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KATA PENGANTAR
Era globalisasi dalam nuansa keterbukaan (transparansi) dewasa ini
mendorong logika ilmiah lebih dikedepankan, dimana kebijakan dan
pernyataan-pernyataan harus selalu didukung oleh data atau informasi ilmiah
yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, kemampuan dan kreatifitas
para Pejabat Fungsional, diharapkan semakin meningkat dan berkualitas
dalam membahas berbagai fenomena sosial dan permasalahan hukum yang
muncul dalam masyarakat, dengan karya tulis ilmiah di bidang hukum.
Hal ini dimaksud untuk menghapus anggapan bahwa seolah-olah Hukum
Nasional hanya terdiri dari peraturan perundang-undangan saja, yang bersifat
kaku dan menutup kemungkinan melakukan kajian-kajian ilmiah.
Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa ada
banyak karya tulis ilmiah di bidang hukum dan dapat juga bermanfaat untuk
memenuhi kebutuhan para Hakim, Pencari Keadilan, Praktisi Hukum dan
Masyarakat Umum sebagai referensi yang berkaitan dengan masalah hukum.
Disadari bahwa buku ini masih mengandung banyak kekurangsempurnaan, untuk itu sumbang saran bagi penyempurnaan ke depan dari para
pembaca sangat diharapkan.
Kiranya buku ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan rujukan serta
bahan bacaan yang menarik bagi pemerhati hukum dan keadilan.
Ucapan terimakasih tak lupa disampaikan untuk Tim Penyusun yang telah
berupaya bagi penerbitan buku ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
melimpahkan pahala bagi para pelaksana yang telah berdaya upaya atas
penerbitan buku ini.
Jakarta, Maret 2014
Kepala Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI

Dr. Drs. Aco Nur, MH
m
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RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI KEARIFAN LOKAL
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA
Oleh :

Dr. Ridwan Mansyur, S.H, M.H.

A.

Konsepsi Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap
manusia, dalam konteks konstitusi merupakan hak dasar setiap warga negara.
Ada kalanya dari beberapa forum diskusi, konsepsi Hak Asasi Manusia di
Indonesia sering terjebak ke dalam dua pandangan yang ekstrim, disebut
universalistik dan partikularistik. Dalam The Jakarta Message dan Deklarasi
Kuala Lumpur tahun 1993 telah diakui bahwa ada perbedaan konsep Hak
Asasi Manusia sebagaimana telah disebutkan di atas. Pengakuan tersebut
tidak berarti merupakan jurang pemisah antara negara-negara barat dan
negara-negara timur khususnya negara-negara di kawasan Asia. Jurang
pemisah ini tidak akan pernah ada karena pergaulan intema-sional terutama
dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan setiap negara menuntut seluruh
pemimpin bangsa untuk selalu bekerjasama, kecuali jika pendekatan
keamanan dan kedaulatan semata-mata menjadi tujuan berbangsa dan
bernegara.1
Menurut Romli Atmasasmita2, di dalam upaya pengkajian terhadap
pernyataan mendasar hubungan antara konsepsi tentang Hak Asasi Manusia
dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, pertama kita dapat berangkat dari
Konstitusi Negara RI yang berlaku. Mukadimah UUD 1945 secara tegas
menetapkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa anti penjajah, bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, bercita persatuan,
mencintai musyawarah mufakat, dan bercitakan keadilan sosial. Penjabaran

1 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju,
Bandung, 2001, him 128
2 Ibid.
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hak-hak warga telah diatur secara eksplisit walaupun belum menyeluruh.
Namun demikian, sebagai konstitusi, UUD 1945 sudah memenuhi persyaratan
filosofis, yuridis, dan sosiologis serta aspiratif terhadap perkembangan social
politik pada saat penyusunannya.
Penjelasan UUD 1945 telah dengan “low profile” menegakan bahwa
betapa singkatnya pasal-pasal dalam UUD 1945, dan keluwesan ramburambunya sebagai hukum dasar bagi seluruh rakyat Indonesia dalam
menegakkan kemerdekaannya. Betapa dapat dibayangkan dengan
keterbatasan jumlah kaum intelektual pribumi saat itu masih dapat menyusun
suatu konstitusi yang akan dijadikan landasan kehidupan berbangsa dan
bernegara terlepas dari segala kelemahan-kelemahannya. Sebagai produk
budaya bangsa Indonesia maka di dalam UUD 1945 terkandung sistem nilainilai spiritual dan agamis bangsa yang berbeda dengan sistem nilai-nilai
penjajahan.
Maka disinilah sesungguhnya letak perbedaan antara budaya masyarakat
barat seperti Amerika Serikat dan Indonesia. Penyusun UUD 1945 adalah
pribumi sedangkan penyusun konstitusi negara Amerika Serikat adalah nonpribumi karena mereka adalah kaum pendatang (imigran). Motivasi para
imigran ini datang ke Amerika Serikat adalah mencari dan mendambakan
kebebasan yang hampir tidak pernah diperoleh di negara asalnya, sedangkan
penduduk asli Indonesia bukan kaum imigran, kecuali berasal dari beragam
etnis atau multi ras yang menentang penindasan atas kemerdekaan dan
cenderung memelihara dan mempertahankan harmonisasi nilai-nilai kehidupan
masyarakat. Berdasarkan hal di atas, konsep kemerdekaan rakyat Amerika
Serikat sebagaimana dituangkan dalam Konstitusinya, kemudian diikuti
dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948 yang bersifat
universal, berbeda secara mendasar dengan konsep kemerdekaan yang
menjadi konsep Hak Asasi Manusia secara partikularistik Indonesia.
Perbedaan cara pandang karena pertimbangan filosofis, historis, dan
sosiologis berdampak terhadap cara pandang bagaimana seharusnya
perlindungan atas Hak Asasi Manusia tersebut diimplementasikan.
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat Amerika Serikat
terutama ditujukan kepada interelasi antara penguasa dan warga masyarakat
2

dengan asumsi tidak adanya keseteraan kedudukan antara keduanya
sehingga pola kriminalisasi perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia selalu
ditujukan kepada perbuatan penguasa (asumsi negatif). Sedangkan
perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat Indonesia
terutama ditujukan kepada interrelasi antara warga masyarakat dan antara
warga masyarakat dan penguasa dengan asumsi yang bersifat normatiftradisional yaitu pola interrelasi tersebut serasi, selaras, dan seimbang (asumsi
positif). Pola kriminalisasi perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam
konteks cara pandang masyarakat Indonesia mengenai pola interrelasi
tersebut di atas adalah tidak selalu dan harus selamanya ditujukan terhadap
penguasa semata-mata akan tetapi juga terhadap interrelasi antar warga
masyarakat yang memiliki perbedaan asal-usul etnis dan agama.
B. Pengertian Restorative Justice
Pengertian Restorative justice secara praktis tidak dapat ditemukan kata
sepakat diantara para ahli. Hal ini didukung pendapat Crawford dan Newburn3
yang mengatakan “the diversity in the types of practices used in restorative
justice make it difficult to define clearly. The term is currently being used to
describe practices which are in place across a broad spectrum of societal
conditions, including those occurring within the criminal justice system”.
Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Miller dan Blacker4 yang
mengatakan “most practices which are not defined as retributive are often
included in the realm of restorative justice and it has been argued that the
scope of restorative justice has become so wide that it has been used to
address virtually any harmful or morally reprehensible actions”.
Pengertian umum yang dapat dipakai dalam memahami restorative justice
dikemukakan oleh Tony Marshall56 sebagai berikut “A generally accepted
3 Crawford, A. dan T. Newburn, Youth Offending and Restorative justice: Implementing Reform in
Youth Justice, Willan, Devon, 2003, Teresa Cunningham, Restorative justice and its impact on the
Re-offending of juveniles in regional and remote Australia: A Northern Territory Perspective,
2006, him 5
4 Teresa Cunningham, Restorative justice and its impact on the re offending of juveniles in regional
and remote Australia: A Northern Territory Perspective, 2006, him 5
6 Marshall, T.F., Restorative justice: An Oveview, Home Office Research Development and Statistics
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definition of restorative justice is that of a process whereby the parties with a
stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal
with the aftermath of the offence and its implications for the future”. Dalam
pengertian tersebut, restorative justice adalah proses dimana para pihak yang
terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan
yang berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi permasalahan pasca
kejahatan serta akibat-akibatnya di masa depan.
Berdasarkan definisi restorative justice yang dikemukakan oleh Tony
Marshall tersebut, Braithwaite menyatakan bahwa definisi tersebut terlalu
dibatasi, mengingat di dalam definisi yang dimaksud tidak terdapat inti dari
restorasi dibandingkan dengan kompensasinya. Menurut Braithwaite6,
“Marshall’s definition does not define the core values of restorative justice,
which are about healing rather than hurting, moral learning, community
participation and community caring, respectful dialogue, forgiveness,
responsibility, apology, and making amends”. Hal serupa juga dikemukakan
oleh Roche*67 yang mengatakan bahwa “these are the values which should
guide the restorative process and that they are probably a better indication of
what restorative justice is about than are any of the available definitions”.
Dengan demikian, inti dari restorative justice adalah penyembuhan,
pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa
memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu
merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif restorative justice.
Jika melihat pandangan tersebut restorative justice adalah respon yang
sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas
kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari
perbuatan kriminal. Bila melihat definisi yang disampaikan maka jelas bahwa
restorative justice lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan untuk

Directorate, London, 1999, him 5
6 Braithwaite, J. Restorative justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts, Crime and
Justice: A Review of Research, 1999, him 6
7 Roche, D., Restorative justice and the Regulatory State in South African Townships, British Journal
of Criminology, 2002, him 42
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menghukum. Dalam pelaksanaannya, restorative justice akan merespon tindak
pidana dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a. melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki
kerugian yang diciptakan.
b. mengupayakan penyelesaian yang mengedepankan dialog bagi
perlindungan pelaku dan korban.
c. melibatkan seluruh pihak yang terkait (stake holdei)
d. adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada
selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon
tindak pidana
Teresa Cunningham8 mengatakan “restoration however, aims to restore
responsibility for to the offender for their actions, focus on future behavior and
restore the victim’s sense of dignity and self respect, thereby building social
relationships”. Yang berarti bahwa tujuan dari tanggungjawab restorasi bagi
pelaku tindak pidana adalah untuk menfokuskan pada sikap pelaku di masa
yang akan datang dan mengembalikan martabat dan harga diri korban, dengan
cara mikian akan membangun kembali hubungan sosial.
Sehingga berdasarkan pandangan di atas, tujuan utama dari restorative justice
itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi
semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan
penghukuman,
Implementasi restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana adalah
sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-Prinsip Pokok
tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif Dalam
permasalahan-Permasalahan Pidana (United Nations Declaration on the Basic
Principles on the Use of Restorative justice Programmes in Criminal Matters),
telah menganjurkan untuk mendayagunakan konsep restorative justice secara
lebih luas pada suatu sistem peradilan pidana. Hal ini juga dipertegas oleh

8Teresa Cunningham, Restorative justice and its impact on the re offending o f juveniles in regional and
remote Australia: A Northern Territory Perspective, 2006, him 4-5
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Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (Vienna Declaration on
Crime and Justice: “Meeting the challenges of the Twenty-First Century).
Hal di atas diungkapkan kembali dalam Kongres Perserikatan BangsaBangsa (PBB) ke-XI tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana
(Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice)
yang diselenggarakan di Bangkok Tahun 2005, dimana di dalam kongres
tersebut ditegaskan kembali perihal Keadilan Restoratif. Hal ini dapat dilihat
dalam butir 32 Deklarasi Bangkok tersebut dibawah judul “Sinergi dan
Tanggapan: “Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan
Peradilan Pidana” (“Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime
Prevention and Criminal Justice").
Pelaksanaan Restorative justice memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai
berikut :9
a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak
yang dirugikan.
b. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus
mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindak
lanjutinya.
c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara
masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.
Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas, terdapat empat nilai utama,
yaitu :10
a. Encounter (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan
kepada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan
pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca
kejadian.
b. Amends (perbaikan), dimana sangat diperlukan pelaku mengambil
langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat
perbuatannya.
9 www.restorativejustice.org
10 www.restorativejustice.org
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c. Reintegration (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari
langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan
kontribusi kepada masyarakat.
d. Inclusion (terbuka), dimana memberikan kesempatan kepada semua
pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.
Proses menuju Restorative justice dapat dilakukan dalam beberapa
mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada dan bahkan ada yang
mengkombinasikan satu mekanisme dengan yang lain. Adapun beberapa
mekanisme sebagai berikut :11
a. victim offender mediation (mediasi antara korban dan pelaku)
b. conferencing (pertemuan atau diskusi)
c. circles (bernegosiasi)
d. victim assistance (pendampingan korban)
e. ex-offender assistance (pendampingan mantan pelaku)
f. restitution (ganti rugi)
g. community service (layanan masyarakat).
C. Mediasi Sebagai Pencapaian Restorative Justice
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), adalah mekanisme penyelesaian
sengketa di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa terdiri dari
beberapa bentuk yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Dimaksudkan diluar pengadilan oleh karena
penyelesaian sengketa alternatif ini tidak dilakukan oleh pihak ketiga.
Sedangkan dalam forum pengadilan atau arbitrase, pihak ketiga (hakim atau
arbiter) mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. APS di sini hanya
terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti
halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian
sengketa kooperatif lainnya.
Penyelesaian sengketa seperti ini sebetulnya telah lama digunakan
masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di
11 www.restorativejusMce.org
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antara mereka. Mereka lazimnya menempuh musyawarah untuk mufakat
dalam berbagai sengketa baik persolan privat maupun persoalan publik.
Kadang kala kita tidak menyadari bahwa sebetulnya musyawarah untuk
mufakat yang dalam bahasa populer dan terminologi hukum adalah mediasi
ataupun konsiliasi sesungguhnya embrio dari Alternatif Penyelesaian
Sengketa. APS tradisional dianggap sangat efektif dan merupakan suatu
kesalahan dan tidak layak jika sebuah sengketa itu dibuka ditengah
masyarakat. Dalam banyak sengketa, orang lebih suka mengusahakan suatu
dialog (musyawarah), dan biasanya minta pihak ke tiga, kepala desa atau
suku, untuk bertindak sebagai mediator (perantara), konsiliator, atau malahan
sebagai arbiter. Metode APS tradisional biasanya dapat mencarikan suatu
keputusan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang
terlibat dalam sengketa.
Permasalahannya, tradisi dan mekanisme musyawarah untuk mufakat
yang hidup dalam masyarakat Indonesia belum secara langsung dikaitkan
dengan hukum nasional. Artinya, dalam kondisi ini “hukum adat” dan “hukum
nasional" seakan akan hidup dalam dunia yang berbeda. Sebagai contoh,
BANI sendiri tidak menerapkan konsep APS tradisional. Pemahaman terhadap
hukum yang hidup dalam masyarakat itu sangat penting. Suatu hukum yang
tidak mengakar ke dalam kebudayaan hukum masyarakat, biasanya tidak
mudah mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, lebih
baik memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat untuk memperoleh
suatu pemecahan melalui hukum adat dan praktik kebiasaan. Begitu juga
dengan pengembangan APS perlu diperkuat pengembangan musyawarah
untuk mencapai mufakat yang masih hidup dalam masyarakat, dan
mengembangkannya menjadi metode APS yang bisa diterima secara nasional.
Salah satu metode APS yang dikenal dan diakui hingga berada di dalam
Sistem Peradilan adalah mediasi. Mediasi dikenal sebagai media untuk
menyelesaikan permasalahan. Mediasi dapat diartikan beragam. Hal tersebut
tampak pada pandangan beberapa ahli mediasi yang mengartikan mediasi
sebagai berikut:

8

J. Foberg dan A. Taylor12 mengatakan bahwa "the process by which the
participants, together with the assistance of a neutral persons, systematically
isolate disputed issues in order to develop options, consider alternatives, and
reach a consensual settlement that will accommodate their needs”.
(Terjemahan bebas : proses yang dilakukan oleh para pihak, bersama dengan
pendukung yang netral, mengisolasi isu sengketa untuk mengembangkan
pilihan-pilihan, mempertimbangkan alternative, dan mencapai kesepakatan
yang dapat mengakomodasi keinginan mereka.)
Menurut Muzlih MZ13, secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari
bahasa latin mediare yang berarti berada di tengah karena seorang yang
melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang bertikai.
Jadi, secara singkat bisa digambarkan bahwa mediasi merupakan suatu
proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian
yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).
Menurut Loong Seng Onn14, peradilan di Singapura menggunakan proses
mediasi untuk menyelesaikan kasus. Peradilan Singapura, Subordinate Court
untuk tingkat pertama dan Supreme Court untuk tingkat tinggi, masing-masing
tingkat tersebut menggunakan mediasi. Misalnya e@dr centre yang
merupakan pusat penyelesaian sengketa teknologi informasi melalui mediasi,
family court untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga seperti
perceraian, hak perwalian melalui mediasi, small claims tribunal untuk
menyelesaikan kasus-kasus ringan dimana para pihaknya dapat mewakilkan
dirinya sendiri tanpa memerlukan penasihat hukum, serta magistrates’
complaints untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana ringan, yang tetap
diterapkan adanya denda yang dicapai melalui mediasi antar para pihak.
Dalam Perma No. 1 Tahun 2008, pengertian mediasi perkara Perdata
disebutkan pada Pasal 1 butir 6, yaitu: ’’Mediasi adalah penyelesaian sengketa
melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Di sini
12 J. Foberg dan A. Taylor, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation,
1984, him 7
13 Muzlih MZ, Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek, artikel dalam http://wmc-iainws.com
14 Loong Seng Onn, Court Annex Mediation, sebuah makalah disampaikan pada Lokakarya Mediasi
tanggal 18 November 2002 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum, Bogor.
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disebutkan kata mediator, yang harus mencari ’’berbagai kemungkinan
penyelesaian sengketa” yang diterima para pihak.yang diawali dengan lahirnya
Serna No. 1 Tahun 2002, kemudian direvisi dengan Perma No. 2 Tahun 2003,
terakhir disempurnakan lagi dengan lahirnya Perma No. 1 Tahun 2008, yang
intisarinya adalah: (1) upaya perdamaian secara konprehensif dan sungguhsungguh, (2) efisiensi dan efektivitas pemeriksaan persidangan, (3) menekan
lajunya jumlah perkara ke tingkat kasasi yang mengakibatkan besarnya
penumpukan sisa perkara di Mahkamah Agung sehingga hilangnya
kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.
Perma No.2 tahun 2012 telah mengakomodir bagaimana penyelesaian
perkara pidana dapat dilakukan untuk penyelesaian perkara yang bertujuan
menyelesaikan perkara dengan Restorative Justice yang telah disepakati
dalam bentuk “Nota kesepahaman Bersama” oleh empat institusi, Mahkamah
Agung, Kejaksaan Agung, Polri dan Kementrian Kehakiman dan HAM sebagai
komitmen bersama untuk menerapkan penyelesaian perkara yang
menerapkan mekanisme kearifan lokal.
Dalam kerangka ini, mediasi di pengadilan dipahami sebagai bentuk
intensivikasi (perluasan) makna dari upaya perdamaian yang secara formil
telah dilaksanakan selama ini. Dalam pemahaman ini, mediasi adalah upaya
perdamaian yang intensitasnya pelaksanaannya dilakukan lebih komprehensif
dan sungguh-sungguh dengan dibantu oleh mediator serta lembaga penegak
hukum. Juga mengatur mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan
tindakan diversi melalui mediasi.
Di Jerman, mediasi penal dimungkinkan terjadi pada tahun 1990, pada
saat OVA (offender-victim arrangement) dimasukkan ke dalam hukum pidana
anak secara umum (§ 10 I Nr. 7 JGG), dan dinyatakan sebagai “a means of
diversion" dalam StGB (KUHP Jerman) yang memberi kemungkinan
penyelesaian kasus pidana antara pelaku dan korban melalui kompensasi
(dikenal dengan istilah Tater-Opfer-Ausgieich -TOA). Pembebasan pidana
hanya dapat diberikan apabila deliknya diancam dengan maksimum pidana 1
tahun penjara atau 360 unit denda harian.
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Perancis mengenal mediasi penal pada saat amandemen KUHAP
Perancis dilakukan, yaitu pada tanggal 4 Januari 1993, dimana Pasal 41
KUHAP Perancis (CCP- Code of Criminal Procedure) diamandemen. Dalam
amandemen tersebut menyatakan bahwa Penuntut Umum dapat melakukan
mediasi antara pelaku dengan korban, sebelum mengambil keputusan dituntut
tidaknya seseorang. Dalam hal ini Penuntut Umum dapat melakukan mediasi
penal (dengan persetujuan korban dan pelaku). Apabila mediasi tidak berhasil
dilakukan, penuntutan baru dilakukan, namun apabila berhasil penuntutan
dihentikan (s. 41 dan s. 41-2 CCP- Code of Criminal Procedure). Untuk tindak
pidana tertentu, Pasal 41-2 CCP membolehkan Penuntut Umum meminta
pelaku untuk memberi kompensasi kepada korban (melakukan mediasi penal),
daripada mengenakan pidana denda, mencabut SIM, atau memerintahkan
sanksi alternatif berupa pidana keija sosial selama 60 jam. Terlaksananya
mediasi penal ini, menghapuskan penuntutan. Di Polandia, mediasi penal
diatur dalam Pasal 23a CCP (Code of Criminal Procedure) dan Peraturan
Menteri Kehakiman 13 Juni 2003 tentang ‘Mediation proceedings in criminal
rhatters.
Mediasi dalam perkara pidana tertentu perlu diterapkan dalam setiap
institusi penegak hukum dalam penanganan perkara, sejak penyidik hingga
pengadilan dan menjadi kebutuhan penting dalam sistim peradilan pidana
Indonesia, diperlukan pengaturan yang mengikat bagi internal institusi hingga
regulasi dan hukum acara pidana sebagai sarana dan prasarana untuk
mencapai keadilan nestorative.Besar harapan kiranya kita dapat menggali nilai
hukum adat Indonesia menjiwai sistem hukum nasional dimasa kini dan masa
datang sebagaimana nilai nilai kearifan lokal yang telah dilahirkan leluhur kita.
Semoga Bermanfaat.

Jakarta, 14 Mei 2013.
Dr. Ridwan Mansyur, S.H, M.H
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PENINGKATAN YURISPRUDENSI
SEBAGAI SUMBER HUKUM
O leh :

Moh. Hasan Wargakusumah, S.H.
PENDAHULUAN
Garis-garis Besar Haluan Negara 1988 menggariskan, bahwa kepastian
hukum dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran perlu
ditingkatkan sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom
masyarakat, memberi rasa aman, menciptakan lingkungan dan iklim yang
mendorong kegairahan, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pem
bangunan, serta mendukung kemantapan stabilitas nasional.
Sehubungan dengan itu perlu dilanjutkan upaya pembaharuan hukum serta
peningkatan kemampuan dan kewibawaan aparatur pemerintah, serta tingkat
kesadaran hukum dalam masyarakat.
Pembangunan dan pembaharuan hukum ini dengan sendirinya perlu
dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga kita semakin dekat pada apa yang
kita visualkan sebagai Sistem Hukum dan Budaya Hukum Nasional.
Karena itu pembangunan hukum itu perlu dilakukan secara berencana dan
untuk menyusun rencana pembangunan hukum itu terlebih dahulu perlu
disepakati dan dipastikan bagaimana bentuk isi dan filsafat Sistem Hukum dan
budaya Hukum Nasional itu, agar supaya pembangunan dan pembinaan
hukum itu dilaksanakan secara lebih terarah dan lebih terpadu.
Tentu saja pembangunan dan pembaharuan hukum tidak saja dilakukan
melalui kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu, tetapi juga dapat
dilakukan melalui hukum tidak tertulis baik dalam bentuk pembinaan hukum
kebiasaan ataupun pembinaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan
yang tetap (yurisprudensi). Pembinaan terhadap yurisprudensi, menjadi
penting, terutama dalam permasalahan atau persoalan yang belum diatur,
dalam arti belum ada pengaturannya dalam hukum tertulis atau dalam hal
ditemui perumusan peraturan yang kurang jelas dalam hukum tertulis,
sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.
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Sehubungan dengan itu di samping pembangunan dan pembaharuan
dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, pembaharuan
hukum juga dapat dilakukan oleh para hakim berdasarkan ketentuan Pasal 14
ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengatakan
bahwa:
1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti
dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
Dari kedua pasal ini terkandung suatu konsepsi, yaitu adanya suatu
kewajiban hukum bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang
diajukan padanya; juga apabila persoalannya belum diatur dalam hukum
tertulis.
Dalam menghadapi situasi seperti itu ia wajib memutus dengan "menggali nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Hal ini sesuai dengan fungsi
Peradilan, yang di samping berfungsi sebagai penegak hukum seyogianya
juga menjadi pembaharu hukum. Maka dalam rangka pembangunan hukum
kedua fungsi tersebut harus terus disempurnakan.
Peningkatan yurisprudensi sebagai sumber hukum tampaknya sangat
dibutuhkan berhubung banyaknya persoalan yang belum diatur oleh hukum
tertulis dan/atau telah diatur dalam hukum tertulis, tetapi masih kurang jelas
artinya sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.
Dengan sendirinya peningkatan yurisprudensi sebagai sumber hukum
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembinaan peradilan itu
sendiri.
Untuk dapat lebih berperan dalam pembangunan hukum, maka badan-badan
pengadilan sendiri kiranya masih perlu disempurnakan dan dibina terus. Untuk
itu Mochtar Kusumaatmadja pada bulan Maret 1972 pada Panel Discussion V
yang diselenggarakan oleh MAHINDO telah menyampaikan saran-saran
pembangunan hukum yang meliputi hal-hal yang berikut:

1. Inventarisasi dan dokumentasi hukum yang berlaku;
2. Media dan personil;
3. Perkembangan Hukum Nasional.
Oleh Sunaryati Hartono usulan program ini ditambah dengan:
4. Penyempurnaan organisasi Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang
hukum;
5. Pembinaan Pranata-pranata Hukum baru, dan
6. Pembinaan kesadaran hukum dan perilaku hukum masyarakat.
Peningkatan yurisprudensi sebagai sumber hukum, belum banyak artinya,
kalau tidak diikuti dengan kesadaran hukum masyarakat, yang mau mengakui
kehadiran Hukum Nasional sebagai pengganti Hukum Adat yang semula
menjadi acuannya.
Secara teoritis, yurisprudensi merupakan sumber hukum di samping
sumber hukum lainnya, seperti undang-undang, kebiasaan, peijanjian
internasional dan doktrin ilmu hukum.
Namun demikian dalam praktek peranan yurisprudensi sebagai sumber
hukum belum diyakini benar. Lagi pula dengan adanya berbagai faham
tentang yurisprudensi itu perlu ditentukan dalam arti mana istilah yurisprudensi
digunakan di Indonesia, dan sejauh mana yurisprudensi dalam arti itu benarbenar telah diakui sebagai sumber hukum. Pertanyaan berikut yang hendak
dijawab ialah langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar supaya
yurisprudensi itu benar-benar menjadi sumber hukum di Indonesia.
Jadi dengan demikian, maka permasalahan menjadi sebagai berikut:
2.1. Apakah sebenarnya yang diartikan dengan yurisprudensi di Indonesia?
2.1.1. Apakah benar penalaran bahwa putusan hakim yang telah
mempunyai kekuatan tetap masih belum tegas dan masih dapat
didiskusikan kriteriany?
2.1.2. Apakah dalam penerbitan berkala "Yurisprudensi Mahkamah
Agung" putusan Hakim Agung itu mempunyai arti dan kedudukan
khusus sebagai yurisprudensi?
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2.2. Apakah benar sudah ada kesepakatan para ahli hukum dan para hakim
, terkemuka, bahwa di Indonesia yurisprudensi sumber hukum atau bukan
sumber hukum.
2.2.1. Benarkah penalaran, bahwa karena Indonesia menganut sistem
kodifikasi, maka di Indonesia yurisprudensi bukan sumber hukum?
Jika demikian mengapa di Negeri Belanda, Perancis dan Jerman
yang menganut sistem kodifikasi yurisprudensi tetap diterima
sebagai sumber hukum?
Apakah dengan demikian Indonesia tidak bersikap Legistis?
2.2.2. Benarkah penalaran bahwa berdasarkan asas kebebasan hakim
yang dianut Indonesia, maka tidak ada kewajiban para hakim di
Indonesia untuk memperhatikan atau mengacu pada putusanputusan hakim yang terdahulu yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dalam perkara-perkara yang hampir bersamaan?
Apakah benar, para hakim di Indonesia bebas mengacu/tidak
mengacu pada putusan-putusan hakim yang lebih tinggi (Hakim
Tinggi atau Hakim Agung).
2.3. Telah adakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak yang
berwenang dalam rangka meningkatkan yurisprudensi sebagai sumber
hukum?
ARTI DAN KEDUDUKAN YURISPRUDENSI
A. Mengenai Pengertian Yurisprudensi:
1. Poernadi dan Soerjono menulis dalam bukunya, bahwa Istilah
Yurisprudensi, berasal dari kata yurisprudentie (bahasa latin), yang
berarti pengetahuan hukum (Rechtgeleedeid).
Kata Yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia, sama artinya
dengan kata "Yurisprudentie" dalam bahasa Belanda, dan
"Yurisprudence" dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap atau
Hukum Peradilan.
Kata "Yurisprudence" dalam bahasa Inggris berarti teori hukum
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("Algemene Recht", "General Theory of Law") sedangkan untuk
pengertian yurisprudensi dipergunakan istilah "Case Law" atau "Judge
made Law".
Kata "Yurisprudencez" dalam bahasa Jerman berarti Ilmu
Hukum dalam arti sempit (aliran ajaran hukum), misalnya : Begriff Yurisprudenz, Interressen, Yurisprudenz dan lain sebagainya.
Istilah teknis bahasa Jerman untuk pengertian Yurisprudensi adalah
kata "veberlieferung",
2. Dalam pada itu R. Soebekti' berpendapat bahwa : Yurisprudensi yaitu
putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan
oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusanputusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap (constan).
Yurisprudensilah yang merupakan sumber hukum yang resmi.
Gagasan seorang Menteri atau Surat Edaran Mahkamah Agung bukan
suatu sumber hukum (rechtbron).
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963
hendaknya dianggap suatu anjuran untuk membuat yurisprudensi
yang menganggap Pasal-pasal BW yang disebutkan itu tidak berlaku
lagi.
Dalam pada itu memang sudah ada yurisprudensi dari Pengadilanpengadilan kita mengenai pasal 108 dan 168 r BW, pasal-pasal
tersebut sekarang sudah dapat dianggap mati, karena yurisprudensi
tersebut. Dan tidak saja telah menyingkirkan pasal-pasal dari BW,
tetapi telah terjadi pula penambahan isi materi suatu pasal.
Terhadap pasal 209 (tentang alasan-alasan untuk bercerai yang
oleh yurisprudensi telah ditambah dengan satu alasan lagi, yaitu
ketegangan yang tidak dapat diperbaiki lagi (onheelbare twoospalt)
yang diambil dari Staatsblad tahun 1933 Nomor 74.
3. Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H. menggunakan istilah
'Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung" dalam hal pemakai pertama
yang beritikad buruk (hal. 95, catatan Mei 1987) dan hanya
"Yurisprudensi" dalam hal akte otentik (hal 146, catatan Mei 1989).
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B. Mengenai Kedudukan Yurisprudensi:
1. Sunaryati Hartono, mengemukakan pendapatnya mengenai Peranan
Peradilan Dalam Rangka Pembaharuan Hukum adalah sebagai
produk:
a. dalam putusan Pengadilan, baik kebiasaan, Undang-undang
maupun Peraturan dan Keputusan Pemerintah ditemukan, diuji
dan dimantapkan,
Dalam rangka ini Pengadilan dapat dianggap sebagai "Stabili
sator" hukum, jadi menjalankan fungsinya sebagai "penegak"
hukum.
b. Pada lain pihak hakim pengadilan juga dalam instansi terakhir
dapat melihat dan merasakan apakah suatu kebiasaan Undangundang atau Keputusan Pemerintah masih sesuai dengan
kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan dan atau tidak.
Dalam hubungan inilah dipergunakan olehnya segala cara
penafsiran (interprestatie methode) yang dikenalnya. Dan
tergantung dari kemahiran hakim yang bersangkutan, dalam
batas-batas cara penafsiran yang diperbolehkan kepadanya oleh
hukum dan/atau undang-undang, apakah hukum yang berlaku
dapat ditafsirkannya sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi
kebutuhan pencari keadilan itu.
Hal ini terjadi dengan Arrest Hoge Road tahun 1919 yang
sangat terkenal, yang memberi tafsiran pada Pasal 1365 BW,
yang sebenarnya jauh berbeda dengan apa yang dimaksud oleh
pembuat undang-undang.
Akan tetapi pemberian tafsiran yang baru oleh Pengadilan
pada Undang-undang ataupun Peraturan atau Keputusan
Pemerintah, sebenarnya terjadi setiap hari di negeri kita dan
merupakan bagian dari tugas sehari-hari hakim pengadilan kita.
Justeru oleh karena kebanyakan undang-undang yang dianggap
berlaku atau Keputusan-keputusan Pemerintah masih didasarkan
pada asas-asas hukum yang berlaku sebelum tahun 1945.
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Dalam rangka ini pengadilan tidak hanya merupakan "mulut" atau
"terompet" daripada Undang-undang atau Peraturan Pemerintah
belaka. Akan tetapi disini pengadilan ikut membentuk hukum baru,
sekalipun dibatasi oleh cara-cara penafsiran yang dapat
dipergunakan olehnya. Maka dalam pelaksanaan tugas peradilan
seperti ini, pengadilan merupakan faktor penting, di samping
fungsinya sebagai penegak hukum sekaligus juga berfungsi
sebagai pembaharu hukum.
2. R. Poerwoto S. Gandasubroto pada waktu menanggapi makalah
Sunaryati Hartono, mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:
a. Setuju bahwasanya perkembangan hukum di dalam satu kurun
waktu terjadi karena "interflay" antara masyarakat pembentuk
Undang- undang Pemerintah dan Pengadilan.
b. Setuju bahwa mengenai peranan peradilan dalam rangka
Pembaharuan Hukum, dianggap sebagai penegak hukum/
Stabilisator Hukum dan Pembaharu Hukum, namun perlu dicatat,
bahwa tugas sebagai pembaharu hukum ini sebaiknya hanya
dilakukan terhadap produk-produk perundang-undangan yang
bukan hukum nasional kita. Lagi pula penegak hukum selain
pengadilan, sebaiknya tidak merangkap sebagai Pembaharu
Hukum karena interprestasi dari penegak hukum di luar
pengadilan akan menggoyahkan kepastian hukum dan asas
legalitas dalam negara hukum,
Bahwa pembaharu hukum oleh pengadilan melalui
yurisprudensi dapatlah dibenarkan karena pengadilan merupakan
satu-satunya badan negara yang bertugas menentukan apa
hukumnya dalam hal-hal konkret bila terjadi perselisihan hukum.
Selain berfungsi sebagai penegak hukum dan pembaharuan
hukum, maka pengadilan juga disebut "Penentu Hukum dan
Keadilan".
Peranan keadilan sebagai penegak hukum dalam arti menjadi
terompet hukum positif saja akan tercapai apabila hukum nasional
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sudah tersusun secara lengkap dan sesuai kesadaran hukum dan
perkembangan masyarakat yang kita idam-idamkan.
Tetapi sebaliknya bilamana perundang-undangan / Hukum
Positif kita sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan
perkembangan dalam negara merdeka yang berdasarkan
Pancasila, maka peranan pengadilan sebagai pembaharu hukum
semakin menonjol dan yurisprudensi akan menjadi sumber hukum
yang semakin penting. Arti yurisprudensi sebagai sumber hukum
dan pembaharu hukum di negara kita sedikit banyak dapat
dibuktikan dari hasil proyek inventarisasi yurisprudensi Jawa Barat
yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran dan Pengadilan Bandung.
3. Prof. Tahir Tungadi mengemukakan, bahwa:
Ada 2 (dua) unsur penting dari hukum di dalam peradilan sesuatu
perkara, yaitu kepastian hukum dan kepastian hukum dan keadilan.
Agar tidak ada kesewenang-wenangan dari hakim, maka hakim harus
mengadili sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku
(yaitu: peraturan undang-undang, kebiasaan ataupun yurisprudensi),
tetapi kepada hakim perlu diberi cukup kelonggaran untuk menafsirkan
peraturan-peraturan itu atau untuk membentuk peraturan baru yang
sesuai dengan persoalan hukum yang konkret dihadapinya demi
terlaksananya keadilan. Tetapi baik penafsiran peraturan hukum
maupun pembentukan peraturan baru, harus ternyata dalam
pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup meyakinkan.
4. Dalam masalah ini Poernadi dan Soerjono menulis sebagai berikut:
Penting tidaknya yurisprudensi sebagai sumber hukum harus
dihubungkan dengan anggapan-anggapan mengenai tugas hakim.
Mengenai jawaban atas pertanyaan "apakah tugas hakim itu" terdapat
bermacam-macam anggapan, antara lain :
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1. Anggapan dari Aliran Legisme.
Menurut aliran ini, maka yurisprudensi itu tidak atau kurang
penting, oleh karena beranggapan, bahwa semua hukum terdapat
dalam undang-undang.
Hakim di dalam melakukan tugasnya terikat pada undang-undang
sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan undangundang belaka (Westtoepassing) dengan jalan "Yurisdische
Syllogisme".
2. Anggapan Freie Rechtsbewegung.
Aliran ini mempunyai mendapat yang sama sekali berlawanan
dengan aliran "Legisme” oleh karena aliran ini beranggapan,
bahwa di dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim bebas
untuk melakukannya menurut undang-undang atau tidak, hal ini
disebabkan oieh karena pekerjaan hakim adalah melakukan
penciptaan hukum (Rects schepping).
3. Aliran Rectsvinding.
Aliran ini boleh dianggap sebagai aliran tengah antara aliran-aliran
Legisme dan Freie Rechtbewegung. Menurut aliran ini, memang
benar bahwa hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi
tidaklah seketat sebagaimana dimaksudkan oleh aliran Legisme,
oleh karena itu hakim juga mempunyai kebebasan.
Kebebasan hakim bukanlah
Rechtsbowegung, sehingga di
mempunyai apa yang disebut
(Gebounden Vrijheid) atau
Geboundenheid).

