidak hanya pada
jajaran internal pengadilan pada empat lingkungan namun
juga mitra terkait seperti para ahli hukum, praktisi,
perwakilan lembaga negara lainnya yang terkait
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi MA.

Selain itu juga dilakukan wawancara dengan para
narasumber baik para Ahli Hukum, perwakilan LSM,
akademisi, instansi terkait yang terlibat erat dengan
pelaksanaan tugas pokok serta fungsi pengadilan seperti
Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah
Konstitusi (MK), Departemen Hukum dan HAM,
Akademisi dan sebagainya.
3.7. Sesi strategis bagi Pimpinan Mahkamah Agung yang
melibatkan Ketua, Wakil Ketua Yudisial dan Non
Yudisial, Para Ketua Muda, seluruh Hakim Agung dan
Pejabat Eselon I serta Eselon II terkait yang berhasil
merumuskan visi dan misi MA yang baru. Visi dan misi
yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang
Agung
Misi : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan
pelayanan
hukum
yang
berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan
peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi
badan peradilan Finalisasi
3.4. Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI
sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
3.5. Workshop Membangun Semangat Perubahan pada
tanggal 20-21 November 2009 dan tanggal 9-11
Desember 2009 yang tujuannya untuk menciptakan
pemahaman yang sama atas proses perubahan yang
dilakukan serta memperbanyak jumlah agen-agen
perubahan (agent o f change) di kalangan pengambil
keputusan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di
bawahnya.

795

Diharapkan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dapat
mulai disosialisasikan pada pertengahan tahun 2010 ini dan
diharapkan dapat mempercepat proses pembaruan peradilan.
II. KEADAAN PERKARA
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dalam tahun 2009 telah
melakukan pembaruan teknis dalam bidang manajemen
penyelesaian perkara meliputi pengikisan tunggakan perkara dan
transparansi serta akuntabilitas peradilan. Adapun kegiatan tersebut
meliputi beberapa h a l:
a. Program Terstruktur untuk mengikis tunggakan perkara, yang
meliputi:
• Audit tunggakan Perkara
• Redistribusi perkara
• tunggakan tahun tertentu
• Percepatan minutasi perkara
• Peningkatan Kapasitas Pendataan Perkara
b. Transparansi dan akuntabilitas publik terhadap informasi
putusan dan perkara, yang meliputi :
• Pembuatan situs keadaan perkara tentang data perkara
masuk, distribusi, perkara putus, minutasi dan pengiriman ke
Pengadilan Pengaju.
• Data upload putusan dalam website http://putusan.mahkamahagung.go.id
• Pembuatan Standard Operating Procedure transparansi
putusan & informasi perkara
• Penyempurnaan mekanisme pengelolaan biaya perkara.
Dalam pengelolaan biaya perkara Ketua Mahkamah Agung RI
telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02
Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses
Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan dibawahnya yang kemudian ditindaklanjuti
dengan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor
15A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02
Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan
Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
dibawahnya.
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Dalam rangka peningkatan percepatan penyelesaian perkara,
Mahkamah Agung telah melakukan terobosan dengan terbitnya
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang
Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
1.

LANGKAH STRATEGIS TAHUN 2009
1.1. Peningkatan Program Pengikisan Tunggakan Perkara
Definisi Tunggakan Perkara
Sejak tahun 2007 maksud tunggakan perkara adalah
semua perkara yang telah berusia 2 tahun setelah perkara
diregistrasi, terlepas dari apapun statusnya yang belum
dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Sistem ini lebih
konkrit menggambarkan beban yang sebenarnya, dan
telah dipakai sebagai acuan kinerja pengikisan tunggakan
perkara.
Pada September 2009 Mahkamah Agung kembali
menyempurnakan standar tersebut. Melalui Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
nomor : 138/KMA/SK/IX/2009, tanggal 11 September
2009 Tentang “JANGKA WAKTU PENANGANAN
PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA”, Mahkamah Agung mempertajam definisi
tunggakan penanganan perkara dari dua tahun menjadi
satu tahun. Sekaligus menggariskan standar kinerja detail
penanganan perkara yang pada pokoknya lebih
mengefektifkan dan efisiensi manajemen perkara dengan
memberikan batasan penyelesaian mulai dari pendaftaran
hingga minutasi dan pengiriman berkas kembali ke
pengadilan pengaju.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 138/KMA/SK/IX/2009, tanggal 11
September 2009 tersebut memberikan penekanan
penyelesaian proses berperkara di Mahkamah Agung
bukan saja kepada administrator yudisial yaitu
Kepaniteraan Mahkamah Agung, akan tetapi juga
memberikan batasan waktu kepada Hakim Agung yang
menangani perkara.
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Penyempurnaan Sistem Pendataan Perkara
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI bekerjasama
dengan Indonesia Australia Legal Development Facility
(IALDF) dalam penggunaan aplikasi spreadsheet telah
mengalami
dua
tahap
pengembangan,
pertama
pengembangan spreadsheet excel kepada modul informasi
perkara online yang dapat diakses pada alamat
http://sms.mahkamahagung.go.id/perkara dan yang kedua
penyempurnaan sistem pendataan perkara berbasis
spreadsheet.
Selanjutnya sistem di atas akan disempuemakan lebih
lanjut sehingga akan merubah cara kerja staf kepaniteraan
dengan memperpendek mata rantai proses penanganan
perkara dalam penggunaan sistem lebih cepat. Diharapkan
sistem ini dapat diimplementasikan secara penuh dan
diakses publik pada awal 2010.
Redistribusi Perkara & Percepatan Minutasi
Pada pertengahan 2009 Ketua Mahkamah Agung
mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 056 A/KMA/SK/IV/2009
tanggal 24 April 2009 yang pada pokoknya
memerintahkan penarikan seluruh berkas perkara yang
diregistrasi tahun 2005 ke bawah untuk dimasukkan ke
dalam Tim Kikis, sehingga diharapkan pada akhir tahun
2009 tidak ada lagi perkara-perkara tunggakan di bawah
tahun 2005. Program ini dilanjutkan dengan penarikan
semua berkas perkara tahun 2006 yang masih ada pada
majelis untuk diselesaikan oleh tim Kikis.
Upaya ini memang lebih diarahkan untuk membantu
percepatan proses perkara-perkara yang penanganannya
diindikasikan mengalami hambatan. Implikasi program
redistribusi perkara ini sangat besar pengaruhnya terhadap
laju penyelesaian seluruh tunggakan perkara yang
diregister tahun 2006 dan sebelumnya, karena secara
umum redistribusi merupakan langkah terobosan yang
luar biasa dan berkas perkara yang telah selesai diminutasi
dapat segera dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju.

Perkem bangan Pengikisan Tunggakan Perkara
M ata Internasional

di

Pada Asia Pacific Judicial Reform Forum (APJRF)
Roundtable Meeting Januari 2009 di Singapura, Prof. DR.
Paulus E Lotulung, SH. sebagai Koordinator Tim
Pembaruan Peradilan berbicara tentang pengalaman
Mahkamah Agung dalam mempercepat penanganan
perkara dan pembaruan manajemen perkara di Mahkamah
Agung. Pidato ini merupakan pengantar dalam peluncuran
buku Searching fo r Success in Judicial Reform: Voices
From The Asia Pacific Experience, yang memuat bagian
tentang pengalaman pembaruan manajemen perkara di
Mahkamah Agung.
Selain itu, Mahkamah Agung terus melakukan dialog
dengan Federal Court o f Australia yang sejak awal proses
pembaruan merupakan mitra diskusi dalam pelaksanaan
pembaruan manajemen perkara.
1.2. Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Keuangan Perkara
di Mahkamah Agung
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 A ayat (5)
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan
ke dua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung telah ditetapkan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun
2009, tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses
Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya.
Biaya proses penyelesaian perkara selanjutnya disebut
biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk
proses penyelesaian perkara perdata, perkara perdata
agama, perkara perdata khusus, perkara tata usaha negara,
perkara pajak dan hak uji materil pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang
dibebankan kepada pihak atau para pihak yang
berperkara. Sedangkan Pengelola Biaya Proses adalah
Panitera pada Mahkamah Agung dan Panitera/Sekretaris
pada Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
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Biaya Proses digunakan untuk membiayai kegiatan yang
berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan
pendukung lainnya, dikelola secara efektif, efisien,
transparan dan dicatat dalam catatan atas laporan
keuangan laporan Mahkamah Agung, yang dipertang
gungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara yang
besarnya ditetapkan dalam putusan.
Menindaklanjuti pengelolaan biaya proses perkara
tersebut, Panitera Mahkamah Agung mengeluarkan Surat
Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor
15A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 02 Tahun 2009.
1.3. Peningkatan Sistem Informasi
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Perkara

Pada

Informasi Perkara Online
Pada Maret 2009 kepaniteraan mengambil langkah
besar dengan membuat informasi yang ada pada
aplikasi excel tersedia di internet yang dalam hal ini
diperkuat dengan dukungan IALDF. Penerbitan situs
informasi perkara online ini dilakukan oleh kepaniteraan
dalam rangka mendukung peresmian Meja Informasi
Mahkamah Agung yang telah diluncurkan pada bulan Juni
2009. Fitur ini juga dapat diakses dari situs Mahkamah
Agung RI melalui http://www.mahkamahagung.go.id atau
http://sms.mahkamahagung.go.id/perkara.
Info perkara memuat informasi berupa status perkara yang
sedang ditangani oleh kepaniteraan MARI, meliputi,
nomor perkara, nama pihak, klasifikasi perkara, tim
yudisial, nama anggota majelis, nama Panitera Pengganti,
sampai status perkara, serta amar. Informasi putusan
berbeda dengan info perkara, pada info putusan, yang
ditampilkan hanya putusan yang sudah diputus dan di
upload ke situs MARI.
Sampai Desember 2008 sebanyak 10.610 putusan
Mahkamah Agung telah berhasil di upload ke situs
informasi putusan. Jumlah mana 48% diantaranya
merupakan putusan yang diregistrasi dalam waktu lima

tahun terakhir. Sementara itu pada Desember 2009,
jumlah tersebut mencapai 16,590 putusan yang terdiri dari
mtusan sebagai berikut:
74 8

Perdata
Umum

Pidana
Umum

TUN

Perdata
Khueufl

Pidana
Khusus

Perdata
Agama

Pidana
Militer

G ra fik 1. Ju m lah P u tu san y a n g T ersed ia d i D ir e k to r a t P u tu sa n
B erd a sa rk a n Jen is P e rk a r a

G ra fik 2. Ju m lah P u tu san y a n g T ersed ia d i D ire k to ra t P u tu sa n
B erd a sa rk a n T IM

Tahun 2009 adalah tahun pertama implementasi dari
Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI
dengan Federal Court of Autralia yang bekerjasama
dengan University of New South Wales dan University
of Technology Sydney/AsianLII untuk melakukan
penerbitan informasi putusan pengadilan secara online
pada situs AsianLII. Sampai Desember 2009, tercatat
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sudah diunggah 2.013 putusan Mahkamah Agung dan
1.587 putusan pengadilan tinggi agama yang dapat
diakses melalui alamat http://www.asianlii.org/ind/id/
cases/IDMA/ dan http://www.asianlii.org/ind/id/cases/
IDPTA/.
1.4. Penyempurnaan Ketentuan Mengenai Peninjauan
Kembali
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10
Tahun 2009 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali (PK)
yang pada membatasi PK dalam satu perkara hanya dapat
diajukan 1 (satu) kali, baik dalam perkara perdata maupun
perkara pidana, dengan penetapan Ketua Pengadilan
Tingkat Pertama permohonan tersebut dinyatakan tidak
dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim
ke Mahkamah Agung. Lebih lanjut apabila suatu obyek
perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan Peninjauan
Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, baik
dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan
diantaranya ada yang diajukan permohonan Peninjauan
Kembali, agar permohonan peninjauan kembali tersebut
diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke
Mahkamah Agung.
2.

KEADAAN PERKARA DI PERADILAN SELURUH
INDONESIA TAHUN 2009
2.1. Keadaan Perkara Berdasarkan Ditinjau
Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

dari

2.1.1. Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan
Peradilan
Dalam periode 2009 pengadilan tingkat pertama
seluruh Indonesia telah menerima sebanyak
3.531.613 perkara, atau naik 0,4% dibandingkan
dengan jumlah perkara yang diterima pada tahun
2008 sebanyak 3.530.042 perkara. Perkara yang
diputus di tingkat pertama kurang lebih 97.6% dari
total perkara yang masuk.
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2.1.2. Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan
Peradilan
Pada periode 2009, jumlah perkara yang
dimintakan banding ke pengadilan banding pada
empat lingkungan peradilan adalah sebanyak
14.531 perkara, atau naik 0.1% dari periode
sebelumnya. Jumlah penyelesaian perkara pada
Pengadilan Tingkat banding rata-rata mencapai
92.18% dari total perkara yang masuk dan pada
tingkat banding tidak ada penumpukan perkara.
2.2. Keadaan Perkara Ditinjau dari Lingkungan Peradilan
2.2.1. Lingkungan Peradilan Umum
Peradilan umum terdiri dari pengadilan negeri dan
pengadilan tinggi sebagaimana kita kenal selama
ini dan beberapa pengadilan khusus. Saat ini
terdapat empat pengadilan khusus dibawah
lingkungan peradilan umum, yang terdiri dari
Pengadilan Niaga, Pengadilan Perselisihan
Hubungan Industrial, Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan
Pengadilan Perikanan yang pembentukannya diatur
oleh undang-undang.
Pengadilan khusus dibentuk di wilayah tertentu
dan memiliki yurisdiksi yang berbeda dengan
pengadilan umum. Pengadilan khusus memiliki
register dan prosedur tersendiri, beberapa
diantaranya bahkan memiliki sub kepaniteraan
sendiri. Laporan ini akan memaparkan kegiatan
penyelesaian perkara pada pengadilan khusus
selain kegiatan penyelesaian perkara pada
pengadilan umum.
Perkara Pidana Umum
Keadaan Perkara pidana pada Peradilan Tingkat
Pertama dan Banding mencakup 93,5% dari
seluruh perkara. Sepanjang 2009, komposisi
perkara pidana yang masuk sebanyak 3.187.852
perkara dan yang diputus sebanyak 3.146.461
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perkara, dengan jumlah penyelesaian rata-rata
mencapai 98.7% dari jumlah perkara yang masuk.
Perkara Perdata Umum
Keadaan Perkara perdata pada Peradilan Tingkat
Pertama dan Banding mencakup 6,45% dari
seluruh jumlah perkara. Pada tahun 2009 perkara
perdata yang masuk sebanyak 219.926 perkara dan
yang diputus sebanyak 166.920 perkara, dengan
jumlah penyelesaian rata-rata mencapai 75.9% dari
total perkara yang masuk. Dapat disimpulkan
bahwa penyelesaian perkara perdata di tingkat
pertama dan banding lebih rendah tingkat
penyelesaiannya dibandingkan dengan perkara
pidana.
2.2.2. Lingkungan Peradilan Khusus
Pengadilan Perikanan
Pengadilan Perikanan dibentuk berdasarkan
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, pada saat ini di wilayah Indonesia
terdapat 5 (lima) Pengadilan Perikanan yaitu
Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri
Medan, Pontianak, Jakarta Utara, Bitung dan Tual.
Pada 2009 keadaan Perkara Perikanan pada
Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding
mencapai 0.002% dari seluruh jumlah perkara
dengan rincian sebagai berikut:
- Perkara masuk pada Pengadilan Tingkat
Pertama sebanyak : 76 perkara
- Perkara putus sebanyak : 61 perkara
- Presentase penyelesaian perkara putus : 80%
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan
Tindak Pidana
Korupsi di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk oleh
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
sampai akhir 2009 hanya terdapat satu pengadilan

tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat. Pada 2009 keadaan perkara pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebanyak
0.001% dari seluruh jumlah perkara nasional
dengan rincian sebagai berikut:
a. Perkara masuk pada Pengadilan Tingkat
Pertama sebanyak : 64 perkara
Perkara putus sebanyak : 58 perkara (91 %)
Perkara yang belum diputus : 6 perkara (9%)
b. Perkara masuk pada Pengadilan Tingkat
Banding sebanyak : 27 perkara
Perkara putus sebanyak : 22 perkara (81 %)
Perkara yang belum diputus : 5 perkara (19%)
Pengadilan Niaga (Kepailitan dan HaKI)
Pengadilan Niaga dibentuk oleh Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di
Indonesia terdapat lima Pengadilan Niaga, yaitu
pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar,
Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk
menangani perkara-perkara yang meliputi perkara
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU), Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
yang meliputi Hak Cipta, Merek, Paten, Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Desain Industri.
Pada 2009 keadaan perkara pada Pengadilan Niaga
di selumh Indonesia mencapai 0.0048% dari
seluruh jumlah perkara. Pada tahun 2009 Perkara
Niaga (Kepailitan dan HaKI) yang masuk
sebanyak 164 perkara dan yang diputus sebanyak
76 perkara, maka penyelesaian rata-rata mencapai
46% dari total perkara yang masuk.
Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial
Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial
dibentuk oleh Undang-undang Nomor Tahun
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tentang Penyelesaian Perselihan Hubungan
Industrial. Di Indonesia terdapat total 33
pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial yang
memiliki kewenangan untuk menangani perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrial. Pada
tahun 2009 perkara Perselisihan Hubungan
Industrial mencapai 0,038% dari selumh jumlah
perkara dengan rincian sebagai berikut:
- Perkara masuk pada Pengadilan Tingkat
Pertama sebanyak : 1.312 perkara
- Perkara putus sebanyak : 800 perkara
- Presentase penyelesaian perkara putus 61 %
2.2.3. Lingkungan Peradilan Agama
a. Perkara masuk pada Pengadilan Tingkat
Pertama
sebanyak
: 330.984 perkara
Perkara putus sebanyak : 274.545 perkara
Presentase penyelesaian perkara putus : 82,95%
b. Perkara masuk pada Pengadilan Tingkat
Banding
sebanyak
: 2.105 perkara
Perkara putus sebanyak : 1.837 perkara
Presentase penyelesaian perkara putus : 87,27%
Dalam tahun 2009 jumlah selumh perkara dari
Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan
Tingkat Banding se-Indonesia sebanyak 333.089
perkara. Yang terdiri dari beberapa jenis perkara
sebagaimana dijelaskan dalam grafik berikut in i:

G r a fik 3. K e a d a a n P e rk a ra P e ra d ila n A g a m a

2.2.4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Keadaan perkara tata usaha negara pada
pengadilan tingkat pertama dan banding pada
tahun 2009 mencapai 0,09% dari seluruh jumlah
perkara yang terdiri d ari:
1) Perkara masuk
Pertama

pada

Pengadilan

Tingkat

sebanyak
: 1.768 perkara
Perkara putus sebanyak : 1.344 perkara
Presentase penyelesaian perkara putus : 76%
2) Perkara masuk pada Pengadilan Tingkat
Banding
sebanyak
: 823 perkara
Perkara putus sebanyak : 707 perkara
Presentase penyelesaian perkara putus : 86%
Pengadilan Pajak
Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak, hanya terdapat
1 (satu) Pengadilan Pajak yang berkedudukan
di Jakarta.
Keadaan Perkara Pajak pada Pengadilan Pajak
dalam tahun 2009 mencapai 0.4% dari seluruh
jumlah perkara yang terdiri d ari:
- Sisa Tahun Lalu : 7,011 perkara
- Perkara masuk pada Pengadilan Tingkat
Pertama : 7.462 perkara
- Perkara putus : 4.517 perkara
- Persentase penyelesaian perkara putus : 60,5%
2.2.5. Lingkungan Peradilan Militer
Keadaan perkara tata usa Keadaan Perkara
Pengadilan Militer pada peradilan tingkat pertama
dan banding hanya mencakup 0,1% dari seluruh
populasi perkara. Sepanjang tahun 2009.
1) Perkara masuk pada Pengadilan Tingkat
Pertama
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sebanyak
: 3.331 perkara
Perkara putus sebanyak : 2.700 perkara
Presentase penyelesaian perkara putus : 81 %
2) Perkara masuk pada Pengadilan Tingkat
Banding
sebanyak
: 590 perkara
Perkara putus sebanyak : 428 perkara
Presentase penyelesaian perkara putus : 72%
2.3. Rekapitulasi Denda dan Uang Pengganti dari Perkara
Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama Pada
Peradilan Umum
Pengadilan Negeri telah berperan secara aktif dalam
memulihkan kerugian negara yang terjadi pada tahun
2009 dan telah menjatuhkan denda dan uang pengganti.
Berikut rincian denda dan uang pengganti untuk perkara
yang menarik perhatian masyarakat sebagai berikut:

* C atatan

: ju m la h in i belum term a su k p e n d a p a ta n n e g a ra y a n g
d ip ero le h d a ri d en d a p e la n g g a r a n lalu lin tas (tilan g)
a ta s 3 .0 1 5 .5 1 1 p erk a ra .

2.4. Rekapitulasi Denda dan Uang Pengganti dari Perkara
Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama pada
Peradilan Militer
Pengadilan Militer telah berperan pula secara aktif dalam
memulihkan kerugian negara yang terjadi pada tahun
2009, Pengadilan Militer telah menjatuhkan denda sebesar
Rp. 970.314.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh juta tiga
ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
2.5. Pengelolaan Uang Panjar Biaya Perkara di Pengadilan
Sejak tahun 2009 Mahkamah Agung telah meningkatkan
pengelolaan dan pengawasan keuangan perkara di
pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menindaklanjuti
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tanggal 23

Juli 2008 tentang Jenis-jenis & Tarif PNBP yang berlaku
pada Mahkamah Agung RI dan Peradilan dibawahnya
baik keuangan perkara pada Mahkamah Agung, maupun
laporan keuangan perkara Pengadilan Tingkat Pertama
dan Banding.
Informasi mengenai laporan penerimaan, penggunaan
dan pengembalian panjar biaya perkara pada 4 (empat)
lingkungan peradilan diatur sesuai dengan SEMA
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan
Penggunaan Keuangan Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Banding. Selain itu juga dilakukan
pembenahan mekanisme sistem pelaporan keuangan
perkara melalui SMS, untuk memastikan pelaporan dapat
lebih dilakukan secara efektif dan efisien.
Disamping itu juga terbitnya Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia ( PERMA ) Nomor 02 Tahun 2009
tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses
Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan
Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15A/SK/PAN/IX/
2009 tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02
Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara
dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan dibawahnya.
Rincian laporan keuangan perkara untuk Pengadilan
Tingkat Pertama dan Banding di tahun 2009 dapat dilihat
di Keseluruhan Laporan Tahunan Mahkamah Agung
2009. Berikut disampaikan Laporan Terkonsolidasai
Keuangan Perkara 2009 (sampai akhir Desember 2009).
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Keadaan Perkara di Mahkamah Agung RI
3.1. Peredaran Perkara di MA Tahun 2009
Mahkamah Agung menggunakan dua indikator obyektif
yang diakui secara internasional untuk mengukur kinerja
penanganan perkaranya.
• Pertama adalah rasio penyelesaian perkara atau dikenal
juga sebagai (clearance rate)
• Kedua adalah ukuran usia perkara yang tertunggak.
Rasio penyelesaian perkara adalah ukuran seberapa efektif
suatu pengadilan dapat menyelesaikan perkara yang
diterimanya. Suatu rasio penyelesaian 100% menunjukkan
bahwa pengadilan dalam suatu waktu tertentu
menyelesaikan perkara sama banyaknya dengan jumlah
perkara yang diterimanya, sehingga tidak ada perbedaan
terhadap jumlah perkara yang diterima dengan jumlah
perkara yang diselesaikan.
Pada tahun 2009, jumlah perkara masuk ke Mahkamah
Agung adalah 12.540 perkara. Jumlah ini naik 11%
dibandingkan tahun 2008. Perkara terbanyak adalah
Perdata Umum yang mencapai 3.900 perkara atau (31%),
yang diikuti oleh Perkara Pidana Khusus yang naik secara
signifikan melebihi masuknya Perkara Pidana Umum.
Tahun 2009 ini Perkara Pidana Khusus naik mencapai
2.960 perkara atau (24%), sementara Perkara Pidana
Umum sebanyak 2.481 perkara atau (20%).
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Secara umum dapat dikatakan bahwa kenaikan signifikan
jumlah registrasi perkara di Mahkamah Agung disebabkan
antara lain, naiknya jumlah perkara pidana yang diregister
sepanjang tahun 2009, baik pidana khusus maupun pidana
Umum.
Secara umum distribusi perkara yang diputus adalah
sebagai berikut:
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Tercatat jumlah perkara yang diputus secara keseluruhan
di tahun 2009 mengalami sedikit penurunan dibanding
tahun 2008, hal ini disebabkan berkurangnya jumlah
Hakim Agung yang memutus perkara dikarenakan
memasuki masa puma bhakti dan belum ada
penggantinya.
Sementara itu, jumlah perkara yang dikirim kembali ke
pengadilan pengaju sampai Desember 2009 mencapai
14.483 Perkara mengalami kenaikan secara signifikan dari
pada tahun 2008 yang mencapai 11.023 perkara, hal ini
berarti bahwa tingkat penyelesaian perkara di Mahkamah

Agung mengalami kenaikan sebesar 24% dari pada tahun
2008.
Dari sini terlihat bahwa jumlah perkara Perdata Umum
dan Pidana Umum yang diselesaikan relatif setara,
meskipun jumlah putus kedua jenis perkara tersebut tidak
sama.
Secara umum, status peredaran perkara selama tahun 2009
adalah sebagai berikut:
20,82 0
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Grafik 7.
Perkara Y a n g Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Ta h u n 2009
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Hal ini berarti bahwa tingkat penyelesaian perkara pada
tahun 2009 adalah 114.68%. Karena jumlah perkara yang
dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju lebih besar
daripada jumlah perkara masuk.
Mahkamah Agung terus melaksanakan fungsi memeriksa
dan memutusnya dengan standar kinerja yang konsisten.
Tahun 2009 Mahkamah Agung tercatat memutus
sejumlah 11.985 perkara, berkurang sedikit dari angka
tahun 2008 sebanyak 13.885 perkara, hal ini dikarenakan
selama tahun 2009 banyak hakim Agung yang memasuki
masa puma bhakti (pensiun) dan belum ada
penggantinya.-Sepanjang tahun 2009 total perkara yang
diterima oleh Mahkamah Agung RI adalah sebanyak
12.540 dengan klasifikasi di masing-masing Panitera
Muda sebagai berikut :
.2. Pengikisan Tunggakan Perkara di Mahkamah Agung RI
Kinerja Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir
Bagian ini akan memaparkan secara umum perkembangan
keadaan perkara di Mahkamah Agung dalam 5 (lima)
tahun terakhir. Dari tabel berikut akan tampak kinerja
Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus
perkara dalam lima tahun terakhir, dimana jumlah perkara
yang masuk dari tahun ke tahun terus bertambah. Jika
dibandingkan tahun 2005 dengan tahun 2009, perkara
yang masuk ke Mahkamah Agung mengalami

peningkatan sebesar 67,9% dan diperkirakan pada tahuntahun berikutnya akan terus bertambah.