seperti anggapan aliran Freie
dalam melakukan tugasnya hakim
sebagai "kebebasan yang terikat"
keterikatan yang bebas (Vnje-

Oleh karena itu, maka tugas hakim disebutkan sebagai melakukan
"Rechtsvinding" yang artinya adalah menyelaraskan undang-undang
pada tuntutan zaman (aanpassen van de wet de eisen van de tijd).
Kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas tersebut terbukti
dari adanya beberapa wewenang hakim, seperti:
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1. Penafsiran Undang-undang (Wetsinterpretatie).
2. Komposisi yang mencakup :
a. Analogi (abstraksi) yaitu mempergunakan undang-undang
untuk suatu peristiwa yang tidak disebutkan dalam undangundang tersebut, dengan jalan mengabstraksikan (memper
luas) isi atau makna undang-undang yang merumuskan suatu
peristiwa khusus tertentu menjadi perumusan yang bersifat
luas.
b. Rectsverfijning (Determinate), yaitu membuat pengkhususan
dari suatu asas dalam undang-undang yang mempunyai arti
luas.
Contoh adalah Arrest HR tertanggal 4 Februari 1916
mengenai Pasal 1401 NEW (sama dengan Pasal 1365 KUH
Perdata).
Di dalam keputusan tersebut Hoge Rand memuat pengkhu
susan dari asas "Siapa bersalah (penuh) wajib untuk
mengganti kerugian (penuh)".
5. R. Soebekti mengemukakan mengenai Peranan Yurisprudensi dalam
Pembinaan Hukum.
Betapa pentingnya peranan yurisprudensi dalam pembinaan
hukum, dapat kita lihat dari terkenalnya putusan-putusan yang penting
dari Pengadilan Kasasi di suatu negara, seperti:
Arrest Cohen - Lindenbaum, Ostermann - Arrest, Bierbrowerij - Arrest
(Nederland), Arrest BPM - Clignet, putusan Tancho (Indonesia) dan
lain-lain. Banyak sekali contoh-contoh hukum penemuan hakim
(rechttersrecht), seperti: exeptio non adimplebi Contractus, pelepasan
hak (rectsverwerving), Fiduciare Eigendomsoverdracht, yang sering
juga dinamakan "uit bouw" (perluasan) dari pandrecht dan lain-lain.
Dan kita sudah kenal beberapa putusan Mahkamah Agung
diantaranya:
a. Tentang resiko kemerosotan uang yang harus dipikul bersamasama oleh kedua belah pihak masing-masing separuh.
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b. Kedudukan pria dan wanita dalam Hukum Adat adalah sama.
c. Janda adalah ahli waris dan bersama-sama dengan anakanaknya.
d. Sertifikat tanah bukanlah merupakan bukti mutlak hak milik atas
tanah.
e. Si pendaftar dari suatu merek dagang di Indonesia dianggap
pemilik merek tersebut, harus diartikan sebagai; "si pendaftar
yang beritikad baik" (putusan Mahkamah Agung dalam perkara
"Tancho") dan lain-lain.
6. Ali Said menulis, antara lain sbb:
Dimanapun di dunia, hukum itu berkembang melalui hukum
kebiasaan, perundang-undangan dan bagi negara kita, putusanputusan pengadilan terutama yurisprudensi tetap dari Mahkamah
Agung sebagai badan peradilan tertinggi dalam negara, memegang
peranan penting mengingat kenyataan bahwa sebagian besar dari
Hukum Positif kita, terutama Hukum Perdata Tertulis, masih berasal
dari zaman Pra Proklamasi.
Disisi lain, hukum adat sebagai hukum yang senyatanya hidup dan
berlaku dalam masyarakat justeru berbentuk hukum tidak tertulis,
sehingga untuk penerapan dalam sengketa-sengketa tertentu perlu
dirumuskan secara cermat dan tepat dalam putusan-putusan
pengadilan.
Pada waktu menjelaskan usaha MARI untuk menghimpun putusanputusan Mahkamah Agung yang berupa "Yurisprudensi tetap",
merumuskan arti dan fungsi yurisprudensi sebagai berikut:
- mempengaruhi corak dan wama hukum serta jalannya peradilan di
negara kita;
- politik hukum bertujuan menciptakan kesatuan pendapat atau
pendirian dalam bidang hukum dan peradilan serta sekaligus
memberi perlindungan hukum yang merata bagi masyarakat dan
warganya sebagaimana yang secara tegas diamanatkan oleh
UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (1)
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-

masyarakat umum harus dapat mengetahui corak dan arah
perkembangan hukum dari/melalui putusan-putusan.

7. Ani Abas Manoppo, menyetujui pentingnya inventarisasi dalam
menanggapi makalah Sunaryati Hartono:
Bahwa untuk mencapai suatu kemajuan yang kontinue dalam
Pembinaan Hukum oleh Peradilan, perlu inventarisasi dari segala
Keputusan Pengadilan, penganalisaan amar-amarnya, permbahasan
pertimbangan-pertimbanganya dan pengumuman-pengumuman, agar
keputusan hakim dapat diketahui oleh lebih banyak sarjana-sarjana
hukum dan agar hakim-hakim kemudian mendapat pelajaran dari
keputusan-keputusan terdahulu.
Selanjutnya dengan inventarisasi ini dapat dinilai sampai mana
sudah Peradilan di Indonesia dapat membuat hukum baru yang sesuai
dengan perkembangan itu ketujuan yang ditentukan oleh negara
tanpa meninggalkan prinsip-prinsip yang diletakkan dalam UndangUndang Dasar dan Pancasila.
8. Sejalan dengan itu, Apeldoorn menulis mengenai tugas hakim menurut
pandangan masa ini.
Pandangan, bahwa pekerjaan hakim tak lain daripada memasukan
hal yang diputuskannya ke dalam peraturan undang-undang, dengan
selayang pandang saja dalam perundang-undangan pidana modern
dengan ancaman hukumannya yang relatif, sudah nyata benar tak
dapat dipertahankan. Jika hakim telah menetapkan bahwa seseorang
melakukan pembunuhan dari perbuatan tersebut belum tentu dengan
sendirinya timbul akibat hukumnya dari undang-undang, karena disini
hakim harus memilih antara pemberian hukuman dari 1 hari hukuman
penjara sampai hukuman penjara seumur hidup.
Pelbagai faktor di luar undang-undang akan mempengaruhi
pandangan hakim. Jika seseorang yang di rumahnya mempunyai
anak-anak yang kelaparan, mencuri roti pada tukang roti, maka hakim
tidak akan menjatuhkan hukuman yang sama seperti terhadap
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seorang pencuri yang untuk memperkaya diri mengambil uang
kepunyaan tukang ro ti. Hakim akan menilai perbuatan yang terakhir
sebagai lebih patut dijatuhi hukuman dari perbuatan yang pertama,
walaupun undang-undang tak menentukan sesuatu tentang hal
tersebut.
Akan tetapi pembentuk undang-undang hukum perdatapun acap kali
memberi kelonggaran yang besar terhadap pertimbangan hakim
dengan menunjuk kepada kepatutan, keadilan susila yang baik, itikad
yang baik dan sebagainya. Dalam hal tersebut pembentuk undangundang dengan sadar memberi kekosongan yang harus diisi oleh
hakim.
Dalam hal itu, pada asasnya tugas hakim sama dengan tugas
membentuk undang-undang.
Maka hakimpun dibimbing oleh perasaan hukumnya, dengan
memperhatikan kebiasaan dan pandangan-pandangan yang berlaku di
dalam masyarakat harus menyesuaikan yang konkret pada tuntutan
hal-hal yang khusus.
Dari hal-hal tersebut di atas nyatalah, bahwa peraturan-peraturan
undang-undang yang rupanya jelas, berhubung dengan hal-hal yang
konkret, acapkali masih membutuhkan penjelasan, nyata pula bahwa
tafsiran tersebut tidak semata-mata sesuatu hal penguraian yang logis,
akan tetapi dalam hal tersebut hakim harus memilih dari pelbagai
kemungkinan, jadi hanis membeli nilai.
Penafsiran juga merupakan tambahan undang-undang, karena
peraturan-peraturan undang-undang yang dapat ditafsirkan dengan
aneka jalan, tidaklah lengkap seluruhnya. Sebagai juga dalam
perundang-undangan dalam tiap-tiap penafsiran terdapat anasir yang
mencipta.
Dalam hal tersebut, pada asasnya hakim juga berbuat sebagai
pembentuk undang-undang.
Tugas hakim sebagai penafsir UU adalah pekerjaan yang praktis dan
bersifat menyesuaikan UU kepada tuntutan zaman sepanjang hal
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tersebut dapat dilakukan dengan tiada menyinggung peraturan
perundang-undangan yang serba jelas belaka.
Jika dengan jalan penafsiran UU, hakim tidak juga memperoleh
peraturan untuk hal yang khusus yang harus diputuskan, maka ia
kadang-kadang melakukan apa yang disebut penafsiran analogi, istilah
tersebut agak menyesatkan. Apa yang disebut melakukan UU secara
analogis, sebenarnya bukan mempraktekkan undang-undang itu
sendiri, melainkan peraturan yang tidak terletak dalam undang-undang
yang oleh pembentuk undang-undang dipandang ada dalam suatu hal
yang tertentu. Undang-undang melakukan peraturan tersebut untuk hal
a hakim melakukannya juga untuk hal b, walaupun pembentuk
undang-undang tidak menyediakannya untuk hal b itu. Sebenarnya
undang-undang tidak melihat lebih dahulu kemungkinan adanya hal b,
disini terdapat kekosongan dalam undang-undang yang diisi oleh
hakim.
Ini dahulu kala diketahui juga oleh pembentuk undang-undang
yang ingin tetap memiliki kekuasaan membentuk undang-undang
sepenuhnya, melarang hakim melakukan tiap-tiap penafsiran, hanya
karena ingin memiliki sendiri.
Menafsirkan adalah menetapkan arti undang-undang. Yurispru
densi mengajarkan kepada kita, bahwa hakim mengikuti pelbagai cara
dalam mencari arti undang-undang. Kadang-kadang ia menerangkan
undang-undang dengan menetapkan apa arti perkataan-perkataannya
menurut adat bahasa yang umum atau yang teknis (penafsiran
menurut tata bahasa). Perundang-undangan suatu negara merupakan
kesatuan, tak sebuah dari peraturannya dapat ditafsirkan seolah-olah
ia berdiri sendiri, pada penafsiran peraturan undang-undang selalu
harus diingat hubungannya dengan peraturan-peraturan undangundang yang lain (penafsiran sistematis). Penafsiran sistematis
tersebut dapat menyebabkan perkataan undang-undang diberi
pengertiannya dalam adat bahasa yang biasa. Hal yang pertama
disebut penafsiran meluaskan (existensif), hal yang terakhir penafsiran
menyempitkan (restrictrief).

Dalam pengadilan cara penafsiran yang lain memegang peranan
penting di samping penafsiran-penafsiran menurut maksud pembentuk
undang-undang.
Dalam hal tersebut kita berpangkal pada pandangan, bahwa undangundang adalah pernyataan kehendak dari pembentuk undang-undang
yang sadar, yang difikirkan masak-masak dan untuk menerangkan
undang-undang karena penyelidikan tersebut selalu kembali ke zaman
dahulu, maka dikatakan orang penafsiran sejarah.
Acapkali terjadi bahwa penafsiran tata bahasa, sejarah dan
sistematis, tidak mengakibatkan hasil yang sama. Maka hakim sekali
lagi harus memilih, bukan semata-mata pertimbangan akal, melainkan
juga perasaan hakim, antara lain perasaan keadilan turut berbicara.
Hakim memandang dirinya tidak terikat pada penafsiran yang tertentu.
Acapkali terjadi, lebih-lebih pada UU yang tua, bahwa dari ketiga cara
tersebut, satupun tidak dapat memberi hasil yang dapat diterima, yakni
hasil yang memenuhi perasaan keadilan dan memenuhi kebutuhankebutuhan masyarakat dan pandangan-pandangan zaman. Kecuali
jika teks Undang-undang (UU) dengan terang-terang (mengadakan
perlawanan), maka hakim harus menyesuaikan undang-undang, pada
hal tersebut dengan penafsiran yang bebas. Demikian misalnya
dilakukan oleh HR waktu ia dalam tahun 1919 memberi penafsiran
tentang penafsiran "Onrechtmatigedaad", dan dalam tahun 1926
tentang pengertian "natuuralijkenverbintenis". Penafsiran yang tidak
bersandar pada pengertian tata bahasa dari perkataan-perkataan, dan
juga tidak bersandar pada hubungan dengan peraturan-peraturan
undang-undang yang juga tidak bersandar pada maksud pembentuk
Undang-undang, akan tetapi yang tidak bertentangan dengan teks UU,
memenuhi pandangan dan kebutuhan zaman sekarang dan
memuaskan perasaan keadilan seluruhnya.
9. Bismar Siregar menulis mengenai Kedudukan Hakim sebagai Pencipta
Penerapan Hukum.
Dari penjelasan Pasal 14 ayat ( ) UU No. 14/1970 dapat kita
pahami adanya perintah kepada hakim sebagai organ Pengadilan
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dalam hal tidak, belum adanya hukum tertulis, ia wajib menggali
hukum tidak tertulis. Bagaimana, halnya kalau ia menemukan hukum
tertulis yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang berTuhan itu? Akankah ia melaksanakan ataukah mengenyampingkan
hukum tertulis itu?
Hal tersebut antara lain ditemukan sebagai contoh dalam Hukum
Pidana. Seorang Rokhaniawan yang memberkahi pernikahan dua
pengantin, diancam akan dihukum dengan denda Rp 300,-. Kalau
berulangkali, dengan hukuman kurungan dua bulan (kalau sang)
pengantin belum nikah secara negara di hadapan Catalan Sipil.
Kalaulah ada hakim yang masih mempertahankan kehadiran Pasal
530 KUHP tersebut dalam hukum positif kita sungguh Naudzubillah.
Dalam hal ini apa yang setepat-tepatnya. Menurut hemat kami ialah
dilepaskan dari tuntutan hukuman.
Contoh lain dalam perkara perdata tentang penetapan suku
bunga pinjaman. Bilamana dalam yurisprudensi telah dianut, bahwa
setiap pinjaman merupakan undang-undang bagi pihak-pihak berdasar
Pasal 1339 BW.
Menjadi pertanyaan, akankah dilepaskan Pasal tersebut secara harfiah
bilamana seorang hakim menghadapi suatu perjanjian yang tidak
serasi dengan keadilan?
Umpamakan bunga pinjaman 10% sebulannya; perjanjian dibuat di
hadapan Notaris?
Akankah pula sang hakim memberi putusan menguatkannya,
walaupun menurut kenyataan bunga pinjaman sekitar 3%? Menurut
keadilan hukum benar. Tetapi menurut rasa keadilan tidak.
Disini peranan hakim yang dirasakan adil itu sangat besar.
Hakim tersebut harus berani dan mampu bertindak membatalkan
perjanjian itu dengan penetapan % (persen) bunga yang (serasa)
dengan keadilan. Kalau hakim tidak lagi merasakan yang demikian itu
sebagai tidak adil dan tetap mempertahankan perjanjian 10% bunga,
karena secara hukum harus dipertahankan demikian, menurut hemat

kami ia telah berlaku tidak adil, la tidak menghayati lagi apa arti
keadilan dan ia hanya seorang hakim pembawa suara undangundang, sungguh sangat besadah murka Tuhan bilamana terjadi
demikian itu.
Tidak salah sekedar perbandingan diutarakan, bagaimana Tuhan
memberi garis pedoman tentang hutang piutang yang sangat
menggugah perasaan seseorang menurut kadar Iman : "Dan jika
orang yang berhutang itu dalam kesempitan, maka beri tangguh
sampai ia berkelapangan (mampu). Dan menyedekahkan sebagian
atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (QS
Al Baqarah ayat 280).
Mampukah para hakim sekarang ini bersikap seperti
dikemukakan di atas? Kami yakin dan percaya, ia/mereka mampu.
Kebiasaan yang dianggap "tepat" selama ini, tetapi kurang baik
dalam sikap, sementara kita kenal dengan "The Rule of Pakewuh",
secara berangsur-angsur dirubah dan kalau dapat dihilangkan.
Tentu akan menjadi pertanyaan kalau demikian yurispruden-si
tidak mengikat?
Jawabannya benar, walaupun harus ditekankan yurisprudensi bagi
hakim tetap sebagai sumber hukum, tempat ia kembali mencari dan
menemukan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan nilai-nilai
keadilan.
Di dalam praktek kenegaraan, maka soal peradilan dilaksanakan
berdasarkan asas-asas tertentu.
C. Mengenai Asas-asas Yurisprudensi
1. Poemadi dan Soerjono berpendapat sb b :
Adapun asas-asas pokok yang dapat dianut oieh suatu negara
mengenai peradilan tersebut adalah :
a. Asas Precedent, sebagaimana dianut oleh negara-negara Anglo
Saxon (seperti Kerajaan Inggris, Amerika Serikat). Berarti bahwa
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petugas peradilan (hakim) terikat atau tidak boleh menyimpang
dari keputusan-keputusan yang terlebih dahulu dari hakim yang
lebih tinggi atau yang sederajat tingkatnya.
b. Asas Bebas, yang inti maksudnya tidak lain adalah sebagai
kebalikan dari asas Precedent.
Berdasarkan asas bebas, maka petugas peradilan tidak terikat
pada keputusan-keputusan hakim yang lebih tinggi maupun yang
sederajat tingkatnya. Asas ini antara lain dianut di Negara
Belanda dan Perancis.
Dalam praktek maka pelaksanaan masing-masing asas
tersebut tidaklah demikian ketatnya, sehingga perbedaannya satu
sama lain hanyalah pada asasnya saja, dan akan menimbulkan
hal-hal yang kurang baik apabila dilaksanakan secara konsekuen.
Di negara Belanda misalnya, walaupun dianut asas bebas,
akan tetapi hakim rendahan sedikit banyaknya mengikat diri pada
keputusan-keputusan yang terdahulu maupun kepada keputusankeputusan hakim atasan. Hal sedemikian ada baiknya, oleh
karena:
1) Mencegah terjadinya kesimpangsiuran keputusan hakim, hal
mana tidak sesuai/serasi dengan kebutuhan akan kepastian
hukum.
2) Mencegah terjadinya pengeluaran biaya yang kurang perlu,
karena pihak yang kurang puas dengan keputusan yang
bersangkutan sudah pasti akan naik banding sampai kasasi,
sehingga ia mendapat kepuasan yang diketahuinya akan
diberikan oleh hakim atasan.
3) Mencegah timbulnya pandangan yang kurang baik pada
pihak atasan.
Di Indonesia, kedua asas ini sesungguhnya dikenal dan berlaku. Asas
Bebas dalam suasana peradilan Barat, sedang Asas Precedent dapat
dijumpai dalam suasana peradilan Hukum Adat.

2. Dalam hal ini patut dikemukakan kata-kata dari Bapak Wirjono
Prodjodikoro sebagai sambutan dalam Buku Dian Yustisi (terbitan PT
Bandung) \ antara lain :
"Perlu diingat pula, bahwa sifat peradilan di Indonesia seperti di Benua
Eropa bagian Kontinen, adalah demikian bahwa Pengadilan Negeri
yang berlainan pendapat dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
Agung tentang Penafsiran Hukum Tertulis, keluasan untuk
mempertahankan pendiriannya betapapun ada kemungkinan besar
putusannya akan dibatalkan lagi oleh Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung".
3. Perlu dicatat pandangan S. Gautama sebagai argumentasinya dalam
kasus NIKE, yang berpendapat bahwa:
Yurispudensi tidak bersifat "Stare Desis", melainkan persuasive, yang
berarti hakim tidak diwajibkan mengikuti keputusan-keputusan hakim
sebelumnya dalam menghadapi kasus yang sama, tetapi hanya dapat
dijadikan pedoman saja dan diperkenankan menyimpang dengan
memberikan pertimbangan tentang penyimpangan tersebut.
D. Beberapa Yurisprudensi
1.a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1589
K/Sip/1971, Hukum Adat IX.IX.14.
Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap anak
perempuan di Tapanuli, juga di Lombok adilnya anak perempuan
dijadikan ahli waris ... dst. "bahwa berdasarkan perkembangan
hukum adat ke arah parental yurisprudensi Mahkamah Agung
terhadap anak perempuan di Tapanuli, adalah adil bila juga di
Lombok anak perempuan dijadikan ahli waris... dst.
(Y.l. MAR11978-1, Hal 164-169).
1.b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1970, Hukum Adat
IX. 7.
Hukum Adat di daerah Tapanuli juga telah berkembang ke arah
pemberian hak yang sama kepada anak perempuan seperti anak
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laki-laki, perkembangan mana sudah diperkuat oleh dengan suatu
Yurisprudensi tetap mengenai Hukum Waris di daerah tersebut.
(Y.l. MAR11971, Hal. 173-177).
1. c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Sip/1975, H. Adat,
IX.5.7.
Dalam hal tidak ada anak, harta warisan setengah bagian untuk
janda dan yang setengah bagian untuk keluarga suami atau
seluruhnya dapat dinikmati janda seiama hidupnya dan selama ia
tidak kawin lagi.
(Y.l. MAR11977, II).
2. a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2339
K/Sip/1982, XI .3.
Menurut UUPA Pasal 5 bagi tanah berlaku hukum adat, hal
mana beli rumah dapat diperjualbelikan terpisah dari tanah (pemisah
horizontal).
(Y.l. MAR11983-1, Hal. 136-143),
2. b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 992
K/Sip/1979, X.2.1.4.
Semenjak akte jual beli ditandatangani di depan PPAT hak milik
atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli.
(Y.l. MAR11981 -1, hal 158-169).
3. a. Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung.
Jumlah uang tersebut harus dinilai dengan menggunakan harga
emas pada akhir tahun 1965 (soal terjadinya jual beli) dan harga
emas pada waktu sekarang dengan ... dst. (Y.l. MAR11976).
3.b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 208
K/Sip/1971,H. AdatX VII.5.
Tentang penilaian uang/resiko berdasarkan Yurisprudensi,
perbedaan harga mata uang baru dinilai menurut harga emas.. dst.
(Y.l. MAR11971).
32

4. Dalam kasus NIKE, dicatat beberapa pendapat antara lain sbb:
a. Penafsiran secara harfiah akan menimbulkan ketidak pastian
hukum.
b. Menurut R. Soepomo, bahwa kekecualian pemeriksaan kembali
hanya dibatasi kepada peristiwa-peristiwa adanya kekeliruan.
c. Pertimbangan Mahkamah Agung:
1) Bahwa menurut kenyataan sekarang telah timbul suatu
kekosongan hukum-karena penempatan merek di dalam
Tambahan Berita Negara tidak dapat ditentukan waktunya,
sehingga hakim mencari jalan keluar untuk melindungi
pemakai/pemilik merek.
2) Setiap penafsiran yang berlainan dapat dikatakan merupakan
perbedaaan, akan tetapi tidak semua tafsiran dapat dianggap
suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata
menurut Pasal 67 UU Nomor 14/1985, dalam hal ini hanya
ditentukan secara kasus demi kasus.
5. Mengenai Fiducia:
a. Sri Dewi Maschun Sofwan, berpendapat sb b :
Menyebutkan bahwa lembaga jaminan fiducia yang mula-mula
berdasarkan yurisprudensi ... Hoge Raad dan Hoogerech-thof
(Bierbrouwery 1929, BPM Ciputt Arrest tahun 1932) hanya mengenai
benda bergerak, hukum perkembangannya di Indonesia dapat tertuju
pada benda tak bergerak. Hal ini terjadi dalam praktek Perbankan
maupun praktek Notaris, tambah dan berkembang terpengaruh oleh
berlakunya UUPA yang hanya memungkinkan hipotek dan kredit
verband dibebankan pada tanah-tanah hak milik, hak guna bangunan
dan hak guna usaha (Pasal 1 PMA No. 15/1961).
Tidak diakui di situ, bagaimana jika rumah berdiri di atas tanah
hak orang lain, baik tanah negara maupun tanah perorangan.
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b. Roesnatiti, menyampaikan catatan sbb :
Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September Reg. No. 372
K/Sip/1970 menunjuk pada Kep HR tertanggal 18 Agustus 1932. T,
132 dan Kep. Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 22 Maret 1951,
dimana kedua putusan tersebut masih berpegang pada Buku II KUH
Perdata, yang membedakan antara benda bergerak dan benda tidak
bergerak. Sejak dikeluarkannya tanggal 24 September 1960,
Indonesia tidak lagi mengenai perbedaan antara benda bergerak dan
benda tidak bergerak.
Keputusan Mahkamah Agung Reg. No. 372 K/Sip/1970 tanggal 1
September 1971 sudah menjadi yurisprudensi untuk jaminan Fiducia,
berlawanan dengan UUPA yang masih membedakan antara kedua
benda tersebut, yang dapat difiduciakan hanya benda-benda bergerak.
KESIMPULAN SEMENTARA DAN SARAN
1. Walaupun ada beberapa pengertian yurisprudensi yang dikemukakan
oleh beberapa ahli atau penulis, pengertian yurisprudensi yang
dikemukakan oleh R. Soebekti, yaitu bahwa Yurisprudensi ialah
putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan
oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau Putusan
Mahkamah Agung sendiri yang tetap (constan), dengan beberapa
modifikasi, mungkin lebih dapat diterima sebagai batasan pengertian
yang memadai untuk kondisi dari suatu hukum di Indonesia.
Untuk menghindari timbulnya pengertian yang berbeda-beda dan
agar ada suatu pengertian yang sama mengenai Yurisprudensi ini,
kiranya perlu ada semacam ketetapan resmi dari pihak yang
berwenang mengenai arti Yurisprudensi di Indonesia.
2. Yurisprudensi sebagai keputusan yang tetap mempunyai peranan dan
fungsi yang penting sebagai sumber hukum dalam :
a. Pembaharuan Hukum.
b. Penegakan Hukum.

Mengingat begitu pentingnya peranan dan fungsi Yurisprudensi
sebagai sumber hukum dan pembaharuan hukum, dan penegakan
hukum, maka perlu dilakukan peningkatan atau usaha menciptakan
Yurispmdensi-yurisprudensi baru oleh para hakim atau pengadilan
terhadap perundang-undangan (hukum tertulis) atau masalah yang
telah diatur tetapi kurang jelas atau terhadap peraturan peningkatan
pemerintah Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Pasal II Aturan
Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Ditemukan adanya 3 (tiga) Aliran yang mengemukakan pandangan
mengenai asas-asas Yurisprudensi, yaitu :
a. Aliran Legisme yang beranggapan bahwa hakim dalam melakukan
tugasnya hanya terikat pada undang-undang.
b. Aliran Freie Rechtsbewegung yang beranggapan, hakim dalam
melaksanakan tugas bebas menurut undang-undang atau tidak.
c. Aliran rechtsvinding yang merupakan aliran tengah antara Aliran
Legisme dan Freie Rechtsbewegung.
Menurut aliran ini memang benar hakim terikat pada undangundang, tetapi hakim juga mempunyai kebebasan, yaitu kebebasan
yang terikat.
Di Indonesia belum ada suatu petunjuk yang jelas aliran yang mana
yang dibantu oleh hakim Indonesia dari ketiga aliran tersebut. Untuk
adanya suatu kesatuan pandangan dan persepsi yang sama dari para
hakim Indonesia maka perlu adanya suatu penjelasan tentang aliran
hukum yang dianut mengenai Asas-asas Yurisprudensi,
4. Terdapat pandangan yang agak berbeda dalam kalangan hakim
sendiri mengenai kedudukan Yurisprudensi sebagai sumber hukum,
yaitu:
a. Ada yang beranggapan bahwa para hakim atau hakim yang lebih
rendah bebas atau tidak terikat pada keputusan hakim terdahulu
atau keputusan hakim yang lebih tinggi tingkatnya.
b. Mereka yang beranggapan bahwa para hakim atau hakim yang
lebih rendah terikat pada putusan hakim terdahulu atau putusan
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hakim yang lebih tinggi tingkatnya. Pandangan yang terakhir ini
lebih banyak pendukungnya.
Untuk menghindari kesimpangsiuran dan agar adanya
kepastian hukum bagi para hakim, maka perbedaan pandangan
tersebut perlu dihilangkan, yaitu bahwa Mahkamah Agung sendiri
secara resmi perlu memilih dan menetapkan pandangan tentang
keterikatan hakim terhadap keputusan hakim terdahulu dan atau
keputusan hakim yang lebih tinggi seperti yang juga
dikembangkan pada sistem peradilan di negara Anglo Saxon dan
juga di negara Kontinen.
Dan apabila hal ini dilakukan, maka perlu pula dilakukan
inventarisasi dari setiap putusan hakim dan diterbitkan dalam
suatu penerbitan resmi serta diinformasikan pada pihak yang
memerlukan.

PEMANFAATAN HUKUM TAK TERTULIS
SEBAGAI SUMBER HUKUM
Oleh :
SARDJONO, S.H.

I.

PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya terdiri dari
Kepulauan Nusantara yang membentang luas sepanjang garis
Khatulistiwa dari Sabang sampai Merauke memiliki beraneka corak
kebudayaan dan adat istiadat yang beraneka ragam, yang mewujudkan
bangunan "Bhinneka Tunggal Ika".
Pertanyaan pertama yang timbul adalah seberapa jauh kemungkinan
pemanfaatan hukum adat yang tersebar dan beranekaragam tersebut
sebagai sumber hukum nasional sangatlah agar operasionalisasi
penerapan hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional
dapat berlaku efektif di masyarakat kita dengan kemajemukan hukum adat
tersebut?
Maka melalui berbagai kegiatan penelitian/kajian/pengembangan hukum
dalam rangkaian pembangunan hukum nasional perlu dicari dan ditarik
suatu prinsip yang dapat berlaku secara nasional.
Hukum Adat sebagai hukum tidak tertulis merupakan salah satu
bagian dari sistem hukum nasional, yang eksistensinya sejak jaman
kolonial secara tegas dimaksudkan sebagai aturan hukum bagi golongan
pribumi (Pasal 131 IS).
Setelah Merdeka, selain masih dianut pluralisme hukum berdasarkan
aturan peralihan Pasal II UUD 1945, yang antara lain masih menempatkan
hukum adat sebagai hukum pribumi. Pancasila dan UUD 1945 telah
memberi landasan untuk mengangkat hukum adat sebagai sumber hukum
nasional. Dalam arti menarik segi-segi baik dari hukum adat itu dan
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,

membuang segi-segi yang tidak relevan dengan perkembangan kesadaran
hukum masyarakat dalam pembangunan sebagaimana dengan perkem
bangan Iptek.
Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data lengkap, akurat, dapat
dipercaya, up to date dan obyektif di masyarakat tentang peranan hukum
tidak tertulis sebagai sumber hukum, dan langkah kepustakaan melalui
penelaahan dan penelusuran dasar-dasar berlakunya hukum tidak tertulis
bertolak dari penggarisan UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan
lainnya, (UUD 1945 menegaskan bahwa selain hukum dasar yang tertulis
diakui juga adanya hukum dasar yang tidak tertulis). Demikian pula
Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan
alasan tidak ada undang-undangnya, hakim harus menggali nilai-nilai yang
hidup di dalam masyarakat. Bahkan ditegaskan oleh undang-undang
bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang
berbentuk adat istiadat setempat. Hal inilah yang mendorong
digunakannya hukum tak tertulis sebagai sumber hukum.

II. ANALISA DAN EVALUASI
1. Batasan-batasan Hukum Tidak Tertulis
Dalam kepustakaan hukum dikenal adanya sumber hukum yang
selalu menjadi pegangan para hakim dalam memutus suatu perkara,
pada umumnya sumber hukum meliputi : Hukum Tertulis, Hukum
Kebiasaan (adat-istiadat setempat), Prinsip-prinsip Hukum Umum dan
pendapat para ahli (Legal Opinion/opinion Dictarum). Batasan
mengenai hukum tidak tertulis bersumber pada penjelasan UUD 1945
yang menyatakan:
"Undang-undang suatu negara ialah hanya sebagian dari
hukumnya negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar
yang tertulis, sedang di sampingnya.... berlaku juga hukum dasar
38

yang tidak tertulis, ialah peraturan-peraturan dasar yang timbul
dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun
tidak tertulis".
Penjelasan UUD 1945 memberi landasan terhadap konvensi
ketatanegaraan. Sedangkan berlakunya hukum adat sejak pemerin
tahan kolonial diakui oleh Pasal 131 I.S. yang sampai saat ini masih
dianggap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
Prof. Dr. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa baik menurut UUDS
1950 maupun UUD 1945, masih belum dibentuk peraturan yang
menurut dasar berlakunya hukum adat, maka dasar hukum yang
tercantum dalam Pasal 131 ayat (2) (b) I.S. masih tetap berlaku.
Selanjutnya Soerjono Soekanto menyatakan :
(1) Dasar perundang-undangan bagi berlakunya hukum adat untuk
peradilan adat diatur dalam Pasal 3 R.O.,
(2) Dasar perundang-undangan daerah Swapraja tercantum dalam
Pasal 13 (2) Stbl 1938 No. 592; dan
(3) Dasar perundang-undangan bagi para hakim adat di Jawa dan
Madura diatur dalam Pasal 3 a R. O.
Ter Haar Bzn mengemukakan pendapat mengenai pentingnya
hakim memperhatikan hukum adat bahwa setiap hakim yang
mengambil putusan menurut hukum adat untuk dapat menjalankan
putusan dengan baik, haruslah menginsyafi sedalam-dalamnya stelsel
hukum adat, kenyataan sosial dan tuntutan keadilan serta
kemanusiaan.
Dengan kata lain hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami
nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam
masyarakat sehingga terjaminlah bahwa perkembangan dan
penerapan hukum adat itu akan berjalan secara wajar, sehingga turut
serta secara aktif merealisasikan pengaturan hukum di seluruh
Indonesia dalam rangka pembangunan hukum nasional.
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Nampaknya pemikiran Ter Haar mempengaruhi penyusunan
Undang-undang No. 14 Tahun 1971 tentang Pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman. Setelah banyak munculnya perkembangan praktek hukum
dewasa ini, hukum tidak tertulis dapat meliputi selain hukum adat,
seperti Yurispudensi kebiasaan profesional, serta kebiasaan dalam
hukum Administrasi Negara.
2. Aspek-aspek Hukum Tidak Tertulis
Berdasarkan hasil penelitian, ternyata aspek hukum tidak
tertulis/hukum adat terdapat dalam berbagai aspek hukum baik yang
bersifat publik maupun privat.
a. Aspek Hukum Pidana.
Pasal 1 KUHP menganut asas legalitas yang menyatakan
seseorang tidak dapat dihukum apabila tidak diatur oleh undangundang (tertulis), tetapi beberapa sanksi adat yang masih hidup
dalam mayarakat hukum adat Bali, tetap diterapkan walaupun
sudah diselesaikan di Pengadiian Negeri, misalnya dalam hal
pencurian benda suci di sebuah Pura desa di Bali.
Secara legal perbuatan itu diancam hukuman berdasarkan
Ordonansi Monumen / Monumenten Ordonansi. Penyimpangan
dilakukan dengan mengakui berlakunya hukum yang hidup, yang
menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut
dipidana bilamana perbuatan itu tidak ada persamaannya dalam
peraturan perundang-undangan.
Prof. Dr. Muladi menyebutkan bahwa tindakan pidana adat
meliputi: "Zina" di Sulawesi Selatan dan Tengah, delik adat
"Gemia Gamana" pada suku Bali dan Lombok, delik "Bero"
dikalangan suku Sasak di Lombok.
Beberapa putusan pengadilan yang memperhatikan hukum
adat antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 666/K/Pid/1984
berpendapat bahwa di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di

Luwuk, perbuatan seperti ini menurut hukum yang hidup dalam
masyarakat adalah suatu tindak pidana yang tidak ada
padanannya dalam KUHP. Atas dasar Pasal 5 ayat (3) (b) UU No,
1 Drt 1951 terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan.
Pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 104/PN/
Dps/1980, dan No. 2/Pid/B/1985, No. 25/Pid/D/1986 menyangkut
delik adat logika Sanggraha unsur-unsur yang menonjol adalah
persetubuhan yang dilakukan difuar perkawinan antara 2 orang
yang sudah akil balig, atas dasar suka sama suka, dimana si lakilaki berjanji akan mengawini. Dasar pemidanaannya adalah Pasal
5 ayat (3) sub b UU No. 1 Drt. 1951 jo Pasal 359 Kitab Adigama.
Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Oktober
1987. Delik adat ini disebut "Gamia Gamena", yang diatur dalam
Kitab Hukum Poswara 1910 No. G. A., dan dikalangan Suku
Sasak, Lombok disebut Bero. Perbuatan ini tidak diatur dalam
KUHP, sehingga Pasal 5 ayat (3) (b) No. 1 Drt. 1951 dapat
diterapkan dan yang bersangkutan dijatuhi pidana 2 tahun dan 1
tahun.
Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah saatnya dalam
penyusunan RKUHP yang akan datang dicantumkan suatu norma
yang memberikan kemungkinan digunakannya hukum yang hidup
yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut
dipidana.
Salah satu contoh yang sering dikemukakan dalam SIRI di
Sulawesi Selatan, khususnya pada suku Mandau dan Bugis
Makasar.
b. Aspek Hukum Perdata
Hukum Tidak Tertulis dan Pembinaan Hukum Nasional seperti
telah dikemukakan pada uraian terdahulu, bahwa yang dimaksud
hukum tak tertulis dalam penelitian ini adalah sinonim dengan
hukum adat, yakni hukum yang hidup dalam masyarakat dalam
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bentuk tidak tertulis ("Unstatutory Law"). Menyadari kenyataan
bahwa hukum tak tertulis dari semula tumbuh dan berkembang
dari aturan tata kelakuan masyarakat pada batas dan
lingkungan kehidupan suku-suku, maka dalam suasana
bernegara sekarang ini dibutuhkan hukum tidak tertulis yang
berlaku menyeluruh, meliputi seluruh wilayah tumpah darah
Indonesia.
Dalam rangka mengantisipasi keadaan di atas, maka
hukum adat dalam pertumbuhan dan perkembangannya, di
samping atau sebagai pengganti unsur-unsurnya yang bersifat
nasional yang asli, memasukkan pula unsur-unsur asing untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dalam hubungan
bangsa Indonesia dengan dunia luar (dunia modern). Hukum
Adat sebagai hukum tak tertulispun karena persinggungan dan
hubungan masyarakat Indonesia dengan dunia luar mendapat
pengaruh pula dari penyusupan kebudayaan barat, terutama
dalam bidang ekonomi yang berjiwa liberal-individualistis, yang
sebenarnya bertentangan dengan sifatnya yang asli (Harsono :
1975:55).
Dalam pada itu hukum tak tertulis yang merupakan
rangkaian penerapan asas-asas hukum pada kasus-kasus yang
konkret, adalah hukumnya masyarakat-masyarakat tradisional
yang sederhana dan terbatas ruang lingkupnya, dengan warga
yang pada umumnya berpendidikan rendah malahan masih
buta huruf dan belum pula banyak jenis-jenis kebutuhannya.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, hukum
tak tertulis memerlukan penyempurnaan, baik dalam bentuk
maupun dalam penerapan asas-asas hukum sesuai dengan
keadaan masyarakat yang berbeda. Hukum Tak Tertulis semula
tumbuh dan hidup dalam batas masyarakat-masyarakat hukum
adat sebagai lingkungan kehidupan yang tertinggi. Kini dalam
suasana kemerdekaan, masyarakat-masyarakat hukum adat itu

merupakan bagian-bagian darinya, la tidak lagi terpisah-pisah
satu dengan lainnya dan hai tersebut sejalan dengan cita-cita
menjadi bangsa yang satu maka pelaksanaan dan penerapan
asas-asas hukum tak tertulis itu memerlukan pula penyesuaian,
sehingga tidak akan merupakan penghambat bagi tercapainya
cita-cita wawasan nusantara di bidang hukum, yakni hanya satu
hukum yang mengabdi pada kepentingan hukum Bangsa
Indonesia,
Masalah hukum tak tertulis dalam perundang-undangan,
adalah merupakan bagian yang dalam dari soal-soal
pembangunan dan pembinaan hukum nasional. Hukum tak tertulis
sebagai bagian dari hukum yang hidup dan berfaku, selain
memerlukan pembinaan yang diarahkan kepada terbentuknya
persatuan dan kesatuan bangsa dan perkembangan
pembangunan pada umumnya. Hukum tak tertulis sebagai hukum
yang hidup dan dengan demikian sebagai hukum yang sesuai
dengan pandangan hidup, cita-cita dan kesadaran hukum rakyat
merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh
bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang baru.
Adapun hubungan dengan permasalahan perundang-undangan
adafah terletak pada hakekatnya tekad untuk tidak mengabaikan
tumbuh dan berkembangnya hukum tak tertulis, yang perlu
diinformasikan melalui proses pembuatan peraturan perundangundangan.
3. Peraturan Yang Memuat Hukum Tidak Tertulis
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Satjipto Rahardjo dengan
prakarsa BPHN tahun 1989 memberikan gambaran bahwa 157
Undang-undang yang diteliti (Undang-undang Produk Legislatif 1946 1987) terdapat 25 (15,95%), diantaranya menyebut atau menyinggung
hukum tak tertulis. Dari 25 undang-undang itu, 16 dibuat pada periode
1946 -1965 dan 9 pada periode 1966 -1987 (Satjipto Rahardjo, 1990
: 21- 22).
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Kategori-kategori tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
3.1.

3.2.

Pada sebagian peraturan tampak bahwa apa yang diatur di
dalamnya bukanlah penuangan norma-norma hukum adat
yang semula berlaku sebagai hukum tidak tertulis ke dalam
bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka
penyelenggaraan kodifikasi, melainkan justeru merupakan
perubahan, bahwa penggantian norma-norma hukum yang
ada. Penggusuran norma hukum adat tersebut didasarkan
pada pertimbangan tidak memenuhi persyaratan ataupun
bertentangan dengan asas-asas tata masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila, ataupun tidak lagi memenuhi
tuntutan masyarakat modern.
3.1.1.

Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian
Bagi Hasil Tanah Pertanian (LN. 1960 - 2; TLN. No.
1924)

3.1.2.

Undang-undang No. 16 tahun 1960 tentang Bagi Hasil
Perikanan (LN. 1964 - 97; TLN No, 2690)

3.1.3.

Pasal 7 UU No. 56 PRP. tahun 1960 (LN. 1960 -147;
TLN. No. 2117) tentang Pengembalian Pertanian yang
Digadaikan.

Ada Peraturan Perundang-undangan yang menganggap perlu
untuk mengakui adanya lembaga-lembaga hukum tertentu dari
hukum adat. Akan tetapi pernyataan pengakuan itu sekaligus
mengandung pengarahan dalam pelaksanaan untuk disesuai
kan dengan kepentingan nasional dan penyelenggaraan
pembangunan. Lembaga Hukum yang dimaksud itu adalah
Hak Ulayat masyarakat hukum adat tradisional dan hak-hak
yang bersumber darinya yang dalam pelaksanaannya
memang tampak kurang cukup memperhatikan kepentingan
nasional, bahkan seringkali justru merupakan hambatan bagi
penyelenggaraan pembangunan.

3.3.

3.4.

3.5.

Contoh peraturan yang dimaksud adalah :
3.2.1. Pasal 3 UU No. 5/1960 tentang "Peraturan Dasar
Pokok Agraria" yang disebut UU Pokok Agraria
(UUPA) (LN. 1960 -104; TLN. No. 2043);
3.2.2. Pasal 17 UU No. 5/1967 tentang Undang-undang
Pokok Kehutanan (LN. 1967 - 88; TLN. No. 2823).
Ada yang memerintahkan untuk membatasi sifat-sifat
lembaga-lembaga hukum tertentu yang bertentangan dengan
Pancasila, bahwa memerintahkan untuk diusahakan hapusnya
lembaga itu. Perintah penghapusan mana sebagai sudah
mulai dilaksanakan.
Sebagai contoh dikemukakan antara lain :
3.3.1. Pasal 53 UUPA mengenai Gadai, Hak Usaha Bagi
Hasil Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Per
tanian;
3.3.2. Pasal 9 UU No. 16/1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
yang melarang sewa menyewa dan gadai menggadai
tambak, kecuali untuk keperluan-keperluan tertentu
dengan izin khusus.
Sebaliknya ada peraturan yang menyempurnakan lembagalembaga hukum adat, hingga memenuhi kebutuhan dan
tuntutan masyarakat modern. Sebagai contoh dapat di
kemukakan penyempurnaan pengaturan acara pemindahan
hak atas tanah dan pendaftaran/pemberian alat
pembuktiannya. Hal ini diatur dalam Peraturan No. 10 tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah (LN. 1961 - 28; TLN No.
2171).
Ditemukan pula peraturan yang menggunakan konsep, asasasas dan lembaga hukum adat yang semula berlaku dalam
lingkungan dan suasana masyarakat-masyarakat hukum
tradisional, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern
tingkat nasional. Yang Harsono dimaksudkan adalah
konsepsi, asas-asas dan lembaga-lembaga hukum di bidang
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hukum agraria adat yang digunakan oleh UUPA dalam
penyusunan Hukum Agraria Nasional.
3.6.

Dalam rangka menyelenggarakan unifikasi hukum terlihat juga
adanya perluasan lingkungan berlakunya ketentuan-ketentuan
serta lembaga-lembaga hukum adat yang semula terbatas
berlakunya di kalangan tertentu sebagai contoh dapat dilihat:
3.6.1.

Peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga
hukum di bidang hukum agraria adat, yang semula
terbatas berlakunya. Terutama di kalangan orangorang pribumi dalam hubungannya dengan tanahtanah adat/tanah-tanah hak Indonesia berdasarkan
ketentuan Pasal 5 UUPA, menjadi berlaku bagi
siapapun yang mempunyai atau mengadakan
hubungan hukum dengan tanah.

3.6.2.

Ketentuan-ketentuan mengenai harta benda dalam
perkawinan menurut asas-asas hukum adat yang
semula berlaku di kalangan orang-orang pribumi yang
menganut sistem kekeluargaan parental, berdasarkan
ketentuan Pasal 35 s.d,36 Undang-undang No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Analisa hasil penelitian lapangan tentang hukum adat tanah dan
kaitannya dengan UU No. 5/1960.
Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria kurang lebih sudah mencapai umur 31 tahun
tepatnya undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 24
September 1960. Sepanjang perjalanan berlakunya undang-undang
tersebut, bermunculan undang-undang lainnya yang erat sekali
dengan Undang-undang Pokok Agraria. Undang-undang yang
berkaitan itu adalah sebagai berikut:
1. UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kehutanan.
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2. UU No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan.
3. UU No. 6 tahun 1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. UU No. 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
5. UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun.
6. UU No. 3 tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Transmigrasi.
Walaupun Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria sepanjang peranannya bermunculan undang-undang yang
erat sekali dengan undang-undang itu namun pada prinsipnya
undang-undang itu masih banyak relevansinya dengan perkem
bangan zaman.
Lahirnya Undang-undang tentang Agraria melatar belakangi
bahwa susunan kehidupan rakyat negara Republik Indonesia ini
dalam perekonomian masih bercorak agraris, maka bumi, air dan
ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai
fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil
dan makmur.
Kemudian Hukum Agraria yang masih berlaku sekarang ini
(Undang-undang Agraria No. 6 tahun 1960) sebagai tersusun dan
berdasar pada sendi-sendi Pemerintah jajahan hingga bertentangan
dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan
pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Hukum Agraria
pada zaman penjajahan mempunyai sifat dualisme, di samping hukum
adat juga hukum agraria yang berdasarkan atas hukum berat.
Bagi penduduk bangsa Indonesia asli hukum Agraria penjajahan
Belanda yang berdasarkan atas hukum barat itu tidak menjamin
adanya kepastian hukum. Sehubungan dengan tersebut diatas maka
perlu adanya Hukum Agraria Nasional yang didasarkan atas hukum
adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum
bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak menjabarkan unsur-unsur
yang berdasarkan pada hukum Agama. Menurut Prof. I. Gusti Ketut
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Sutha, S.H. Hukum Agraria Naisonal secara umum tidak bisa tidak
harus berakibat pada hukum adat, dikarenakan relevansi alam pikiran
dari masyarakat Indonesia ke Hukum Adat dan itu tidak mungkin untuk
dilepaskan,
Dalam kurun waktu tahun 1928 oleh para pendiri Republik ini
Hukum Adat dilihat sebagai salah satu landasan yang potensial dalam
memproses diri menjadi suatu Negara yang kita idam-idamkan. Nilainilai hukum adat dalam UUD 1945 merupakan intinya jiwa dari hukum
adat atau geestnta sesuai dengan geest dari bangsa Indonesia,
misalnya berkeluarga, kebersamaan, gotong-royong, musyawarah
mufakat. Dalam bentuk konkret, penjabaran kehidupan masyarakat
dalam bidang hukum tidak bisa tidak harus dicarikan dengan jiwa dari
hukum Adat yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, apakah itu
dalam produk perundang-undangan; Agraria, Undang-undang
Perkawinan. Undang-undang Pokok Kehakiman, dimana kita melihat
pencerminan secara jelas dari Hukum Adat. Bahan utama Undangundang Pokok Kehakiman, adalah Hukum Tidak Tertulis adalah
Hukum Adat. Demikian pula dalam Undang-undang Pokok Agraria
secara formal jelas bersumber pada Hukum Adat, sebagai hukum
utama.
Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 5 tahun 1960 maka
diharapkan dapat memberi kemungkinan tercapainya fungsi bumi, air
dan ruang angkasa yang harus sesuai dengan kepentingan rakyat
Indonesia serta memenuhi pula keperluannya dalam soal Agraria.
Sejak diundangkan Undang-undang No. 5 tahun I960 tentang
Agraria, pengaturan menurut hukum sangat berperan sekali. Adapun
Pasal-pasal yang mengatur yang berkaitan dengan hukum adat ialah ;
1. Pasal 2 ayat 2 menentukan hal menguasai dari negara termaksud
dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk:
a. Mengatur da menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang
angkasa tersebut.

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air dan ruang angkasa.
Pasal 2 ayat 2 wewenang yang bersumber pada hak
menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 Pasal ini digunakan
untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti
berkebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka,
berdaulat, adil dan makmur.
Pasal 2 ayat 4 Hak menguasai dari negara tersebut diatas
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah
swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut
ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 3 dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1
dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan Hak-hak yang serupa itu dari
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai
dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undangundang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
3. Pasal 5 Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang
angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan
peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan
dengan peraturan perundang-undangan lainnya segala sesuatu
dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasar pada Hukum
Agama.
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4. Pasal 4 hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai
hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa,
dalam batas ketentuan Pasal 1 dan 2.
5. Pasal 14;
1. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2
dan 3, Pasal 9 ayat 2 serta Pasal 10 ayat 1 dan 2 pemerintah
dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana
umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya:
a. Untuk keperluan Negara
b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan
nilai-nilainya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha
Esa
c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat sosial
kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan.
d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian,
peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu.
e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, trans
migrasi dan pertambangan.
2. Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 Pasal ini
dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan,
pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan dan
penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk daerahnya
sesuai dengan daerah masing-masing.
3. Peraturan Pemerintah daerah-daerah yang dimaksud dalam
ayat 2 Pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan
mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Dati II dari
Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Dati III
dari Bupati atau Walikota/Kepala Daerah yang
bersangkutan.

6. Pasal 26:
1. Juai beli, penukaraan, pengibahan, pemberian dengan wasiat
pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang
dimaksudkan untuk memudahkan hak milik serta penga
wasannya diatur oleh peraturan Pemerintah.
7. Pasal 56.
Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut
dalam Pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah
ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturanperaturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi
wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam
Pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan
ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
8. Pasal 58.
Selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini
belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis mengenai bumi, air dan ruang angkasa
serta kekayaan dan hak-hak atas tanah, yang ada mulai
berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam un
dang-undang ini serta taksiran yang sesuai dengan itu.
Bertitik tolak dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal Undangundang No. 5 Tahun 1960 bahwa yang jelas-jelas mengatur masalah
tanah ke dalam hukum adat adalah sebanyak 8 Pasal. Adapun ke 8
Pasal yang mengatur masalah tanah adalah sebagai berikut: negara,
pemerintah, masyarakat. Negara disini dimaksud hanya mengenai
semua tanah tanpa mengecualikan.
Pemerintah ini dimaksudkan adalah sebagai orang yang memaksakan
penyelenggaraan kekuasaan negara untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Masyarakat disini dimaksud dapat dalam
individu/perorangan atau sekelompok manusia dapat sekelompok
manusia yang mempunyai hak bersama/hak Ulayat.
51

Baik negara, pemerintah, masyarakat dan perorangan dalam
mengelola tanah adalah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia
yaitu mencapai masyarakat adil makmur. Namun yang menjadi
permasalahan adalah apakah pelayanan yang diberikan oleh aparat
pemerintah dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat lancar,
cepat, tepat disertai biaya yang relatif murah.
Dengan banyaknya pengaturan hukum tanah terhadap Hukum
Adat berarti Hukum Tanah Nasional sebagian berdasarkan pada
hukum adat. Diharapkan agar undang-undang beserta peraturan
pelaksanaannya dapat menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat
Indonesia yang beraneka ragam Hukum Adatnya.
Berdasarkan Pasal-pasal dalam Undang-undang Pokok Agraria
(UUPA) yang dikaitkan dengan hasil penelitian lapangan khususnya ke
daerah Tingkat I Bali adalah sesuai sekali; Undang-undang yang
mengatur masalah tanah berdasarkan pada Hukum Adat.
5. Analisa Hukum Adat Tanah di Bali dan Kaitannya Dengan Agama
5.1. Penggunaan/Pemilikan Hak Atas Tanah Adat
Seperti telah dijelaskan dalam Pasal 5 UU No. 5/1960, bahwa
peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan
dengan peraturan perundang-undangan lainnya segala sesuatu
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum
agama.
Sehubungan dengan Pasal 5 tersebut pengetrapan hukum dalam
kehidupan masyarakat Bali konsisten sekali dengan adat setempat
dimana masyarakat Bali hubungan tanah mempunyai sifat relegius.
Lebih dari itu penggunaan tanah sangat beraneka ragam sesuai
dengan peruntukannya.
Di masyarakat Bali juga dikenal hak ulayat yang disebut
Pelemahan kebersingan. Dapatkah hak pelemahan keberasingan itu
dialihkan menjadi hak milik? Menurut peraturan yang ada hak
pelemahan kebersingan dapat dijadikan hak milik. Tentunya untuk
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mengalihkan hak milik pada prinsipnya harus memenuhi prosedur
yang ada. Kepentingan hak kebesingan untuk pribadi dengan untuk
kepentingan bersama bersifat kontradiktif, maksudnya apabila
perorangan mengelola pelemahan kebersingan itu semakin kuat dan
lama, maka hak kebersingan itu semakin berkurang. Sebaliknya
bilamana pengelolaan hak bersama itu berkurang maka hak
kebersingan semakin kuat. Dalam kaitannya dengan hak itu dikenai
istilah "MULUR MUNGKRET".
Selain hak kebersingan dapat dimohon menjadi hak milik, juga
dapat dipergunakan oleh Pemerintah. Berdasarkan Pasal 3 hak
kebersingan dapat dipergunakan oleh Pemerintah sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional. Pengalihan hak tentunya
harus memperhatikan tata cara / prosedur yang telah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan. Pada lazimnya pengoperan itu
dilakukan dengan jalan memberi ganti rugi.
5.2. Kewajiban Memelihara Tanah Terhadap Keagamaan
Seperti di atas telah diuraikan bahwa di samping hukum adat
berlaku juga peraturan perundang-undangan Pokok Agraria, namun
masyarakat Bail mempunyai keistimewaan terhadap tanah dan
agama, serta budaya yang dapat mendorong terpeliharanya ke
khasan budaya yang dikaitkan dengan hal-hal yang sakral (suci)
dalam keagamaan. Sudan menjadi adat istiadat apabila aturan
keagamaan ini disalah gunakan maka akan mendatangkan
malapetaka, khususnya bagi mereka yang melanggarnya, bahkan
malapetaka itu dapat menjalar terhadap lingkungannya. Untuk
menetralisir keadaan yang (ter) kena malapetaka itu harus diadakan
penebusan dengan cara membersihkan lingkungan, agar keadaan
menjadi tentram seperti semula.
Namun dengan perkembangan zaman yang semakin pesat
kewajiban-kewajiban terhadap tanah yang dihubungkan dengan nilainilai keagamaan akan semakin terkikis.
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5.3. Awig-awig Hukum Tertulis
Awig-awig cukup dikenal tidak hanya pada lapisan masyarakat
Bali saja, tetapi juga di luar masyarakat Bali. Awig-awig di Jawa
disebut Ulu-Ulu (Joyotirto). Ulu-Ulu ini adalah salah satu bentuk
susunan organisasi pemerintahan desa yang tugasnya mengatur
pembagian air terutama pada musim kemarau.
Dalam perkembangannya, Awig-awig semula adalah Hukum Adat
tidak tertulis kemudian berkembang menjadi Hukum Tertulis.
Walaupun Awig-awig berlaku sebagai lembaga hukum adat yang
dipercaya, dipatuhi, dijunjung tinggi dan dihormati serta dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya tetapi Awig-awig tertulis dan tidak tertulis tidak
menyangkut permasalahan tanah. Walaupun demikian awig-awig
sangat dipatuhi oleh masyarakat. Apapun bertahannya hukum tak
tertulis, sebaiknya diupayakan agar sepanjang yang menyangkut
tanah perlu hukum tertulis. Karena dengan adanya Hukum Tertulis
akan dapat menjamin kepastian hukum.
5.4. Perolehan Hak Milik
Di satu pihak undang-undang memungkinkan seseorang
memperoleh hak milik sepanjang memenuhi persyaratan, namun di
masyarakat Bali yang masuk dalam lingkungan Hukum Adat Bali tidak
dimungkinkan untuk memiliki tanah, Melihat permasalahan ini ada
kontradiksi antara undang-undang dengan peraturan menurut Hukum
Adat.
Pada dasarnya yang berhak memiliki tanah adalah warga negara
Indonesia. Jadi menurut ketentuan itu walaupun masyarakat Bali yang
terikat oleh Hukum Adat tidak berhak memiliki tanah harus ditafsirkan
bahwa mereka tetap berhak memperolehnya berdasarkan UUPA.
Untuk memperoleh hak milik tanah diatur dalam Pasal 22 UU
Nomor 5 Tahun 1960, yang menyebutkan :
(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal
ini hak milik terjadi karena:
a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
b. Ketentuan Undang-undang.
Sehubungan dengan Pasal 22 maka dimungkinkan bagi setiap warga
negara Indonesia untuk memiliki tanah.
Di samping peroleh hak milik tanah ^ditentukan dalam Pasal 22, maka
untuk memperoleh hak milik untuk masyarakat di Bali maka
diperlukan dengan musyawarah untuk mufakat.
Penggunaan tanah adat oleh suatu perusahaan diperbolehkan
berdasarkan HGU dan HGB, karena pada dasarnya hak menguasai
tanah ada pada negara, tetapi dalam hal ini harus diperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Kepentingan
2. Ganti rugi.
Kepentingan dimaksud apabila tanah adat itu digunakan untuk
kepentingan nasional maka tanah adat itu harus dilepaskan kepada
yang memerlukan melalui pembebasan.
Untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat adat mereka yang
hendak menggunakan tanah adat tersebut harus memberikan ganti
rugi atau dapat pula dengan cara mencarikan lokasi tanah di tempat
lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perakhiran ganti rugi itu
telah diatur dalam Pasal 17 UU No. 5/1960.
Namun besar kecilnya penggantian uang tidak diatur dalam
undang-undang, maka untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi
diperlukan suatu musyawarah untuk mufakat, serta diperlukan juga
kerjasama dari kedua belah pihak. Di Bali tanah-tanah,.adat atau
tanah-tanah Ulayat lebih memasyarakat dengan sebutan "tanah
desa". Tanah desa dapat dibedakan antara lain :
a. Tanah Desa dalam arti sempit atau sering disebut dengan tanah
"Druwe Desa" atau "Tanah Druwe", yaitu tanah yang dimiliki atau
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dikuasai oleh Desa Adat yang bisa didapat melalui usaha-usaha
pembelian ataupun usaha-usaha lainnya.
Tanah-tanah Druwe Desa berupa tanah pertanian (sawah,
ladang), bila akan digarap oleh Krama Desa penggarapannya
diatur dengan membagi-bagikan secara perorangan maupun
secara kelompok yang kemudian hasilnya diserahkan kepada
Desa Adat.
b. Tanah Laba Pura, adalah tanah-tanah yang dulunya milik desa
(dikuasai oleh Desa) yang khususnya dipergunakan untuk
keperluan Pura.
c. Tanah Pekarangan Desa yang diberikan kepada warga desa
(Krama Desa) untuk tempat mendirikan perumahan yang
lazimnya di dalam ukaran luas tertentu dan hampir sama untuk
tiap keluarga.
Kewajiban yang melekat (yang lebih dikenal dengan "Ayahan")
pada Krama Desa yang menempati tanah itu ialah adanya beban
berupa tenaga atau materi yang diberikan kepada Desa Adat.
d. Tanah Ayahan Desa adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh desa
yang penggarapannya diserahkan kepada masing-masing Krama
Desa dengan hak untuk dinikmati dengan kewajiban memberikan
"Ayahan" berupa tenaga atau materi kepada Desa adat.
Keempat tanah tersebut di atas disebut Tanah Desa dalam arti luas.
Yang termasuk Tanah Druwe Desa adalah :
1. Tanah pasar, yaitu tanah yang dipakai untuk pasar;
2. Tanah lapang, yaitu tanah yang dipakai untuk lapangan;
3. Tanah kuburan/Setra, yaitu tanah yang dipergunakan untuk
kuburan atau menanam mayat;
4. Tanah bukit, yaitu tanah pertanian (sawah, ladang) yang
diberikan pada perangkat pejabat desa atau pengurus desa.
Tanah bukit mirip dengan Tanah Bengkok,