T ahun

J u m la h P e r k a r a M asu k

2005
2006
2007
2008
2009

Dalam 2009 ini Mahkamah Agung mengevaluasi definisi
tunggakan perkara dari usia 2 (dua) tahun menjadi 1 (satu)
tahun sejak perkara diregister. Dalam dua tahun terakhir,
jumlah perkara yang masuk ke definisi tunggakan berhasil
ditekan sampai 46%, dari 10.423 pada Desember 2007
menjadi 5.657 pada Desember 2008. Dan di tahun 2009
ini jumlah tunggakan mengalami sedikit kenaikan menjadi
7.889 atau 41%. Hal ini karena adanya penurunan batas
usia tunggakan tersebut. Sedangkan jumlah perkara kirim
kembali ke pengadilan asal mengalami kenaikan yang
sangat menggembirakan, maka figur terlihat lebih rendah
dibanding pencapaian tahun yang lalu.
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3.3. Kemajuan Upaya untuk Mengontrol Usia Perkara
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Penyelesaian perkara dalam dua tahun terakhir terus
terfokus untuk menangani perkara baru, sekaligus perkara
lama yang memang perlu diprioritaskan. Untuk
sepenuhnya mengikis habis sisa perkara yang usianya
diatas 1 (satu) tahun merupakan cita-cita Mahkamah
Agung, sebagai wujud komitmen pelayanannya kepada
pencari keadilan.
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Sehingga tahun ini, tingkat penyelesaian perkara
Mahkamah Agung terhadap jumlah tunggakan masih
berhasil ditekan. Tentunya untuk setahun ke depan, harus
diantisipasi trend kenaikan jumlah perkara yang masuk ke
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Mahkamah Agung yang akan terjadi dalam dua tahun
belakangan.
Status Tunggakan Perkara Berdasarkan Jenis Perkara
Dari kesemua jenis perkara yang beredar di Mahkamah
Agung, maka berikut adalah status peredaran setiap jenis
perkara berdasarkan usianya :
Dari grafik di atas terlihat bahwa sebaran peredaran
perkara di Mahkamah Agung RI dalam tahun 2009
sebanyak 59% masuk kategori perkara baru, karena baru
di register di tahun 2009 dan sisanya sebanyak 26%
berada di atas 1 sampai 2 tahun, dan 15% berusia di atas 2
tahun.
3.4. Kinerja dalam Penanganan Perkara Pidana Khusus
Berikut ini ditampilkan lima klasifikasi perkara pidana
khusus dengan jumlah terbesar (perkara illegal logging,
perkara korupsi, perkara narkotika, perikanan dan
perlindungan anak, ) yang ditangani Mahkamah Agung
sepanjang tahun 2009, sedangkan klasifikasi selebihnya
dijadikan satu ke dalam kelompok lain-lain :
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Mayoritas putusan Mahkamah Agung adalah menguatkan
putusan pengadilan tingkat bawah. Hal ini menunjukkan
tingkat konsistensi yang sangat tinggi antara putusan
Pengadilan tingkat bawah dan putusan Mahkamah Agung.
Berikut adalah informasi mengenai Rekapitulasi Uang
Pengganti dan Denda dari Putusan Pidana Khusus Pada
Mahkamah Agung RI Selama Tahun 2009.
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3.5. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah
Agung
Selama tahun 2009 Mahkamah Agung RI telah menerima
biaya perkara masuk untuk perkara kasasi dan peninjauan
kembali (PK), dari pengadilan negeri, pengadilan agama,
dan pengadilan tata usaha negara. Biaya perkara yang
disetor oleh Pengadilan Pengaju ditampung di rekening
Kepaniteraan MA-RI yang ada di BNI Syariah Cabang
Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor
rekening 0179179175.
Rekapitulasi Biaya Proses Perkara yang Diputus dan
Dikirim ke Pengadilan Pengaju pada bulan'September s/d
Desember 2009.
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Biaya yang disetor ke Kas Negara sepanjang tahun 2009
diluar Biaya Proses sebagai berikut : (sebanyak 6.867
perkara, meliputi perkara perdata, perdata agama, tata
usaha negara dan perdata khusus).
PNBP yang telah disetorkan ke kas negara dalam tahun
2009 dari jumlah 6.867 perkara @ Rp. 50.000 sebesar
Rp. 343.350.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga
ratus lima puluh ribu rupiah) dipungut dari Pengadilan
Pengaju.
Setoran Biaya Materai yang telah dikeluarkan untuk
sejumlah 7.181 perkara @ Rp. 6.000 sebesar
Rp. 43.086.000,- (empat puluh tiga juta delapan puluh
enam ribu rupiah).
Setoran Biaya Redaksi yang telah disetorkan ke Kas
Negara dalam tahun 2009 dari jumlah 7.181 perkara
@ Rp. 5.000 sebesar Rp 35.905.000,- (tiga puluh lima juta
Sembilan ratus lima ribu rupiah).
Setoran Biaya Leges yang telah disetorkan ke Kas Negara
dalam tahun 2009 dari jumlah 3.687 perkara @ Rp. 5.000
sebesar Rp 18.435.000,- (delapan belas juta empat ratus
tiga puluh lima ribu rupiah).
Setoran Biaya Jasa Giro sebesar Rp. 157.858.059,(seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh
delapan ribu lima puluh sembilan rupiah).
Jumlah pemasukan ke Negara dari biaya perkara sebesar
Rp. 580.199.059,-. ( Lima ratus delapan puluh juta seratus
sembilan puluh sembilan ribu lima puluh sembilan
rupiah).
III. PENGAWASAN INTERNAL
Selama tahun 2009, Mahkamah Agung melakukan berbagai
peningkatan sistem pengawasan lembaga peradilan dengan tujuan
untuk meningkatkan integritas aparat peradilan dan juga pelayanan
terhadap masyarakat. Beberapa perkembangan pelaksanaan fungsi
pengawasan yang signifikan terjadi di tahun 2009 antara lain
adalah :
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1.

AGENDA PEMBARUAN
1.1. Penanganan Pengaduan di Pengadilan
Dengan perkembangan Undang-Undang dan tuntutan
masyarakat atas kinerja lembaga peradilan yang
semakin tinggi maka dirasa penting untuk melakukan
perubahan dalam penanganan pengaduan agar lebih
akuntabel dan transparan. Prinsip transparansi dan
akuntabilitas
yang
dimaksudkan
adalah
proses
penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya hams dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan perundaug-undangan dan prosedur
yang berlaku, untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.
076/KMA/SK/VI/2009 yang merupakan amandemen dari
lampiran ke IV SK. KMA. No. 080/KMA/SK/VIII/2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
Lembaga Peradilan.
Keberadaan SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 juga
merupakan pedoman bagi Pengadilan Tingkat Pertama,
Tingkat Banding dan Mahkamah Agung dalam me
nangani pengaduan masyarakat. Penanganan pengaduan
yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun
Pengadilan Tingkat Banding diharapkan dapat bersinergi
dengan penanganan pengaduan yang dilakukan oleh
Mahkamah Agung.
Saat ini setiap anggota masyarakat dapat melaporkan
pengaduan pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan
tingkat banding atau Badan Pengawasan Mahkamah
Agung RI melalui meja informasi yang berada di
pengadilan bersangkutan maupun tersedia secara online di
Mahkamah Agung.
Beberapa perubahan signifikan yang diakomodir dalam
Surat Keputusan di atas misalnya mengenai batas waktu
penyelesaian pengaduan. Dalam jangka waktu 7 hari
masyarakat yang mengajukan pengaduan ke pengadilan
tingkat pertama maupun tingkat banding mempunyai hak
untuk diberikan informasi terhadap laporan pengaduannya
apakah layak atau tidak untuk diproses. Sedangkan
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masyarakat yang mengajukan pengaduan ke Mahkamah
Agung dalam jangka waktu 15 hari mempunyai hak untuk
diberi informasi mengenai laporan pengaduannya apakah
layak atau tidak untuk diproses.
Berikut ini Skema Alur Penanganan Pengaduan
Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/V/2009.

A L U R & J A N G K A W A K T U P E N E R IM A A N P E N G A D U A N O L E H P E N G A D IL A N T K . P E R T A M A

7 h a ri k e rja
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1.2. Penetapan Empat Pengadilan Percontohan {Pilot
Project) Sistem Pengaduan Masyarakat
Untuk mendorong pelaksanaan SK KMA No. 076/KMA/
SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
di Lingkungan Lembaga Peradilan, pimpinan Mahkamah
Agung dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung telah
menetapkan SK KMA Nomor 153/KMA/SK/XI/2009
tanggal 3 November 2009 tentang Penunjang Pengadilan
sebagai percontohan penanganan pengaduan, yaitu
Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Agama
Bandung, Pengadilan Negeri Bandung, dan Pengadilan
Agama Bandung sebagai Pilot Project (Program Percon
tohan) yang juga didukung oleh donor bekerja sama
dengan LSM. Pada pengadilan percontohan tersebut,
sistem pengaduan masyarkaat yang lebih transparan dan
akuntabel yang sudah dibangun kemudian diujicobakan.
Pada tahap akhir kegiatan pilot project, masing-masing
Pengadilan Percontohan diminta untuk mempresentasikan
penanganan pengaduan mulai dari penerimaan, pemerik
saan, hingga penyusunan laporan triwulan dan laporan
tahunan serta hambatan yang ditemui berkaitan dengan
pelaksanaan pengaduan.
1.3. Majelis Kehormatan Hakim
Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung disahkan maka
pengawasan perilaku hakim yang dilakukan secara inter
nal oleh Mahkamah Agung dan eksternal oleh Komisi
Yudisial dilakukan berpedoman pada kode etik dan
pedoman perilaku hakim yang ditetapkan bersama di
antara kedua lembaga.
Sebagai tindak lanjut dari . perubahan undang-undang
tersebut pada tanggal 8 April 2009 ditetapkan Keputusan
Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua
Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim. Kemudian pada tanggal 8
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September 2009 telah ditetapkan Keputusan Bersama
antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi
Yudisial RI No. 129/KMA/SKB/IX/2009 tentang Tata
Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara
Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
Pada Surat Keputusan Bersama tersebut ditentukan
bahwa sebelum Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi
Yudisial RI mengajukan usul pemberhentian berdasarkan
hasil pemeriksaan, kepada Hakim Terlapor diberikan
kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis
Kehormatan Hakim.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Pasal 11 huruf A
angka (6) sampai dengan (9) selanjutnya mengatur bahwa
Majelis Kehormatan Hakim dibentuk bersama oleh Ketua
Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, Keanggo
taan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas 3 (tiga) orang
Hakim Agung dan 4 (empat) orang anggota Komisi
Yudisial. Sidang Majelis Kehormatan Hakim dibuka dan
terbuka untuk umum dan hasilnya apabila berupa usulan
pemberhentian disampaikan kepada Ketua Mahkamah
Agung untuk diusulkan kepada Presiden RI.
Dari 11 rekomendasi yang diberikan Komisi Yudisial
kepada Mahkamah Agung, 8 rekomendasi perlu disesuai
kan dengan tingkat kesalahan para terlapor, selanjutnya
rekomendasi para terlapor tersebut diambil alih oleh
Mahkamah Agung, sedangkan 2 rekomendasi sudah ter
lebih dahulu dilakukan penjatuhan hukuman disiplin oleh
Mahkamah Agung. Kemudian 1 rekomendasi dari Komisi
Yudisial dan 2 rekomendasi dari Mahkamah Agung telah
dilakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 3
orang hakim dengan keputusan sebagai berikut:
- Terlapor Sdr. S, SH., MH dilakukan 2 (dua) kali
persidangan, Sidang Pertama tanggal 15 September
2009 dan Sidang Kedua tanggal 29 September 2009
tanpa
dihadiri
Terlapor
dengan
keputusan
“diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan
Hakim”.
- Terlapor Sdr. A. S, SH Terlapor dilakukan 2 (dua) kali
persidangan, Sidang Pertama tanggal 8 Desember 2009

dan Sidang Kedua tanggal 14 Desember 2009 yang
dihadiri Terlapor dengan keputusan “dijatuhi Hukuman
Disiplin : Tidak bersidang selama 2 (dua) tahun
dan ditempatkan sebagai Hakim Yustisial pada
Pengadilan Tinggi Banda Aceh, serta diturunkan
pangkatnya 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun, dengan akibat hukumnya dikurangi
tnnj angan remunerasi selama 2 (dua) tahun sebesar
100% (seratus persen) tiap bulan.”
- Terlapor Sdr. A.K.S, SH dilakukan 2 (dua) kali
persidangan, Sidang Pertama tanggal 8 Desember 2009
dan Sidang Kedua tanggal 14 Desember 2009 yang
dihadiri Terlapor dengan keputusan “dijatuhi Hukuman
Disiplin : Tidak bersidang selama 20 bulan dan
ditempatkan sebagai Hakim Yustisial pada Pengadilan
Tinggi Kupang, serta diturunkan pangkatnya T (satu)
tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dengan
akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi
selama 2 (dua) tahun sebesar 100% (seratus persen)
tiap bulan.”
2.

LANGKAH STRATEGIS PENGAWASAN INTERNAL
MAHKAMAH AGUNG RI
2.1. Nota
Kesepahaman Bersama (MoU) Antara
Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung
Mengenai Pengawasan
Bahwa dalam proses peradilan pidana hingga saat ini
masih sering dijumpai berbagai bentuk penyimpangan
baik oleh aparat pengadilan maupun aparat kejaksaan atau
oleh kedua belah pihak secara bersama-sama yang
berakibat tercederainya rasa keadilan masyarakat. Untuk
mengatasi hal tersebut dan tercapainya peradilan yang
tertib, adil, dan bebas dari korupsi kolusi serta nepotisme,
maka dipandang perlu dilakukan pengawasan secara
bersinergi antara Mahkamah Agung dan Kejaksaan.
Dalam upaya mewujudkan jejaring pengawasan tersebut
pada tanggal 16 Juli 2009 telah ditandatangani Nota
Kesepahaman Bersama antara Mahkamah Agung RI
dengan Kejaksaan Agung RI No. 095/KMA/SKB/VII/
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2009 dan KEP-075/A/JA/07/2009 tentang Pengawasan
yang pada intinya mengatur koordinasi pengawasan antara
Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung, misalnya
melalui mekanisme tukar menukar informasi apabila ada
aparat pada jajarannya yang melakukan penyimpangan
atau indikasi adanya penyimpangan baik dalam tertib
hukum acara, jadwal persidangan, pelaksanaan putusan
pengadilan, maupun pelanggaran Kode Etik dan Pedoman
Perilaku.
2.2. Sistem Administrasi Pengawasan (SAP)
Saat ini sistem tersebut tengah dikembangkan untuk
memproduksi dan mengelola keseluruhan dokumen yang
berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan guna
memberikan dukungan yang lebih komprehensif terhadap
pelaksanaan fungsi Badan Pengawasan. Melalui sistem ini
diharapkan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang
masuk dapat diproses lebih cepat dan mekanisme
koordinasi pengawasan baik di tingkat Mahkamah Agung
maupun koordinasi ke pengadilan tingkat bawah
berlangsung lebih efektif dan efisien. Kedepannya sistem
yang dikembangkan oleh pengawasan ini juga harus
terintegrasi atau online dengan database kepegawaian dan
database diklat. Sebagai bahan untuk mutasi dan promosi
aparatur peradilan.
2.3. Revisi Buku IV Tentang Tata Laksana Pengawasan
Peradilan
Menindaklanjuti Revisi Buku II tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam
Empat Lingkungan Peradilan yang mencakup berbagai
pembahan dalam teknis hukum acara maka dilakukan
Revisi terhadap Buku IV agar materi yang dijadikan
pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sejalan dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Buku II.

3.