Tanah Laba Pura atau Pelaba Pura ada 2 (dua) macam, yaitu:
1. Tanah yang khusus untuk tempat bangunan Pura;
2. Tanah yang dipergunakan guna pembiayaan keperluan Pura
misalnya untuk pembiayaan upacara-upacara rutin dan biaya
untuk memperbaiki Pura.
Sekarang tanah-tanah Laba Pura ini menjadi atas nama Pura.
Demikian pula di dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria dalam rangka realisasi Proda
(Proyek Daerah Agraria) juga tetap atas nama Pura.
Di samping pengelompokan dalam arti luas dan sempit dapat pula
dikelompokkan terhadap tanah-tanah adat di Bali dengan memakai
ukuran siapa yang menguasai (mengelola) tanah adat, yaitu :
1. Tanah Adat yang dikuasai oleh Desa A dat:
a. Tanah Druwe Desa.
b. Tanah Laba Pura.
2. Tanah Adat yang dikuasai oleh perorangan (Krama Desa Adat);
a. Tanah Pekarangan.
b. Tanah Ayahan Desa.
5.5. G a d a i
Mengenai perjanjian-perjanjian tentang Gadai, hak usaha bagi
hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah adalah sebagai berikut:
Perjanjian gadai untuk saat ini cenderung menurun bahkan
kemudian sudah hampir tidak ada lagi, hal ini disebabkan oleh
adanya perkembangan perkreditan bank yang dilakukan oleh
Pemerintah semakin melembaga. Walaupun perjanjian gadai kurang
dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di pedesaan, tetapi
lembaga itu nampaknya masih perlu dipertahankan guna menang
gulangi kebutuhan hukum apabila masyarakat menghendakinya.
Rasionya mengapa perjanjian gadai diatur dalam Undang-undang
(UUPA), kemungkinan pada waktu pembentukan Undang-undang
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Pokok Agraria perjanjian gadai itu khususnya di bidang pertanahan
benar-benar diperlukan oleh masyarakat.
Hak Usaha Bagi Hasil juga merupakan bentuk perjanjian tersen
diri. Bagi Hasil ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun
1960. Undang-undang ini masih sangat diperlukan terutama di
lapisan masyarakat pedesaan. Perjanjian usaha bagi hasil ini
umumnya dilakukan antara pemilik tanah dengan penggarap tanah.
Pemilik tanah umumnya orang yang tidak dapat mengusahakan
penggarapan tanah. Penggarap biasanya adalah orang yang tidak
mempunyai tanah atau orang yang kekurangan tanah garapannya.
Perjanjian itu biasanya dalam bentuk perjanjian tidak tertulis, yang
penetapan waktunya terserah pada kesepakatan kedua belah pihak.
Batas waktu perjanjian bisa ditegaskan dengan waktu tahunan, atau
terbatas pada pengelolaan tanah. Contoh : kedua belah pihak hanya
bersepakat atas penggarapan tanah hanya dalam satu kali panen
atau lebih.
Perjanjian Usaha Bagi Hasil ini dapat pula dibuat secara bersyarat,
maksudnya hanya tergantung pada waktu yang tidak tentu. Umpa
manya, karena keluarga pihak yang memiliki tanah sedang ditinggal
suaminya ke kota karena mencari pekerjaan. Perjanjian usaha bagi
hasil sewaktu-waktu dapat diakhiri apabila suami sudah kembali.
Mengenai pembagian hasil pengelolaan tanah tergantung
kesepakatan dari kedua belah pihak, apakah maro (bagi dua) atau
penutih (dua pertiga) sedang penggarapnya mendapat sepertiga.
Dalam perjanjian pengelolaan dilakukan syarat yang berlainan
umpamanya: bibit tanaman, pupuk dari pemilik tanah. Pembagian
hasil pengadaan bibit tanaman dan pupuk diserahkan pada kedua
belah pihak untuk dituangkan ke dalam bentuk perjanjian.
5.6. Hak Menumpang
Dalam penelitian lapangan di masyarakat Bali boleh dikatakan
masalah menumpang pada tanah orang lain itu disebabkan karena

kesatuan masyarakat adat di Bali yang dikenal Pelemahan
Kebersingan menyediakan tanah kepada masyarakat yang tidak
mempunyai tanah. Di masyarakat Jawa, ada istilah Menumpang Sari,
yang maksudnya adalah seseorang yang mempunyai rumah tetapi
pekarangannya masih menumpang pada pekarangan orang lain.
Dasar dari perjanjian menumpang/menumpang sari itu adalah
adanya saling percaya; di Jawa istilahnya "apik-apikan" atau dengan
adanya perkembangan zaman yang semakin maju serta diikuti
keterbatasan tanah dengan harga tanah yang semakin membubung
tinggi kemungkinan ikatan menumpang sari ini semakin punah.
5.7. Sewa Menyewa Tanah
Berdasarkan hasil penelitian lapangan, perjanjian sewa-menyewa
tanah di masyarakat Bali masih banyak dilakukan, Jangka waktu
sewa menyewa tergantung dari persetujuan kedua belah pihak. Dapat
dibedakan sewa-menyewa dalam jangka waktu panjang selama
antara 20 - 30 tahun, atau jangka pendek antara 1-5 tahun.
Prosedur/tata cara pembuatan persetujuan sewa-menyewa tanah
khususnya untuk pertanian, tergantung pada sewa tanah dan jangka
waktu pengelolaan tanah. Prosedur sewa-menyewa dalam jangka
pendek cukup dengan saling mempercayai, tanpa dimohonkan/
diperkuat oleh pejabat setempat. Tetapi bilamana sewa-menyewa itu
akan menggunakan jangka waktu panjang antara 20-30 tahun, pada
umumnya dimohonkan pembuatan akte di Kantor Notaris atau di
Kantor yang berwenang untuk menguatkan persetujuan.
Bilamana akte sewa-menyewa tidak dimintakan kepada yang
berwenang maka dapat dimintakan kepada Ketua Adat setempat atau
kepada Kepala Desa.
5.8. Wanprestasi
Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian itu
tidak dapat melaksanakan seperti apa yang telah menjadi kewajiban
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masing-masing, begitu pula dalam persetujuan sewa-menyewa tanah
di masyarakat Bali. Apabila perjanjian itu hanya berdasarkan keper
cayaan, pada umumnya kedua belah pihak dapat melaksanakan
prestasi perjanjian sebagaimana mestinya seperti yang tertuang
dalam isi perjanjian itu, Namun tidak semua perjanjian itu dapat
dilaksanakan dengan mulus kadang-kadang salah satu pihak
melakukan ingkar janji/wanprestasi. Walaupun dalam wanprestasi,
masalah sanksi hukum tidak dituangkan secara tegas dalam bentuk
hukum tertulis, namun sudah menjadi keyakinan masyarakat Bali
bahwa bagi yang ingkar janji akan mendapatkan hukuman yang tidak
diduga-duga dari semula/hukuman itu disebut "Karma Pala".
Pengaturan perjanjian sewa-menyewa pemanfaatan tanah
ternyata tidak dapat dilakukan dengan bebas, tetapi suatu
penyimpangan/pengecualian.
Pengecualian itu diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 16
Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang melarang sewamenyewa dan gadai-menggadai tambak, kecuali untuk keperluankeperluan tertentu dengan izin khusus.
Segala bentuk perjanjian yang diatur dalam Pasal 53 yaitu
mengenai hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak
sewa tanah dibuat dalam bentuk tidak tertulis. Hal ini terjadi karena
mereka hanya mendasarkan pada saling percaya diri, dan mereka
meyakini bahwa bila melanggarnya akan mendapat malapetaka yang
lebih dahsyat. Namun dengan perkembangan yang semakin maju,
sehingga meyakini hukum karma pala semakin menipis, maka
bentuk-bentuk perjanjian sedapat mungkin dibuat dalam bentuk
tertulis. Dengan demikian akan memudahkan para pihak untuk
mengikat hak dan kewajibannya yang dibuat dalam bentuk tertulis
dan authentik yang akan dapat memberikan jaminan dan kepastian
hukum. Tetapi dalam praktek perjanjian tertulis dapat pula dibuat
dalam bentuk perjanjian di bawah tangan.

Dalam perjanjian pengalihan hak telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (LN 1961
- 28 TLN 2171). Peraturan Pemerintah itu merupakan peraturan
pelaksanaan dari Pasal 19 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang
Pokok Agraria. Pasal 19 itu menyebutkan :
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi:
a. pengukuran, perpetakan dan pembukuan tanah.
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan.
c. pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.
(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan
negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial, ekonomis
serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan
Menteri Agraria.
(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang
bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di
atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu
dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
Bertalian erat dengan pengalihan hak yang diatur dalam Pasal 19,
maka harus didukung Surat Bukti Pemilikan yang lengkap, sehingga
kelengkapan surat pembuktian itu memudahkan dalam pemrosesan
persertifikatannya.
Di samping hak tersebut di atas tanpa ada kecualinya
memberlakukan pemrosesan itu harus secara bersama-sama di
seluruh Indonesia khususnya di daerah Bali yang masih kuat sekali
hukum tanah adat yang dalam pengalihan hak hanya cukup dengan
kemufakatan saja, dalam hal ini perlu adanya suatu peningkatan
pemrosesan pengalihan hak dengan jalan mengikuti/mengindahkan
Pasal 19 UU No. 5 Tahun I960, yang peraturan pelaksanaan diatur
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dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961. Pentingnya
pengalihan hak mematuhi peraturan pelaksanaan itu adalah guna
untuk menjamin adanya kepastian hukum. Sesuai dengan
pembangunan hukum nasional di Indonesia salah satu diantaranya
dalam pembangunan itu agar hukum diatur dalam bentuk tertulis.
Menanggapi Pasal 19 UU No. 1 tahun 1960 tentang Peraturan
Pokok Agraria dalam ayat 4 dalam pendaftaran tanah ada suatu
kebebasan mengeluarkan biaya pendaftaran tanah kepada Kantor
Pertanahan demikian idealnya undang-undang tersebut namun
sesudah kita menghadapi dalam praktek dalam rangka
penyelesaiannya tidak demikian, malah justru sebaliknya. Dalam
pengurusan pengalihan hak banyak mengeluarkan biaya bahkan di
samping biaya yang mahal birokrasi yang bertele-tele juga
penyelesaian yang cukup memakan waktu yang lama.
Dalam rangka pengalihan hak khususnya mengenai tanah adat,
maka masyarakat perlu diberi penyuluhan hukum guna untuk
meningkatkan kesadaran hukum. Dengan demikian dengan
kesadaran hukum yang tinggi, atau setidak-tidaknya sudah
memasyarakat dihatinya, maka akan meningkatkan pengertiannya
sehingga mereka tahu hak dan kewajibannya.
Dalam perjanjian sewa menyewa bilamana tidak dibuatkan bukti
authentik di hadapan Pejabat yang berwenang akan dapat
menimbulkan masalah hukum disaat-saat mendatang. Dalam hak
disebutkan kebatasannya tanah. Tanah harganya semakin tinggi
serta banyak masyarakat bertambah banyak serta meningkatnya
pemanfaatan tanah.
Adapun permasalahan sepanjang berhubungan erat dengan
perjanjian hukum tanah apakah itu gadai, menumpang, sewamenyewa, jual-beli, hibah, warisan, wakaf dan lain-lainnya
seharusnya dibuat dalam bentuk tertulis yang dikuatkan oleh Pejabat
yang berwenang karena dalam hal ini akan menjamin kepastian
hukum. Di samping itu bilamana sudah ada suatu kepastian hukum

akan memudahkan pula pelaksanaan UU No. 12 tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Karena pada prinsipnya sikap warga negara yang memanfaatkan
tanah baik itu tanah perorangan maupun tanah Pemerintah harus
membayar Pajak bumi dan bangunan. Contoh : Departemen
Kehakiman yang mengajukan permohonan persertifikatan tanah
untuk rumah dinas, sebelum permohonan itu diproses oleh kantor
pertanahan, maka salah satu persyaratan membayar Pajak Bumi dan
Bangunan harus dilaksanakan pembayarannya terhitung sejak
diberlakukannya Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Setiap orang yang memiliki tanah termasuk yang memanfaat harus
dibuatkan bukti dalam bentuk authentik yang dikuatkan oleh Pejabat
yang berwenang.
Dengan bukti yang authentik, akan dapat menjamin kepastian
hukum.
II.

PENUTUP

1. Hukum Tidak Tertulis meliputi berbagai aspek hukum yang tidak
secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi
mempunyai kekuatan yang sama dengan Undang-undang tertulis.
Hukum Tidak Tertulis meliputi kebiasaan masyarakat (Usage) dan
kepatutan, kebiasan profesional, kebiasaan ketatanegaraan.
Kebiasaan administrasi negara yang dalam praktek berlaku seperti
undang-undang.
2. Hukum Tidak Tertulis sebagai sumber hukum selain dijadikan bahan
pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, juga perlu
dibuat tempat di dalam peraturan yang tertulis. Beberapa peraturan
mengakui berlakunya hukum tidak tertulis seperti UU No. 14/1970,
UU No. 1 tahun 1974, UU No. 5 tahun 1960.
Seyogianya dalam penyusunan RKUHP diberikan tempat untuk
berlakunya Hukum adat setempat guna tercapainya efektifitas
hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Suatu
putusan atau peraturan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan
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masyarakat akan mengakibatkan hukum tidak ditaati atau bahkan
dapat mengakibatkan rasa antipati masyarakat terhadap lembaga
penegak hukum.
3. Mempelajari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sangat
berguna bagi pembangunan hukum nasional, untuk mewujudkan
suatu sistem hukum yang dapat mengabdi kepada kepentingan
nasional. Bahkan hukum harus mampu menyaring segi-segi positif
dan nilai-nilai yang hidup itu baik yang dari unsur tradisional maupun
yang diambil dari unsur asing dan mentransformasikannya ke dalam
peraturan perundang-undangan, sehingga hukum dapat menga
rahkan masyarakat pada tingkat progresivitas yang diharapkan
sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
4. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
mempengaruhi pada pergaulan sosial yang semakin kompleks,
perkembangan hukum tidak tertulis cenderung menunjukkan adanya
bentuk-bentuk hukum baru dalam praktek kemasyarakatan,
terutama di bidang ekonomi, misalnya adanya perkembangan dalam
kebiasaan profesional atau dalam bidang hukum administrasi
Negara.
Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk mengantisipasi
perkembangan yang semakin pesat, terutama dalam hubungan
ekonomi yang semakin terbuka.
Hal tersebut dapat tampak pada latar belakang permasalahan
hukum yang berkembang dalam masyarakat pada seluruh bagian
wilayah nusantara.
5. Pengalihan terhadap penerapan hukum adat dalam yusiprudensi
dan perundang-undangan dan bahkan di tingkat daerah perlu dikaji
secara berlanjut/berkesinambungan agar wawasan Bhinneka
Tunggal Ika dalam pembangunan nasional dapat diopera
sionalisasikan.

POLEMIK SEKITAR PRO DAN KONTRA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh:

Sri Mulyani, S.H.

A. Pendahuluan
Belum lama ini Mahkamah Konstitusi kembali menolak berlakunya
undang-undang yang berlaku surut atau yang lebih dikenal dengan (asas
retroaktif). Dalam pertimbangan hukum yang ditetapkan pada hari Selasa
15 Pebruari 2005, atas perkara judicial review yang diajukan tersangka
korupsi Bram HD Manoppo, rekanan Gubernur Aceh Darussalam,
Abdullah Puteh, terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dinyatakan bahwa
KPK tidak berwenang mengambil alih perkara-perkara korupsi sebelum
Undang-Undang KPK diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002.
Sehingga dengan demikian KPK hanya diperbolehkan menangani kasuskasus korupsi yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 2002.
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga telah menolak asas retroaktif
tersebut terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan
Terorisme, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003, terhadap kasus bom Bali.
Masalah pro dan kontra bukan merupakan hal yang baru dalam dunia ilmu
pengetahuan, dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan hukum (pidana),
sebab ilmu pengetahuan itu dapat disanggah dari berbagai sudut
tergantung dari sudut mana kita memandangnya, demikian ilmuan
bersikap.
Demikian juga putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak
berlakunya asas retroaktif terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun
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2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ini
mendapat tanggapan dari berbagai pakar hukum pidana maupun
masyarakat luas yang awam terhadap hukum.
Asas retroaktif mungkin suatu saat dapat diterima dan diterapkan
dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia atau mungkin
pula tidak dapat diterima sehingga tidak diterapkan dalam peraturan
perundang-undangan kita. Hal ini kita lihat saja perkembangan asas-asas
hukum pidana di Indonesia, sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, terlebih lagi, degan lahirnya era reformasi dan
masyarakat pengetahuan (knowledge society).
Dalam mengantisipasi fenomena-fenomena internasional yang
diakibatkan oleh teknologi informasi tersebut, maka bagi bangsa Indonesia
yang memperoleh peluang baru dan positif, sangatlah penting untuk
memahami dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat
mengantisipasi
kejahatan-kejahatan yang timbul yang telah
mempergunakan alat canggih, yang perlu diantipasi yang dalam
perkembangannya sukar diprediksi. Sehingga sangat diperlukan
pembaruan hukum khususnya hukum pidana maupun asas-asas yang
menyertainya, yang tadinya bersifat konfensional menjadi hukum yang
modern yang dapat mengantisipasi dan menampung kejahatan-kejahatan
yang timbul seperti saat ini yang mempergunakan alat canggih, atau
modem yang dikenal dengan cyber crime.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kriminal
dapat dibuktikan dengan jenis-jenis kejahatan, yang apabila di tahun 1990an kita masih berbicara tentang kejahatan komputer tetapi di tahun 2000an ini kita bicara tentang kejahatan cyber. Selanjutnya dikatakan bahwa
hukum pidana berpacu sangat cepat dengan pengaturan-pengaturan baru,
atau perumusan-perumusan delik baru dan hal ini berarti pula bahwa
asas-asas hukum serta teori hukum pidana, yang selama ini digunakan,
akan berubah atau tidak dapat digunakan lagi.
Dalam kesaksian (Saksi Ahli) dalam sidang Mahkamah Konstitusi tersebut
menyatakan antara lain bahwa: Asas retroaktif hanya dikenal dalam

hukum pidana materiil, sedangkan pasal 68 UU No. 30/2002 adalah
hukum administrasi yang tidak ada kaitannya dengan Pasal 1 ayat 1
KUHP.
Ada retroaktif bisa disimpangi sebagaimana terlihat dalam Pasal 103
KUHP.
Seperti kita ketahui bahwa Hukum Pidana Materiil maupun Hukum
Pidana Formil yang ada yang sampai saat ini menjadi hukum positif dan
yang masih berlaku di Indonesia, dalam perkembangannya telah banyak
mengalami perubahan maupun perkembangan dari konvensional kearah
modem, karena hal ini merupakan keharusan yang tidak dapat ditawartawar lagi untuk mengatasai cepatnya perkembangan media elektronik,
terutama yang berkaitan dengan hukum kontrak, hukum pidana, hukum
pembuktian dan aspek-aspek hukum lainnya yang pengaturannya
dianggap telah ketinggalan zaman dan sudah tidak memadai lagi,
sehingga perlu pembaruan hukum di segala bidang, termasuk hukum
pidana, seperti yang telah saya sebutkan terdahulu dalam tulisan ini, tetapi
tidak terbatas pada bidang pidana saja tetapi hukum yang lain, dengan
harapan dapat mengantisipasi teknologi yang terjadi di dunia.
Di Indonesia pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah
dimulai lebih kurang 40 tahun yang lalu, namun sampai saat ini kitab yang
dimaksud baru selesai disosialisasikan dan sampai tulisan ini dibuat belum
diserahkan ke DPR untuk pembahasan selanjutnya. Sedangkan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga sudah selesai disosialisasikan
dan menurut rencana akan dibahas oleh DPR secara bersama-sama baik
RUU KUHP maupun RUU KUHAP dan marilah kita tunggu apakah kedua
undang-undang tersebut sudah melakukan upaya-upaya perubahan
hukum, apakah upaya tersebut sudah mengacu kepada kebutuhan hukum
yang akan datang yang dapat mengantisipasi perubahan dan
perkembangan-perkembangan baru yang timbul oleh kemajuan di bidang
teknologi informasi dan komunikasi.
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B. Permasalahan
Meskipun dampak korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara
dan masyarakat luas, namun seperti yang telah diuraikan di atas bahwa
masih terjadi perbedaan pendapat atau pro dan kontra di antara para
pakar hukum pidana terhadap penafsiran asas retroaktif dalam putusan
Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian
perbedaan tersebut harus dihargai, oleh karena ilmu pengetahuan dalam
hal ini (hukum pidana) dapat dipandang dari berbagai sudut tergantung
dari mana kita melihatnya, seperti yang telah saya sebutkan terdahulu
dalam tulisan ini.
Berdasarkan alasan-alasan di atas, tulisan ini akan membahas antara
lain sebagai berikut:
1. Pengertian dan Perkembangan asas-asas Hukum Pidana di
Indonesia.
2. Sekitar Pro dan Kontra Terhadap asas Retroaktif.
C. Pembahasan
I.

Pengertian dan Perkembangan asas-asas Hukum Pidana di Indonesia
Asas hukum mempunyai peran yang penting untuk menentukan
penemuan hukum, apakah penemuan hukum akan dipandang sebagai
suatu proses atau produk, asas hukum akan selalu muncul sebagai
fenomena penting, oleh karena itu harus diakui bahwa asas-asas
hukum mengambil tempat yang sentral dalam hukum positif. Asas
legalitas juga dianut secara tegas dalam Undang-Undang Dasar yang
sudah diamandemen.
Asas hukum adalah dasar normatif pembentukan hukum, tanpa
asas hukum, hukum positif tak memiliki makna apa-apa, dan
kehilangan watak normatifnya, sedang pada gilirannya asas hukum
membutuhkan bentuk yuridis untuk menjadi aturan hukum positif.
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Asas hukum adalah konsep-konsep pembimbing bagi pemben
tukan hukum dijabarkan lebih lanjut dan dikonkretkan
Menurut Prof. Moeljatno, S.H., menyatakan bahwa: Biasanya asas
legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu:
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan
undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh
digunakan analogi, (kiyas);
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
Selanjutnya dinyatakan bahwa harus ada aturan undang-undang
jadi aturan hukum yang tertulis terlebih dahulu, itu dengan jelas
tampak dalam pasal 1 KUHP, yang dalam teks Belanda disebutkan :
"wettelijke strafbepaling" yaitu aturan pidana dalam perundangan.
Kemudian asas, bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya
perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas) pada
umumnya masih dipakai oleh kebanyakan negara-negara. Di
Indonesia dan juga di negeri Belanda pada umumnya masih diakui
prinsip ini, meskipun ada juga beberapa sarjana tidak dapat
menyetujuinya.
Dalam sebuah makalahnya Prof. Mr. Roeslan Saleh, berpendapat
bahwa ada 3 (tiga) ciri asas-asas hukum antara lain adalah:
1. Pertama-tama dia menunjukkan bahwa asas-asas hukum adalah
dari sistem hukum, oleh karena dia adalah pikiran-pikiran dasar
dari sistem hukum;
2. Selanjutnya dia menunjukkan bahwa asas-asas hukum bersifat
lebih umum dari pada ketentuan undang-undang dan keputusankeputusan hukum, oleh karena ketentuan undang-undang dan
keputusan-keputusan hukum adalah penjabaran dari asas-asas
hukum;
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3. Akhirnya definisi ini menunjukkan bahwa beberapa asas hukum
berada sebagai dasar dari sistem hukum, beberapa lagi di
belakangnya, jadi di luar sistem hukum itu sendiri, sesungguhnya
demikian mempunyai pengaruh pada sistem hukum tersebut.
Lebih lanjut dinyatakan bahwa asas-asas hukum adalah pikiranpikiran dasar yang menjadi fundamen dari suatu sistem hukum,
walaupun tidak seluruhnya masuk ke dalamnya. Rumusan ini berlaku
juga untuk hukum pidana.
Makna asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP,
dirumuskan di dalam bahasa latin:"Nullum delictum nulla poena sine
praevia legi poenali", menurut Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H.,
yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan Tidak
ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang
mendahuluinya". Sering juga dipakai istilah latin:" Nullum crimen sine
lege stricta", yang dapat diartikan dengan:"Tidak ada delik tanpa
ketentuan yang tegas". Menurutnya, Hazewmkel-Suringa memakai
kata-kata dalam bahasa Belanda" Geen delict, geen straf zondereen
voorafgaande strafbepaling", untuk rumusan yang pertama dan "Geen
delict zonder een precieze wettelijk bepaling" untuk rumusan yang
kedua.
Selanjutnya dinyatakan bahwa ada 2 (dua) hal yang dapat ditarik
sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut.
1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu
yang diharuskan dan diancam pidana maka perbuatan atau
pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang
pidana.
2. Ketentuan tersebut tidak boieh beriaku surut, dengan satu
... kekecualian yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) KUHP.
Hampir semua KUHP di dunia ini termasuk Indonesia ketinggalan
zaman, demikian dikatakan oleh Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah,
Kemajuan teknologi terutama teknologi informasi yang demikian pesat

tidak dapat dikejar dengan pembaruan hukum pidana. Memang ada
negara-negara yang sesudah Perang Dunia II berusaha menciptakan
KUHP baru yang lebih sesuai dengan zaman, seperti Jerman dan
Austria yang menciptakan KUHP baru pada tahun 1875, diikuti oleh
RRC tahun 1979 dan Portugal tahun 1986. Ada pula negara yang
terus menerus mengubah dan menambah KUHP nya yang sudah tua
seperti Belanda dan Perancis.
Menurutnya, setelah memperhatikan beberapa putusan pengadilan
termasuk putusan Mahkamah Agung akhir-akhir ini, terutama dalam
kasus korupsi, nyata bahwa asas-asas hukum pidana kurang dikuasai
oleh jaksa, hakim dan advokat. Kelihatan sekali bahwa, beberapa
putusan menyimpang dari asas yang berlaku. Asas-asas hukum
pidana yang dimaksud di sini terutama tercantum di dalam Buku I
KUHP, seperti asas legalitas, hukum transitoir, percobaan, penyertaan
dan gabungan delik (concursus) dan sistem pidana. Lebih sulit lagi jika
asas-asas ini harus disesuaikan dengan hukum pidana khusus seperti
delik korupsi, money laundering.
Putusan hakim yang rancu ini sebagian besar juga disebabkan oleh
surat dakwaan jaksa yang rancu dan sering keluar dari asas-asas
hukum pidana yang beriaku. Sebab lainnya ialah kurang memadainya
pengetahuan hukum kita akan asas-asas hukum pidana ditambah
dengan pendidikan dan latihan jaksa, hakim, dan advokat yang
penyelenggara merasa tidak perlu mendalami ulang asas-asas hukum
pidana, karena dipandang bahwa para saijana hukum itu sudah
dibekali dengan sempurna di bangku kuliah fakultas hukum, bahkan
sudah ada yang sudah memperoleh ijazah Strata 2 ilmu hukum. Oleh
karena itu perlu dianjurkan agar pendidikan jaksa, hakim dan advokat
dilakukan secara terpadu, lebih intensif dan iebih lama sebagaimana
halnya yang dilakukan oleh Belanda, Jepang dan lain-iain.
Hukum Transitoir
Menurut Prof. Andi, yang kurang dipahami juga ialah apabila ada
perubahan perundang-undangan seteiah perbuatan dilakukan yang
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diterapkan ialah ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa.
Yang paling menguntungkan menurut van Hamel, ialah yang paling
iunak (minder streng) (van Hamel, 1926:134). Ketidakpahamnya
sebagian orang akan asas ini nyata daiam proses bahkan diiakukan
oleh pakar hukum pidana, mengapa Undang-Undang Nomor31 Tahun
1999Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, tidak ada aturan
peralihan tentang ketentuan mana yang diberlakukan terhadap
terdakwa kasus korupsi yang melakukan perbuatan sebelum undangundang tersebut berlaku tetapi diadili sesudah berlaku?. Rupanya
tidak diingat, bahwa sudah ada ketentuan umum mengenai itu, yaitu
pasal 1 ayat (2) KUHP yang biasa disebut hukum transitoir. Sehingga
semua yang telah diatur di dalam ketentuan umum tidak perlu diatur di
dalam ketentuan khusus, kecuali ketentuan khusus itu sendiri
menyimpang. Ketika bertindak sebagai Saksi Ahli dalam Pengadilan
MK tersebut antara lain menyatakan bahwa: Ahli sama sekali tak
pernah berpendapat korupsi adalah extra ordinary crimes. Korupsi itu
banyak macamnya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai
sopir pelat merah menjual bensin itu korupsi. Orang membuat
perjalanan tujuh hari, empat hari sudah pulang, tiga hari itu korupsi.
Menurut ahli, korupsi adalah ordinary crimes sama dengan mencuri,
Acara pidana tidak boleh diberlakukan surut. KPK tidak memiliki
wewenang untuk memeriksa, menyidik, maupun menuntut sebelum
undang-undang diundangkan. Kalau KPK memberlakukan itu KPK
memberlakukan surut. Kalau KPK tidak menyidik, masih ada jaksa
penyidik, polisi penyidik. Bahkan jaksa lebih pengalaman dalam
menyidik.
Sekitar Pro dan Kontra terhadap Asas Retroaktif
Seperti telah saya sebutkan terdahulu dalam tulisan ini bahwa
masalah pro dan kontra terhadap ilmu pengetahuan (hukum),
merupakan hal yang biasa dalam dunia ilmu pengetahuan karena ilmu
pengetahuan dapat disanggah dari berbagai sudut, tergantung dari

mana kita melihatnya, dalam hal ini asas retroaktif atefu berlaku surut
suatu undang-undang seperti yang baru-baru ini Mahkamah Konstitusi
telah melakukan penolakannya atau judicial review yang diajukan oieh
tersangka Bram HD Manoppo, rekanan Gubernur non aktif Nanggroe
Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh, terhadap Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK). Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi telah
menyatakan bahwa KPK tidak berwenang mengambil alih perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi sebelum undang-undang KPK
diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002. Jadi KPK hanya boleh
menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi tiga tahun terakhir atau
setelah tanggal 27 Desember 2002. Hal ini menimbulkan terjadinya
pro dan kontra di dalam masyarakat, bahkan hampir semua pakar
hukum pidana mendukung putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,
Masyarakat mempertanyakan, konsistensi Mahkamah Konstitusi,
mengapa menolak asas retroaktif? Yang menyebabkan putusan
tersebut mendapat reaksi dari berbagai kalangan.
1. Yang pro terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain
menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat
dipersalahkan karena hanya menguji undang-undang terhadap
undang-undang dasar, apakah sudah sesuai atau justru
bertentangan.
Pasal 2 8 1, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: "hak
untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun".
Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
perlu dipertanyakan apa dan bagaimana sebenarnya yang
dimaksud Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pada waktu itu
melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945
dan menerapkan asas retroaktif dalam pasal 2 8 1tersebut? Perlu
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diketahui bahwa asas retroaktif di banyak negara tidak dianut lagi
secara kaku atau secara utuh. Asas retroaktif sudah diklasifikasi
pada asas retroaktif absolut dan retroaktif parsial (terbatas)
Seperti diketahui bahwa asas retroaktif pada hakikatnya tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat individualistis, yang pada
waktu itu pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang
merugikan kepentingan umum atau negara, tetapi tidak dapat
ditindak karena ketentuan hukum yang ada pada waktu itu tidak
berlaku terhadap pelaku tindak pidana (tidak berlaku surut).
Meskipun pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN), merupakan kepentingan umum, namun demikian
penerapan asas retroaktif kurang tepat dalam kasus ini, oleh
karena hukum pidana kita menganut asas legalitas seperti
tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang masih menjadi salah
satu hukum positif kita di negara ini.
2. Yang tidak setuju atau yang menentang terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi
Apabila kita mencermati dalam Ketentuan Umum pasal 1 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi, antara lain dinyatakan bahwa:
1) Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20Tahun2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2) Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan
bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3) Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian
tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana

korupsi upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan,
dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Mengapa pemerintah memberi kekuasaan yang seluasluasnya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi?
Dalam pasal 9 dinyatakan antara lain sebagai berikut:
Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8, dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan:
a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak
ditindaklanjuti;
b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara beriaruttarut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan;
c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk
melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang
sesungguhnya;
d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur
korupsi;
e. hambatan penanganan tindak pidana karena campur
tangan dari eksekutif, legislatif, yudikatif; atau
f.

keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian dan
kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit
dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung
jawabkan.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diberi
tugas-tugas, wewenang dan kewajiban yang sangat luas.
Komisi ini menjadi lembaga terakhir dan satu-satunya harapan
untuk menegakkan hukum guna memberantas korupsi sampai
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keakar-akarnya, sehingga komisi ini diberi kewenangan dan
tugas yang luar biasa, extra ordinary, bagi pemberantasan
korupsi yang merupakan kejahatan yang luar biasa. Dikatakan
bahwa korupsi merupakan masalah multi dimensi yang tidak
saja berkaitan dengan masalah hukum tetapi menyangkut pula
aspek sosial budaya, aspek psikoiogis maupun aspek filosofis.
Sehingga yang menjadi akar permasalahan adalah
keberadaan dan tumbuh suburnya korupsi tidak semata-mata
berada pada aspek hukum, melainkan terletak pula pada
aspek lainnya.
Sementara itu ketika memberikan kesaksiannya Sejalan
dengan pendapat tersebut maka Prof. Dr. Satjipto Rahardjo,
S.H., dalam sebuah tulisannya, menyatakan antara lain
bahwa: Kita suka mengobral pendapat, korupsi di negeri ini
merupakan kebejatan yang berdimensi luar biasa. Maka caracara yang digunakan untuk menghadapi juga berkualitas iuar
biasa. Ini berarti tidak tradisional dan konvensional, tetapi
terbuka untuk bertidak lebih progresif dan berani melakukan
pembebasan. Penjagaan dan pemaknaan terhadap UndangUndang Dasar tidak boleh dibelenggu doktrin, asas, dan teori
status quo. Lebih lanjut dikatakan bahwa, keinginan untuk
memberantas korupsi bukan hal yang baru, bukan ditandai
garis start 27 Desember2002, tetapi sudah sejak 30 tahun.
Lalu mengapa para terdakwa koruptor harus menikmati
kelonggaran release and discharge? Perdebatan tentang
penggunaan asas retroaktif tidak menyentuh substansi karena
sudah lebih dari 30 tahun kita ingin melakukan pemberantasan
korupsi yang kini semakin parah. Jadi, yang kita hadapi dalam
kontroversi penggunaan asas retroaktif sebenarnya tidak
menyangkut hal substansial. Penggunaan asas retroaktif
memang bias menjadi masalah besar jika kita
memproyeksikannya pada latar belakang alam pikiran hukum
liberal. Di situ asas non retroaktif menjadi salah satu pilar

penting untuk mengamankan bastion perlindungan individu.
Untuk itu, prosedur menjadi andalan.
Kemudian Prof. Satjipto menyatakan, dalam suasana
serba luar biasa ini, marilah kita bertindak progresif dengan
berani membebaskan diri dari dominasi teknikalitas, prosedur,
doktrin, serta asas konvensional, jika itu membelenggu kita
untuk keluar dari penderitaan. Aneka putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) sebaiknya berkualitas milestone dalam
perjalanan negara hukum. Kehadiran MK yang progresif saat
ini amat dibutuhkan. Progresif berarti tidak submitif, pasrah
bongkokan terhadap kata-kata, terhadap doktrin, dan asas
yang dominan. Kata kuncinya adalah berani melakukan
pembebasan. UUD akan menjadi living constitution hanya jika
penjaganya berdedikasi tinggi untuk membebaskan diri dari
absolutisme pikiran dan teori serta dari penjara positivisme
yang kaku dan dogmatis. Hukum, UUD bukan hanya
peraturan dan logika, tetapi lebih pada itu memiliki tujuan
sosial lebih mulia untuk rakyat.
Tak kurang dari Ketua Komisi III DPR Teras Narang
dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi antara lain
bahwa: UU No. 30 tahun 2002 adalah perintah UU No. 31
tahun 1999. Tindak pidana korupsi kejahatan luar biasa (extra
ordinary crimes). DPR memberi kewenangan kepada KPK
untuk mengambil alih semua tindakan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi yang proses
hukumnya belum selesai.
Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan tidak lagi
menjadi masalah lokal, tetapi internasional. Itu ditegaskan
dengan adanya United Nation Convention Against Corruption
yang berisi keprihatinan Negara peserta konvensi atas
gawatnya masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh
korupsi yang merusak nilai demokrasi, nilai dan keadilan.
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Kalau PBB menganggap korupsi dalam konvensi apakah kita
akan menganggap korupsi sebagai kejahatan biasa-biasa
saja. Hal yang demikian dikatakan oleh Ketua KPK tersebut,
ketika menjadi saksi dalam Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya
dikatakan bahwa: Pasal 68 UU No. 30/2002 tidak
bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945. Bram Mannopo
tidak dijerat dengan pasal 68 UU No. 30/2002 melainkan
dengan pasal 68 UU No. 30/2002. Tak ada pelanggaran hak
konstitusional pemohon.
Diakui oleh Presiden bahwa penegakkan hukum di tahun
2004 masih lemah, khusus masalah pemberantasan korupsi,
meskipun telah banyak tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah, namun masih banyak kekurangannya. Untuk itu
Presiden menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi tempat
yang menguntungkan atau surga bagi koruptor.
Selanjutnya dikatakan bahwa: Saya telah memerintahkan
Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar serta Jaksa Agung Abdul
Rahman Saleh, untuk mencari mereka yang belum ditemukan,
kata Presiden, ketika berdialog dengan para pelaku Bisnis
Pasar Modal di gedung Bursa Efek Jakarta, Senin 3/1.
Untuk mengatasi masalah terebut, Presiden mengatakan
Indonesia harus memiliki perjanjian ekstradisi dengan negaranegara yang selama ini menjadi tempat pelarian bagi para
koruptor tersebut. Selain berbagai peraturan perundangundangan harus dibuat untuk mencegah terjadinya tindak
pidana korupsi. Pada acara yang dihadiri oleh sejumlah
pejabat tinggi negara itu, selanjutnya Presiden menegaskan
bahwa berbagai tindak pidana korupsi yang terjadi di masa
lalu tidak boleh terulang lagi.
Salah satu upaya memerangi korupsi, Kejaksaan Agung
mengajukan gugatan perdata untuk mempailitkan para
terpidana korupsi yang belum memenuhi kewajiban membayar

denda dan utang-utangnya. Selain itu kejaksaanjuga akan
melacak aset kekayaan para terpidana di dalam dan di luar
negeri. Dalam pelacakan ini kejaksaan sudah berkoordinasi
dengan beberapa instansi seperti Bank Indonesia dan sudah
menandatangani Mutual Legal Assistence (MLA) yaitu
permohonan bantuan hukum terhadap negara-negara yang
diperkirakan menjadi tempat persembunyian aset koruptor.
Untuk melacak aset-aset koruptor di luar negeri, Kejaksaan
Agung bersama Departemen
Luar Negeri,
POLRI,
Departemen Hukum dan HAM, serta Bank Indonesia,
membentuk tim pelacak aset koruptor.
Apa yang telah menjadi komitmen pemerintah dalam
memberantas korupsi harus dilaksanakan dengan baik oleh
aparat penegak hukum yang didukung oleh segenap
masyarakat, akan membawa perekonomian di dalam
masyarakat akan lebih baik, dan apabila seseorang
melakukan korupsi tidak akan mendapat tempat di dalam,
sehingga kepastian hukum akan tercapai.
D. Kesimpulan
Pada bagian akhir dari tulisan ini ada beberapa hal yang dapat
disimpulkan antara lain sebagai berikut:
1.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak atas uji
materiil atau judial review terhadap Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002, terjadi pro dan kontra terhadap putusan tersebut di
dalam masyarakat maupun para pakar hukum. Sebagian orang
hukum bisa saja menjawab bahwa itu bukan mempersulit, tetapi
aturan dan asas hukumnya demikian. Namun apapun alasannya,
kenyataannya Komisi Pernberantasaan Tindak Pidana Korupsi
(KPK), tidak bisa menjamah korupsi yang dilakukan pada masa
tertentu.
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2.