KEGIATAN
PELAKSANAAN
PENGAWASAN

TUGAS

BADAN

3.1. Review Atas Laporan Keuangan MA RI Tahun
Anggaran 2008
Review Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun
Anggaran 2008, dilaksanakan pada bulan Februari 2009 di
7 (tujuh) satker Eselon I (satu) di Mahkamah Agung,
meliputi Kepaniteraan, Badan Pengawasan, BUA, Litbang
Diklat, Dirjen Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Militer dan TUN dan 23 propinsi yang meliputi
575 satuan kerja dan 10 provinsi yang meliputi 27 satuan
kerja. Review tersebut dilaksanakan bersamaan dengan
Inspeksi Mendadak (Sidak/peme/7/csaan on the spot)
yang merupakan tindak lanjut temuan BPKP dan temuan
pengawas eksternal BPK.
3.2. Pengawasan Reguler
Selama tahun 2009 Pengawasan Mahkamah Agung RI
telah melaksanakan pengawasan reguler yang mencakup
89 obyek pemeriksaan, meliputi Pengadilan Negeri,
Pengadilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan
Peradilan Militer.
3.3. On The A/>ot/Inspeksi Langsung
Mahkamah Agung juga melakukan pemeriksaan On the
SjPot/inspeksi langsung atas pemeriksaan yang dilakukan
atas temuan BPKP dan temuan pengawas eksternal BPK.
Pemeriksaan On The Spot (inspeksi langsung) pada tahun
2009 dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) Satuan Kerja
diantaranya Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi
Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama,
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer,
yang meliputi 10 (sepuluh) wilayah Denpasar,
Yogyakarta, Kupang, Makasar, Kendari, Pekanbaru,
Medan, Jayapura, Surabaya dan Banda Aceh.
Badan Pengawasan juga melakukan investigasi atas hasil
temuan BPK mengenai rekening pada Mahkamah Agung
dan seluruh lingkungan Badan Peradilan. Sasaran
investigasi tersebut antara lain untuk memastikan
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rekening yang ada di lingkungan peradilan telah terdaftar
dan sesuai dengan ketentuan Departemen Keuangan.
Hasil investigasi dan penertiban terhadap 52 rekening
pengadilan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Badan
Pemeriksaan Keuangan.
3.4. Monitoring
Pada tahun 2009 Tim Pemeriksa Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI telah
menyelenggarakan
Monitoring untuk memantau tindak lanjut hasil
Pemeriksaan Reguler pada 17 Obyek Pemeriksaan.
Monitoring ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
kemajuan atau tindak lanjut yang telah dilakukan atas
hasil pengawasan yang telah dilakukan.
3.5. Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
Untuk meningkatkan kapasitas Pengadilan Tingkat
Banding sebagai voorpostdan garda terdepan pengawasan
internal jajaran peradilan maka Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI melakukan rapat kerja dalam
rangka Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawas
an dengan para Hakim Pengadilan Tingkat Banding.
Materi utama dalam pembinaan ini adalah Buku IV
tentang Dalam jangka waktu lima hari para peserta
diberikan materi pokok berdasarkan termasuk 1 (satu) hari
praktek pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama di
Denpasar yang dihadiri sebanyak 122 orang Wakil Ketua
dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding Samarinda,
Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, Palu dan Jayapura
serta Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
yang dilaksanakan di Manado dengan Peserta sebanyak
62 orang yang terdiri dari Wakil Ketua dan Hakim
Pengadilan Tingkat Banding Manado, Kendari, Gorontalo
dan Maluku Utara
3.6; Hasil Penanganan Pengaduan
Pada tahun 2009, Badan Pengawasan Mahkamah Agung
menerima tembusan surat pengaduan dari masyarakat,
yang diajukan ke pengadilan tingkat banding dan tingkat
pertama sebanyak 2.302 surat. Sedangkan surat
pengaduan yang ditujukan langsung kepada Badan

Pengawasan adalah sebanyak 2.140 surat, dengan
perincian sebagai berikut:
1. Diproses sebanyak 891 surat dengan rinciang sebagai
berikut:
- Diperiksa oleh Bawas sebanyak 296 surat;
- Dijawab melalui surat sebanyak 268;
- Didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding
sebanyak 327 surat;
2. Surat yang tidak layak diproses sebanyak 1.249 surat.
Berikut ini hasil penanganan pengaduan melalui surat
yang diterima oleh Mahkamah Agung RI disajikan dalam
bentuk Grafik:
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Sedangkan Pengaduan yang masuk melalui website secara
online antara bulan Maret-Desember 2009 adalah
sebanyak 300 pengaduan dengan perincian sebagai
berikut:
- Bukan kewenangan Bawas sebanyak 45 surat.
- Dijawab dengan surat sebanyak 97 surat.
- Ditelaah sebanyak 37 surat.
- Tidak layak proses sebanyak 121 surat.
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3.7. Penjatuhan Hukuman Disiplin
Selama periode bulan Januari sampai dengan bulan
Desember 2009, telah dijatuhkan hukuman disiplin dan
tindakan terhadap 180 (seratus delapan puluh) personil
dengan rincian sebagai berikut:
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IV. PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
1. Langkah Strategis Litbang Diklat
1.1. Pembaruan Sistem Pembinaan Sumber Daya Manu
sia (SDM
Bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas
Indonesia serta beberapa pakar hukum dari Universitas
Indonesia dengan fasilitas dari Indonesia - Netherland
National Legal Reform Program (NLRP), Mahkamah
Agung telah menyelenggarakan Analisis Kebutuhan Pela
tihan (AKP) yang bertujuan untuk menghasilkan Kuri
kulum bagi Pelatihan Hakim Tingkat Pertama (dahulu
disebut Pelatihan Cakim), dengan penekanan pada profil
ideal dan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap
hakim dan bagaimana kurikulum tersebut dapat memban
tu MA-RI dalam menghasilkan hakim-hakim dengan
profil dan kompetensi tersebut. Proses AKP dilakukan
dengan mengumpulkan data dan berbagai masukan dari
Mahkamah Agung, pihak eksternal seperi Komisi
Yudisial, pengacara, kejaksaan, kepolisian, dan pengguna
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pengadilan lainnya dengan tujuan menampung kebutuhankebutuhan pihak tersebut akan hakim yang ideal. Hasil
dari AKP akan selanjutnya dituangkan dalam bentuk
paket kurikulum silabus, materi ajar termasuk metode
pengajaran untuk pelatihan hakim awal (cakim) di tahun
2010.
1.2. Pelatihan Sertifikasi bagi Hakim Tindak Pidana
Korupsi
Untuk memastikan adanya lcosatuan hukum dalam po
nanganan perkara tindak pidana korupsi, sejak tahun
2007, Mahkamah Agung telah memberikan Pelatihan
Sertifikasi bagi Hakim Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan
ini menggarisbawahi bahwa tindak pidana korupsi akan
ditangani oleh hakim-hakim senior yang telah mengikuti
seleksi, ujian, dan pelatihan sertifikasi. Lebih lanjut,
ternyata dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor
46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi, pelatihan
sertifikasi hakim tipikor ini akan menjamin pemenuhan
kebutuhan akan hakim tipikor seiring dengan pendirian
pengadilan tindak pidana korupsi di tingkat provinsi
seluruh Indonesia.
Dalam kurun waktu 2007-2009, hakim yang berhasil
mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat adalah
sebanyak 850 orang. Untuk tahun 2009 saja, sebanyak
290 hakim telah mengikuti dan mendapatkan sertifikasi
hakim tipikor.
2.

Penelitian dan Pengembangan
Berikut ini penelitian dalam bentuk pengkajian yang dilakukan
pada tahun 2009.
N o.
1

S u b je k /M a te ri
P e n e litia n

H a s il P e n e litia n
-

A n a lis is m e n g e n a i fe n o m e n a p e r tu m b u h a n d a n
p e rk e m b a n g a n a s u r a n s i s y a r ia h

-

P e n d a la m a n m a te r i a s u r a n s i s y a r ia h d a r i s e g i k o n tr a k

C la ss A c tio n
(P e rw a k ila n

-

M e n g e n a i tin g k a t p e n g e ta h u a n d a n p e m a h a m a n
h a k im d a la m m e n a n g a n i k a s u s m e d ic a l m a lp r a c tic e .

K e lo m p o k )

-

M e m b e rik a n m a s u k a n k e p a d a M a h k a m a h A g u n g

A s u r a n s i S y a ria h

a s u ra n s i
2

b a g a im a n a h a k im d a p a t b e r tin d a k le b ih b ija k s a n a ,
tra n s p a r a n , tid a k m e m ih a k s e h in g g a te r c a p a in y a
k e a d ila n d a n k e p a s tia n h u k u m , d a la m p e r k a r a -
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p e r k a r a m e d ic a l m a lp r a c tic e .
3

P e m b u k tia n T r a n s a k s i

-

A n a lis is te n ta n g b a g a im a n a m e m p e r o le h a ta u

-

m e n d a p a tk a n b e rb a g a i b e n tu k d a n m a c a m - m a c a m
tr a n s a k s i e le k tr o n ik y a n g b e r la k u p a d a p e rb a n k a n .
M e m p e r o le h p e n g e ta h u a n d a n p e m a h a n a n se c a ra

-

k o g n itif tr a n s a k s i e le k tr o n ik m e n u r u t p r in s ip -p r in s ip
a ta u n o r m a k e a b s a h a n p e r ja n jia n .
M e m p e r o le h p e n g e ta h u a n d a n p e m a h a m a n te n ta n g

E l e k tr o n ik d i
P erb a n k a n
( T e le m a tik a )

b e r b a g a i d o k u m e n e le k tr o n ik d a n h a r d c o p y
tr a n s a k s i p e r b a n k a n y a n g d a p a t d ig u n a k a n s e b a g a i
a la t b u k ti s a h d i p e n g a d ila n .
4

S u r v e i “A c c e s s to
J u s ti c e ” (K e r ja s a m a

-

d e n g a n IA L D F )

K e p u a s a n p a r a p e n c a ri k e a d i la n te r h a d a p p e la y a n a n
y a n g te la h d ib e r ik a n o le h p e n g a d ila n n e g e r i d a n
p e n g a d ila n a g a m a .

-

R e k o m e n d a s i te n ta n g p e n in g k a ta n p e la y a n a n s e p e rti
d a la m h a l p r o s e s b e r p e r k a r a d a n b ia y a p e rk a ra .

Berikut adalah negara-negara yang dijadikan objek
perbandingan yang relevan bagi perkembangan dan kebutuhan
di Mahkamah Agung.
N o.
1

S u b j e k / M a t e r i P e n e litia n

H a s il P e n e litia n

P a l a c io d e la J u s tic ia D e
T r ib u n d S u p r e m a

P e r b a n d in g a n p e n g a w a s a n h a k im d i I n d o n e s ia

(M ah k am ah A g u n g
K e r a ja a n S p a n y o l)

h a k im d i S p a n y o l d ila k u k a n o le h s u a tu le m b a g a

d a n d i S p a n y o l, d im a n a s is te m p e n g a w a s a n
y a n g d is e b u t C G P J ( C o n s e jo G e n e r a l d e l P o ld e r
J u d ic ia l - D e w a n U m u m K e h a k im a n ) y a itu
B a d a n K o n s titu s io n a l y a n g m e n g a tu r s e m u a
le m b a g a y u d ik a tif S p a n y o l, s e p e r ti P e n g a d ila n
d a n H a k im .

2

D e p a r te m e n K e h a k im a n

P e r b a n d in g a n p e n a n g a n a n p e la n g g a r a n H A M d i

S w e d ia d a n L e m b a g a
O m b u d s m a n S w e d ia

S w e d ia , d im a n a d i S w e d ia p e la n g g a r a n H A M
b e r a t d ia ju k a n .k e p e n g a d ila n b ia s a /u m u m ,
s e d a n g k a n p e la n g g a r a n H A M r in g a n d ia ju k a n
d e n g a n c la s s a c tio n .

3

P e ra d ila n A d m in is tr a - s i

P e r a d ila n T a ta U s a h a N e g a r a ( T U N ) d i In d o n e s ia

( C o n s e ll d ’E ta t) P e ra n c is

b a n y a k m e n g a m b il c o n to h d a r i p r a k tik - p r a k tik
P e r a d ila n A d m in is tr a s i P e r a n c is . M a k a m e r u p a 
k a n h a l y a n g s a n g a t r e le v a n u n tu k te ru s m e la k u 
k a n u p c f a te /p e n g k in ia n d e n g a n p e r k e m b a n g a n
C o n s e ll d ’E t a t P e r a n c is k h u s u s n y a y a n g
m e n y a n g k u t e k s is te n s i le m b a g a p e r a d ila n
a d m in is tra s i, r e k r u tm e n h a k im , d a n p o la
p e m b in a a n h a k im a d m in is tr a s i s e r ta e k s e k u s i.

4

P e n g a d ila n N e g e r i O s a k a

P e m ilih a n J e p a n g u n tu k s u b je k m e d ia s i

Jep an g

m e r u p a k a n p ilih a n y a n g te p a t, d ik a r e n a k a n
m e d ia s i d i J e p a n g m e r u p a k a n s a la h s a tu s is te m
m e d ia s i y a n g te r b u k ti e f e k t i f d a la m m e n u ru n k a n
b e b a n p e r k a r a p e n g a d ila n .

5

T h e C a iro R e g io n a l C e n tre
f o r In te r n a tio - n a l
A r b itr a tio n (C R C I C A )
(P u s a t R e g io n a l K a iro u n tu k

M e n im b a p e n g a la m a n d a r i M e s ir d a la m
m e n y e le s a ik a n s e n g k e ta e k o n o m i, k h u s u s n y a
e k o n o m i s y a r ia h s e r ta m e la k u k a n p e r b a n d in g a n

A rb itr a s e P e rn ia g a a n

m e n g e n a i p r o s e d u r , m e k a n is m e , d a n te k n is
p e n y e le s a ia n p e r k a r a m e la lu i a rb itr a s e , s e b a g a i

I n te rn a s io n a l)

b a h a n m a s u k a n d a la m m e n a n g a n i s e n g k e ta
e k o n m i s y a r ia h y a n g s e k a ra n g b e r k e m b a n g p e s a t
d i In d o n e s ia .

6

P e n in g k a ta n K a p a s ita s P e 
n y e le n g g a r a a n D ik la t d i B i

R e s e a r c h a n d T r a in in g I n s titu te d i J e p a n g d a n
E c o le N a tio n a le D e L a M a g is tr a tu r e m e r u p a k a n

d a n g M a n a je m e n P e la tih a n
m e la lu i s tu d i b a n d in g d i 3
le m b a g a p e n d id ik a n h a k im

d u a le m b a g a p e n d id ik a n y u d is ia l y a n g te la h t e r 

(ju d ic ia l in s titu tio n ) , y a k n i :

y a n g b e rp e n g a la m a n d a n b e r k e a h lia n tin g g i d i
b id a n g h u k u .

a.

k e n a l r e p u ta s in y a d i d u n ia . K e d u a n y a te la h b e r 
h a s il m e n c e ta k h a k im - h a k im d a n p a r a a h li h u k u m

R e s e a r c h a n d T r a in in g
I n s titu te M in i s tr y o f
J u c tic e - J e p a n g .

b.

F co le N a tio n a le D e la
M a g is tr a tu r e - P era n cis.

c.

S e k o la h P e n d id ik a n
H a k im Ita lia .

7

I n te r n a tio n a l C o m m e r c ia l
L it ig a tio n d a n D is p u te

8

T e m a k o n f e r e n s i in i d a la h te n ta n g p e r a d ila n
n ia g a d a n b e n tu k - b e n tu k la in s e r ta p e n a n g a n a n

R e s o lu tio n C o n fe r e n c e —
A u s tra lia .

k a s u s -k a s u s n ia g a (s e p e rti a rb itr a s e in te r n a s io n a l)

P u s a t S tu d i W a n ita U IN

K e ija s a m a in i b e r tu ju a n u n tu k m e la k u k a n u p a y a

Y o g y a k a r ta d a n T h e A s ia
F o u n d a tio n

p e n in g k a ta n s e n s itiv ita s g e n d e r d a n h a k - h a k

te ris tim e w a d ip e r u n tu k k a n u n tu k w ila y a h
A u s tra lia d a n n e g a r a - n e g a r a A s ia P a s ifik .

d a la m k e lu a rg a , d i k a la n g a n h a k im , d e n g a n
m e n y e le n g g a r a k a n s e r a n g k a ia n lo k a k a r y a , f o c u s
g r o u p d is c u s s io n d a n p e n e r b ita n b u k u te n ta n g
h a s il-h a s iln y a .