3.

4.

5.
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Sebagian yang pro atau yang setuju dengan putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut, masih berpedoman atau mempertahankan asas
legalitas, namun sebagian yang kontra atau tidak setuju dengan
putusan Mahkamah Konstitusi mendasarkan pada substansi dari
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana
Korupsi, dengan alasan bahwa, untuk memberantas korupsi sudah
dimulai dari 30 tahun yang lalu, jadi startnya bukan dari tanggal 27
Desember 2002, bahkan korupsi sudah menjadi masalah
internasional yang ditegaskan dengan adanya United Against yang
berisi keprihatinan peserta konvensi atas gawatnya masalah dan
ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi.
Pada kenyataannya penegakkan hukum sulit diwujudkan
sebagaimana diharapkan, selama perilaku aparat penegak hukum
yang sering tidak bersandar pada hukum, sehingga yang
menyebabkan hubungan antar norma-norma hukum dan kenyataan,
terputusnya atau makin jauh antara yang ideal dan kenyataan.
Terputusnya hubungan antar hukum dengan kenyataan menjadi
fenomena yang merusak upaya-upaya penegakkan hukum itu
sendiri, menjadi tidak optimalnya upaya penegakkan hukum.
Berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberantas
korupsi yang ada tidak dapat menjangkau para koruptor untuk diadili
dan harus mengembalikan uang negara, maka Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, ini menjadi tumpuan terakhir dan satu-satunya
harapan untuk memberantas korupsi sampai keakar-akamya,
sehingga komisi ini diberi kewenangan dan tugas yang sangat luar
biasa, untuk memberantas korupsi yang menurut sebagian pakar
hukum merupakan kejahatan yang luar biasa.
Sehubungan dengan pendapat para pakar tersebut di atas, penulis
cenderung mengikuti pendapat yang kontra atau tidak setuju dengan
putusan MK tersebut, yang menurut Prof. Satjipto, tidak menjangkau
kepada substansi dari pada UU No. 30 tahun 2002. Oleh karena
kalau kita melihat kenyataan yang ada korupsi memang sudah

meluas baik secara kualitas maupun kuantitas hampir di seluruh
tanah air dari Nanggroe Aceh Darussaiam sampai ke Papua,
semenjak Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
dicabut/diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah. Yang tadinya kekuasaan berada di
pusat, setelah adanya undang-undang tersebut seolah-olah
penguasa di daerah menjadi raja-raja kecil. Yang pasti KPK
merupakan harapan masyarakat yang terakhir, yang diberi
kewenangan dan tugas yang seluas-luasnya untuk memberantas
korupsi ini sampai keakar-akamya.
Komitmen Pemerintah untuk memberantas korupsi ini apabila
dilaksanakan dengan baik oleh para aparat penegak hukum dan
mendapat dukungan dari masyarakat, akan mengurangi atau paling
tidak akan meminimalisir korupsi di Indonesia ini. Semoga.
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JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM SUATU SARANA
PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM
Oleh:

Drs. Abdullah Empi

A. Pendahuluan
Pendokumentasian suatu peristiwa atau kegiatan seseorang
terkadang sering terlupakan. Padahal pendokumentasian yang dilakukan
saat ini, pada suatu saat nanti di masa mendatang mungkin saja akan
menjadi suatu hal yang sangat bernilai tinggi. Budaya mendokumentasikan
kegiatan, peristiwa, benda-benda yang bernilai "sejarah" seyogianya sudah
mulai digalakkan bagi masyarakat luas. Mungkin saja yang saat ini
merupakan suatu hal yang biasa saja, namun tidak demikian halnya
apabila ternyata tempat, benda, peristiwa tersebut menjadi hal yang
penting manakala benda tersebut, kejadian/ peristiwa tersebut ternyata
berhubungan dengan seseorang yang "penting" di masa mendatang yang
patut menjadi idola, atau orang yang memerlukan perjalanan hidupnya dari
masa kecil hingga menjadi orang yang sudah dikenal oleh masyarakat
luas. Pernah diberitakan dalam sebuah surat kabar, ternyata sebuah
rumah yang menjadi tempat dilahirkannya seseorang bisa menjadi bernilai
"sejarah", begitu pula bagaimana meja makan, rumah dan benda-benda
serta tempat-tempat tertentu pada suatu saat nanti akan menjadi bukti
"sejarah" keberadaan seseorang, manakala seseorang itu menjadi orang
yang sangat dikenal oleh masyarakat luas.
Alat-alat, benda-benda serta peristiwa-peristiwa tertentu akan bernilai
pula apabila seseorang ingin membuat autobiografi. Pembuatan
autobiografi merupakan suatu kebiasaan yang sangat baik, hal ini sebagai
salah satu wujud pembudayaan menulis. Kebiasaan menulis bagi
sebagian orang merupakan suatu pekerjaan yang menyulitkan dan
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membosankan karena memang lebih senang dengan budaya bicara. Oleh
karena itu tidak heran apabila acara-acara di televisi yang bersifat
infotainment mengenai selebritis mendapat rating yang tinggi, karena
memang berbicara dan mendengarkan pembicaraan orang itu suatu
pekerjaan yang sangat mengasyikkan. Namun sebenarnya di samping
budaya bicara digalakkan, budaya menulis, apakah itu menulis mengenai
perjalanan hidup, ataukah menuliskan ide-ide yang ada dalam pikiran
seseorang itu seyogianya dituangkan ke dalam suatu tulisan, sebab
mungkin saja ide-ide yang positif itu akan bermanfaat bagi orang. Sebab
terkadang ide yang menurut si pembuat ide merupakan ide yang
sederhana, namun tidak demikian halnya bagi orang lain yang
memerlukannya hal itu merupakan suatu hal yang bernilai tinggi.
Mungkin kita masih ingat ada suatu pribahasa yang menyatakan
bahwa, harimau mati meninggalkan belangnya sedangkan manusia mati
meninggalkan namanya. Salah satu bentuk pelestarian nama seseorang
itu adalah ada dalam bentuk tulisan, apakah tulisan itu ditulis ke dalam
secarik kertas, ke dalam batu di goa-goa seperti pada zaman dahulu kala,
ditulis ke dalam buku harian, ataukah tulisan itu dipublikasikan hal ini akan
menjadi peninggaian seseorang. Kegiatan menulis merupakan salah satu
bentuk kegiatan yang tidak habis di makan waktu, sebab dokumen
tersebut akan tertulis dalam waktu yang cukup lama dan akan dapat
dibaca oleh anak cucu dan orang-orang yang hidup di masa mendatang.
Oleh karena itu seyogianya budaya mendokumentasikan suatu
kegiatan, peristiwa, benda-benda peninggalan mulai digalakkan,
Bagaimana kita bisa menyaksikan beberapa waktu yang lalu suatu
peristiwa yang sangat langka, dan merupakan suatu musibah nasional,
yaitu bencana gempa dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh
Darussalam. Peristiwa tersebut dapat terekam oleh beberapa orang
kameramen, dan hasil bidikannya ditayangkan di sejumlah televisi,
hasilnya sungguh mengagumkam. Dalam waktu yang sangat singkat
peristiwa tersebut tersebar ke seluruh dunia, dan dunia internasional
memberikan simpati yang sangat luar biasa sehingga bantuan mengalir
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dengan cepat dan dalam jumlah yang konon merupakan suatu bantuan
paling besar yang dapat dilakukan oleh dunia internasional kepada suatu
peristiwa musibah. Bantuan tersebut tidak saja berbentuk materi yang
berasal dari dalam dan luar negeri juga bantuan tenaga relawan. Relawan
ini pun berbondong-bondong berdatangan tidak saja dari dalam negeri
juga dari manca negara. Para relawan yang berasal dari dalam negeri dan
aneka bangsa itu, baik dari perorangan, kelompok-kelompok masyarakat,
LSM, dan tentara dari negara-negara sahabat berdatangan dengan gagah
berani, berani menanggung segala risiko yang akan diakibatkan oleh
kegiatannya, tanpa menghiraukan perbedaan suku, agama, budaya dan
bangsa. Mereka bersatu padu datang demi menjunjung tinggi rasa
kemanusiaan.
Segala bantuan dan perhatian dunia internasional itu tentunya
tidaklah terlepas dari gencarnya informasi yang ditayangkan serta
dokumen yang merupakan rekaman peristiwa bagaimana dahsyatnya
musibah tersebut yang disiarkan oleh media massa beberapa saat setelah
peristiwa tersebut terjadi. Dalam perkembangan selanjutnya rekaman
peristiwa gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh tersebut tentunya akan
menjadi dokumen penting yang sangat berguna bagi Ilmu Pengetahuan
dan masyarakat luas pada umumnya, dan pada suatu saat nanti di masa
mendatang dokumen tersebut menjadi demikian penting, karena kejadian
atau musibah tsunami yang terjadi merupakan suatu peristiwa yang sangat
mengerikan baik itu dari besarnya jumlah korban manusia yang tewas dan
luka, maupun dalam hal kerusakan sarana dan prasarana yang
diakibatkannya yang sangat memilukan, dan bahkan konon ada relawan
yang pingsan begitu melihat keadaan untuk pertama kalinya, dan tentunya
segala kejadian tersebut akan menjadi peringatan bagi manusia dan akan
menjadi penting bagi penelitian ilmu pengetahuan di masa mendatang
khususnya yang berhubungan dengan gempa dan tsunami.
Dari ilustrasi di atas, penulis mencoba memberikan suatu gambaran
akan arti pentingnya pendokumentasian bagi kehidupan seseorang dan
kehidupan manusia di masa mendatang. Namun pada bagian lain
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bagaimanakah pendokumentasian peraturan perundang-undangan kita.
Apakah pendokumentasian peraturan perundang-undangan sudah
memadai, dalam arti bagaimanakah kondisi pendokumentasian peraturan
perundang-undangan sejak negara Republik Indonesia berdiri hingga kini,
apakah sudah tertata dengan baik. Padahal peraturan perundangundangan juga merupakan suatu dokumen yang sangat penting bagi
seseorang, bagi masyarakat dan bagi suatu negara. Bagaimana kita bisa
menyimak bagaimana kasus Sipadan dan Ligitan yang melibatkan
sengketa dua negara itu yang dimenangkan oleh Kerajaan Malaysia itu
dalam persidangannya di Mahkamah Internasional memerlukan
pembuktian dokumen, baik yang bersifat yuridis dan non yuridis. Sehingga
dapat kita lihat bahwa pendokumentasian apakah itu dokumen peraturan
perundang-undangan dan non peraturan perundang-undangan itu tidak
saja diperlukan oleh seseorang, masyarakat, juga oleh suatu negara. Oleh
karena itu pendokumentasian peraturan perundang-undangan sangat
diperlukan, tidak saja sejak Republik Indonesia tercinta merdeka, juga
sejak masa kolonial Belanda, Jepang dan masa pra kolonial. Tulisan
singkat ini akan mencoba membahas bagaimana kondisi pendokumen
tasian peraturan perundang-undangan dalam hubungannya sebagai alat
penyebaran informasi hukum bagi masyarakat.
B. Apakah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum itu?
Secara harfiah pengertian Jaringan menurut Kamus Umum Bahasa
Indonesia (KUBI) yang dikarang oteh Prof. Dr. J.S. Badudu dan Prof.
Sutan Mahmud Zain, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996 adalah:
kesatuan-kesatuan yang saling berhubungan erat. Sedangkan pengertian
dokumentasi diartikan sebagai semua tulisan yang dikumpulkan dan
disimpan yang dapat digunakan bila diperlukan, juga gambar dan foto.
Pengertian Informasi adalah : 1. penerangan, 2. keterangan; kabar atau
berita.
Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun
1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam pasal 1
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disebutkan bahwa, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah
suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan
dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan
berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan
informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
Dari rumusan pasal 1 tersebut terlihat bahwa pengertian Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDI Hukum
meliputi empat unsur utama, yaitu:
a. bahwa JDI Hukum itu merupakan suatu sistem. Apabila kita melihat
KUBI istilah sistem diartikan sebagai susunan kesatuan-kesatuan yang
masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi
membentuk suatu kesatuan secara utuh. Dari pengertian sistem
menurut KUBI tersebut dapatlah disimpulkan bahwa karena JDI
Hukum itu adalah juga suatu sistem, sedangkan sistem menurut KUBI
merupakan susunan kesatuan-kesatuan, maka JDI Hukum itu
haruslah terdiri dari kesatuan-kesatuan/unit-unit/anggota-anggota dari
Jaringan itu. Anggota-anggota jaringan itu merupakan tiang utamanya/
penyangganya, tanpa anggota, maka JDI Hukum tidak akan efektif
berfungsi secara maksimal.
b. bahwa JDI Hukum itu merupakan sistem pendayagunaan bersama.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya JDI
Hukum memerlukan pendayagunaan koleksinya secara bersamasama. Artinya koleksi yang dimiliki digunakan bersama-sama untuk
masyarakat luas, saling merujuk, saling berbagi informasi dan saling
mengirimkan koleksinya baik itu dalam bentuk fisik dokumen ataukah
dalam bentuk daftar koleksi yang dimilikinya. Dengan masing-masing
anggota tahu kekayaan koleksi yang dimiliki akan memudahkan
penelusuran informasi hukum.
c. bahwa pendayagunaan bersama itu dalam bentuk peraturan
perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya. Hal ini
memberikan makna bahwa JDI Hukum adalah suatu jaringan yang
bergerak di bidang hukum dalam hal ini dalam bentuk peraturan
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perundang-undangan baik itu peraturan pusat dan daerah (bagi
anggota jaringan di daerah) juga bahan dokumentasi hukum lainnya,
yaitu dalam bentuk buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel
koran dalam bidang hukum dan dokumentasi lainnya yang
menyangkut hukum dan kegiatan yang berhubungan dengan hukum
dan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya gambar,
foto, kaset, CD, VCD.
d. bahwa pengembangan JDI Hukum dilakukan secara tertib, terpadu
dan berkesinambungan. Tertib dimaksudkan dalam pengelolaan JDI
Hukum dilakukan menurut teknis dokumentasi dan metoda yang telah
disepakati bersama. Terpadu antara Pusat Jaringan dan Anggota
Jaringan dan berkesinambungan, yaitu dilakukan secara terus
menerus, dan berkelanjutan.
Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum merupakan suatu kesatuan dari institusi yang
mengelola dokumentasi dan informasi hukum dalam upaya peningkatan,
pengembangan dan pembangunan di bidang hukum dan memberikan
kemudahan daiam memperoleh informasi hukum bagi masyarakat yang
memerlukannya.
C. JDI Hukum dalam hubungannya dengan Penyebaran Informasi
Hukum
Secara yuridis formal keberadaan JDI Hukum berdasarkan kepada
Keputusan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 91 tahun 1999. Dalam
pasal 3 disebutkan bahwa JDI Hukum terdiri dari Pusat Jaringan dan
Anggota Jaringan. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) bahwa
Pusal Jaringan adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang saat ini menjadi Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Pasal 3 ayat (3) menyebutkan
bahwa yang bertindak sebagai Anggota Jaringan adalah:
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a. Biro Hukum dan atau Perundang-undangan atau unit kerja yang
melaksanakan tugas dalam bidang atau bagian hukum dan peraturan
perundang-undangan:
1. Kantor Menteri Koordinator;
2. Kantor Menteri Negara;
3. Departemen;
4. Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Negara;
6. Pemerintah Daerah Provinsi;
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
b. Pengadilan Tinggi Banding;
c. Pengadilan Tingkat Pertama;
d. Pusat Dokumentasi Hukum pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
e. Lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan
dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri
Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
Menurut Keppres tersebut Badan Pembinaan Hukum Nasional
merupakan Pusat Jaringan secara nasional. Namun di daerah yang
menjadi Pusat Jaringan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 adalah
Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf
a angka 6 bertindak sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di wilayahnya.
Adapun mengenai tugas Pusat Jaringan secara nasional dalam hal ini
Badan Pembinaan Hukum Nasional menurut pasal 6 ayat (1) adalah
melakukan: a. Pembinaan; b. Pengembangan; c. Pemantauan; d.
Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
Disebutkan lebih lanjut dalam pasal 6 ayat (2) Badan Pembinaan
Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan Nasional menyelenggarakan
fungsi:
1. perumusan kebijaksanaan pengembangan dan pelayanan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
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2.

bertindak sebagai pusat rujukan informasi dan dokumentasi hukum
nasional;
3. pengumpulan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi
hukum kepada para anggota Jaringan, baik dalam bentuk salinan,
abstraksi, panduan penemuan kembali, maupun dalam bentuk
lainnya.
4. pembinaan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum;
5. pembinaan kerjasama di antara Anggota Jaringan;
6. evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum;
7. pelayanan informasi dan dokumentasi hukum nasional kepada
masyarakat.

a.

b.

c.

d.
e.

Sedangkan Anggota Jaringan menurut pasal 5 menyelenggarakan:
penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundangundangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau
dimiliki instansi sebagai Anggota Jaringan, atau diterima dari Pusat
Jaringan;
penyampaian salinan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
dan atau disahkan oleh Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Waiikota
atau Pimpinan instansi/Lembaga Pemerintah lainnya kepada Pusat
Jaringan, dalam bentuk dan jumlah yang disepakati bersama;
penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan
perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya
di lingkungan instansinya;
pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan
informasi hukum di lingkungan instansinya;
evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasilhasilnya kepada Pusat Jaringan

Dari rumusan di atas terlihat jelas apakah itu JDI Hukum, dan
bagaimana tugas, fungsi Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan. Dengan
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melihat hal ini maka fungsi suatu Jaringan akan maksimal apabila Pusat
Jaringan dan Anggota Jaringan dapat melaksanakan fungsinya
sebagaimana diamanatkan oleh Keppres Nomor 91 Tahun 1999.
Menurut Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Syaiful
Watni, S.H. dalam makalahnya tentang Kebijaksanaan Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
yang disampaikan dalam Sosialisasi JDI Hukum tanggal 28 September
2004 di Pemerintah Provinsi Banten disebutkan bahwa dalam mengatasi
permasalahan yang dihadapi JDI Hukum, maka Badan Pembinaan Hukum
Nasional selaku Pusat Jaringan menyusun pola pengembangan JDI
Hukum melalui lima aspek, yaitu:
1. Aspek Organisasi, yaitu bahwa berlandaskan Keppres Nomor 91
Tahun 1999 setiap anggota Jaringan hendaknya mengupayakan
landasan hukum berupa keputusan pimpinan instansi yang
bersangkutan. Dengan adanya landasan hukum akan diperoleh
kejelasan status kelembagaan serta wewenang yang dimiliki dalam
mengelola dan mengembangkan JDI Hukum di lingkungan kerjanya.
2.

Aspek Personalia dan Diklat, dimaksudkan adalah tersedia sumber
daya manusia yang memadai dan profesional di setiap anggota
jaringan yang dibekali ilmu pengetahuan dan teknologi baik melalui
pendidikan formal, non formal maupun melalui pelatihan/bimbingan
teknis. Sejalan dengan pembinaan SDM ini Badan Pembinaan
Hukum Nasional secara rutin setiap tahunnya menyelenggarakan dua
kali Bimbingan Teknis Pengelolaan JDI Hukum Tingkat Dasar dan
Lanjutan.

3. Aspek Koleksi, dimaksudkan agar pada setiap satuan kerja unit
dokumentasi selalu melakukan penambahan koleksi dokumentasi
hukumnya.
4.

Teknis, Sarana dan Prasarana, dimaksudkan agar Anggota Jaringan
secara serius menggunakan pedoman pengolahan dokumentasi
hukum yang dikeluarkan oleh Pusat Jaringan dalam pengolahan
informasi hukum sehingga dapat membantu memudahkan penemuan
91

kembali bahan dokumentasi hukum yang dimilikinya. Penyediaan
sarana dan Prasarana, yaitu peralatan, perlengkapan yang
berhubungan dengan aktivitas pendokumentasi dan pelayanan
hukum diutamakan yang dapat menunjang kinerja setiap anggota
jaringan sehingga pelaksanaan JDI Hukum dapat berjalan dengan
baik dan lancar.
5. Mekanisme dan Otomasi, yaitu bahwa teknologi informasi di bidang
komputerisasi dan telekomunikasi merupakan hal yang pokok dalam
rangka terlaksananya penyebarluasan informasi hukum ke seluruh
pelosok tanah air dan bahkan ke berbagai belahan dunia dengan
menggunakan sambungan internet. Sehubungan dengan tersebut
guna mendukung kecepatan pelayanan informasi hukum, maka pada
setiap anggota jaringan baik di pusat maupun di daerah perlu secara
bertahap memanfaatkan teknologi informasi.
Pada bagian lain Kepala Pusat Dokumentasi dan informasi Hukum
Badan Pembinaan Hukum Nasional menyebutkan bahwa Badan
Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional dalam upayanya sebagai suatu institusi
penyebarluasan informasi hukum, melakukan upaya-upaya antara lain:
1. Pembelian buku-buku hukum;
2. Penerbitan hasil kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional;
3. Pembuatan data base peraturan perundang-undangan versi CD-ROM;
4. Pembangunan Grand Design Badan Pembinaan Hukum Nasional,
yang diawali dengan Local Area Network, yang selanjutnya melakukan
perluasan pengembangan infrastruktur jaringan komputer ke daerahdaerah, dan mengembangkan fasilitas pelayanan informasi hukum
melalui internet yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
5. Pembangunan database versi CD-ROM peraturan perundangundangan bidang tertentu.
6. Kerjasama Pembangunan database versi CD-ROM peraturan
perundang-undangan produk hukum daerah,

Dari uraian di atas dapatlah kita simak bagaimana langkah-langkah
yang dilakukan dalam rangka pengembangan JDI Hukum dalam
hubungannya sebagai suatu wadah yang bergerak dalam usaha
penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Seiring dengan
berjalannya waktu, maka modernisasi dalam bidang dokumentasi agar
selalu diupayakan. Modernisasi berjalan setring dengan kemajuan
teknologi. Kemajuan teknologi informasi tidak mungkin dihambat, yang
perlu diupayakan bagi dokumentasi hukum, adalah bagaimanakah
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi itu sehingga pada akhirnya
pencari informasi mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan katepatan
dalam mendapatkan informasi hukum.
Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan secara
nasional juga mengembangkan pelayanan informasi melalui Perpustakaan
Hukum khusus bidang hukum, yang koleksinya meliputi tidak saja
peraturan perundang-undangan sejak Indonesia merdeka, akan tetapi
memiliki koleksi buku langka, yaitu peraturan yang dikeluarkan pada masa
kolonial Belanda, dan masa penjajahan Jepang, juga buku-buku dan
terbitan lainnya yang dikeluarkan yang usianya sudah puluhan bahkan
ratusan tahun.
Di samping perpustakaan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional juga
menerbitkan Majalah Hukum Nasional yang berisi tulisan para pakar di
bidang hukum, juga menerbitkan Buletin JDI Hukum yang berisi informasi
singkat mengenai kegiatan Pusat Jaringan.
Tugas, fungsi dan gerak langkah yang dilakukan Jaringan
Dokumentasi dan informasi Hukum dalam upaya penyebarluasan
informasi hukum, hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat, yaitu
masyarakat yang menginginkan transparansi dalam mendapatkan
informasi hukum suatu keinginan yang mencuat pasca reformasi.
D. Kesimpulan
1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum keberadaanya
berlandaskan kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
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91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum
Nasional. Seiring dengan itu perlunya setiap Anggota Jaringan
mengupayakan landasan hukum berupa keputusan pimpinan instansi
yang bersangkutan. Dengan adanya landasan hukum tentunya akan
melekat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas;
2. JDI Hukum merupakan pendayagunan peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib,
terpadu, dan berkesinambungan antara Pusat Jaringan dan Anggota
Jaringan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi
hukum secara mudah, cepat dan akurat.
3. Dalam rangka pengembangan JDI Hukum, maka dikembangkan
melalui lima aspek pengembangan yaitu: Aspek Organisasi/Metoda;
Aspek Personalia dan Diklat; Aspek Koleksi; Aspek Teknis, Sarana
dan Prasarana; Aspek Mekanisme dan Otomasi.
4. JDI Hukum merupakan suatu wadah yang mengembangkan
penyebaran informasi hukum, hal ini terbukti dari upaya yang
dilakukan dalam rangka pelayanan informasi hukum kepada
masyarakat dalam bentuk: Pembelian buku-buku hukum; Penerbitan
hasil kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang antara lain
dalam bidang Pengkajian Hukum, Penelitian Hukum, Pertemuan
Ilmiah di bidang hukum, Abstrak Peraturan Perundang-undangan,
Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan; Pembuatan Data base
peraturan perundang-undangan versi CD-ROM; Pembangunan Local
Area Network dan dikembangkan melalui internet; Pembangunan Data
base versi CD-ROM peraturan perundang-undangan bidang tertentu;
Kerjasama Pembangunan Data base versi CD-ROM peraturan
daerah.
5. Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan
mengembangkan perpustakaan khusus bidang hukum dalam rangka
penyebaran informasi hukum. Upaya lainnya menerbitkan Majalah
Hukum Nasional dan Buletin JDI Hukum.
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6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selaku wadah yang
bergerak dalam bidang dokumentasi dan informasi hukum merupakan
salah satu institusi yang bergerak dalam upaya penyebarluasan
informasi hukum kepada masyarakat luas dalam rangka transparansi
informasi hukum kepada publik.
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HUKUM KONTRAK DAGANG INDONESIA
DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI DAN
PEMBAHARUAN BERDASARKAN
PRINSIP-PRINSIP UNIDROIT
Oleh :
Evi Djuniarti

ABSTRAK
Sebagai konsekuensi dari perdagangan bebas, secara lambat laun akan terjadi
kecenderungan ke arah penyeragaman prinsip-prinsip hukum kontrak, sebab
Indonesia salah satu negara berkembang harus dapat mengantisipasi hal
tersebut. Permasalahannya apakah hukum kontrak dagang Indonesia telah
dapat mengantisipasinya? Dan apakah prinsip-prinsip UNIDROIT bisa
diterapkan di Indonesia?
Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengantisipasi
keadaan ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Dan prinsipprinsip UNIDROIT dapat diterapkan di Indonesia, terutama untuk penafsiran
dan penambahan instrumen-instrumen internasional dan akan mempermudah
tugas penyelesaian masalah kontrak. Selain itu dapat dijadikan model bagi
para legislator nasional dan internasional untuk mengantisipasi, oleh karena itu
pemerintah perlu mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum kontrak
yang bersifat internasional tersebut sebagai bahan dalam penyusunan hukum
kontrak baru.
I.

PENDAHULUAN
Realita sosial yang terjadi pada saat ini menunjukkan bahwa relasi
dan interaksi yang terjadi di dalam masyarakat tidak saja dilakukan oleh
dan antara mereka yang sama kewarganegaraannya dan tunduk pada
Hukum yang sama, tetapi oleh mereka yang berbeda kewarga
negaraannya dan tunduk pada hukum yang berbeda. Hubungan hukum
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yang terjadi di antara para pihak dengan pandangan, latar belakang dan
wawasan yang berbeda ditimbang dengan kepentingan yang berbeda,
namun dalam hal hubungan ekonomi, selalu tunduk kepada ketentuan
yang berlaku di mana mereka berada dengan membuat perjanjian yang
sering disebut istilah "Kontrak".
Sebagai sarana untuk mengalihkan hak atas suatu benda, kontrak
sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi sampai sekarang. Dengan
merentang waktu yang cukup panjang itu, nama eksistensi kebebasan
berkontrak (freedom of contract) dalam berbagai masyarakat telah
mengalami masa pasang surut. Adakalanya kebebasan berkontrak ini
dipandang sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling pokok,
sehingga berlaku secara absolut (mutlak). Sebaliknya pada waktu yang
lain, kebebasan berkontrak dipandang bersifat relatif, artinya diakui sejauh
tidak melanggar ketertiban umum atau kepentingan masyarakat.
Menurut faham liberalisme yang berkembang pada abad
pertengahan di negara-negara Barat, setiap individu mempunyai hak
untuk mencapai kebahagiaan masing-masing. Untuk mencapai
kebahagiaan tersebut, kepada individu harus diberikan kebebasan yang
seluas-luasnya. Ajaran Ekonomi Klasik yang diajarkan oleh Adam Smith,
yang mengajukan alasan bahwa dengan cara demikianlah masyarakat
secara keseluruhan akan mencapai kesejahteraan yang optimal.
Karena faham liberalisme menganggap bahwa kebebasan individu
merupakan hak asasi manusia yang paling utama, maka kebebasan
berkontrak dan hak milik pribadi (property right) juga dipandang tidak
dapat diganggu gugat. Di sini jelas ada hubungan yang erat antara
liberalisme, teori ekonomi klasik, teori Hukum Alam, dan Hukum Kontrak
utamanya kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak dianggap
mutlak, sebab setiap individu berhak menutup suatu kontrak yang lahir
dari kemauan atau kehendaknya yang bebas.
Dengan adanya kebebasan berkehendak (free will), maka setiap
orang bebas untuk memilih (free choice) tentang apa saja yang dianggap
perlu dan baik bagi dirinya. Setiap individu dapat pula menentukan apa
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yang merupakan hak dan kewajibannya terhadap orang lain. Hak dan
kewajibannya ditentukan sendiri melalui kontrak-kontrak yang dibuat
secara bebas. Oleh karena itu, kontrak merupakan suatu sumber hak dan
kewajiban.
Hal ini berbeda dengan masyarakat yang masih relatif sederhana, di
mana hak-hak diperoleh berdasarkan status dan adat-istiadat secara
turun-temurun. Status sangat ditentukan oleh kekuasaan dan hak-hak
istimewa (privileges) dari suatu keluarga dan pengaturannya tidak
termasuk dalam Hukum Kontrak. Akan tetapi dengan runtuhnya
feodalisme, diikuti dengan bangkitnya sistem ekonomi kapitalis, maka
eksistensi kontrak menjadi semakin penting.
Dalam Common Law di Inggris, ide-ide tentang kebebasan
berkontrak semakin penting sejak abad 16 pararel dengan perkembangan
individualisme, setelah terjadinya reformasi Inggris. Dalam hukum inggris,
kontrak timbul dari adanya perbuatan melawan hukum (torts) yang
menyangkut hak milik seseorang dan sebagai akibat dari pilihan bebas
dari mereka yang menutup kontrak dengan pihak lain. Abad 18 dan 19
merupakan masa kejayaan bagi teori Hukum Alam yang sesuai pula
dengan doktrin laissez faire dan free market dalam ekonomi. Hakimhakim pun menganggap bahwa hukum harus seminimal mungkin
mencampuri urusan-urusan masyarakat, Kondisi ini sangat mendukung
suasana kebebasan kontrak di Inggris.
Ketika Inggris menjajah Amerika pada abad 17 dan 18, Inggris
membawa serta hukumnya yang telah menjadi tradisi di Inggris. Hal ini
sangat mendorong perkembangan di sana, utamanya karena banyak
imigran yang datang dari Eropa yang sudah relatif lebih maju. Sedangkan
dalam sistem hukum Amerika, sampai abad 19 hukum kontrak belum
dianggap penting. Sebab, umumnya sampai dengan awal abad 19
transaksi ekonomi masih bersifat sederhana, berlangsung face-to*face,
dengan posisi tawar menawar yang relatif sama dan jenis barang pun
masih bersifat sederhana.
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Kebebasan berkontrak dalam Hukum Amerika juga merupakan
implementasi dari hak-hak asasi manusia yang bersifat mutlak. Ini tidak
berbeda sama sekali dengan kebebasan berkontrak di inggris, sebab
yang mendasarinya tetap liberalisme dan individualisme, yang
memberikan kebebasan yang luas bagi setiap individu untuk menutup
kontrak berdasarkan kehendak yang bebas.
Dalam Hukum Indonesia Kebebasan berkontrak berasal dari dua
sistem hukum, yaitu Hukum Adat dan Hukum Belanda (Barat). Dalam
Hukum Adat kebebasan berkontrak tercermin dari perlunya menyatakan
kehendak secara bebas dalam menutup suatu kontrak. Kehendak yang
bebas dalam proses perjanjian yang dikuasai oleh Hukum Adat ini sering
dinyatakan secara verbal, yaitu ijab dan kabul. Kemudian diteruskan
dengan suatu tindakan konkret, seperti memberikan panjar sebagai tanda
pengikat. Jadi, kontrak dalam Hukum Adat merupakan suatu perbuatan
hukum yang bersifat konkret dan tunai.
Dalam Hukum Perdata Belanda (Barat) yang berlaku Indonesia,
kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata
(Burgerlijk Wetboek), yaitu bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Kebebasan berkontrak ini bersumber dari kebebasan
individu (individualisme), sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah
kepentingan individu pula. Dalam konteks inilah kita dapat memahami
bahwa kebebasan individu identik dengan kebebasan berkontrak, yang
keduanya adalah hak asasi manusia.
Pada umumnya diakui bahwa kebebasan berkontrak bersumber dari
hukum kodrat yang diajarkan oleh Grotius yang juga dikenal dengan
pacta sunt servanda (janji itu mengikat) dan promissorum
implendorum obligatlo (kita harus memenuhi janji kita). Ajaran ini
mempunyai pengaruh yang luas, sehingga berbagai sistem hukum di
dunia menjadikannya sebagai rujukan, khususnya dalam lapangan
Hukum Kontrak.
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Melihat hal-hal tersebut diatas apakah Hukum Kontrak Dagang di
Indonesia telah dapat mengantisipasi dalam menghadapi era Globalisasi
dan Pembaharuan. Di samping itu apakah prinsip-prinsip Unidroid telah
bisa diterapkan di Indonesia? Untuk ini kelompok Kami akan mencoba
membahas tentang hal tersebut.
II.