9

K o m is i N a s io n a l

K e rja s a m a in i b e r tu ju a n u n tu k m e n in g k a tk a n

P e re m p u a n I n d o n e s ia

s e n s itiv ita s g e n d e r d a n s o s ia lis a s i p e r lin d u n g a n
a n a k d a n a n ti k e k e r a s a n d a la m ru m a h ta n g g a ,
d e n g a n m e n y e le n g g a r a k a n s e r a n g k a ia n lo k a k a r y a
d a n p e n e r b ita n b u k u te n ta n g h a s il-h a s iln y a .

3.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Hukum dan Peradilan
3.1. Program Diklat Teknis
Sesuai Buku Panduan (SK 140/2008), Mahkamah Agung
menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan dan
peradilan (diklat teknis) yang bekelanjutan, baik yang
bersifat rutin maupun sesuai kebutuhan khusus. Programprogram tersebut adalah:
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a. Pelatihan bagi Tim Penyusun Kurikulum dan Materi
Diklat Teknis dan Tim Pengajar Diklat Teknis
{Training o f Trainers/TOT);
b. Diklat Cakim Terpusat (Pendidikan Calon Hakim
Terpusat);
c. Pendidikan Hakim Berjenjang dan Berkelanjutan
(PHB);
d. Diklat Kekhususan atau Sertifikasi bagi Tenaga Teknis
Peradilan dengan masa kerja diatas 10 tahun;
e. Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang dan Berkelanjut
an bagi Panitera/Panitera Pengganti;
f. Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang dan Bekelanjutan bagi Jum Sita Pengganti;
g. Pelatihan Gabungan dengan Kejaksaan.
3.2. Kerjasama dengan Pihak Ketiga
a. Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi
Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jakarta (LBH
APIK-JKT) RI dalam bentuk Lokakarya Bantuan
Hukum Gender Struktural (BHGS) dengan tema
“Membangun Kesempatan dalam Membantu Perem
puan Pencari Keadilan”.
b. Dengan International Organization fo r Migration
(IOM) dalam bentuk Lokakarya dengan tema “Peran
Hakim dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perda
gangan Orang”
c. Dengan
Kementerian
Negara
Pemberdayaan
Perempuan
RI
dalam
Program
Component
Management Unit (PCMU) Kementerian Negara
Pemberdayagunaan Perempuan RI.
d. Dengan Indonesia Institute fo r Conflict Transmation
(IICT) - JICA dalam Pelatihan bagi Pelatih {Training
o f Trainers - TOT) tentang Mediasi bagi Hakim dan
Panitera.
e. Dengan International Development Law Organization
(IDLO) dalam rangka Sosialisasi Pedoman Hakim
(PPH) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN).

f. Dengan Kejaksaan Agung RI tentang Pendidikan dan
Pelatihan Terpadu antara Jaksa dan Hakim.
g. Dengan Bank Indonesia dalam bentuk pendalaman
pengetahuan para hakim di bidang Perbankan dalam
bentuk Temu Wicara.
h. Dengan National Legal Reform Program (NLRP)
untuk menyempurnakan kurikulum pendidikan hakim,
pembuatan petunjuk pelaksanaan magang dan
peningkatan kapasitas di bidang manajemen Pelatihan
Yudisial.
4.

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
Mahkamah Agung juga memiliki tanggung jawab untuk
melakukan pendidikan dan pelatihan manajemen dan
kepemimpinan (diklat menpin) bagi Ketua, Sekretaris
Pengadilan, dan Tenaga Administrasi Umum Pengadilan.
Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Agung melakukan
program diklat menpin berikut ini.
4.1. Diklat Prajabatan
Untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pemben
tukan wawasan kebangsaan, pembentukan kepribadian,
dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4.2. Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM)
Untuk memcapai persyaratan kompetensi kepemimpinan
bagi apartur pengadilan yang sesuai dengan jenjang
jabatan struktural yang ada.
4.3. Pendidikan Rintisan Gelar
Program ini meliputi berbagai jurusan yang disesuaikan
dengan kebutuhan MA-RI yang bermaksud untuk mening
katkan kualitas ■sumber daya manusia dalam pendidikan
formal akademis.
Kedepannya, penyempurnaan sistem pendidikan hakim
harus terus bergulir, amanat Undang-Undang Peradilan
yang baru mengharuskan adanya kerja sama dengan
fakultas hukum dalam pendidikan hakim dan Mahkamah
Agung harus sudah memiliki konsep yang mapan ketika
hal itu terjadi. Selain itu, Mahkamah Agung perlu
memastikan adanya rekrutmen penyelenggaran diklat
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dengan proses rekrutmen yang benar-benar mempertim
bangkan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan bagi pe
nyelenggaraan diklat yang profesional.
V. PEMBINAAN
MANUSIA

DAN

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA

Salah satu agenda pembaruan terkait pembinaan dan pengeloaan
sumber daya manusia (SDM) yang tertuang dalam rencana
strategis MA untuk 2010-2015 adalah tersedianya informasi seleksi
CPNS dan Cakim yang transparan dan akuntabel kepada
masyarakat. Hal ini mulai dicapai dengan penerapan beberapa
langkah-langkah strategis sebagai berikut:
1.

LANGKA STRATEGIS 2009
1.1. Pembaruan Sistem Pembinaan Sumber Daya Manusia
(SDM)
Mahkamah Agung Republik Indonesia sepenuhnya
mendukung Reformasi Birokrasi yang dicanangkan
oleh pemerintah yang bertujuan untuk birokrasi yang
bersih, efisien, efektif dan produktif, transparan, melayani
masyarakat dan akuntabel (Peraturan Menteri PAN
No: PER/15/M.PAN/7/2008).
Dalam upaya memperbaharui Sistem Pembinaan SDM,
Mahkamah Agung bekerjasama dengan Masyarakat
Transparansi Indonesia (MTI) dengan dukungan dari the
Indonesia Control o f Corruption Project, ICCP, telah
melaksanakan kegiatan pengembangan metodologi
integrasi deskripsi pekerjaan (job description) kepada
sistem rekruitmen dan karir di Mahkamah Agung. Tujuan
dari kegiatan ini adalah untuk melihat efektifitas dan
efisiensi sistem rekruitmen dan sistem karir di Mahkamah
Agung dan untuk memberikan rekomendasi perbaikan
atas kedua sistem tersebut. Manfaat lain dari pembaruan
sistem ini akan sangat terasa manfaatnya apabila
diterapkan pada proses rekruitmen, dimana Mahkamah
Agung dapat secara argumentatif mempertahankan
kebutuhan jumlah pegawainya di hadapan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara. Namun demikian,
rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan
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ini masih perlu ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung,
termasuk melalui proses sosialisasi hasil rekomendasi dan
peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Mahkamah
Agung agar rekomendasi dapat dijalankan.
1.2. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
Dalam rangka menyediakan data mengenai proses seleksi
dan rekruitmen di Mahkamah Agung, diperlukan adanya
data base kepegawaian yang akurat dan terintcgrasi antar
unit kerja di Mahkamah Agung serta empat lingkungan
peradilan dibawahnya. Untuk mewujudkan hal tersebut,
Mahkamah Agung telah menerapkan Sistem Informasi
Kepegawaian (SIKEP) berbasis teknologi informasi.
Aplikasi SIKEP dapat menunjukan secara tepat waktu
(real time) data-data kepegawaian, antara lain, kategori
kepangkatan, masa keija, dan riwayat jabatan. Hingga saat
ini, aplikasi SIKEP telah digunakan oleh Mahkamah
Agung dan sekitar 600 pengadilan diseluruh Indonesia.
Pembinaan untuk sekitar 200 pengadilan lagi akan
dilakukan
pada tahun
anggaran
2010.
Demi
mengefektifkan penggunaan SIKEP, Mahkamah Agung
harus memperbaharui aplikasi SIKEP dari waktu ke
waktu, seperti mengembangkan road map SIKEP sesuai
pengalaman penggunaan SIKEP, memperbaiki konten,
pengintegrasian dengan unit-unit terkait dan memastikan
terpenuhinya
kebutuhan
penganggaran
untuk
pemeliharaan SIKEP.
1.3. Pembinaan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Hakim
Tipikor)
Menjawab kebutuhan masyarakat akan putusan yang adil
dan konsisten dalam penerapan hukumnya, terutama
dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi (tipikor),
Mahkamah Agung terus melakukan upaya untuk
meningkatkan kualitas para hakimnya, salah satunya
dengan memberikan pelatihan sertifikasi hakim tipikor
bagi hakim-hakim berpengalaman kerja diatas 10 tahun.
Tujuan utama pembinaan hakim bersertifikasi ini adalah
untuk menjaga kesatuan hukum dalam penerapan hukum
pada perkara tipikor. Hingga tahun 2009, telah dilakukan
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7 angkatan pelatihan sertifikasi hakim tipikor dengan total
hakim yang menerima sertifikat sebanyak 850 hakim,
yang terdiri dari hakim tingkat pertama dan hakim tingkat
banding.
1.4. Tingkat Kepatuhan (Compliance Rate) Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
di bawahnya Meningkat
Berdasarkan riset yang dikembangkan oleh MCC ICCP,
per 30 September 2009, dapat dilihat peningkatan
penyampaian laporan LHKPN oleh pejabat senior
pengadilan sebagai berikut:
• peningkatan kepatuhan oleh KPT dan WKPT dari 78%
menjadi 99% (hanya 22 orang dari 1.566 orang);
• peningkatan kepatuhan oleh panitera/sekretaris dari
73% menjadi 80%.
• Semua Hakim Agung patuh menyampaikan LHKPN
( 100% )
2.

PROFIL PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG
Pegawai pada Mahkamah Agung dan empat lingkungan
peradilan dibawahnya terdiri dari pegawai teknis dan non
teknis. Baik pegawai teknis maupun non teknis mempakan
satu kesatuan yang harus ada di lembaga peradilan, karena
pada lembaga peradilan ada dua administrasi yang dikerjakan,
yakni administrasi peradilan dan administrasi umum.
Profil penyebaran seluruh pegawai di lingkungan Mahkamah
Agung dan empat lingkungan peradilan pada akhir tahun 2009
dibagi berdasarkan pada: (i) pangkat golongan ruang; (ii)
kelompok usia; (iii) pendidikan; dan (iv) jenis kelamin.
Secara umum, total jumlah hakim di empat lingkungan
peradilan adalah sebanyak 7.390 orang dengan sebaran hakim
berdasarkan :
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama, sebagai berikut:
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L in g k u n g a n
P e ra d ila n

N o.

P e n g a d ila n T in g k a t
B a n d in g

P e n g a d ila n T in g k a t
P e rta m a

1

P e ra d ila n U m u m

402

3 .1 9 3

2

P e ra d ila n A g a m a

396

3 .0 2 0

3

P e ra d ila n T U N

34

251

4

P e ra d ila n M ilite r

11 ( te rm a s u k h a k im
m ilite r u ta m a )

83

Total jumlah panitera dan juru sita di empat lingkungan
peradilan adalah 11.094 orang dengan sebaran berdasarkan :
- Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama, sebagai berikut:
L in g k u n g a n

N o.

P e ra d ila n

P e n g a d ila n T in g k a t
B a n d in g

P e n g a d ila n T in g k a t
P e rta m a

1

P e ra d ila n U m u m

583

5 .6 5 3

2

P e ra d ila n A g a m a

281

3 .9 7 0

3

P e ra d ila n T U N

89

445

4

P e ra d ila n M ilite r

21 (tid a k a d a j u r u sita )

52

Sebaran tenaga teknis (panitera dan juru sita) berdasarkan
jenis kelamin adalah sebagai berikut:

J e n is
K e la m in

P e ra d ila n A g a m a

P e ra d ila n T U N

P e r a d ila n M ilite r

J u m la h

%

J u m la h

%

J u m la h

%

J u m la h

%

W a n ita

1 .8 8 9

3 2 ,2

3 .2 4 0

4 5 ,4

330

62

12

20

L a k i-la k i

3 .9 8 2

6 7 ,8

7 .1 3 2

5 4 ,6

201

38

61

80

5 .871

100%

1 0 .3 7 2

100%

531

100%

73

100%

T o ta l

3.

P e ra d ila n
U m um

PROSES REKRUITMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI
MAHKAMAH AGUNG
Rekruitmen SDM di Mahkamah Agung dimulai dari proses
seleksi yang dilandaskan pada suatu Analisa Beban Kerja
(ABK) berdasarkan pedoman yang telah dikeluarkan oleh
Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pelaksanaan
rekruitmen dilaksanakan setelah formasi yang diajukan ke
Kementerian PAN disetujui. Proses penetapan formasi
pegawai secara intensif dilakukan bersama antara Kementerian
PAN dan MA. Dalam prakteknya, rekomendasi kebutuhan
tidak selalu sama dengan hasil persetujuan rekomendasi dari
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Kementerian PAN, karena beberapa hal diantaranya formasi
yang ditetapkan oleh Kementerian PAN adalah formasi
kebutuhan pegawai secara nasional, sehingga masing-masing
instansi telah ditetapkan secara nasional formasi yang
dibutuhkan pertahun anggaran.
Untuk tahun 2009, MA mengajukan formasi pegawai
sebanyak 39.119 orang. Pengajuan formasi tersebut didasarkan
pada kebutuhan ideal Mahkamah Agung dan empat
lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, disamping karena
adanya pembentukan pengadilan-pengadilan baru, total jumlah
pengadilan di seluruh Indonesia adalah 804 pengadilan (pada
empat lingkungan peradilan di tingkat pertama dan tingkat
banding). Namun demikian, formasi yang disetujui oleh
Kementerian PAN berdasarkan Surat Menpan Nomor 282
Tahun 2009 Tanggal 10 September 2009 Tentang formasi
Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Tahun Anggaran
2009, formasi pegawai Mahkamah Agung untuk tahun 2009
adalah sebanyak 1.071, yang terdiri dari :
1. Calon Hakim (Cakim)
: 200 orang
2. Calon Pegawai Negeri Sipil : 1.501 orang.
Para pelamar cakim selanjutnya akan melewati beberapa
tahapan seleksi. Jumlah pelamar Cakim yang lulus seleksi
tahap awal adalah sebagai berikut:
- Cakim Umum 169 orang
- Cakim Agama 100 orang
- Cakim TUN 32 orang.
Pelamar Cakim yang lulus seleksi awal tersebut selanjutnya
mengikuti seleksi Tahap ke II (psikotest dan wawancara).
Jumlah Pelamar Cakim yang lulus seleksi Tahap II adalah
sebagai berikut:
- Cakim umum 100 orang
- Cakim Agama 75 orang
- Cakim TUN 25 orang Total 100 orang.
Adapun para cakim yang telah diangkat menjadi hakim
dengan Keputusan Presiden di tahun 2009 adalah sebagai
berikut:

-

Untuk Peradilan Umum
Untuk Peradilan Agama
Untuk Peradilan TUN
Untuk Peradilan Militer

: 145 orang
: 344 orang
: 55 orang
: 4 orang.

Sepanjang masa karimya, hakim dan pegawai teknis peradilan
akan mengalami beberapa kali mutasi dan promosi. Tujuan
Mutasi & Promosi dilakukan dalam rangka mengisi
kekosongan formasi suatu pengadilan atau penyegaran bagi
hakim yang bersangkutan agar proses pelaksanaan tugas
pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan
kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Data secara
rinci dapat dilihat dalam Bagian 5 Laporan Tahunan ini. Lebih
lanjut hal lain yang terkait dengan sumber daya manusia
adalah masa kerja dan usia para hakim. Menurut perubahan
UU peradilan yang baru, hakim berhenti dari tugasnya
disebabkan karena telah mencapai usia pensiun (62 tahun bagi
Ketua, Wakil Ketua dan Hakim PN dan 65 tahun bagi Ketua,
Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Agung 70
tahun), tidak cakap dalam menjalankan tugasnya atau
meninggal dunia.
Secara singkat dapat disimpulkan bahwa tantangan jangka
pendek lima tahun kedepan bagi pengembangan sistem
pembinaan hakim dan PNS di lingkungan Mahkamah Agung
RI adalah: (i) diterapkannya rekomendasi-rekomendasi terkait
integrasi deskripsi pekerjaan kepada sistem karir dan sistem
rekruitmen di Mahkamah Agung: (ii) pengembangan SIKEP
yang terintegrasi dan menyeluruh; (iii) menciptakan sistem
yang terpadu antara jalur karir dengan jalur pendidikan.
VI. AKSES
PUBLIK
INFORMASI
1.

DAN

DUKUNGAN

TEKNOLOGI

KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN
1.1. Meja Informasi Pengadilan
Seiring dengan semangat Keterbukaan Informasi yang
telah digagas melalui penerapan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI (SK KMA) No. 144/KMA/SK/VIII/
2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka
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perlu dibangun suatu wadah di pengadilan yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang
ke pengadilan untuk mendapatkan informasi yang
diinginkannya maupun mengajukan ketidakpuasan atas
pelayanan yang diberikan oleh pengadilan, salah satunya
dengan mengembangkan keberadaan meja informasi
pengadilan. Prinsip dasar dari meja informasi adalah
Pengadilan dapat memberikan informasi yang diperlukan
pencari keadilan dalam jangka waktu yang sesuai, melalui
media informasi sesuai kemampuan masing-masing
pengadilan.
1.1.1. MEJA INFORMASI MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung bekerja sama dengan lembaga
donor telah membangun meja informasi sebagai
sarana publik mengajukan permohonan informasi
dan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat
terhadap kinerja pengadilan. Meja informasi
Mahkamah Agung diresmikan pada bulan 29 Juni
2009 dan merupakan salah satu bentuk pelayanan
publik oleh Mahkamah Agung.
Meja informasi dilengkapi dengan sarana
informasi berupa layar televisi LCD yang
menyajikan beragam informasi, 4 (empat) buah
terminal komputer yang terhubung ke Pusat Data
Mahkamah Agung, dan petugas informasi yang
selalu siap membantu publik yang datang ke meja
informasi tersebut guna mendapatkan informasi
yang dibutuhkan. Jenis informasi tersebut adalah
yang berkaitan dengan Mahkamah Agung seperti
informasi perkara, informasi hukum (perundangundangan), informasi kepegawaian, informasi
keuangan, perpustakaan, dan pelayanan pengaduan
yang sedang atau telah proses di Mahkamah
Agung.

1.1.2. MEJA
INFORMASI
PENGADILAN
TINGKAT BANDING
DAN TINGKAT
PERTAMA
Standar meja informasi yang dibangun di
pengadilan tingkat banding maupun tingkat
pertama mengacu kepada meja informasi
Mahkamah
Agung
di
sesuaikan
dengan
kemampuan anggaran pengadilan masing-masing.
Dari hasil survey yang dilakukan Bagian
Pengembangan Sistem informatika Biro Hukum
dan Humas Mahkamah Agung terhadap 337
pengadilan di 17 propinsi dari 33 propinsi, terdapat
sebanyak 218 pengadilan telah memiliki sarana
meja informasi. Sebagian pengadilan yang belum
memiliki sarana meja informasi disebabkan karena
kurangnya anggaran untuk mendukung pengadaan
pengembangan Teknologi Informasi termasuk
sarana meja informasi.
1.2. Sistem Online Layanan Informasi dan Layanan
Pengaduan
Selain pelayanan melalui wadah meja informasi untuk
memudahkan publik dalam mendapatkan informasi,
Mahkamah Agung juga "telah membangun sistem online
layanan informasi dan pengaduan sebagai media utama
pelayanan informasi Mahkamah Agung bagi publik.
Sistem ini dapat diakses selama 24 jam dari segala
penjuru dengan membuka alamat situs online Mahkamah
Agung: www.mahkamahagUng.go.id.
1.3. Sistem Layanan Informasi Perkara
Informasi yang paling banyak dicari oleh pencari keadilan
adalah informasi mengenai perkara. Untuk memudahkan
publik dalam mendapatkan informasi tersebut, maka
disediakan layanan informasi perkara dan informasi
putusan pada situs online Mahkamah Agung.
Layanan ini memungkinkan publik untuk mengetahui
status perkaranya secara mandiri. Pencarian informasi
bisa dilakukan berdasarkan nomor register perkara di MA,
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asal pengadilan, nama para pihak, jenis perkara maupun
nomor surat pengantar dari pengadilan asal.
1.4. Informasi Peraturan Perundang-Undangan
Mahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi
database peraturan perundang-undangan berbasis web
yang dapat menyimpan dan menampilkan kembali
peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh user
yang membutuhkannya. Aplikasi tersebut dapat diakses
melalui website Mahkamah Agung, namun mengingat
keterbatasan usemya yang tidak dapat koneksi internet
aplikasi tersebut juga disiapkan dalam kepingan CD yang
dapat diinstal ke dalam komputer pribadi untuk
dimanfaatkan dalam penelusuran peraturan perundangundangan.
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI
MAHKAMAH AGUNG
Seiring dengan dimulainya kerja sama dengan berbagai
lembaga donor dan meningkatnya DIPA Mahkamah Agung
secara bertahap dalam mempercepat proses pembaruan
peradilan, berbagai inisiatif teknologi informasi juga turut
bermunculan. Berbagai sistem informasi yang ada di
lingkungan Mahkamah Agung dimaksudkan untuk melayani
berbagai jenis kebutuhan, khususnya yang menyangkut
pelayanan informasi kepada publik.
2.1. Manajemen Perkara
Manajemen Perkara merupakan aktivitas inti (core
business process) di Mahkamah Agung. Proses
penyelesaian perkara di Mahkamah Agung merupakan
proses yang mengalir sejak perkara masuk sampai diputus
(alur perkara/caseflow). Teknologi Informasi selama ini
juga telah dimanfaatkan untuk keperluan tersebut.
Sebelumnya Mahkamah Agung telah memiliki sistem
informasi administrasi perkara (SIAP) untuk keperluan
tersebut. Operasionalisasi SIAP lebih lanjut kemudian
sempat terkendala karena adanya perubahan organisasi
dan alur keija yang menuntut adanya perubahan atas

aplikasi. Sementara itu kebutuhan untuk tetap mencatat
status perkara masih tetap ada.
Belajar dari pengalaman infleksibilitas aplikasi untuk
beradaptasi pada perubahan struktur dan alur keija pada
organisasi, pada tahun 2009 Mahkamah Agung
mengimplementasikan aplikasi yang berbasis mesin
workflow. Dengan teknologi ini, jika ada pembahan alur
kerja ataupun struktur organisasi, pembahan bisa
dilakukan secara mandiri dengan menyesuaikan
konfigurasi, tanpa perlu memprogram ulang aplikasinya.
2.2. Pengawasan Dan Pengaduan
Pada tahun 2009, Badan Pengawasan Mahkamah Agung
mengembangkan suatu aplikasi dasar untuk membantu
pelaksanaan fungsi pengawasan. Aplikasi ini terfokus
kepada penanganan pengaduan masyarakat dan tindak
lanjutnya penanganannya sampai pemeriksaan selesai
dilakukan.
Secara umum aplikasi ini memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Mencatat permohonan informasi yang masuk.
2. Melakukan komunikasi dalam rangka pengumpulan
informasi yang diminta, baik terhadap petugas dari
satuan kerja lain, maupun dengan pemohon informasi
3. Monitoring proses pengolahan informasi.
4. Menjawab/mengirimkan hasil informasi yang dicari
oleh pemohon.
5. Menerima pengajuan keberatan terhadap pelayanan
informasi yang tidak sesuai
2.3. Pelaporan Keuangan Perkara
Penggunaan SMS dimaksudkan untuk mempercepat
pengumpulan dan pengolahan informasi keuangan perkara
yang dikelola oleh pengadilan tingkat pertama dan
banding. Pelaporan dengan menggunakan aplikasi SMS
membuat laporan dapat dikumpulkan dalam waktu
seketika, karena data dikumpulkan secara elektronik dan
langsung diolah secara real time melalui aplikasi.
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Sistem Pelaporan Uang Perkara dapat dipergunakan oleh
seluruh Satker/Pengadilan di bawah Ditjen Badan
Peradilan Umum (BADILUM), Badan Peradilan Agama
(BADILAG) dan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara (BADILMILTUN), baik di tingkat pertama,
maupun banding sepanjang satker tersebut mengelola
pembayaran panjar uang perkara dari para pihak.
Pelaporan dilakukan dengan menggunakan media SMS
atau media Website yang di entry oleh masing-masing
Satker dan disimpan dalam satu database tersentralisir.
2.4. Manajemen Perencanaan Dan Keuangan
Penggunaan aplikasi komputer untuk manajemen
perencanaan dan keuangan di MA dilakukan dengan
menggunakan rangkaian paket aplikasi yang telah
disediakan oleh Departemen Keuangan sebagai pengelola
keuangan negara. Beberapa aplikasi yang dimanfaatkan
adalah:
1.

Aplikasi
Rencana Kegiatan
dan Anggaran
Kementerian dan Lembaga (RKAKL)
2. Aplikasi Laporan Triwulanan Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
3. Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAl)
4. Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK).
Dengan dibantu oleh negara donor, Mahkamah Agung
juga mengimplementasikan mekanisme konsolidasi data
RKAKL dan SAI dari semua satker dan pengadilan
dengan memanfaatkan jaringan Internet.
2.5. Manajemen Kepegawaian
Pada tahun 2008, Mahkamah Agung bekerjasama dengan
USAID dalam proyek MCC-ICCP mengembangkan
Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang selesai
tahun 2009, bertujuan untuk mengintegrasikan data
kepegawaian yang ada di lingkungan Mahkamah Agung.
Dengan adanya SIKEP tersebut, diharapkan MA akan
memiliki database terintegrasi tentang sumber daya
manusia, menggantikan aplikasi SDM sektoral yang
selama ini ada di masing-masing satker tertentu.

Aplikasi kepegawaian SIKEP merupakan sebuah sistem
berbasis yang meliputi beberapa area fungsional
manajemen kepegawaian yakni : administrasi data
personel (termasuk data keluarga, pendidikan, pelatihan,
teguran/sanksi, dsb), data karir, struktur organisasi serta
administrasi sistem secara umum. Selain itu aplikasi
kepegawaian SIKEP juga memiliki fasilitas untuk
perekaman dan pelaporan kekayaan pejabat negara.
Aplikasi SIKEP memiliki fasilitas layanan mandiri (self
service), dimana setiap pegawai maupun hakim memiliki
akses ke dalam sistem untuk memasukkan perubahan
datanya secara mandiri. Bagian kepegawaian satker yang
bersangkutan nantinya akan memonitor dan mereview
perubahan data tersebut.
2.6. Manajemen Penelitian, Pengembangan, Pendidikan
Dan Pelatihan (LITBANG DIKLAT)
Saat ini Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung
telah
memiliki
situs
web
dengan
alamat
www.litbangdiklatkumdil.net untuk keperluan penyediaan
informasi umum seputar Balitbangdiklat. Gedung
Balitbangdiklat juga telah terhubung ke gedung
Mahkamah Agung melalui teknologi VPN. Sebagian
mangan kantor dan mangan serbaguna yang digunakan
untuk pelatihan telah terhubung dengan internet melalui
jaringan Acess point (wireless). Kedepannya data yang
dikeloa dalam sistem ini juga hams terhubung dengan
data SDM lainnya seperti yang ada pada database
kepegawaian (SIKEP) dan database pengawasan.
2.7. Website Mahkamah Agung
Situs web Mahkamah Agung memiliki alamat
www.mahkamahagung.go.id berisi informasi mengenai
Mahkamah Agung secara umum, memuat berita seputar
Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan daerah,
informasi mengenai profil Mahkamah Agung, anggaran
dan keuangan, sumber daya manusia, logistik dan. lainlain. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna khususnya
publik maka pada tahun 2009 telah dilakukan
pengembangan website Mahkamah Agung, dimana ada
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perubahan dalam tampilannya menjadi lebih dinamis dan
representatif serta penambahan fitur-fitur yang dapat
mengakomodasi seluruh informasi yang dibutuhkan
publik, seperti intranet, help desk, pengumuman, video
dll.
2.8. Layanan Email
Sejak
tahun
2009,
Mahkamah
Agung
juga
mengimplementasikan aplikasi email yang berupaya
menjangkau lebih banyak pengguna di lingkungan MA.
Saat ini ada 256 pegawai yang terdiri dari pimpinan,
pejabat eselon I sampai dengan eselon III telah memiliki
akun email dengan domain mahkamahagung.go.id serta
berupaya memanfaatkannya seoptimal mungkin dalam
rangka tukar menukar informasi menggunakan fasilitas
internet.
2.9. Tata Persuratan
Mahkamah Agung juga telah mengembangkan aplikasi
tata persuratan berdasarkan platform workflow tersebut
atas. Aplikasi ini akan memberikan fasilitas kepada
pengguna/user untuk membuat dan mencari kembali surat
baik surat masuk dan surat keluar. Dengan aplikasi
persuratan ini juga akan mengurangi penggunaan kertas
khususnya proses disposisi persuratan. Saat ini Aplikasi
ini baru diimplementasikan di lingkungan satker Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Secara bertahap
akan diimplementasikan kepada seluruh satker Mahkamah
Agung.
2.10. Perpustakaan
Mahkamah
Agung
memiliki
sistem
informasi
perpustakaan online pada unit Biro Hukum dan Humas
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yang
memungkinkan Setiap user baik masyarakat umum
maupun pegawai Mahkamah Agung dapat melihat katalog
perpustakaan untuk melihat status referensi kepustakaan
yang dicari. Publik dapat mengakses sistem ini pada situs
web Mahkamah Agung. Saat ini publik dapat melihat
sebatas katalog perpustakaan, kedepannya sistem ini akan

dikembangkan bukan hanya katalog tetapi dapat
mengakses dokumen tertentu yang menjadi koleksi
perpustakaan yang dibutuhkan publik.
3.