PEMBAHASAN
A.

PERKEMBANGAN KONTRAK INDONESIA
Hukum kontrak adalah bagian hukum privat. Hukum ini
memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan
kewajiban sendiri (self Imposed obligation). Dipandang sebagai
bagian hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajibankewajiban yang ditentukan dalam kontrak, mumi menjadi urusan
pihak-pihak yang berkontrak.
Kontrak, dalam bentuk yang paling klasik, dipandang sebagai
ekspresi kebebasan manusia untuk memilih (free for choice) dan
mengadakan perjanjian. Hakim terkemuka Inggris, Sir George Jessel
(1875) menyatakan:
if there is one thing more than another which public policy
requires, it is that men of full age and competent unerstanding
shall have the outmost liberty of contracting and that their
contracts, when entered into freely and voluntarily, shall be held
sacred and shall be enforced by Court of Justice.,
Kontrak merupakan sesuatu yang sakral, yaitu merupakan
wujud dari kebebasan (freedom of contract) dan kehendak bebas
untuk memilih (freedom of choice).
Sejak abad ke-19 prinsip-prinsip itu mengalami perkembangan
dan berbagai pergeseran penting. Pergeseran demikian disebabkan
oleh : pertama, tumbuhnya bentuk-bentuk kontrak standar; kedua,
berkurangnya makna kebebasan memilih dan kehendak para pihak,
sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam
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kehidupan rakyat; ketiga, masuknya konsumen sebagai pihak dalam
berkontrak. Ketiga faktor ini berhubungan satu sama lain. Namun,
prinsip kebebasan berkontrak dan kebebasan untuk memilih tetap
dipandang sebagai prinsip dasar pembentukan kontrak.
Makna "kebebasan berkontrak" harus dihindarkan dari makna
bebasnya para pihak membentuk hukumnya sendiri. Menurut
Sudargo Gautama, para pihak sama sekali tidak mempunyai
kemampuan untuk membuat undang-undang bagi diri mereka.
Mereka hanya diberikan kebebasan untuk memilih hukumnya, hukum
mana yang hendak mereka gunakan sebagai dasar dari kontrak yang
dibentuknya.
Akibat hukum penetapan suatu kontrak adalah terikatnya para
pihak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan kontrak sebagai
mana yang diperjanjikan di dalam kontrak, termasuk menerima
segala akibat yang timbul dari penerapan kontrak tersebut. Jika
suatu pihak menandatangani kontrak, ia dianggap menyetujui isi
kontrak itu, dan dengan demikian juga dianggap setuju untuk terikat
dan menerima akibat-akibat pelaksanaan kontrak tersebut. Oleh
karena itu, mengetahui dengan persis aspek-aspek permasalahan
materi kontrak adalah hal yang sangat penting dalam proses
pembentukan kontrak. Kesadaran terhadap kelalaian yang
merugikan yang timbul setelah terbentuknya kontrak adalah hal yang
sama sekali tidak berguna. Pihak yang lalai terhadap aspek-aspek
kepentingannya, yang setelah kontrak terbentuk disadari sebagai
sesuatu yang merugikan kedudukannya, adalah hal yang tidak dapat
digunakan sebagai alasan untuk membatalkan kontrak. Oleh karena
itu, penguasaan informasi selengkap-lengkapnya tentang mitra
bisnis, objek kontrak, serta aspek-aspek lain yang berpengaruh
terhadap substansi kontrak adalah hal yang sangat penting dalam
pembentukan sebuah kontrak.
Kontrak tidak selalu menguntungkan pihak pemakainya. Dalam
keadaan tertentu bentuk hukum ini bahkan dapat menyulitkan

pemakainya. Mereka harus berhadapan dengan risiko-risiko, yang
kadang-kadang sulit diperhitungkan sejak awal, yang timbul dari
sifat-sifat dasar kontrak. Dua sumber masalah yang sering menjadi
pemicu timbulnya sengketa adalah: pertama, kecermatan dalam
berkontrak, dan kedua, itikad baik para pihak (good faith),
Sumber pertama berkaitan dengan wawasan hukum pihak-pihak
pembentuk kontrak, keahlian para pihak menggunakan saluransaluran hukum yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas
kontrak, kemampuan para pihak atau kuasa hukumnya
memperhitungkan risiko yang dapat timbul dari setiap klausula yang
ditetapkan dalam kontrak, kemampuan bernegosiasi, kemampuan
memperhitungkan kelengkapan materi kontrak dan kecermatan
dalam membuat rumusan-rumusan klausula yang dapat memperkecil
risiko dan membangun kontrak yang bersifat bersih, terbuka, dan adil
(bonafide).
Sumber kedua berkaitan dengan kejujuran dan kualitas mental
para pihak. Tidak sedikit pelaku bisnis menyimpan niat atau strategi
bisnis, untuk mewujudkan target-target bisnisnya, yang secara
sengaja disembunyikan atau tidak dimasukkan sebagai item pembi
caraan dalam negosiasi. Target-target demikian dalam dunia bisnis
sering disebut implied target, yaitu target bisnis yang secara senga
ja tidak ditawarkan secara eksplisit dalam proses negosiasi dan
secara diam-diam hendak diwujudkan melalui kelemahan-kelemahan
klausula pihak lawan yang secara sengaja dikondisikan demikian.
Sumber tersebut juga berkaitan dengan konsistensi atau
perubahan sikap mental (mental stream) para pihak. Dalam kondisi
tertentu, entah karena keadaan yang terdesak yang membuat suatu
pihak terpaksa berbuat apa saja sekedar untuk mempertahankan
kelanjutan usahanya atau karena ingin melipatkan keuntungan
dengan jalan pintas, pihak-pihak tertentu sering kali berubah pikiran
dan menyimpangi apa yang semula disepakatinya dalam kontrak.
Walaupun sangat dikecam, karena bertentangan dengan prinsip103

prinsip hukum kontrak, praktik-praktik itu sangat sulit dihapuskan.
Para penganut teori hukum alam (natural law) memaklumi keadaan
demikian sebagai sifat alamiah suatu tradisi bisnis. Oleh karena itu,
sebagai kompensasinya, mereka menganjurkan masyarakat untuk
tidak berusaha melenyapkannya, tetapi meredam dampak buruk sifat
demikian melalui pemanfaatan kecerdasan dan kecermatan
berkontrak. Sebuah kontrak harus dibentuk dengan memperhitung
kan segala kondisi yang berpengaruh, baik yang ada pada saat
kontrak dibentuk maupun yang mungkin timbul dikemudian hari saat
kontrak dilaksanakan. Hakikat suatu negosiasi bisnis dan
pembentukan kontrak bisnis adalah pengaturan materi bisnis dan
perhitungan terhadap risiko yang mungkin timbul.
Sumber penting masalah yang juga sangat berpengaruh
terhadap penyusunan kontrak yang adil adalah berkembangnya
fenomena kontrak standar. Kontrak ini, dalam perspektif praktik
bisnis Indonesia, umumnya disodorkan secara sepihak mitra asing
kepada pihak mitra Indonesia. Pihak Indonesia, terhadap kontrakkontrak demikian ini, sering kali lalai, atau jika disadari, sering kali
gagal melakukan koreksi terhadap bagian-bagian kontrak yang dapat
merugikan. Kelalaian atau kegagalan itu umumnya disebabkan oieh
dua hal: pertama, kuatnya bargaining position mitra asing; atau
kedua, lalainya mitra Indonesia terhadap rumusan-rumusan
perjanjian yang dapat merugikan pihaknya.
Sebab pertama, umumnya disebabkan oleh keterpusatan
modal, keahlian, manajemen, informasi, dan faktor-faktor produksi
lainnya pada pihak mitra asing, serta kelebihan mereka dari segi
pengalaman berkontrak atau bernegosiasi. Sementara itu, sebab
yang kedua, umumnya disebabkan oleh keahlian pihak asing dalam
merumuskan klausula kontrak sehingga tampak sederhana, lugas,
dan mutualistis.
Sumber-sumber masalah demikian, untuk keperluan
perlindungan kepentingan bisnis, pembentukan kontrak yang wajar

dan adil, sebaiknya dipelajari secara cermat agar dapat digunakan
sebagai upaya untuk menghindari risiko-risiko berkontrak yang
merugikan.
B. PRINSIP-PRINSIP UNIDROIT SEBAGAI MASUKAN BAGI HUKUM
KONTRAK INDONESIA MENGHADAPI ERA GLOBALISASI
Sebagai akibat dari globalisasi ekonomi, sehubungan
kontraktual antara individu secara lambat laun akan mengarah pada
penyeragaman hukum kontrak di berbagai negara di dunia, termasuk
di Indonesia. Hal ini disebabkan intensitas hubungan kontraktual dari
hubungan perdagangan barang dan jasa antar warga negara dari
negara-negara yang berbeda akan semakin tinggi. Seperti diketahui
akibat ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia (WTO) dan akan segera berlakunya AFTA tahun 2003, mau
tidak mau, sistem perekonomian Indonesia telah dimasuki oleh
prinsip-prinsip persaingan bebas dan faham liberalisme. Sementara
konflik yang kita sedang dan akan rasakan dewasa ini, dari segi
hukum, adalah pertentangan nilai-niiai budaya hukum, yakni;
antara paham materialisme dan spiritualisme idealisme,
individualisme dan komunualisme, liberalisme dan proteksionisme
dan lain-lain yang telah menjadi kegelisahan sosial (social unrest).
Kegelisahan sosial ini nampak dipermukaan ditandai dengan
merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan
ketidakpastian orang melakukan transaksi bisnis.
Melihat hal-hal tersebut di atas Pemerintah telah berusaha untuk
mengantisipasi keadaan ini, terlepas dari motif-motif politis, dengan
mencoba untuk melahirkan berbagai peraturan perundangundangan, yang nota bene sebagai salah satu bagian dari
pembangunan hukum yaitu materi hukum. Sebagai contoh
dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak
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Sehat merupakan upaya memberikan kepastian hukum di bidang
bisnis dan penciptaan sistem ekonomi yang kondusif terhadap
persaingan. Dilihat dari segi hukum kontrak internasional, peraturan
perundang-undangan seperti ini merupakan "mandatory clausule"
yang dikecualikan dari prinsip kebebasan berkontrak, yang diatur
oleh hukum nasional untuk kepentingan warga negaranya.
ANALISIS
Seperti telah dikemukakan di muka, sebagai konsekuensi dari
perdagangan bebas akan terjadi kecenderungan ke arah penyeragaman
prinsip-prinsip hukum kontrak secara lambat laun, sehingga Indonesia
sebagai salah satu negara berkembang harus segera mengantisipasi
memperbaiki hukum kontrak kita. Masalah ini tidak dapat dianggap
sesuatu yang sepele. Sebab hukum kontrak merupakan urat nadi
hubungan perekonomian, sehingga apabila hukum kontrak kita tertinggal
oleh praktik bisnis yang bergerak cepat, maka hal ini dapat menjadi faktor
penyebab mandeknya roda ekonomi nasional. Sehingga bahan diskusi
dalam forum ini, kami mencoba mengajukan beberapa pemikiran
hipotesis yang perlu kita buktikan sebagai berikut;
1.

2.

3.

Hukum Kontrak yang diatur dalam KUHPerdata yang merupakan
terjemahan dari "Burgerlijk Wetboek" sudah ketinggalan zaman dan
perlu diperbaharui.
Prinsip-prinsip Hukum Kontrak yang bersifat internasional, dengan
memperhatikan ketentuan yang bersifat "mandatory" perlu
dipertimbangkan sebagai bahan dalam penyusunan hukum kontrak
baru.
Ratifikasi terhadap Konvensi Wina tahun 1980 (UN Convention on
Contracts For The international Sale of Goods) perlu
dipertimbangkan dalam rangka mengantisipasi perdagangan bebas
dan globalisasi.

Akibat masuknya budaya persaingan akan mendorong warga
masyarakat menjadi individualistik dan kritis terhadap setiap interaksi

sosial, terutama dalam melakukan hubungan bisnis. Pihak yang tidak
kritis dan teliti, cenderung akan menjadi objek penipuan dan eksploitasi
dari yang lebih pintar dan lebih kaya, yang pada akhirnya akan menjadi
pecundang. Oleh karena itu dibutuhkan hukum yang detail dan
transparan, bukan hukum yang "debatable" dan mengandung banyak
penafsiran. Dalam rangka itu, beberapa perkembangan hukum kontrak
bisa terlihat terutama yang telah diperjuangkan oleh UNIDROIT (Institute
International pour 1'unification du Droit Prive) atau dalam bahasa Inggris
disebut "International Institute forthe Unification of Private Law" baik yang
dihasilkan oleh para ahli UNIDROIT sendiri, maupun yang diadopsi oleh
UNCITRAL, misalnya tentang United Nation on Contract For The
International Sales Of Goods 1980, dikaitkan dengan keadaan hukum
kontrak kita. Sebagai bahan perbandingan kita lihat beberapa prinsip
Hukum Kontrak Belanda yang baru dan beberapa ketentuan hukum
kontrak di Singapura.
Tinjauan kritis terhadap keadaan hukum kontrak yang berlaku saat
ini, dengan tidak bermaksud mengabaikan hukum perjanjian adat,
difokuskan pada hukum tertulis yang tertuang dalam Buku III KUHPerdata
yang merupakan terjemahan dari "Burgerlijk Wetboek" yang mengatur
tentang Perikatan yang timbul dari Kontrak atau Perjanjian. Asumsi
pertama yang kami ajukan bahwa akibat globalisasi, hukum kontrak yang
diatur dalam BW sudah ketinggalan zaman dan perlu diperbaiki. Seperti
dikatakan oleh Ferronica Taylor dalam buku "Indonesia Law and Society"
dengan sub-judul "The Transformations of Indonesian Commmercial
Contracts and Legal Advises" antara lain menyatakan bahwa:
"The legal rules that govern contracts in Indonesia are found primarily
Dutch-style Civil Code and partially revised Commercial Code,
although many of the Code propisions are now regarded as obsolete
or inappropriate for current commercial transactions. Commercial
parties routinely seek to contract out or exclude the operation of
archaic parts of the Code from there own contracts. The fact that
there is no authorised or standadised translation o f the Civil Code
into English also symbolises its lack of pungency".
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Padahal transaksi-transaksi bisnis yang terjadi saat ini selain
intensitasnya semakin tinggi, juga jenis-jenis kontraknya semakin
beraneka macam. Taylor memberikan saran agar dalam pembaharuan
hukum kontrak Indonesia yang akan datang memperhatikan prinsipprinsip hukum kontrak yang telah diperjuangkan oleh UNIDROIT dan
UNCiTRAL. Demikian pula Martin Shapiro menyatakan bahwa:
"As a Concomitant of the globalization of markets and business
practices of multi-national corporation and foreign investment that
operate in those markets, there has been some movement toward a
relatively uniform global contract and commerial law. It is
commonplace that, by their very nature, contracts are a kind of
private law making system. The two or more cantracting paties create
a set of rules govern the future relationship. Such a system of private
law making can exist transnationaly even when there is no
transnational court or transnational sovereign to resolve disputes
between the contrancting parties and to enforce those resolutions".
Bagaimanakah peranan prinsip-prinsip UNIDROIT dalam upaya
unifikasi hukum kontrak, diuraikan dalam komentar dari Preambule
"Principles of International Commercial Contraacts" yang dibuat oleh
Working Group yang telah bekerja cukup lama sejak tahun 1971 dimotori
oleh Steering Committee yang sangat andal dari para pakar yang
mempunyai reputasi internasional yakni: Prof. Rene David, Clive M.
Schmitthof dan Tudor Pospescu. Ketiga pakar tersebut mewakili 3 sistem
hukum yaitu: "civil law system”, "common law system" dan "socialist
systems" sebagai studi pendahuluan dari upaya tersebut. Kemudian
dibentuk Working Group yang telah lebih besar iagi yang meliputi hampir
semua pakar dari seluruh dunia, kecuali dari Indonesia.
Tujuan dibuatnya prinsip-prinsip UNIDROIT adalah untuk menen
tukan aturan-aturan umum bagi kontrak-kontrak komersial internasional.
Prinsip-prinsip ini berlaku apabila para pihak telah sepakat bahwa kontrak
mereka tunduk pada prinsip-prinsip tersebut dan para pihak tetah sepakat
108

bahwa kontrak mereka tunduk pada "prinsip-prinsip hukum umum", "lex
mercatoria" dan sejenisnya.
Prinsip-prinsip juga dapat memberikan solusi terhadap suatu
masalah yang timbul ketika terbukti tidak mungkin untuk mengadakan
aturan yang relevan dengan hukum yang berlaku. Sehingga dapat
digunakan untuk menafsirkan atau menambah instrumen-instrumen
hukum yang seragam secara internasional.
Sifat internasional dari suatu kontrak dapat dikenali (didefinisikan)
dengan berbagai macam cara, Cara-cara penyelesaian yang digunakan
baik dalam peraturan nasional maupun internasional mulai dari
penunjukan tempat usaha atau tempat kediaman sehari-hari dari para
pihak di negara-negara yang berbeda sampai pada penggunaan kriteria
yang lebih umum seperti kontrak yang memiliki "keterkaitan penting
dengan lebih dari satu negara", "menyangkut pilihan antara hukum-hukum
dari negara yang berbeda”, atau "mempengaruhi kepentingan
perdagangan internasional". Prinsip-prinsip tersebut tidak secara tegas
menentukan kriteria-kriteria ini. Namun, asumsinya adalah bahwa konsep
kontrak "internasional” seyogianya diberi kemungkinan interpretasi yang
seluas-luasnya, yang pada akhirnya menghindari seolah-olah hanya
dalam situasi demikian saja di mana tidak ada unsur-unsur internasional
sama sekali yang terkait, misalnya, apabila semua unsur yang relevan
dari kontrak yang akan dibuat hanya terkait dengan satu negara saja.
Pembatasan pada kontrak-kontrak "komersial" tidak dimaksudkan
untuk merubah pembedaan yang dibuat secara tradisional dalam
beberapa sistem hukum antara pihak-pihak dan/atau transaksi-transaksi
"perdata" atau "komersial”, misalnya untuk membuat penerapan prinsipprinsip itu tergantung pada apakah para pihak memiliki status formal
sebagai "pedagang" (commercants, Kaufieute) dan/atau transaksitransaksi itu bersifat komersial. Gagasannya adalah lebih untuk
mengeluarkan ruang lingkup prinsip-prinsip itu dari apa yang disebut
dengan "transaksi konsumen" yang dalam beberapa sistem hukum
ditundukkan pada aturan-aturan khusus, kebanyakan memiliki sifat
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memaksa, bertujuan untuk melindungi konsumen, misalnya salah satu
pihak yang mengikatkan diri pada kontrak berlainan dari cara
perdagangan dan profesinya.
Kriteria yang dipakai baik pada tingkat nasionai maupun internasional
juga beraneka ragam sesuai dengan pembedaan antara kontrak-kontrak
konsumen dan non-konsumen. Prinsip-prinsip itu tidak memberikan
definisi yang tegas, tetapi asumsinya adalah bahwa konsep dari kontrakkontrak "komersial" harus diartikan (dimengerti) dalam arti yang seluasluasnya, termasuk tidak hanya transaksi-transaksi perdagangan untuk
pemasukan atau pertukaran barang dan jasa saja, tetapi juga tipe-tipe
transaksi ekonomi yang lainnya, seperti penanaman modal dan/atau
perjanjian-perjanjian konsesi, kontrak-kontrak pelayanan profesi dan
sebagainya.
Sekalipun sebenarnya bahwa prinsip-prinsip itu disusun untuk
kontrak-kontrak komersial internasional, tidak ada halangan bagi orangperorangan untuk sepakat menerapkan prinsip-prinsip pada kontrak yang
murni domestik. Setiap persetujuan demikian akan tunduk pada aturanaturan memaksa dari hukum domestik yang mengatur kontrak tersebut.
Sebagaimana prinsip-prinsip ini menggambarkan suatu sistem aturan
kontrak yang biasa digunakan pada sistem hukum nasional yang berlaku
atau yang dipakai pada persyaratan-persyaratan khusus dari transaksi
komersial internasional, barangkali merupakan alasan yang layak bagi
para pihak untuk memilihnya secara tegas sebagai aturan-aturan yang
berlaku bagi kontrak mereka, pada salah satu atau lain hal dari hukum
domestik tertentu. Para pihak yang hendak memakai prinsip-prinsip ini
sebagai aturan yang berlaku bagi kontrak mereka disarankan agar
mengkombinasikan antara ketentuan prinsip-prinsip dengan persetujuan
arbitrase. Alasan dari hal ini adalah bahwa kebebasan memilih dari para
pihak dalam menentukan hukum yang mengatur kontrak mereka secara
tradisional dibatasi pada hukum nasional. Oleh karena itu, penunjukan
oleh para pihak terhadap prinsip-prinsip biasanya akan dianggap sematamata persetujuan untuk mencampurkannya dalam kontrak, sementara

hukum yang mengatur kontrak itu masih akan harus ditentukan
berdasarkan pada aturan-aturan hukum perdata internasional dari forum.
Akibatnya, prinsip-prinsip ini akan mengikat para pihak hanya sepanjang
mereka tidak melanggar aturan-aturan hukum yang oleh para pihak tidak
boleh dikesampingkan.
Situasinya dapat berbeda apabila para pihak sepakat untuk
mengajukan perselisihan yang timbul dari kontrak mereka pada arbitrase.
Para arbitrator tidak perlu terikat pada hukum domestik tertentu. Untuk hal
ini berlaku pembuktian sendiri jika mereka diberi kuasa oleh para pihak
untuk bertindak mengambil langkah perdamaian (amicable compositeurs)
atau berdasarkan kepatutan (ex aequo et bono). Tetapi bahkan jika tidak
ada kuasa pun ada kecenderungan yang berkembang untuk
membolehkan para pihak untuk memilih "aturan hukum" (rules of law)
seiain dari hukum nasional yang oleh para arbitrator dijadikan landasan
bagi keputusan mereka. Lihat dalam Pasal 28 (1) dari Model UndangUndang UNCITRAL tentang Arbitrase Komersial Internasional
(UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration) tahun
1985; Lihat juga Pasal 42 (1) dari Konvensi tentang Penyelesaian
Sengketa Penanaman Modal antara Negara dengan Warga Negara dari
Negara lain (Convention on the Settlement of Investment Disputes
between States and Nationals of other States (ICSID)) tahun 1965.
Berdasarkan alur pendekatan ini, para pihak bebas untuk memilih
prinsip-prinsip sebagai "aturan hukum" yang akan dipakai oleh para
arbitrator dalam memutus perkara itu, dengan akibat bahwa prinsipprinsip itu akan berlaku juga pada setiap hukum nasional tertentu, hanya
dikecualikan pada penerapan aturan-aturan hukum domestik yang
bertentangan dengan hukum yang mengatur kontrak yang bersifat
memaksa (lihat Pasal 1.4).
Dalam perselisihan yang tunduk di bawah Konvensi ICSID, prinsipprinsip bahkan dapat diterapkan pada aturan khusus (the exclusion) dari
setiap aturan hukum domestik. Pihak-pihak dalam kontrak internasional
yang tidak menyetujui pilihan pada hukum domestik tertentu sebagai
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hukum yang berlaku bagi kontrak mereka kadang-kadang menentukan
bahwa kontrak itu akan diatur oleh J'prinsip-prinsip hukum umum", oleh
"kepatutan dan kebiasaan dari perdagangan internasional", oleh "lex
mercatroria" dsb. Sampai sekarang ini, penunjukan oleh para pihak untuk
lebih baik tidak menentukan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang
bersifat supranasional atau transnasional telah dikritik, antara lain dasardasar, karena ketidakjelasan yang dari konsep tersebut. Untuk
menghindari, atau sekurang-kurangnya mengurangi, ketidakpastian yang
menyertai penggunaan dari konsep yang kabur itu untuk menentukan
isinya, dapat disarankan agar menggunakan perangkat aturan yang
sistematis dan didefinisikan dengan jelas (well defined) seperti prinsipprinsip ini.
Prinsip-prinsip bahkan dapat menjadi relevan apabila kontrak diatur
oleh hukum domestik tertentu. Hal ini penting bilamana terbukti sangat
sulit dan tidak mungkin mengadakan aturan yang relevan bagi hukum
domestik tertentu mengenai masalah khusus dan jalan keluarnya
ditemukan dalam prinsip-prinsip ini. Alasan-alasan dari kesulitan ini pada
umumnya terletak pada sifat istimewa dari sumber-sumber hukum
dan/atau biaya untuk dapat masuk ke dalam sumber tersebut.
Penunjukan pada prinsip-prinsip ini sebagai pengganti hukum domestik
yang dapat diterapkan sebaliknya tentu dipandang sebagai cara yang
terakhir, di lain pihak cara ini dapat dibenarkan tidak hanya dalam hal
kemustahilan absolut untuk mengadakan aturan yang relevan dari hukum
yang berlaku, tetapi juga apabila penelitian akan memerlukan upaya
dan/atau biaya yang tidak terjangkau. Praktik peradilan saat ini dalam
situasi demikian adalah dengan menerapkan "lex fori”. Penunjukan pada
prinsip-prinsip ini akan memberikan keuntungan untuk menghindari
penerapan hukum yang dalam kebanyakan kasus akan lebih dikenal oleh
salah satu pihak saja.
Prinsip-prinsip sebagai pengertian dari penafsiran dan penambahan
instrumen-instrumen internasional yang berlaku. Setiap peraturan
perundang-undangan, baik yang berasal dari peraturan nasional maupun
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internasional, menimbulkan permasalahan tentang pengertian yang tepat
dari ketentuan-ketentuan individualnya. Bahkan, peraturan tersebut pada
hakikatnya tidak dapat mengantisipasi semua permasalahan yang oleh
aturan itu akan dihadapi. Ketika menerapkan undang-undang domestik
peraturan itu mungkin mendasarkan pada prinsip-prinsip dan kriteriakriteria penafsiran yang sudah mapan yang ditemukan dalam setiap
sistem hukum. Situasi itu lebih jauh tidak menentu sehubungan dengan
instrumen-instrumen yang, walaupun secara formal dimasukkan ke dalam
berbagai sistem hukum nasional, telah dipersiapkan dan disepakati pada
tingkat internasional.
Menurut pandangan tradisional penunjukan hukum yang berlaku
(governing law) seyogianya ditujukan pada prinsip-prinsip dan kriteria
yang diberikan dalam hukum domestik, menjadi hukum dari forum
menurut aturan-aturan relevan hukum perdata internasional, diterapkan
dalam hal tidak ada hukum yang seragam. Pada praktik saat ini, baik
pengadilan maupun pemeriksaan arbitrase cenderung untuk lebih
meninggalkan metoda yang menimbulkan konflik tersebut dan mencari
penafsiran melalui instrumen-instrumen internasional dengan menunjuk
pada prinsip-prinsip yang otonomi dan seragam.
Pendekatan inilah yang sesungguhnya telah secara tegas disetujui
dalam konvensi-konvensi terbaru (lihat misalnya Pasal 7 dari Konvensi
PBB tentang Kontrak-kontrak untuk Jual Beli Barang Internasional (UN
Convention on Contracts for the International Sale of Goods [CISGJ])
tahun 1980, didasarkan pada asumsi bahwa hukum yang seragam,
bahkan setelah dimasukkan ke dalam berbagai sistem hukum nasional,
hanya secara formal menjadi suatu bagian terpadu dari hukum nasional.
Sementara dari pandangan substantif pendekatan itu tidak menghilang
kan sifat aslinya dari pranata hukum khusus yang secara otonom
dikembangkan pada tingkat internasional dan berlaku secara seragam di
seluruh dunia.
Sampai saat ini, prinsip-prinsip dan kriteria otonom untuk penafsiran
dan penambahan instrumen-instrumen internasional telah ditemukan
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dalam setiap kasus yang ditangani oleh hakim-hakim dan arbitrator sendiri
berdasarkan survey perbandingan mengenai jalan keluar yang dipakai
dalam sistem hukum nasional yang berbeda. Maka dengan diterapkan
prinsip-prinsip UNIDROIT itu akan mempermudah tugas dalam
menyelesaikan masalah ini.
Prinsip-prinsip UNIDROIT juga dapat dijadikan model bagi para
legislator nasional dan internasional. Dipandang dari nilai intrinsiknya,
prinsip-prinsip ini dapat berperan sebagai model bagi para pembuat
hukum baik pada tingkat nasional maupun internasionai untuk merancang
peraturan perundang-undangan di bidang hukum kontrak umum atau
mengenai tipe-tipe transaksi khusus. Pada tingkat nasional, prinsip-prinsip
khususnya dapat berguna bagi negara-negara yang kurang memiliki
pranata aturan hukum yang berkaitan dengan kontrak-kontrak dan yang
ingin memperbaharui hukum mereka, sekurang-kurangnya yang
menyangkut hubungan-hubungan ekonomi luar negeri, dengan standarstandar internasional yang baru. Tidak terlalu berbeda adalah situasi dari
negara-negara dengan sistem hukum yang telah baik (well defined), tetapi
setelah terjadinya perubahan dramatis dalam struktur sosio-politik mereka
mempunyai kebutuhan mendesak untuk memperbaiki hukum-hukum
mereka, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan
bisnis. Pada tingkat internasional, prinsip-prinsip dapat menjadi kerangka
acuan yang penting untuk perancangan konvensi-konvensi dan model
undang-undang. Sejauh peristilahan yang digunakan untuk menegaskan
konsep yang sama membedakan dari instrumen satu sama lain, dengan
risiko salah pengertian dan salah penafsiran. Inkonsitensi tersebut dapat
terhindari apabila terminofogi dari prinsip-prinsip ini dipakai sebagai daftar
istilah (glossary) internasional yang seragam.
IV. PENUTUP
Pemerintah Indonesia sudah harus mempersiapkan diri dalam
menghadapi globalisasi yang hampir tiba, dengan memperbaharui
berbagai ketentuan di bidang hukum, khususnya di bidang Hukum
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Bisnis, yang dapat dikatakan masih sangat tertinggal apabila
dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya di Negara ASEAN.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Pemerintah dapat
mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hukum Kontrak yang
bersifat internasional, dengan memperhatikan ketentuan yang bersifat
"Mandatory" perlu dipertimbangkan sebagai bahan dalam penyusunan
Hukum Kontrak Baru; dan Ratifikasi terhadap konvensi Wina tahun
1980 (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods)
perlu untuk dipertimbangkan dalam mengantisipasi perdagangan global.
Di samping itu pula penelusuran segi-segi kelebihan dan kekurangan
dari prinsip-prinsip UNIDROIT & CISC harus dapat dikaitkan dengan
kelebihan & kekurangan hukum positif kita sehingga dapat tercipta
suatu tatanan dalam pembentukan Hukum Kontrak Nasional dengan
mengacu kepada ke 2 (dua) ketentuan tersebut di atas tadi.
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POLITIK HUKUM DI INDONESIA
Oleh :
Sri Sedjati, S.H., M.H.

I.