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI
INFORMASI
3.1. Jaringan Sistem Informasi
Sejak tahun 2009 sebanyak 300 titik jaringan telah
terpasang di gedung Mahkamah Agung. Selain itu gedung
Mahkamah Agung juga telah terhubung ke 50 Pengadilan
Tingkat Banding di luar gedung Mahkamah Agung
dengan menggunakan teknologi Virtual Private Network
(VPN). Terdapat 13 (tiga belas) unit server yang saat ini
berada di ruang Pusat Data (Data Center) Mahkamah
Agung. Selain itu juga terdapat pusat manajemen data
perkara yang dikelola langsung oleh Kepaniteraan MA
sebagai unit teknis yang bertanggung jawab dalam
manajemen perkara di Mahkamah Agung.
3.2. Pengembangan Pusat Data
Sebagai pusat administrasi dan fungsi lembaga peradilan
di seluruh Indonesia Mahkamah Agung memerlukan
fasilitas lingkungan Teknologi Informasi berupa pusat
data berbasis teknologi informasi. Dengan mengunakan
anggaran DIPA TA 2009 Mahkamah Agung membangun
Data Center sesuai standar yang berlaku di industri
teknologi informasi. Data Center ini berisi ruang server
yang memiliki peralatan pendukung yang canggih seperti
pengatur suhu mangan otomatis dan peralatan keamanan
yang modem. Di dalam mang ini juga tersedia mang kerja
teknisi dan profesional TI yang modem memiliki mang
diskusi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
presentasi multimedia. Dengan terbangunnya Data Center
modem tersebut diharapkan kinerja sistem informasi
Mahkamah Agung yang berjalan saat ini semakin lebih
baik dari sebelumnya.
3.3. Pengembangan Laboratorium Teknologi Informasi
Untuk keperluan pengembangan aplikasi, agar tidak
mengganggu operasional aplikasi yang sedang berjalan,

851

Mahkamah Agung juga memiliki satu lingkungan
pengembangan khusus yang berlokasi di Bagian
Pengembangan Sistem Informatika MA. Laboratorium
ini memungkinkan MA melakukan perbaikan yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sistem baru, tanpa
mengganggu sistem operasional.
Keseluruhan infrastruktur teknologi informasi di
lingkungan MA terhubung dalam sebuah jaringan
komputer terpadu. Jaringan tersebut menghubungkan
semua server maupun semua komputer dan tempat-tempat
rapat yang ada. Di beberapa tempat, seperti di area publik,
jaringan tersebut di non aktifkan dan hanya dipergunakan
untuk keperluan rapat atau acara-acara Mahkamah Agung
lainnya.
3,4. Organisasi Teknologi Informasi
Pengelolaan teknologi informasi di MA berada di
lingkungan Badan Urusan Administrasi yang dilakukan
oleh dua bagian yang berada di bawah Biro Hukum dan
Humas Mahkamah Agung RI. Bagian Pemeliharaan
Sarana Informatika bertugas mengoperasikan dan
memelihara perangkat teknologi informasi, sementara
Bagian Pengembangan Sistem Informatika bertugas
merumuskan dan melaksanakan berbagai inisiatif
pengembangan aplikasi sistem informasi yang diperlukan
Mahkamah Agung.
4.
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PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA
EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
Dalam rangka mendukung penerapan SK KMA No. :
144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan selumh pengadilan diharapkan mengembangkan
websitenya untuk memberikan pelayanan informasi kepada
masyarakat. Dengan adanya alokasi anggaran pengembangan
sistem informasi pengadilan pada tahun 2009, maka
diharapkan seluruh pengadilan pada tahun 2010 sudah
memiliki website.
Dalam rangka mendukung sistem komunikasi data/informasi
dari daerah ke pusat sudah tersambung melalui jaringan VPN

{Virtual Private Network) sebanyak 50 pengadilan tingkat
banding yang tersebar di seluruh Indonesia ke jaringan Sistem
informasi Mahkamah Agung pusat. Dengan memanfaatkan
jaringan VPN ke 50 pengadilan tersebut dapat menggunakan
internet secara gratis untuk mengakses informasi baik ke
website Mahkamah Agung maupun ke situs-situs lain yang ada
diseluruh dunia.
4.1. Lingkungan Peradilan Umum
Pembinaan teknis pengadilan di lingkungan peradilan
umum berada di bawah tanggung jawab Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum. Dalam melaksanakan
kegiatan pembinaan tersebut dukungan teknologi
informasi sangat dibutuhkan. Untuk meningkatkan kinerja
pengadilan di lingkungan peradilan umum beberapa
negara donor telah memberikan bantuan dukungan
teknologi informasi diantaranya proyek GGIJ/Uni Eropa,
IALDF/AUSAID, MCC/USAID , InAcce/USAID dan
proyek AJP/UNDP di Aceh. Sebagian besar bantuan
untuk dukungan TI di pengadilan telah berakhir pada
tahun 2008.
4.1.1. Pengembangan ' Teknologi Informasi Pada
Ditjen Badan Peradilan Umum
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
(Badilum), saat ini telah memiliki situs web dengan
alamat www.badilum.info. Situs web tersebut
diperuntukan sebagai layanan informasi bagi
warga peradilan umum serta masyarakat pada
umumnya. Selain itu Badilum juga menyusun
database tenaga teknis yang mungkinkan
pencarian berdasarkan Wilayah Pengadilan Tinggi,
Wilayah Satuan Kerja, Kepangkatan, Jabatan,
Tahun Lahir dan berdasarkan Jenis Kelamin.
4.1.2. Pengembangan Sistem Informasi Pengadilan
Aceh
Melalui AJP UNDP, Mahkamah
Agung
mengembangkan sistem informasi Pengadilan
Tinggi Banda Aceh dan 18 Pengadilan Negeri di
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Aceh dengan penyediaan prasarana teknologi
informasi, sistem manajemen perkara elektronik
dan prakarsa-prakarsa peningkatan kapasitas
(melalui pelatihan) yang diperuntukkan bagi
pengembangan keterampilan personel peradilan.
Program
tersebut
dibangun
berdasarkan
penelusuran kebutuhan TI untuk dukungan sistem
manajemen informasi yang dilakukan AJP. Sampai
dengan akhir kegiatan, AJP telah membangun
infrastruktur teknologi informasi dan koneksi
Internet di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan
Pengadilan Negeri di Aceh. Bantuan peralatan
yang sama juga akan diberikan kepada 18
Pengadilan Negeri lain di Aceh.
4.1.3. Pengembangan
Modern

Percontohan

Pengadilan

Indonesia Anticorruption & Commercial Court
Enhancement Project (In-ACCE) atau Proyek
Peningkatan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan
Niaga Indonesia merupakan proyek bantuan
USAID di lima pengadilan negeri yaitu PN Jakarta
Pusat, PN Medan, PN Surabaya, PN Makasar, dan
PN Semarang sejak tahun 2006 dan berakhir pada
tahun 2009. Kegiatan yang dilakukan di 5 PN
tersebut antara lain menerapkan sistem otomasi
manajemen perkara mengembangkan manajemen
arsip perkara, mengembangkan sistem pemantauan
kinerja, membangun website dan mengembangkan
meja informasi (information desk).
4.2. Lingkungan Peradilan Agama
4.2.1. Pengembangan Teknologi Informasi Pada
Ditjen Badan Peradilan Agama
Badilag mengelola situs web www.badilag.net.
Selain
itu
juga
telah
dilaksanakannya
pembangunan website dengan standar menu
diseluruh satker Peradilan Agama per 30 Desember
2009 sejumlah 268 situs PA/MSy (di tahun 2008
242 situs) dan 29 PTA/MSyP Aceh (di tahun 2008

24 situs). Direncanakan pada tahun 2010 sebanyak
75 PA yang belum mempunyai website akan
dibangun.
Untuk keperluan perencanaan dan pemantauan
pelaksanaan layanan prodeo bagi kalangan tidak
mampu, Ditjen Badilag dengan dibantu program
IALDF/AUSAID juga
mengimplementasikan
sistem pelaporan pelaksanaan sidang prodeo dan
sidang keliling. Sistem ini menggunakan teknologi
SMS untuk melaporkan status pelaksanaan dan
penggunaan anggarannya.
4.2.2. Pengembangan Sistem Penyimpanan Data
Nasional
Untuk membantu operasionalisasi di lingkungan
peradilan agama, terdapat aplikasi Sistem
Informasi Administrasi Pengadilan
Agama
(SIADPA). Aplikasi ini dibangun dengan
pendekatan untuk membuat rekaman elektronis
terhadap data yang dipakai pada saat pengelolaan
perkara di lingkungan pengadilan agama. Rujukan
yang dipakai adalah berbagai form dan blanko
sebagaimana yang terdapat dalam Buku Pola
Bimbingan, Pengendalian dan Monitoring Internal
(Pola Bindalmin).
4.3. Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
4.3.1. Pengembangan Teknologi Informasi pada
Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
TUN (Badilmiltun) mengelola dua buah situs web,
yaitu www.ditienmiltun.com untuk layanan
informasi bagi karyawan peradilan militer dan
TUN serta masyarakat umum, sedangkan
www.dirienmiltun.com sebagai situs web/blog
dikalangan karyawan Ditjen Badilmiltun. Dengan
terbangun website di lingkungan saat ini beritaberita seputar kegiatan di lingkungan Dirjen
Badilmiltun sangat aktif ditayangkan, demikian
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pula aktivitas karyawan dalam menulis artikel
terkait dengan peradilan militer dan TUN terlihat
tumbuh. Dijjen Badilmiltun Ditjen Badilmiltun
juga telah menyusun standardisasi menu situs web
dari para satker di bawahnya. Badilmiltun juga
mengelola database tenaga teknis sebagaimana di
Badilum serta memanfaatkan SIKEP yang
merupakan inisiatif terpusat di MA.
Inovasi lain yang dibuat Badilmiltun adalah
penyediaan fasilitas berbagai file dan komunikasi
online dengan layanan Google. Termasuk
didalamnya adalah : Pembuatan email 30 Satker
Peradilan TUN di gmail.com. penggunaan
messenger online dengan menggunakan gtalk, serta
database data dari satuan Kerja di daerah dengan
Google Doc.
4.3.2. Pengembangan
Standar
Menu
Website
Pengadilan Militer dan TUN
Dengan adanya alokasi dana pada DIPA
pengadilan TA 2009 untuk membangun sistem
informasi pengadilan khususnya sistem inffomasi
berbasis web dan website portal yang sesuai
dengan standar menu yang telah dirumuskan
Mahkamah Agung. Berdasarkan informasi dari
situs Dirjen Badilmiltun terlihat sebagian besar
pengadilan pada lingkungan peradilan militer dan
TUN sudah memiliki website dengan menerapkan
standar menu sebagai media penyampaian
informasi yang dibutuhkan publik. Selain website
pembangunan infrastruktur jaringan LAN dan
internet juga sudah diadakan untuk menghubung
kan beberapa bagian unit kerja yang ada. Sarana
dan prasarana perangkat pendukung, seperti: PC
desktop, server, dll telah tersedia sehingga Sistem
informasi yang ada dapat berjalan secara optimal.
Sebagaimana pengadilan yang ada di lingkungan
peradilan lainnya maka pengadilan di lingkungan
peradilan militer dan TUN juga telah menerapkan
aplikasi-aplikasi yang juga diterapkan di

lingkungan peradilan lainnya seperti aplikasi
system informasi uang perkara berbasis web.
VII. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
1. Kebijakan Umum Mahkamah Agung Dalam Pengelolaan
Anggaran
Secara garis besar, kebijakan umum terkait pengelolaan
anggaran di Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:
1.1. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya
1.2. Pelaksanaan Penertiban Barang Milik Negara pada
tingkat Koordinator Wilayah dan Eselon I di lingkungan
Mahkamah Agung RI
1.3. Polaporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1.4. Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.
1.5. Kewajiban Pengelola Keuangan untuk Memiliki
Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
2.