PENDAHULUAN
Merupakan suatu yang baru bagi kami untuk membahas suatu
keterkaitan ilmu politik dengan ilmu hukum, kebanyakan di antara kita
kurang menyadari terdapat beberapa fenomena hukum di tengah
masyarakat. Kita dapat melihat bahwa keberadaan hukum tidak dapat
dipisahkan dari kekuatan lain yang terdapat dalam masyarakat, kekuatan
ilmu adalah kekuatan politik, hukum yang seharusnya dipandang sebagai
pengayom dan pelindung masyarakat, akan tetapi dalam keadaan
tertentu hukum tidak dapat dijalankan dengan sempurna, bahkan banyak
produk hukum yang sangat dipengaruhi oleh kemauan politik pemegang
kekuatan eksekutif.
Dari keadaan di atas, ternyata hukum sangat banyak dipengaruhi
oleh kekuatan politik dalam pembuatannya maupun dalam pelaksa
naannya. Moh. Mahfud MD melihat bahwa keterkaitan hukum dengan
politik begitu eratnya, bahkan ia mengatakan bahwa hukum adalah
produk politik, dengan adanya asumsi seperti itu, maka ia menyebutkan
bahwa hukum dianggap sebagai suatu variable yang tergantung atas
politik atau politik sangat diterminasi atas hukum dapat dipahami dengan
melihat kenyataan sehari-hari di mana hukum sebagai suatu yang abstrak
merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling
berintegrasi dan bersaingan.
Pembahasan suatu RUU di DPR dapat dilihat sebagai kegiatan yang
digunakan oleh setiap anggota DPR yang mewakili partai politik untuk
dapat memasukkan keinginan dari partainya masing-masing hasil dari
pembicaraan dalam melakukan pembahasan RUU akan melahirkan suatu
undang-undang, dari ini dapat dirasakan bahwa undang-undang
merupakan suatu produk politik.
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Dalam masyarakat ada yang berpendapat bahwa hukum dan politik
merupakan subsistem yang sama besar pengaruhnya dan saling
berkaitan apabila diperhatikan hubungan kaosalitas antara hukum dan
politik tentunya dapat kita lihat bahwa hukum mempengaruhi politik dan
politik mempengaruhi hukum dalam arti bahwa kegiatan politik harus
tunduk pada hukum dan sebaliknya hukum itu adalah produk politik.
Timbulnya cara pandang yang berbeda oleh masyarakat terhadap
hubungan hukum dengan politik disebabkan oleh cara pandang para ahli,
sebab ada di antara mereka yang melihat bahwa suatu kegiatan termasuk
kegiatan politik harus tunduk kepada hukum, sehingga hukum diartikan
sebagai pedoman yang harus diikuti namun bagi mereka yang melihat
bahwa hukum adalah produk politik, tidak saja dilihat dalam proses
pembentukannya, tetapi juga dalam pelaksanaannya.
Arbi Sanit mengatakan bahwa hubungan antara hukum dengan
politik yang menimbulkan dilema, dikatakannya perkembangan hukum
senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan peranan politik masyarakat
kelas menengah dan elit. Dengan asumsi dasar bahwa hukum merupakan
produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau
kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berintegrasi dan
saling bersenyawa dimulailah suatu kajian tentang politik hukum di
Indonesia.
Politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan
secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi:
1.

2.

Pembangunan hukum yang berkaitan dengan pembuatan dan
pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan
kebutuhan.
Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan
fungsi lembaga dan pembinaan aparat penegak hukum.

Dari pengertian tersebut, dapat diartikan politik mencakup proses
pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan
kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Pengertian politik

hukum tidak hanya dilihat perspektif formal yang memandang
kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan resmi sebagai produk saja
melainkan dapat dilihat dari latar belakang dan proses keluarnya
rumusan-rumusan tersebut.
Di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka
produk hukumnya berkarakter responsif/populistik, sedangkan negara
yang berkonfigurasi politiknya otoriter maka produk hukumnya
berkarakter ortodoks/konservatif/elitis.
Dari konfigurasi politik akan melahirkan:
Produk hukum yang responsif/populistik yang mencerminkan rasa
keadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam proses
pembuatannya mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat
melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat.
KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM
A.

Periode Demokrasi Liberal
Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang diikuti
dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18
Agustus 1945, para ahli berbeda pendapat tentang sistem
pemerintahan yang dianut Undang-Undang Dasar 1945, ada yang
mengaturnya sebagai sistem presidensil dan ada juga yang
menyebutkan sebagai sistem quasi presidensil, masing-masing
dengan alasan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung
muatan parlementer maupun presidensil.
Jika dilihat pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 17, maka sistem
yang dianut adalah sistem presidensil, akan tetapi bila dilihat dari
ketentuan pasal 6 yang menyebutkan bahwa Presiden dipilih oleh
MPR serta penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem
pemerintah negara menyebutkan bahwa Presiden bertanggungjawab
untuk dan tunduk kepada MPR maka dapat dikatakan bahwa
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Undang-Undang Dasar menganut Sistem Parlementer, sebab MPR
merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang secara
esensial merupakan lembaga perwakilan rakyat, apalagi semua
anggota DPR merupakan juga anggota MPR. Kualifikasi yang paling
relevan tentang pola hubungan ini adalah sistem Kuasai Parlementer
atau Sistem Kuasai Presidensil.
Hubungan antar lembaga khususnya antara DPR dengan
Presiden sama-sama kuat, DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan
oleh pemerintah dan pemerintah kuat karena tidak dapat dijatuhkan
DPR. Dalam posisi yang kuat inilah DPR menyuarakan aspirasi dan
tuntutan rakyat sehingga Presiden pun harus selalu memperhatikan
suara wakil rakyat itu.
Dengan demikian dari sudut pandang konstitusional konfigurasi
yang ada di Indonesia adaiah demokratis. Hal ini tercermin dalam
pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
"kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
MPR".
Pada awal Proklamasi Kemerdekaan konfigurasi demokratis
yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa dipenuhi,
karena pada waktu itu belum dibentuk lembaga-lembaga negara.
Oleh sebab itu semua kekuasaan dilimpahkan kepada Presiden
melalui Pasal IV Aturan Peralihan.
Pemusatan kekuasaan yang terletak di tangan Presiden
menimbulkan usaha untuk melakukan perubahan keadaan dengan
mengaturnya yang dirasakan lebih demokratis. Usaha tersebut
mengkristal dengan munculnya memorandum pada tanggal 7
Oktober 1945 dari anggota KNIP yang menginginkan agar Presiden
menggunakan kekuasaan istimewanya untuk membentuk MPR yang
diambil dari anggota KNIP.
Pada tanggal 16 Oktober 1945 KNIP menindaklanjuti
memorandum itu dan mengusulkan kepada pemerintah agar komite
tersebut diserahi tugas legislatif. Pemerintah yang diwakili oleh Wakil

Presiden menyetujui dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden
Nomor X Tahun 1945.
Dengan keluarnya maklumat tersebut, terjadilah praktek
ketatanegaraan di luar konstitusi resmi, tepatnya terjadi perubahan
ketatanegaraan dalam praktek tanpa perubahan Undang-Undang
Dasar 1945. Perubahan itu merupakan perubahan kedudukan KNIP
menjadi badan legislatif. Perubahan selanjutnya adalah perubahan
sistem kabinet, dari Presidensial ke Parlementer.
Perubahan itu terjadi dengan keluarnya Maklumat Pemerintah
tanggal 14 November 1945 yang didasarkan atas usul KNIP.
Perubahan sistem pemerintahan ini tidak dilakukan dengan
perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dengan sebuah
Maklumat Pemerintah kepada Parlementer memperlihatkan semakin
bergesernya konfigurasi politik ke arah liberal. Tercatat dalam
sejarah, hingga tahun 1947 terjadi 3 (tiga) kali perubahan kabinet
Syahrir serta jatuhnya kabinet Amir Sarifuddin.
Belanda ingin berkuasa kembali di Indonesia dengan melakukan
serangan fisik dalam bentuk Afresi ke I tahun 1947 dan Agresi ke II
pada tahun 1948. Peperangan itu diakhiri dengan konferensi antara
Indonesia dan Belanda yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar
(KMB). Hasil kesepakatan dalam KMB ialah dengan didirikannya
Negara Pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal
27 Desember 1949 kedaulatan di dalam RIS adalah pemerintah
bersama-sama dengan DPR dan Senat.
Dari sudut konstitusi, dapat dikualifikasikan bahwa konfigurasi
yang dianut pada zaman RIS adalah demokratis dan sistem
parlementer yang dikehendaki pada zaman Undang-Undang
Dasar 1945 dengan keluarnya Maklumat Pemerintah Nomor X Tahun
1945 tentunya sudah mendapat tempat yang kokoh dalam konstitusi
RIS.
Bentuk Negara Serikat ternyata tidak berumur panjang, karena
bentuk tersebut tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia.
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Satu persatu negara bagian menghubungkan diri dengan Negara
Republik Indonesia (di Yogyakarta).
Pada bulan Mei 1950 ditandatangani piagam persetujuan antara
Pemerintah Indonesia Serikat dengan Pemerintah Indonesia,
menindaklanjuti persetujuan tersebut dibentuklah panitia yang
bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar Sementara
(UUDS). Panitia tersebut berhasil merancang UUDS, dan setelah
diadakan perubahan disampaikan kepada BPKNIP RI, DPR serta
Senat RIS, tanpa ada perubahan, ketiga lembaga tersebut
menyetujuinya, dan selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1950
UUDS dinyatakan berlaku dengan menganut sistem pemerintah
parlementer. Sejak saat itu dimulailah era demokrasi liberal di
Indonesia.
UUDS 1950 sejak semula dimaksudkan untuk sementara, yakni
sampai disusunnya dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar yang
tetap hal ini ditetapkan oleh lembaga yang tetap dan respresentatif
untuk menyusunnya. Oleh sebab itu UUDS sendiri dicantumkan
adanya lembaga yang diberi tugas menyusun Undang-Undang Dasar
yang tetap yang tentunya lebih sempurna dan dapat menampung
aspirasi masyarakat Indonesia tentang penyelenggaraan negara.
Lembaga yang diberi tugas oleh Undang-Undang Dasar
Sementara 1950 untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap
adalah Konstituante bersama dengan Pemerintah, Pada tahun 1955
diadakan Pemilihan Umum yang pertama dalam sejarah di Indonesia
untuk memilih anggota-anggota Konstituante dan anggota DPR.
Karena Konstituante gagal menyusun Undang-Undang, Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri pula berlakunya UUDS 1950.
Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa dari periode
1945 sampai dengan tahun 1959 secara yuridis formal dan
konstitusional, sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah
Demokrasi Liberal, buktinya dapat dilihat dengan labilitas pemerintah
dan politik yang disebabkan begitu kuatnya lembaga perwakilan,

sehingga sering menyebabkan kabinet jatuh sebelum sempat
berbuat sesuatu yang berarti, tercatat dalam sejarah selama
berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terjadi 7 (tujuh)
kali jatuh bangunnya kabinet.
Produk Hukum Pada Periode Demokrasi Liberal
1.

Hukum Pemilihan Umum
Pemilihan umum merupakan instrumen yang penting
dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.
Pemilihan umum berfungsi sebagai alat penyaring bagi
politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara
rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih
dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai
kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas
nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.
Oleh sebab itu adanya partai politik merupakan keharusan
dalam kehidupan politik modern yang demokratis, dengan
demikian selain politik, partai politikpun suatu hal yang penting
dalam suatu negara demokratis, sebab melalui partai politik
dapat disalurkan pendapat golongan yang diwakili memberikan
jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan mobilisasi
rakyat, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik
secara sah dan damai.
Semua konstitusi yang pernah berlaku dalam periode
demokrasi liberal yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi
RIS, dan UUDS 1950 menganut faham demokrasi sebagai
salah satu asasnya demokrasi yang dianut adalah demokrasi
perwakilan. Pemilihan umum adalah cara untuk memilih wakilwakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan.
Dalam periode demokrasi liberal, pembuatan UndangUndang Pemilihan Umum sudah ditunggu oleh rakyat, namun
baru dapat diundangkan pada masa berlakunya UUDS 1950
dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953
123

secara rinci mengatur sistem pemilihan umum dan pedoman
mekanisme pemilihan umum, sehingga tidak dapat memberi
peluang yang terlalu banyak bagi pemerintah untuk membuat
interpretasi. Undang-undang pemilihan umum ini ditujukan untuk
memilih anggota konstituante dan anggota DPR, sedangkan hak
memilih diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah
berumur 18 tahun atau sudah menikah. Yang tidak diperke
nankan memilih adalah bagi mereka yang tidak mendaftar atau
dicabut hak pilihnya oleh pengadilan.
Sistem pemilihan menganut sistem perwakilan berimbang
dengan sistem daftar dan sisa suara terbanyak. Dalam undangundang ini dimungkinkan juga adanya pengangkatan untuk
anggota DPR dan Konstituante, yakni apabila terjadi 3 (tiga) hal,
yakni:
a.

b.
c.

Apabila ada kursi yang tidak terisi setelah diusahakan
pembagian sisa kursi berdasarkan suara yang
diperolehnya oleh daftar calon;
Jika ada daerah yang tidak dapat menyelenggarakan
pemilihan pada waktu yang ditentukan;
Jika suara yang diperoleh golongan minoritas Cina, Eropa
dan Arab kurang dari kursi minimal menurut pasal 58 yaitu
9, 6, 3 Kursi untuk DPR dan 18,12,6 untuk Konstituante,
akan tetapi apabila berdasarkan hasil pemilihan ketiga
golongan minoritas ini sudah mencapai suara minimal
pengangkatan tidak berlaku lagi.

Walaupun pemerintah masih membuat beberapa peraturan
pelaksanaan pemilihan umum, namun pemilihan tersebut dapat
dilakukan secara baik dan jujur tanpa campur tangan dan
rekayasa dari pemerintah. Akan tetapi pemilihan umum
diharapkan dapat mengatasi instabilitas, ternyata tidak dapat
memenuhi harapan itu. Pemilihan umum tersebut telah
menimbulkan polaritas yang sangat tajam antara partai-partai

sehingga instabilitas tetap berlangsung. Karena sangat kuatnya
persaingan antara DPR dan Konstituante menyebabkan sulit
untuk mencapai suatu kesepakatan untuk membuat UndangUndang Dasar, maka Presiden mempunyai alasan kuat untuk
mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.
2.

Hukum Pemerintahan Daerah
Demokrasi dan otonomi merupakan bagian dari negara
yang menganut paham demokrasi, artinya di negara demokrasi
dianut adanya pemerintah daerah yang memperoleh hak
otonomi. Otonomi merupakan pemberian kebebasan untuk
mengurus rumah tangga sendiri. Tanpa mengabaikan
kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat
untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan
kepadanya. Pada umumnya hubungan kekuasaan antara pusat
dan daerah berdasarkan tiga asas, yaitu: asas demokrasi,
dekonsentrasi, dan pembantuan.
Undang-undang nomor 1 tahun 1945 merupakan undangundang desentralisasi pertama dalam sejarah RI. Undangundang ini sangat singkat, tujuan dikeluarkannya undangundang nomor 1 tahun 1945 ini untuk mencari kekuasaan
eksekutif dari tangan Komite Nasional Indonesia Daerah
(KNID). Dilihat dari segi materi muatannya undang-undang
nomor 1 tahun 1945 menganut asas ekonomi penuh. Kepala
daerah di samping berkedudukan sebagai organ daerah
otonomi, berkedudukan pula sebagai alat pusat di daerah,
karenanya tidak dipilih oleh KNID melainkan diangkat oleh
pemerintah pusat.
Kelemahan dari undang-undang nomor 1 tahun 1945 ini
telah mendorong dibuatnya undang-undang nomor 22 tahun
1948 yang menganut asas otonomi material dan formal
sekaligus. Dalam pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa hal-hal
yang masih dalam urusan rumah tangga daerah ditetapkan
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dalam undang-undang pembentukan legislatif daerah. Hal ini
dapat memberikan kepastian tentang batas kewenangan antara
pusat dan daerah.
Undang-undang ini memberikan otonomi yang luas kepada
daerah dan titik berat otonomi daerah diletakkan di desa.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari DPRD dan
Dewan Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Kepala Daerah.
Kepala Daerah diangkat oleh Presiden untuk tingkat Provinsi
dan Menteri Dalam Negeri untuk tingkat Bupati serta Gubernur
untuk tingkat Desa.
3.

Hukum Agraria
Pada periode 1945 sampai dengan tahun 1959 pemerintah
belum berhasil membuat undang-undang agraria nasional
sebagai pengganti Agrarische Wet 1870, akan tetapi ini bukan
berarti keinginan untuk mengganti produk lama dengan undangundang yang berwatak nasional diabaikan begitu saja. Sejak
kemerdekaan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah
kongkret untuk mengakhiri berlakunya undang-undang produk
kolonial tersebut.
Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk meng
akhiri produk hukum agraria kolonial dapat dibedakan:
1)
2)

Pengundangan berbagai peraturan agraria yang bersifat
parsial;
Membentuk panitia-panitia perancang undang-undang
agraria yang bulat dan bersifat nasional.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dilakukan
sebagai kebijaksanaan baru menyangkut:
a.

Penghapusan hak konvensi dengan undang-undang nomor
3 tahun 1948 yang kemudian disempurnakan menjadi
undang-undang nomor 5 tahun 1950;

b.

c.

d.

Penghapusan tanah partikelir dengan undang-undang
nomor 1 tahun 1958. Tanah partikelir adalah tanah
eigendom yang bercorak istimewa karena sebagai tanah
eigendom tanah partikelir ini berbeda dengan eigendom
biasa;
Perubahan peraturan persewaan tanah rakyat dengan
undang-undang darurat nomor 6 tahun 1951, yang
kemudian dikembaiikan menjadi undang-undang nomor 6
tahun 1952;
Penambahan peraturan dalam pengawasan pemindahan
hak atas tanah dengan undang-undang darurat nomor 1
tahun 1952 yang kemudian dikukuhkan menjadi undangundang nomor 24 tahun 1954. Undang-undang ini
menetapkan bahwa sambil menunggu ketentuan lebih
lanjut, maka setiap serah pakai yang lebih dari satu tahun
dan pembuatan-pembuatan yang berujud pemindahan hak
mengenai tanah-tanah dan barang-barang yang tetap
lainnya yang tunduk pada Hukum Eropa hanya dapat
dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Kehakiman.

Untuk menyusun undang-undang yang bercorak nasional
guna menggantikan undang-undang agraria peninggalan
kolonial, telah dibentuk panitia penyusunan rancangan undangundang.
Periode Demokrasi Terpimpin
Konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin bertolak
belakang dengan yang terjadi pada era demokrasi liberal, sistem
politik demokrasi terpimpin muncul secara resmi setelah konstituante
dianggap gagal memenuhi tugasnya menyusun Undang-Undang
Dasar yang tetap, dan dibubarkan dengan Dekrit Presiden tanggal 5
Juli 1959.
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Demokrasi terpimpin merupakan penolakan terhadap sistem yang
berlaku sebelumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi
terpimpin didasarkan kepada musyawarah dan mufakat serta
semangat gotong royong di bawah kepemimpinan otoriter Soekarno,
ada dua kekuatan lain yang menyebabkan kekuatan politiknya, yaitu
Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia.
B.

Produk Hukum Pada Periode Demokrasi Terpimpin
1.

Hukum Pemilihan Umum
Selama periode demokrasi terpimpin tidak pernah
dikeluarkan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan
umum. Lembaga perwakilan yang mula-mula dipakai pada awal
periode ini adalah DPR yang dibentuk dengan hasil pemilihan
umum tahun 1955, DPR ini dibubarkan dengan Penetapan
Presiden No. 3 Tahun 1960. Karena tidak mungkin dilakukan
pemilihan umum dalam waktu dekat, untuk mengisi kekosongan
dalam keanggotaan DPR dibentuk DPR sementara yang disebut
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR).

2.

Hukum Pemerintahan Daerah
Pada periode demokrasi terpimpin pemerintah telah
mengeluarkan produk hukum tentang pemerintahan daerah
yaitu Peraturan Presiden No. 6 Tahun 1959 yang menggariskan
kebijaksanaan politik yang ingin mengembalikan dan
memperkuat kedudukan kepala daerah sebagai alat pemerintah
pusat. Kepala daerah diberi fungsi rangkap yaitu alat
dekonsentrasi dan desentralisasi.
Pada masa ini juga dikeluarkan undang-undang nomor 18
tahun 1965 yang mengatur tentang penyelenggaraan
pemerintah daerah. Undang-undang ini juga menganut asas
otonomi nyata (riil) yang seluas-luasnya, namun dalam praktek

dalam kekuasaan pusat tetap sangat dominan. Pemerintah
daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dan dalam
menjalankan pemerintahan sehari-hari Kepala Daerah dibantu
oleh Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian.
Kepala Daerah tidak dapat dijatuhkan oleh DPRD dan ia
adalah pegawai negara. Secara formal dikatakan bahwa Kepala
Daerah merupakan alat pusat dan pemerintah daerah, tetapi
tekanan pelaksanaan tugas lebih diberikan pada kedudukannya
sebagai penjelmaan asas dekonsentrasi, apalagi wewenang
pengangkatan Kepala Daerah menjadi wewenang pusat.
3.

Hukum Agraria
Rancangan undang-undang agraria yang sudah dipersiap
kan dalam demokrasi liberal diteruskan oleh pemerintah kepada
DPRGR. Undang-undang ini terkenal dengan nama UndangUndang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960).
Salah satu prinsip undang-undang agraria adalah fungsi sosial
yang diletakkan pada hak atas tanah. Prinsip fungsi sosial
diangkat dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,
dengan prinsip itu maka hak milik tidak boleh dibiarkan
merugikan kepentingan umum dan untuk itu pemerintah dapat
melakukan intervensi. Di dalam undang-undang ini juga diatur
hak-hak baru atas tanah yang berimplikasi pada penghapusan
atau konvensi atas hak-hak yang dikenal sebelumnya untuk
dibuat ke dalam hak-hak baru tersebut.
Undang-Undang Pokok Agraria memuat juga dasar-dasar
ketentuan Land Reform dan Onteigening sebagai bagian dari
realisasi hak atas tanah yang dilekati oleh fungsi-fungsi sosial
serta hak menguasai dari negara.
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C. Periode Era Orde Baru
Rezim Orde Baru yang tampil di atas keruntuhan demokrasi
terpimpin dimulai sejak diterimanya Supersemar dari Soekarno oleh
Soeharto. Supersemar merupakan alat ligitimasi yang kuat bagi
Angkatan Darat untuk melangkah lebih jauh dalam panggung politik
dengan Ketetapan MPRS Nomor XXXIll/MPRS/1967 Presiden
Soekarno diberhentikan dari jabatannya dan sekaligus mengangkat
Soeharto menjadi Presiden RI.
Pada awal lahirnya Orde Baru memulai langkah
pemerintahannya dengan langgam liberal, yang telah merubah
sistem politik Indonesia dari titik ekstrim otoriter pada zaman
demokrasi terpimpin ke sistem demokrasi liberal. Akan tetapi dalam
waktu yang tidak lama, dengan alasan stabilitas nasional guna
melaksanakan pembangunan nasional, Orde Baru mengambil
langkah-langkah politik yang akhirnya menampilkan Orde Baru
sebagai negara kuat Produk Hukum Periode Orde Baru.
1.

Hukum Pemilihan Umum
Semangat politik untuk meniadakan kehidupan politik yang
otoriterian pada zaman demokrasi terpimpin, telah menimbulkan
tuntutan diadakannya pemilihan umum. Tahun 1966, MPRS
mengeluarkan Ketetapan Nomor XI/MPRS/1966 mengenai
Pemilihan Umum. Dalam pasal 1 ketetapan ini disebutkan
bahwa pemilihan umum diselenggarakan selambat-lambatnya
tanggal 5 Juli 1968, namun karena undang-undang pemilihan
umum belum siap dibahas, maka pada tanggal 10 Januari 1968
Pejabat Presiden melaporkan secara tertulis bahwa pemilihan
umum ditentukan dalam TAP MPRS NomorX/MPRS/1966, atas
dasar itu maka keluar TAP MPRS Nomor XIII/MPRS/1968 yang
menunda pelaksanaan pemilihan umum selambat-lambatnya
tanggal 5 Juli 1971, untuk persiapannya tetah dibahas undangundang pemilihan umum serta undang-undang tentang susunan
dan kedudukan MPR/DPR/DPRD, kedua undang-undang

dibentuk setelah tercapai suatu konsensus nasional berupa
kesepakatan antar partai dengan pemerintah tentang:
a.

Untuk mengangkat sepertiga anggota MPR dan
pengangkatan 100 orang anggota DPR dari 460 anggota.

b.

Pemilihan umum dilaksanakan dengan sistem proporsional
yang meliputi provinsi serta dihapusnya persyaratan
bahwa calon harus berdomisili di daerah pemilihan yang
mencalonkan.

Yang cukup mendapat perhatian bagi masyarakat adanya
ketentuan pengganti anggota permusyawaratan/perwakilan
dalam antar waktu, seperti diatur dalam pasal 43 undangundang nomor 16 tahun 1969.
2.

Hukum Pemerintahan Daerah
Setelah Orde Baru lahir, Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1965 dipandang sebagai tidak demokratis dan bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945, oleh sebab itu MPRS
mengeluarkan TAP MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 tentang
pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah.
Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya ini
dipengaruhi oleh sikap liberal setelah lepas dari zaman
demokrasi terpimpin, segera setelah Orde Baru memutar arah
pembangunannya, maka atas perintah MPRS Nomor
XIX/MPRS/1966 dilakukan peninjauan seluruh Undang-Undang
dan Perpu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945, DPRGR berhasil mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1969 yang mencabut semua Undang-Undang yang
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan
ketentuan pencabutannya dimulai setelah ada undang-undang
pengganti yang baru.
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Pada sidang MPR tahun 1973 ada 2 (dua) produk yang
dikeluarkan tentang Pemerintahan Daerah, yaitu;
1)

2)

TAP Nomor IV/MPR/1973 Tentang GBHN, yang di dalam
nya memuat garis besar penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
TAP Nomor V/MPR/1973 Tentang Peninjauan Produkproduk berupa Ketetapan MPR yang mencabut Tap MPR
Nomor XXI Tahun 1966 Tentang Pemberian Otonomi yang
seluas-luasnya.

Berdasarkan GBHN 1973 maka ada tuntutan agar
pemerintah segera menyiapkan Undang-Undang untuk
menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Pada
tahun 1974 Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah. Dalam undang-undang tersebut
dijelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah diarahkan
kepada otonomi nyata dan bertanggungjawab, dengan demikian
istilah otonomi yang seluas-luasnya tidak lagi dipergunakan.
Pemerintah pusat mempunyai 3 (tiga) macam mekanisme
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, yaitu
pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan
umum.
3.

Produk Hukum Agraria
Dengan diundangkannya undang-undang nomor 5 tahun
1960, sebenarnya masalah-masalah dasar yang menyangkut
politik hukum agraria sudah diselesaikan dan dikristalisasikan
dalam norma hukum pada zaman Orde Lama. Pada
pemerintahan Orde Baru dihadapi 3 (tiga) masalah pokok, yaitu:
pembuatan peraturan pelaksanaan, penyesuaian kembali isi
peraturan tertentu di bidang agraria, dan pelaksanaan
pembebasan tanah untuk pembangunan.

Dari ketiga masalah tersebut, masalah pembebasan tanah
untuk pembangunan merupakan permasalahan yang menonjol.
Untuk itu telah dikeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 1973 guna
melaksanakan pencabutan hak atas tanah. Tuntutan kebutuhan
tanah untuk keperluan pembangunan semakin kuat setelah
periode Orde Baru menetapkan era pembangunan, pengadaan
tanah untuk proyek yang bermanfaat untuk kepentingan umum
semakin tinggi intensitasnya. Untuk itu dikeluarkan pula
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1967
Tentang Ketentuan-ketentuan Tata Cara Pembebasan Tanah.
III. PERBANDINGAN KONFIGURASI POLITIK
A. Hukum Pemilihan Umum
1. Periode Demokrasi Liberal
Pemilihan Umum pada periode demokrasi liberal dilaksa
nakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang
dapat diidentifikasikan sebagai undang-undang yang sangat
responsif. Undang-undang tersebut mengatur secara rinci
sistem pemilihan umum dan pokok-pokok proses pemilihan
umum sehingga tidak memberi ruang gerak terlalu luas kepada
eksekutif untuk menafsirkan sendiri dengan peraturan
perundang-undangan delegatif.
Undang-undang pemilihan umum mengatur pengorganisa
sian pemilihan umum secara sangat fait, ia menempatkan
pemerintah dalam posisi wasit yang sebenar-benarnya,
sehingga partai-partai sendirilah yang memainkan peranan
penting dalam pemilihan umum. Pemilihan umum berdasarkan
undang-undang nomor 7 tahun 1953 dilaksanakan pada tahun
1955.
Prinsip-prinsip sistem pemilihan umum yang melandasi
pemilihan umum tahun 1955 berjalan seiring dengan
133

pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum tahun 1955
merupakan pelaksanaan hak politik rakyat yang paling baik dan
bersih di muka bumi ini.
Penelusuran sejarah lahirnya undang-undang pemilihan
umum serta materi muatannya yang terlepas dari situasi yang
kemudian dilahirkan, menunjukkan bahwa parameter dan
indikator yang dipakai untuk mengklasifikasi suatu produk
hukum sebagai hukum yang berkarakter responsif dapat
ditemukan. Hal itu dapat dilihat bahwa lahirnya undang-undang
tersebut semula didorong oleh arus kehendak masyarakat. Jadi
secara kualitatif terdapat partisipasi masyarakat dalam tingkat
yang cukup tinggi dalam melahirkan undang-undang pemilihan
umum. Materi muatannya juga mencerminkan unsur atau
memberi signifikasi bagi penggunaan parameter aspiratif dan
limitatif.
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pada periode
Demokrasi Liberal Negara Indonesia konfigurasi politiknya
demokratis.
Periode Demokrasi Terpimpin (Konservatif)
Pada periode demokrasi terpimpin, tidak ada pemilihan
umum dan juga tidak ada undang-undang pemilihan umum.
Dalam hubungannya dengan konfigurasi politik, maka sebuah
kualifikasi dapat diberikan dengan melihat fungsi dan peranan
lembaga perwakilan. Produk hukum dalam bidang ini sangat
konservatif, sebab lembaga di luar DPR, yakni Presiden
bersama Dewan Nasional yang produknya berbentuk
Penetapan Presiden (Penpres). Dengan demikian dapat
dikemukakan bahwa pada periode demokrasi terpimpin negara
Indonesia konfigurasi politiknya otoriter.

3.

Periode Orde Baru (Konservatif)
Obsesi Orde Baru untuk membangun pemerintahan kuat
yang dapat menjamin stabilitas nasional guna melaksanakan
pembangunan yang bertitik berat pada ekonomi, membawa
rezim ini pada sikap tertentu dalam penyelenggaraan pemilihan
umum. Sikap tersebut ialah pemilihan umum harus diadakan
sesuai dengan tuntutan konstitusi, tetapi kekuatan pemerintah
harus mendapat jaminan untuk memenangkan pemilihan umum.
Dengan dominasi tangan pemerintah di Badan Perwakilan
Rakyat diharapkan pemerintah dapat bekerja membangun
negara dalam suasana politik yang stabil.
Dominasi pemerintah pada Badan Perwakilan Rakyat
akhirnya tercapai dengan adanya sejumlah besar pengangkatan
anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dituangkan dalam
Undang-Undang No. 15 Tahun 1965 tentang Pemilihan Umum,
dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR/DPR/DPRD. Undang-undang ini kemudian
dijadikan landasan hukum selama Orde Baru dalam
pelaksanaan Pemilihan Umum dan pengisian anggota-anggota
Lembaga Permusyawaratan / Perwakilan. Kedua undangundang tersebut dijadikan landasan hukum sepanjang sejarah
Orde Baru karena meskipun sudah berkali-kali mengalami
pembaruan, akan tetapi pemilihan yang dilakukan hampir setiap
menjelang pemilihan umum tidak menyentuh soal-soal prinsip
demokrasi.
Mengenai jumlah pengangkatan untuk anggota-anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, sejak pemilihan umum tahun 1971
sampai dengan tahun 1992 sebanyak 100 (seratus) orang
termasuk ABRI, dan untuk pemilihan umum tahun 1997
sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang seluruhnya untuk ABRI,
sedangkan untuk pengangkatan anggota-anggota MPR
sebanyak 1/3 dari sejumlah anggota MPR. Sementara itu
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Golongan Karya merupakan pendukung utama pemerintah dan
suaranya bersatu dengan ABRI. Jadi baik di DPR maupun di
MPR, dengan bersatunya Fraksi Karya Pembangunan dan ABRI
pemerintah leluasa untuk membuat produk hukum yang
dikehendakinya.
Dalam pengorganisasian pemilihan umum, partai politik
tidak diberi peranan yang riil karena ketua panitia di setiap
tingkatan diduduki oleh pejabat atau pimpinan birokrasi,
sementara peranan partai politik di dalamnya hanya bersifat
parsial. Secara keseluruhan mekanisme penyelenggaraan
pemilihan umum mengandung kelemahan dalam sistem kontrol
dan dalam mata rantai perhitungan suara. Partai politik melalui
orang-orangnya yang duduk dalam kepanitiaan maupun di
lembaga pemilihan umum tidak berdaya untuk mengatasi
kelemahan itu.
Seperti diketahui bahwa lahirnya undang-undang nomor 15
tahun 1969 dan semua undang-undang yang mengubahnya
disertai dengan target masuknya visi-visi tertentu dari
pemerintah, terutama mengenai sistem pengangkatan.
Kewenangan interpretasi bagi pemerintah cukup besar dan
acap kali tidak menyangkut sekedar soal teknis. Peraturan
pelaksanaan pemilihan umum masih mungkin mendelegasikan
pengaturan lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan
di bawahnya yang sifat penafsirannya sepenuhnya diserahkan
kepada eksekutif.
Dari analisis menunjukkan bahwa undang-undang nomor
15 tahun 1969 dan semua undang-undang yang mengubahnya
memiliki kecenderungan berkarakter konservatif. Dengan
demikian dapat dikemukakan bahwa pada periode Orde Baru
Negara Indonesia konfigurasi politiknya otoriter.

B. Hukum Pemerintahan Daerah
1.

Periode Demokrasi Liberal (Responsif)
Pada Periode Demokrasi Liberal terdapat 3 (tiga) UndangUndang tentang Pemerintah Daerah, yaitu Undang-Undang No.
1 Tahun 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, dan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1957.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 dimaksudkan sebagai
Undang-Undang Desentralisasi, tetapi karena asas otonominya
hanya sekedar formal, maka daerah tidak dapat mengetahui
dengan tegas batas-batas tugas dan kewenangannya. Begitu
juga undang-undang ini menganut dualisme pemerintahan di
daerah, karena mendudukkan kepala daerah sebagai organ
daerah otonom dan sekaligus sebagai alat pusat di daerah.
Dualisme juga dapat dilihat dari daerah (KNID) dan daerah yang
tidak memiliki KNID. Begitu pula ada pemerintahan yang
dilakukan bersama KNID, badan eksekutif dan kepala daerah,
dan ada pula pemerintahan yang dilakukan sendiri oleh kepala
daerah tanpa KNID dan badan eksekutif.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 berusaha menghapus
adanya dualisme, tetapi tidak sepenuhnya berhasil. Jika
Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 menganut asas formal,
maka Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 menganut asas
formal sekaligus asas material. Undang-Undang No. 22 Tahun
1948 mengisyaratkan hasrat, pusat untuk memberikan otonomi
kepada kepala daerah yang seluas-luasnya yang menjadikan
desa sebagai letak titik berat otonomi.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 di dalamnya termuat
penegasan tentang keinginan otonomi yang seluas-luasnya
yang diwujudkan dalam asas otonomi nyata. Pengawasan atau
kontrol pusat terhadap produk peraturan daerah hanya dibatasi
pada hal-hal tertentu saja yakni terbatas pada masalah-masalah
yang mengganggu ketenangan umum. Dengan pembatasan
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seperti itu, maka pusat tidak dapat melakukan intervensi yang
terlalu banyak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di
daerah. Dari sudut materi dapat dilihat adanya muatan tentang
keleluasaan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri
di bawah asas otonomi yang seluas-luasnya, dalam undangundang ini kepala daerah bukan alat pusat dan kedudukannya
tidak tergantung pusat. Di sini tampak bahwa urusan sentralistik
sangat diminimalkan.
Kronologi perundang-undangan desentralisasi atau peme
rintahan daerah menunjukkan bahwa hukum pemerintahan
daerah atau desentralisasi pada periode ini berjalan secara
eksperimental. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa
perubahan norma hukum senantiasa berjalan mengikuti
perubahan konfigurasi politik dan konfigurasi konstitusional.
Sesuai dengan konfigurasi politik yang sangat demokratis,
maka hukum-hukum pemerintahan daerah pada periode ini
menunjukkan perkembanganyang semakin lama semakin
responsif. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pada
periode Demokrasi Liberal Negara Indonesia konfigurasi
politiknya demokratis.
2.