Inisiatif Pengelolaan Anggaran Mahkamah Agung Tahun
Anggaran 2009
Adapun kegiatan strategis yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung terkait pengelolaan anggaran di tahun 2009 secara
ringkas dapat disampaikan sebagai berikut:
2.1. Penyusunan Standar Biaya Khusus Mahkamah Agung
Tahun 2010.
2.2. Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan
untuk seluruh satuan kerja di Mahkamah Agung.
2.3. Penyusunan SOP Bidang Perencanaan dan Keuangan.
2.4. Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja
(Remunerasi)
2.5. Pengembangan Aplikasi Komputer Sistem Informasi
Keuangan (SISKA)'
2.6. Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan
yang Berada Dibawahnya.
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2.7. Pembenahan Pelaporan Hibah melalui Sistem Akuntansi
Hibah (SIKUBAH)
2.8. Diseminasi Peraturan Terbaru Mengenai Pengelolaan
Akuntansi
Alokasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran
2009
3.1. Anggaran Mahkamah Agung sesuai Pagu Indikatif
dan Sementara
Sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencana
an Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan
Menteri Keuangan RI Nomor 0081/M.PPN/04/2008,
357/MK/ 2008 Tanggal 4 April 2008 Tentang Pagu
Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun 2009 dan Surat
Edaran
Menteri
Keuangan
RI
Nomor
SE852/MK.02/2008 Tentang Pagu Sementara Kementerian/
Lembaga Tahun 2009 Tanggal 10 Juli 2008, telah
ditetapkan pagu sementara Mahkamah Agung Tahun 2009
sebesar Rp 5.694.984.640.000,- (lima triliun enam ratus
sembilan pujuh empat miliar sembilan ratus delapan
puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
Pagu sementara tersebut dituangkan ke dalam Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Mahkamah Agung tahun 2009, yang meliputi unit kerja
tingkat pusat maupun daerah yang berjumlah 793 Satker.
1) Alokasi Anggaran per Program
a. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
Rp. 4.197.710.110.000,b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur Negara Rp. 14.162.000.000,c. Program Pengelolaan Sumber Daya ManusiaAparaturRp. 7.291.000.000,d. Program Perencanaan Hukum Rp. 16.000.000.000,e. Program Pembentukan Hukum Rp. 3.250.000.000,f. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan
HAM Rp. 2.500.000.000,g. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan
Hukum Rp. 5.628.860.000,-

h. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilandan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Rp.
1.260.125.800.000, i. Program Penegakan Hukum dan H AM Rp.
156.316.870.000, j. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum
Rp. 31.000.000.000,k. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Rp. 1.000.000.000,JLMLAH
Rp. 5.694.984.640.000,2)

Alokasi Anggaran per Belanja.
a. Belanja Pegawai
Rp 3.716.572.306.000,(65,26%)
b. Belanja Barang
Rp 718.286.534.000,(12,61%)
c. Belanja Modal
Rp 1.260.125.800.000,(65,26%)
JUMLAH
Rp 5.694.984.640.000,( 100%)

3)

Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah
a. Pusat
Rp 2.617.984.482.000,(45,97%)
b. Daerah
Rp 3.077.000.158.000,(54,03%)
Rp 5.694.984.640.000,JUMLAH
( 100%)

4)

Alokasi Anggaran per Unit Organisasi
a. Sekretariat Mahkamah Agung
Rp 2.617.984.482.000,(Dialokasikan untuk pengadilan tingkat banding
dan Tingkat Pertama empat lingkungan peradilan)
b. Kepaniteraan
Rp 144.071.724.000,c. Ditjen Badan Peradilan Umum
Rp

62.031.602.000,-
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d. Ditjen Badan Peradilan Agama
Rp
38.835.792.000,e. Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN
Rp
f. Badan Urusan Administrasi

18.238.654.000,-

Rp 2.698.159.989.000,g. Badan Diklat Litbang Rp
90.143.014.000,h. Badan Pengawasan Mahkamah Agung
JUMLAH

Rp
25.519.446.000,Rp 5.694.984.640.000,-

3.2. Anggaran Mahkamah Agung sesuai Pagu Difinitif/
Penghematan Anggaran
Mahkamah Agung sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan
RI Nomor SE-1615/MK.02/2008 tanggal 31 Oktober
2008 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/
Lembaga tahun 2009, ditetapkan pagu definitif
Mahkamah
Agung
tahun
2009
sebesar
Rp.
5.473.085.231.000, - (lima triliun empat ratus tujuh puluh
tiga miliar delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh
satu ribu rupiah), dibandingkan pagu sementara Tahun
2009 Rp 5.694.984.640.000,- (lima triliun enam ratus
sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh
empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terjadi
penurunan karena adanya penghematan sebesar Rp
221.899.409.000, - (dua ratus dua puluh satu miliar
delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus
sembilan ribu rupiah) (3,90%), maka Mahkamah Agung
mengambil kebijakan menunda/mengurangi kegiatan yang
seharusnya dilakukan pada tahun 2009 antara lain
kegiatan peningkatan sarana dan prasarana seperti
pembangunan 16 (enam belas) pengadilan negeri baru
sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2008 serta
pengurangan biaya operasional peradilan.
Kemudian sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan RI
Nomor SE-0081/MK.04/2008 tanggal 04 April 2008,
Mahkamah Agung telah menyampaikan RKA-KL

pembahan tahun 2009 kepada Menteri Keuangan RI c.q.
Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI
dan Pimpinan Komisi III DPR-RI, yang pada pokoknya
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pagu Anggaran Mahkamah Agung tahun 2009
semula sebesar Rp. 5.694.984.640.000,-(lima triliun
enam ratus sembilan puluh empat miliar sembilan
ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat
puluh ribu rupiah) setelah dikurangi penghematan/
pemotongan 3,90% (Rp. 221.899.409.000,-) diambil
dari Program Peningkatan Kinerja Lembaga
Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya
menjadi Rp. 5.473.085.231.000,-(Lima triliun empat
ratus tujuh puluh tiga miliar delapan puluh lima juta
dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
2. Penghematan/pemotongan
3,90%
(tiga
koma
sembilan persen) yaitu sebesar Rp. 221.899.409.000
(dua ratus dua puluh satu milyar delapan ratus
sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan
ribu rupiah) diambil dari Program Peningkatan
Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak
Hukum Lainnya (belanja Modal) sebesar Rp.
221.899.409.000 (dua ratus dua puluh satu milyar
delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat
ratus sembilan ribu rupiah).
Untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang tertunda
tersebut diatas, Mahkamah Agung mengajukan
permohonan tambahan anggaran melalui Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar
Rp 221.899.409.000,- (dua ratus dua puluh satu miliar
delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus
sembilan ribu rupiah).
Dalam hal permohonan penambahan anggaran tersebut,
Menteri Keuangan R.I menyatakan bahwa mengingat
kondisi keuangan negara yang belum memungkinkan,
maka usul penambahan anggaran sulit dipertimbangkan.
Atas penjelasan tersebut, Mahkamah Agung bisa
memahami dengan harapan kebutuhan tersebut dapat
terpenuhi pada anggaran tahun 2010.
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Pagu definitif anggaran Mahkamah Agung tahun 2009
sebesar Rp. 5.473.085.231.000,- (lima triliun empat
ratus tujuh puluh tiga miliar delapan puluh lima juta dua
ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang dituangkan ke
dalam RKA-KL Mahkamah Agung tahun 2009 meliputi
7 (tujuh) Satuan Kerja Unit Eselon I dan 786 Satuan Kerja
Daerah.
Dibandingkan dengan alokasi anggaran Mahkamah
Agung tahun 2008 sebesar Rp. 6.454.081.211.000,(Enam triliun empat ratus lima puluh empat milyar
delapan puluh satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah),
maka anggaran Mahkamah Agung tahun 2009 mengalami
penghematan/penurunan sebesar Rp. 980.995.980.000,(Sembilan ratus delapan puluh miliar sembilan ratus
sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh
ribu rupiah) atau 15,20%.
Program dan kegiatan prioritas tahun 2009.
Alokasi anggaran Mahkamah Agung terbagi dalam 11
(sebelas) program dimana, terdapat 3 (tiga) program dan
kegiatan prioritas Mahkamah Agung tahun 2008 dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.225.596.145.000,- (Satu
triliun dua ratus dua puluh lima milyar lima ratus
sembilan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu
rupiah) atau 18 % dari pagu anggaran Mahkamah Agung
yang terinci dalam :
Prioritas I : (Program Penegakan Hukum dan Hak
Penanganan Perkara Asasi Manusia
(HAM)).
Fokus
: Peningkatan kapasitas penanganan perkara
pada proses tingkat pertama, tingkat
banding, tingkat kasasi, dan peninjauan
kembali, termasuk penanganan perkara
korupsi dan tunggakan perkara.
Kegiatan
: Penanganan
perkara (tingkat tingkat
kasasi/Mahkamah Agung).
Keluaran
: 250.000 perkara.
Anggaran
: Rp. 156.316.870.000,- (Seratus lima
puluh enam milyar tiga ratus enam belas

juta delapan ratus tujuh puluh ribu
rupiah).
Prioritas II : Peningkatan Kemampuan Profesionalisme
Aparatur Hukum (Program Peningkatan
Kualitas Profesi Hukum).
Fokus
: Peningkatan kemampuan profesionalisme
hakim, panitera, jurusita, dan tenaga
peradilan lainnya.
Keluaran
Anggaran

: 4.200 orang
: Rp. 31.000.000.000,- (Tiga puluh satu
milyar rupiah).
Prioritas III : Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengadilan (Program Peningkatan Kineija
Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum
Lainnya).
: Peningkatan sarana
dan prasarana
Fokus
pengadilan, terutama pada daerah baru,
sehingga dapat memberikan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan.
:
Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana
Kegiatan
dan prasarana pengadilan.
:
232
sarana transportasi, 350.000 m2 tanah,
Keluaran
82 gedung pengadilan dan 350 rehab
sarana.
:
Rp.
1.038.279.275.000,- (Satu triliun tiga
Anggaran
puluh delapan milyar dua ratus tujuh
puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah).

4.

Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun
Anggaran 2009
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor :
SE-1615/MK.02/2008 tanggal 31 OKtober 2008 tentang
Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009,
Mahkamah Agung mendapatkan Pagu Definitif sebesar
Rp 5.473.085.231.000,- ( lima trilyun empat ratus tujuh puluh
tiga milyar delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu
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ribu rupiah). Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar
Rp. 3.949.306.974.025 (tiga trilyun sembilan ratus empat
puluh sembilan milyar tiga ratus enam juta sembilan ratus
tujuh puluh empat ribu dua puluh lima rupiah).
Realisasi anggaran tersebut merupakan output dari
pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan Satuan
Keija Unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan
Satuan Kerja pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di
Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Laporan Keuangan
Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2009. Laporan Keuangan
Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2009 yang disajikan
dalam Laporan Tahunan MA 2009 ini masih dalam proses
rekonsiliasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan (AKLAP) Ditjen Perbendaharaan Departemen
Keuangan RI, dan belum direview oleh Pengawasan Intern
(Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI), serta belum
diaudit oleh Tim Pemeriksa BPK RI. Oleh karena itu Laporan
Keuangan Mahkamah Agung yang disajikan masih bersifat
Laporan Keuangan “Unaudited”. Rincian realisasi anggaran
Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2009 dapat dilihat pada
tabel yang dimuat dalam Bagian VII Laporan Tahunan.
VIII. PERAN SERTA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA DALAM FORUM INTERNASIONAL
Laporan Tahunan ini menampilkan beberapa kegiatan jajaran
Mahkamah Agung dalam forum internasional di tahun 2009 yang
patut untuk dicermati, antara lain :
1. Asia Pacific Judicial Reform Forum (APJRF) Conference
Pada tahun 2009, Mahkamah Agung berpartisipasi dalam
Round Table Meeting o f the Asia-Pacific Judicial Reform
Forum (APJRF) yang diselenggarakan di Singapura pada
tanggal 19 hingga 21 Januari 2009. Dalam pertemuan tersebut,
delegasi Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh
Koordinator Tim Pembaruan Peradilan memaparkan hasil
review atas substansi Buku ‘Searching for Success in Judicial
Reform : Voices from the Asia Pacific Experience’ yang
diterbitkan oleh APJRF serta kemajuan program pembaruan di
bidang manajemen perkara yang telah dicapai selama ini serta
agenda pembaruan dan tantangan kedepannya.
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2.

Penandatanganan Perpanjangan Nota Kesepahaman
(MoU) antara Mahkamah Agung RI, Federal Court of
Australia dan Family Court of Australia
Pada tanggal 30 Juli 2009 telah diselenggarakan pertemuan
tahunan antara pimpinan Mahkamah Agung RI, Federal Court
o f Australia dan Family Court o f Australia yang merupakan
bagian implementasi dari Nota Kesepahaman dari tiga institusi
ini. Pertemuan dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI yang
dihadiri oleh pimpinan dan pejabat struktural MA RI, Duta
Besar Australia untuk Indonesia, serta perwakilan AUS AID
dan IALDF. Dalam pidato pembukaannya, Ketua Mahkamah
Agung RI menekankan pentingnya akses peradilan bagi
masyarakat miskin. Dalam kerangka tersebut, Ketua
Mahkamah Agung menyampaikan bahwa pada tahun 2008,
Mahkamah Agung telah berhasil meminta kenaikan anggaran
perkara prodeo (bebas biaya perkara) di bawah program
Penegakan Hukum dan HAM untuk seluruh pengadilan agama
menjadi Rp. 24.707.360.000, Penganggaran ini merupakan
kenaikan yang signifikan dari tahun anggaran sebelumnya.
Ketua Mahkamah Agung RI dalam paparannya juga
menginformasikan kemajuan survey lanjutan mengenai
kualitas pelayanan perkara hukum keluarga di lingkungan
peradilan umum dan survey tentang akses dan kesetaraan
dalam hukum keluarga dan akta kelahiran pada Peradilan
Umum dan Peradilan Agama.

3.

The 4th International Conference of International
Association of Court Administration (IACA)
Keikutsertaan Mahkamah Agung dalam The 4th International
Conference o f International Association o f Court
Administration (IACA) ini merupakan kali kedua sejak tahun
2008. Pada konferensi kali ini delegasi Mahkamah Agung RI
dipimpin oleh Ketua Muda Pembinaan MA RI yang
didampingi oleh Hakim Agung terkait, Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama MA RI, Ketua Pengadilan Tinggi
Pajak, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kepala Biro
Hukum dan Humas MA RI serta Tim Asistensi Pembaruan
Peradilan.
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Ketua Muda Pembinaan MA RI dalam paparannya mengenai
Keterbukaan Informasi Peradilan di Indonesia menyampaikan
kemajuan yang telah dicapai oleh Mahkamah Agung selama
ini khususnya dalam membuka akses informasi bagi publik
atas pengadilan. Berbagai program yang dipaparkan
diantaranya adalah pembentukan SK 144/2007 tentang
keterbukaan informasi di pengadilan, transparansi anggaran,
pelaporan keuangan dan informasi perkara, transparansi hasil
penjatuhan sanksi dispilin, pembangunan website pengadilan,
pembentukan meja informasi dan pengaduan. Selain itu
dipaparkan pula kemajuan penyempurnaan Cetak Biru
Pembaruan Mahkamah Agung RI periode 2010-2035.
Partisipasi Mahkamah Agung RI dalam Konferensi ini akan
ditindaklanjuti dengan rencana penyelenggaraan Konferensi
LACA Regional Asia Pasifik di Jakarta pada tahun 2011
dengan Mahkamah Agung RI sebagai tuan rumahnya.
4.
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The 13th Conference of Chief Justices of Asia and the
Pacific
The 13th Conference o f Chief Justices o f Asia and the Pacific
(Konferensi Para Ketua MA/Pengadilan Asia Pasifik)
merupakan forum komunikasi antara para Ketua MA atau
Pengadilan di Wilayah Asia Pasifik. Konferensi tahun 2009
diselenggarakan di Vietnam pada tanggal 08-12 November
2009. Dalam forum kali ini Mahkamah Agung RI diminta
untuk memaparkan perkembangan panduan administrasi
peradilan (benchbook).
Beberapa hal penting yang disampaikan dalam pemaparan
Ketua Mahkamah Agung RI di forum ini adalah mengenai
latar belakang pengembangan Buku II MA RI tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
(benchbook) sebagai buku panduan yang jelas dan rinci
tentang
administrasi
pengadilan.
Pengalaman
serta
pembelajaran Mahkamah Agung RI dalam pengembangan
benchbook disambut baik oleh peserta konferensi yang lain
serta menjadi masukan penting dalam pengembangan
benchbook negara Asia Pasifik lainnya.