Periode Demokrasi Terpimpin (Konservatif)
Undang-undang tentang pemerintah daerah pada periode
demokrasi terpimpin adalah undang-undang tentang pemerin
tahan daerah nomor 18 tahun 1965. Sebelum adanya undangundang tersebut berlaku Penetapan Presiden (Penpres) nomor
6 tahun 1959. Penpres ini menghapus dualisme aparat tetapi
sekaligus menciptakan dualisme fungsi, yaitu fungsi pusat dan
fungsi daerah. Penpres nomor 6 tahun 1959 memberi jalan bagi
semakin ketatnya pengendalian pusat terhadap daerah kepala
daerah diangkat oleh pusat tanpa harus terikat pada calon-calon
yang diinginkan oleh DPRD.

Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tidak menghilangkan
watak sentralisasi yang melekat pada Penpres No. 6 Tahun
1959. Undang-undang ini tetap menetapkan kepala daerah
sebagai alat pusat. Dalam undang-undang meskipun mengurus
rumah tangganya sendiri tetap ada, tetapi sebenarnya tidak
memberikan otonomi yang berarti kepala daerah begitu puia
kontrol pusat kepada daerah dilakukan melalui mekanisme
kontrol yang ketat atas pembuatan peraturan-peraturan oleh
daerah.
Dengan hubungan pusat dan daerah yang didominasi oleh
pusat, maka karakter produk hukum periode demokrasi
terpimpin adalah konservatif.
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pada periode
Demokrasi Terpimpin Negara Indonesia konfigurasi politiknya
otoriter.
3.

Periode Orde Baru (Konservatif)
Pada periode Orde Baru, Undang-Undang tentang Peme
rintahan Daerah adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.
Otonomi daerah diberikan berdasarkan asas otonomi yang
nyata dan bertanggungjawab. Asas ini diarahkan kepada kuat
nya negara kesatuan dengan konsekuensi pusat mempunyai
dominasi ini antara lain diperlihatkan dengan adanya hak
prerogratif Presiden untuk mengangkat Kepala Daerah Tingkat
I, di samping itu terlihat adanya kewenangan Menteri Dalam
Negeri untuk mengangkat Kepala Daerah Tingkat II. Kepala
daerah diangkat salah satu dari dua calon yang diusulkan oleh
DPRD.
Sistem kontrol pemerintah pusat kepada daerah ada tiga
jenis, yaitu: Pengawasan preventif, pengawasan represif, dan
pengawasan umum.
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Dilihat dari asas otonomi, kedudukan dan fungsi kepala
daerah, cara pengangkatan kepala daerah, dan sistem kontrol
atau hubungan pemerintah dan daerah, desentraitsasi menurut
undang-undang ini masih bersifat sentralistik. Karena itu hukum
tentang Pemerintahan pada masa Orde Baru dapat dikualifikasikan sebagai hukum yang berkarakter konservatif.
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pada periode
Orde Baru Negara Indonesia konfigurasi politiknya otoriter.
Hukum Agraria
1.

Periode Demokrasi Liberal (Responsif)
Peraturan perundang-undangan yang pertama pada
periode Demokrasi Liberal adalah Undang-Undang No. 13
Tahun 1948 tentang penghapusan hak konversi bersumber
pada paham feodalisme. Undang-undang ini dilengkapi dengan
undang-undang nomor 12 tahun 1958 yang menghapus tanah
partikelir yang dilekati oleh kekuasaan dan pertuanan atas
tanah. Selanjutnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1952 tentang
Peraturan Tanah Rakyat. Sebelum itu ada Undang-Undang No.
1 Tahun 1952 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 tentang
Pengawasan Pemindahan Hak Atas Tanah. Kemudian UndangUndang Darurat No. 8 Tahun 1954 yang diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1956 yang menggariskan
larangan dan penyesuaian pemakaian tanah tanpa izin. Terakhir
Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang memuat materi yang
lebih adil karena menghapus praktek-praktek eksploitasi
terhadap penggarap tanah.
Langkah-langkah dalam membuat peraturan perundangundangan secara parsial menunjukkan bahwa pada periode ini
pemerintah bersungguh-sungguh untuk membuat hukum
agraria yang responsif sesuai dengan rasa keadilan dalam
masyarakat.

2.

Periode Demokrasi Terpimpin (Responsif)
Undang-Undang Agraria Nasional yang berlaku pada
periode Demokrasi Terpimpin yakni Undang-Undang No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
yang selanjutnya lebih banyak disebut sebagai UUPA.
UUPA memberikan tempat yang proporsional bagi hukum
adat. UUPA menetapkan suatu prinsip bahwa hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial. Dalam pelaksanaan fungsi social
dikeluarkan Undang-Undang No, 56/PRP/1960 yang mengga
riskan bahwa seseorang tidak dibenarkan memiliki tanah
berlebihan, dan untuk itu ditentukan batas maksimal yang boleh
dimiliki.
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pada
periode Demokrasi Terpimpin Negara Indonesia konfigurasi
politiknya demokratis.

3.

Periode Orde Baru (Responsif-Konservatif)
Pemerintah Orde Baru tidak lagi dihadapkan pada tuntutan
untuk membuat hukum agraria nasional tetapi diharapkan pada
masalah bagaimana melaksanakan hukum agraria nasional
yang telah ada yakni UUPA. Dalam hubungan ini pemerintah
Orde Baru membuat peraturan-peraturan pelaksanaan yang
disesuaikan dengan kebutuhan. Produk-produk parsial dalam
lapangan hukum agraria nasional ditandai oleh 3 (tiga) hal,
yakni: lambannya pembuatan peraturan pelaksanaan,
lambannya pembaruan terhadap materi-materi yang sesuai
dengan keadaan, dan adanya kecenderungan pragmatisme.
Kecenderungan pragmatisme ini merupakan konsekuensi logis
dari paradigma pembangunan ekonomi yang dianut Orde Baru.
Meskipun secara parsial ada beberapa hal yang diarahkan
untuk kepentingan pragmatis sehingga hukum agraria
pelaksanaannya memperlihatkan konservatif, namun karena
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periode Orde Baru tidak membuat hukum agraria nasional,
maka dengan memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun
1960 berarti pada masa ini produk hukumnya berwatak
responsif.
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pada periode
Orde Baru Negara Indonesia konfigurasi potitiknya adalah Quasi
Demokrasi atau Quasi Otoriter.
IV. ANALISIS
Berdasarkan kepada permasalahan, diangkat sejumlah analisis:
Pertama, adalah jelas bahwa politik mempunyai impak terhadap
hukum, pengamatan terhadap hubungan itu dikerjakan dengan
memanfaatkan perbandingan perkembangan aspek kehidupan tersebut
dari waktu ke waktu terlihat dari kenyataan bahwa hukum merupakan
produk dari proses politik tanpa perlu membedakan apakah proses
tersebut diolah oleh para pemeran politik yang mempunyai kekuatan
berimbang atau dijalankan melalui dominasi suatu pihak. Selain itu, kaitan
politik dengan hukum diperlihatkan pula oleh proses pembentukan
lembaga-lembaga hukum, penetapan personalia hukum dan proses
hukum itu sendiri. Setidak-tidaknya, sesuai dengan keadaan, politik
berpotensi untuk mempengaruhi hukum dalam setiap titik kehidupan
hukum tersebut di atas.
Kedua, dengan sendirinya dalam setiap titik pertemuan politik
dengan hukum tersebut terdapat dua kemungkinan dampak politik
terhadap hukum yaitu memberikan peluang bagi pertumbuhan hukum
atau mempengaruhinya secara negatif baik dalam bentuk menghambat
pertumbuhan maupun memperlemah kekuatannya.
Ketiga, perjalanan kehidupan politik Indonesia ditandai oleh
peningkatan kesenjangan peranan politik elit dengan masa dan golongan
menengah sekalipun semuanya berjalan makin searah. Gejala itu
ditunjukkan oleh percepatan perimbangan mobilisasi politik ketimbang
pertumbuhan partisipasi politik. Dalam urutan waktu yang sama, tercatat
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ada perkembangan hukum yang menunjukkan adanya kesenjangan di
antara pertumbuhan struktur fungsinya. Artinya dalam perjalanan
kehidupan hukum, struktur hukum memperlihatkan kemajuan yang relatif
cepat sedang fungsi-fungsi tertinggai.
Keempat, positif tidaknya pengaruh politik terhadap hukum
ditentukan oleh kombinasi di antara pemeran politik, pola tingkah laku dan
unsur hukum itu sendiri. Kemungkinan-kemungkinan kombinasi-kombinasi
tersebut dikemukakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

Baik dalam kehidupan politik yang ditandai oleh mobilisasi maupun
yang diwarnai oleh kombinasi yang berimbang di antara mobilisasi
dengan partisipasi, struktur hukum memperoleh peluang untuk
berkembang.
Pada saat mobilisasi politik merupakan ciri utama tingkah laku
hukum dan substansi hukum secara materiil tidak menunjukkan
pertumbuhan yang memadai mungkin sebabnya terletak pada
ketiadaan atau tidak efektifnya mekanisme sosial politik bagi
pengaitan etik dengan politik, pemerataan penguasaan teknologi
politik, pemerataan penguasaan sumber daya politik dan pemerataan
sosial ekonomi.
Tingkah laku politik masyarakat yang lebih terwujud dalam bentuk
partisipasi ketimbang mobilisasi, berpegang cukup besar sebagai
pendorong perkembangan fungsi-fungsi hukum, di samping itu,
realita kepolitikan di Indonesia sampai sekarang menunjukkan bahwa
senantiasa terjadi pergantian, pergeseran, atau tolak-tarik out
konfigurasi yang pernah dan sedang bedaku di negara Republik
Indonesia secara resmi mencantumkan "demokrasi" sebagai salah
satu asas kenegaraannya. Tetapi tidak sama rezim yang tampil di
pentas politik menjalankan roda pemerintahannya secara
demokratis. Bahkan sebuah konstitusi yang secara resmi menyebut
demokrasi yang sama sebagai salah satu asas kenegaraannya,
ternyata menampilkan konfigurasi politik yang tidak sama dalam
periode yang berbeda-beda. Undang-Undang Dasar 1945 yang
berlaku antara tahun 1945 sampai 1949 menampilkan konfigurasi
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politik yang sangat berbeda dengan ketika Undang-Undang Dasar
tersebut berlaku pada periode 1959 sampai 1966, untuk kemudian
berbeda juga dengan realita yang pada periode berikutnya (yang
juga berdasarkan UUD 1945) yaitu Orde Baru.
Hal itu berarti bahwa demokrasi dapat dilihat dari sudut normatif dan
empirik. Maka dari analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 15
Tahun 1969 dan semua undang-undang yang mengubahnya memiliki
kecenderungan berkarakter konservatif.
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pada periode Orde
Baru Negara Indonesia konfigurasi politiknya otoriter. Pada periode
Demokrasi Liberal Negara Indonesia konfigurasi politiknya demokratis.
Dengan hubungan pusat dan daerah yang didominasi oleh pusat, maka
karakter produk hukum periode demokrasi adalah konservatif.
Pada Demokrasi Terpimpin Negara Indonesia konfigurasi politiknya
otoriter. Dilihat dari asas otonomi, kedudukan dan fungsi kepala daerah,
cara pengangkatan kepala daerah, dan sistem kontrol atau hubungan
pemerintahan dan daerah, desentralisasi menurut undang-undang masih
bersifat sentralistik. Karena itu hukum tentang pemerintah pada masa
Orde Baru dapat dikualifikasikan sebagai hukum yang berkarakter
konservatif.
Pada periode Demokrasi Terpimpin Negara Indonesia konfigurasi
politiknya demokratis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pada
periode Orde Baru Negara Indonesia konfigurasi politiknya adalah Quasi
Demokrasi atau Quasi Otoriter.
V.

KESIMPULAN
Setelah diadakan pengkajian mengenai konfigurasi politik yang
terjadi pada periode Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan era
Orde Baru, dengan fokus pada pembentukan hukum-hukum Pemilihan
Umum, Pemerintahan Daerah, dan Agraria, dapat disimpulkan sebagai
berikut:
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1.

Maksud penulisan tentang konfigurasi politik ini adalah ingin
menunjukkan bahwa produk-produk hukum itu dari masa ke masa
selalu dipengaruhi oleh kehendak-kehendak politik yang saling
berinteraksi dan saling bersaingan.
2. Hukum pemilihan umum dan hukum pemerintahan daerah pada
periode Demokrasi Liberal adalah bersifat responsif. Ini berarti
bahwa pada masa itu pemerintahan Indonesia bercirikan demokrasi.
3. Hukum pemilihan umum dan hukum pemerintahan daerah pada
periode Demokrasi Terpimpin dan era Orde Baru adalah bersifat
konservatif. Ini berarti masa itu pemerintahan Indonesia bercirikan
otoriter.
4. Hukum agraria pada periode Demokrasi Liberal, Demokrasi
Terpimpin, dan era Orde Baru pada dasarnya responsif. Ini berarti
pada masa itu khususnya dalam pembentukan hukum-hukum
agraria, pemerintah Indonesia bercirikan demokratis.
5. Adapun yang membedakan hukum-hukum pemilihan umum
pemerintahan demokratis, dan di pihak lain bersifat responsif-otoriter
adalah ketergantungan atas kemauan politik penguasa pada masa
itu. Apabila kepentingan politik kekuasaan yang dominan, maka
konfigurasi politiknya otoriter dan produk hukumnya konservatif.
Apabila kepentingan politik kekuasaan tidak dominan, tetapi
kepentingan masyarakat yang dominan, maka konfigurasi politiknya
demokratis dan produk hukumnya responsif.
6. Tulisan tentang konfigurasi politik ini termasuk disiplin ilmu hukum,
karena meskipun hukum itu sebagai produk politik, tetapi apabila
hukum itu telah ada maka politik harus tunduk pada hukum. Ilmu
hukum di sini adalah ilmu hukum tata negara yang merupakan
cabang ilmu hukum yang terdiri dari dan selalu berkaitan dengan
politik. Diibaratkan bahwa hukum tata negara sebagai kulitnya dan
politik sebagai dagingnya. Dengan politik itu dibungkus oleh hukum
tata negara. Dengan demikian politik hukum merupakan bagian dari
ilmu hukum.
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ANALISIS YURIDIS MASALAH LAHIRNYA RUU
PERIKANAN DAN POLEMIKNYA BAGI MASYARAKAT
Oleh :

Muhar Junef, S.H., M.H.

I.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan undangundang perikanan adalah adanya inisiatif DPR-RI untuk melahirkan
suatu perubahan landasan hukum di bidang Perikanan merupakan
salah satu strategis agar sektor perikanan mampu berperan lebih
besar dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mampu
mensejahterakan rakyat.
Walaupun demikian diketahui bahwa Bangsa Indonesia yang
sebagian besar wiliayahnya merupakan perairan, mengandung
sumber daya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya dan
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri,
Sumber daya ikan seperti tersebut, apabila dipadukan dengan
nelayan dan petani ikan yang sangat besar jumlahnya, merupakan
modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting artinya.
Sejalan dengan itu sudah semestinya pengelolaan sumber daya
ikan perlu pengaturan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu
menjamin arah dan kelangsungan serta kelestarian pemanfaatannya.
Sumber daya ikan memang memiliki daya pulih kembali,
walaupun hal itu tidak berarti tidak terbatas. Oleh karena itu apabila
pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidahkaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya melebihi potensi
yang tersedia, atau dengan nnenggunakan alat tangkap yang dapat
merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan tentu akan berakibat
terjadinya kepunahan. Terancamnya kelestarian sumber daya ikan
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dapat pula disebabkan oleh kegiatan-kegiatan lain, misalnya
pelayaran, pertambangan, penempatan kabel laut, pembuangan
sampah industri, penebangan hutan bakau bahkan juga peristiwa
alam, kesemuanya ini secara potensial dapat menimbulkan
pencemaran atau kerusakan iingkungan.
Sehubungan dengan itu, pembinaan sumber daya ikan
merupakan hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan secara
terpadu dan terarah. Dalam hubungan ini maka perlu diambil
langkah-langkah untuk mengatur segi-segi kelestarian dan
pengawasannya. Kenyataan bahwa sumber daya ikan yang menjadi
milik bangsa Indonesia semakin bertambah besar, perlu diimbangi
usaha-usaha pemanfaatan yang memadai berasaskan kekeluargaan
dan berdasarkan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial.
Berdasarkan permasalahan dan banyaknya keterkaitan instansi
yang terkait dalam pengelolaan sumber daya ikan tersebut di atas
maka Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan harus mencermin
kan keadilan dan keseimbangan pengelolaan baik pemerintah pusat
maupun pemeritah daerah baik untuk masa kini maupun untuk masa
akan datang.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui
sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam pembahasan dan
pemahaman terhadap suatu RUU tentang Perubahan UU No.
9Tahun 1985 tentang Perikanan.
C.

Ruang Lingkup
Sejauhmana tuntutan masyarakat dan pembangunan dalam
kaitannya dengan RUU tentang Perubahan UU No. 9Tahun 1985
tentang Perikanan. Memberikan rekomendasi tentang hal-hal yang
perlu untuk melahirkan UU tentang Perubahan UU No. 9 Tahun
1985 tentang Perikanan.

D. Metodologi
Teknik kajian dilakukan dengan menggunakan metode analisis
yuridis terhadap data yakni data sekunder diperoleh melalui studi
kepustakaan, studi kepustakaan diawali dengan mengkaji literatur
perundang-undangan yang relevan, untuk mencari hubungan
keterkaitan antara unsur dan aspek yang terkandung dalam UU
Penyempurnaan Perikanan.
II.

FALSAFAH PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA
PERIKANAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan
dengan wilayah perairan laut dan darat yang sangat luas. Wilayah
perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara
Kesatuan Republik Indonesia tersebut digunakan untuk kegiatan
penangkapan dan pembudidayaan sumber daya ikan berdasarkan
falsafah hidup Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari dunia
internasional mempunyai hak untuk memanfaatkan wilayah laut lepas
yang dalam pengelolaannya tunduk pada aturan internasional yang
berlaku.
Hal yang mendasar dalam hal ini adalah pengelolaan perikanan
yang didasarkan pada kerangka pelaksanaan pembangunan nasional
yang berdasarkan wawasan nusantara dengan mengutamakan perluasan
kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup nelayan, pembudidayaan
ikan dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan
tetap memperhatikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
Dalam hal mengatur, pengelolaan perikanan ini tidak hanya terbatas
pada penangkapan ikan dan pembudidayaan tetapi juga pada kegiatan
pengangkutan, pengolahan, pemasaran, konservasi, dan penelitian. Di
samping itu juga pada pemanfaatan lingkungan sumber daya ikan itu
sendiri.
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Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman
dalam pengelolaan perikanan adalah sebagai berikut:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas keadilan,
kemitraan, pemerataan, keterpaduan, dan kelestarian yang
berkelanjutan.
Pemanfaatan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
dilakukan dengan berdasarkan prinsip perencanaan dan
keterpaduan.
Pelaksanaan pengelolaan perikanan dilakukan dengan pembagian
kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Pelaksanaan pengelolaan perikanan yang berkesinambungan perlu
didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta
pengawasan.
Pelaksanaan pengelolaan perikanan yang memberikan nilai ekonomi
perlu didukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta jasa
informasi statistik.
Pengelolaan perikanan perlu memberikan konstribusi bagi
pemasukan keuangan negara sehingga perlu dikenakan pungutan
perikanan.

Di samping prinsip utama tersebut maka prinsip lain yang dapat
dijadikan acuan dalam hal ini adalah:
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a.

Wilayah Pengolahan Perikanan
Pengelolaan perikanan dilakukan di perairan Indonesia, Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas sepanjang tidak
bertentangan dengan aturan dan persyaratan tata standar
internasional yang diterima secara umum.

b.

Prinsip Akses sumber Daya Ikan
Akses terhadap sumber daya ikan diadakan pembedaan antara
warga negara Indonesia dan warga negara asing. Semua warga
negara Indonesia mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber
daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,

sedangkan untuk negara asing terbuka hanya untuk wilayah ZEEI
yang terlebih dahulu dengan izin penangkapan.
c.

Prinsip Perizinan.
1. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan perikanan, setiap
orang atau badan usaha diwajibkan memiliki izin.
2. Adanya pembagian wewenang yang jelas dalam pemberian izin
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

d.

Prinsip Pengawasan
Pengawasan terhadap pengelolaan perikanan dilakukan
terhadap penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, pembenihan,
pembudidayaan ikan, pengolahan dan mutu hasil perikanan, jenis
ikan dan kawasan yang dilindungi, lingkungan sumber daya ikan dan
lahan pembudidayaan, dan distribusi serta pemasaran hasil
perikanan.

e.

Aspek Produksi dan permasalahannya
Belum optimalnya produksi dihasilkan sektor perikanan terutama
disebabkan rendahnya produktivitas nelayan dalam kegiatan per
ikanan tangkap.
Rendahnya produktivitas nelayan disebabkan tiga faktor utama,
yaitu pertama, sebagian besar nelayan merupakan nelayan
tradisional dengan teknologi penangkapan ikan yang tradisional pula,
sehingga kapasitas tangkapannya rendah. Hal ini sekaligus
mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia nelayan
dan kemampuan iptek penangkapan.
Kedua, adanya ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan
antar kawasan perairan iaut. Di satu pihak, terdapat kawasankawasan perairan yang mengalami kondisi overfishing, seperti Selat
Malaka, Pantai Utara Jawa, Selat Bali, dan Selatan Sulawesi, dan
sebaliknya, masih banyak kawasan perairan laut yang tingkat
pemanfaatan sumber daya ikannya belum optimal atau bahkan
belum terjamah sama sekali.
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Ketiga, telah terjadi kerusakan lingkungan ekosistem laut,
seperti kerusakan hutan mangrove, terumbu karang, dan padang
lamun (seagrass beds), yang pada hal mereka itu merupakan tempat
(habitat) ikan dan organisme laut lainnya berpijah, mencari ikan, atau
membesarkan diri (nursery ground}. Kerusakan lingkungan laut ini
juga disebabkan oleh pencemaran baik yang berasal dari kegiatan
manusia di darat maupun di laut.
Sementara itu dalam usaha budidaya perikanan, faktor-faktor
yang menyebabkan rendahnya produktivitas, adalah, pertama,
kemampuan teknologi budidaya (mencakup pemeliharaan induk,
pemijahan, penetasan, pembuahan, pemeliharaan larva,
pendederan, pembesaran, manajemen kualitas air, manajemen
pemberian pakan, genetika (breeding), manajemen kesehatan ikan,
dan teknik perkolaman) sebagian besar pembudidayaan ikan masih
rendah. Kedua, kompetensi penggunaan ruang (lahan perairan)
antara usaha budidaya perikanan dengan kegiatan pembangunan
lainnya (pemukiman), industri, pertambangan dan lainnya), pada
umumnya merugikan usaha budidaya perikanan. Belum ada
Pemerintah Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang menjadikan
kawasan budidaya perikanan sebagai kawasan khusus/tertentu,
yang harus dilindungi segenap upaya konversi lahan atau
pencemaran, di dalam penyusunan tata ruangnya.
Ketiga, semakin memburuknya kualitas air sumber untuk
budidaya perikanan, khususnya di kawasan padat penduduk atau
tinggi intensitas pembangunannya, sehubungan dengan berkem
bangnya kegiatan industri, pertanian, dan rumah tangga (pemukiman
dan perkotaan) yang tidak ramah lingkungan atau membuang
limbahnya ke alam (perairan) tanpa memperhatikan ambang batas
limbah. Keempat, struktur dan mekanisme teknologi yang lemah,
sehingga tingkat inovasi teknologi sulit ditingkatkan. Hal ini
disebabkan tiadanya tenaga penyuluh perikanan. Rendahnya
kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan
merupakan masalah yang juga harus mendapat perhatian serius. Hal

ini terjadi karena kemampuan teknologi pasca panen produk
perikanan yang sesuai dengan selera konsumen dan memenuhi
standar mutu internasional masih lemah.
Persoalan lainnya adalah lemahnya kemampuan pemasaran
produk perikanan. Pemasaran komoditas perikanan Indonesia, baik
untuk pasar dalam negeri maupun untuk ekspor, sebagian besar
masih ditentukan konsumen. Kondisi ini mengakibatkan harga jual
produk perikanan pada umumnya kurang menguntungkan produsen,
dalam hal ini nelayan atau pembudidayaan.
Dua hal yang melatarbelakangi kelemahan ini adalah pertama,
lemahnya market inteliegence yang meliputi penguasaan informasi
tentang pesaing, segmen pasar dan selera konsumen tentang jenis
dan mutu produk.
Kedua, belum memadainya sarana dan prasarana sistem
transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi produk dari
produsen ke konsumen secara tepat waktu. Nelayan pun masih
dihadapkan pada panjangnya rantai pemasaran yang harus dilewati
dalam proses pembelian faktor-faktor produksi yang berakibat
membengkaknya beban harga yang harus dibayar.
f.

Kapal Ikan Asing
Keberadaan kapal ikan asing di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (ZEEI) merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari,
karena hal ini telah diatur daiam ketentuan United Nations
Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) yang
menyatakan negara pantai harus menetapkan kemampuannya
dalam memanfaatkan sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi
Eksklusifnya. Apabila negara pantai belum memiliki kemampuan
untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan,
maka negara pantai bersangkutan memberi kesempatan kepada
negara lain untuk memanfaatkannya melalui perjanjian dan sesuai
ketentuan persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.
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Mengingat armada perikanan Indonesia masih belum mampu
memanfaatkan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia dan berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 tersebut di
atas, Indonesia memberi kesempatan kapal ikan berbendera asing
(KIA) beroperasi di ZEEI. Berkaitan dengan kapal asing, umumnya
tidak lepas isu tetang "pencurian" ikan oleh nelayan dan kapal asing.
Hal ini karena adanya dugaan sebagian besar (70 persen) dan
sekitar 7000 (tujuh ribu) kapal perikanan berbendera Indonesia yang
telah memperoleh izin dari pusat dan beroperasi di perairan ZEEI,
ternyata masih dimiliki pihak asing, terutama Thailan, Filipina,
Taiwan dan RRC.
Kondisi demikian disebabkan masih belum optimalnya
pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan seperti:
(a) kurangnya sarana dan alat penegakan hukum di laut yang
menyebabkan intensitas dan efektifitas monitoring dan
pengawasan menjadi berkurang.
(b) pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan ditangani oleh
berbagai intansi, sehingga memerlukan koordinasi.
(c) belum diberdayakannya petugas pengawas sumber daya ikan
(WASDA) dan pengawas kapal (WASKI) secara optimal.
III. ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLEMIK DI MASYARAKAT
Perubahan undang-undang perikanan yang dinantikan sudah begitu
lama, di mana undang-undang perikanan ini lahir sudah sejak tahun 1985.
Ini berarti bahwa sudah berusia kira-kira 18 tahun. Problem utama
terhadap undang-undang perikanan ini adalah masalah perizinan yang
belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya bagi masyarakat pengguna.
Kemudian bila kita lihat pada lahirnya RUU Perubahan UU Perikanan ini
sangat kontra sekali terutama bagi pengusaha perikanan. Maka di bawah
ini akan dianalisis secara yuridis terhadap masalah tersebut, sebagai
berikut:
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1.

Masalah Nelayan dan Pengusaha.
Menurut Ketua DPP Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia
bahwa masyarakat perikanan di tanah air resah dengan munculnya
RUU tersebut, demikian juga kalangan pengusaha perikanan
mengancam isi draf RUU tersebut karena menurut mereka RUU
tersebut sangat merugikan nelayan maupun pengusaha. RUU
tersebut bila diterapkan bukan saja membuat pengusaha perikanan
semakin terjepit juga akan mematikan investasi di sektor tersebut.
Ada bagian dari RUU yang sangat mengancam pengusaha.
Seperti denda maupun ancaman hukuman yang dikenakan bila
terjadi suatu pelanggaran.
"Pengusaha diancam denda sampai Rp 100 miliar atau kurung
an 8 tahun terhadap pelanggaran kalau terjadi pelanggaran/
pencemaran/perusakan dalam hal penangkapan ikan".
Di samping itu pengusaha juga melihat RUU itu sangat
bertentangan dengan iklim investasi yang kini tengah digalakkan.
Kalau RUU itu diterapkan maka investor akan takut menanamkan
modalnya di Indonesia, sebab terlalu besar risikonya.

2.

Masalah Pelihara Ikan yang merugikan Mayarakat di denda 6 miliar.
Siapa yang menyangka kalau ikan yang selama ini dijadikan
pemuas hobbi sebagian orang, bisa membawa si pemiliknya ke
penjara. Tidak tanggung-tanggung, bila seseorang memelihara,
ataupun mengedarkan ikan yang merugikan bagi masyarakat dan
lingkungan, ancamannya adalah denda Rp. 6 miliar dan penjara
maksimal 6 tahun.
Separuh dari ketentuan pidana yang diatur dalam RUU
Perikanan memang ditujukan pada aktivitas illegal fishing atau
penangkapan ikan dengan bahan kimia yang dilarang atau
menimbulkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan
laut. Namun Pasal 58 RUU Perikanan membuka kemungkinan para
pemelihara ikan terkena sanksi pidana.
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Ketentuan Pasal 70 RUU Perikanan tersebut berbunyi, "Setiap
orang dan/atau badan hukum dengan sengaja mengadakan,
mengedarkan, dan memelihara ikan yang merugikan masyarakat,
pembudidayaan ikan, dan/atau lingkungannya sebagaimana
dimaksud Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000.000,(enam miliar rupiah)1'.
Dari penjelasan Pasal 16 ayat (1) RUU Perikanan diketahui
bahwa larangan tersebut dimaksudkan untuk melindungi sumber
daya ikan yang kita miliki agar tidak hilang atau punah terutama ikan
asli Indonesia. Bunyi selengkapnya Penjelasan pasal 16 ayat (1)
RUU Perikanan adalah sebagai berikut:
"Larangan mengadakan, mengedarkan, dan memelihara induk,
calon induk, dan/atau benih ikan yang merugikan masyarakat,
pembudidayaan ikan sumber daya ikan lainnya, dan/atau
lingkungannya dimaksudkan untuk melindungi sumber daya
ikan yang kita miliki tidak hilang atau punah terutama ikan asli
Indonesia (indigenous specie s), juga dimaksudkan untuk
melindungi ekosistem yang ada".
Ketentuan Pasal 16 seperti disebutkan sebelumnya masih
terkait dengan pasal-pasal sebelumnya di bawah Bab IV tentang
Pengelolaan Perikanan, khususnya Pasal 15. Dalam Pasal 15
disebutkan, pemerintah mengatur pemasukan dan/ atau pengeluaran
jenis induk, induk dan/atau benih ikan ke dalam atau dari Wilayah
Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
Lebih jauh, ancaman denda lebih berat yang diatur dalam RUU
disediakan bagi orang atau badan hukum yang membudidayakan
ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber
daya ikan dan lingkungan serta kesehatan manusia. Perbuatan ini
diancam dengan denda maksimal Rp 7 miliar.

3.

Masalah Nelayan.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia mendesak Pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menunda proses pembahasan
dan pengesahan RUU Perikanan karena dinilai makin menyudutkan
posisi nelayan dan usaha kecil lainnya.
Secara mendasar terdapat satah definisi dan pengertian yang
sangat krusial dalam jiwa RUU Perikanan di mana nelayan dibatasi
sebagai orang yang bekerja menangkap ikan hanya untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. "Definisi yang dipersempit int sangat
menyimpang sebab jika menangkap ikan tidak lagi untuk kebutuhan
sehari-hari maka bisa digolongkan bukan lagi nelayan”.
Ketentuan yang termuat dalam Bab I Pasal 1 butir 9 RUU
Perikanan tersebut, mengecilkan arti nelayan dan makin membuat
profesi nelayan semakin dimarjinalkan. Hampir bisa dipastikan tidak
ada nelayan yang dapat dikatagorikan sebagaimana definisi di atas
karena usaha penangkapan maupun budi daya ikan yang ditekuni
umumnya merupakan usaha komersial sebagai sumber penghi
dupan. Jadi dapat dikatakan bahwa ketentuan di atas rasanya cuma
cocok untuk suku di pedalaman Papua misalnya, yang menangkap
ikan dengan tombak dan memang untuk makanan sehari-hari.
Oleh karena itu menurut HSNI definisi nelayan harus segera
diubah terlebih dahulu dan harus dipandang sebagai sebuah profesi,
bukan sekedar kaum wong cilik yang bisa dimarjinalkan begitu saja.
Jika tidak maka definisi di atas bisa digolongkan pelanggaran HAM
atas hak nelayan untuk berusaha yang dilindungi undang-undang.
Maka definisi yang seharusnya dicantumkan dalam RUU Perikanan
menyangkut nelayan adalah orang yang sumber utama mata
pencahariannya berasal dari usaha perikanan/penangkapan ikan
dan selanjutnya tinggal diatur soal skala usahanya.
Demikian juga mengenai Pungutan Perikanan, di mana HNSI
menilai akibat salah pengertian terhadap profesi nelayan menyebab
kan sejumlah ketentuan berikut dalam RUU Perikanan juga
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menyudutkan posisi nelayan terutama soal pungutan hasil perikanan
(PHP).
Pasal 39 ayat 2 menyebutkan kewajiban membayar pungutan
perikanan tidak dikenakan bagi nelayan dan pembudidayaan ikan
yang hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dengan begitu, seluruh nelayan yang memiliki kapal ikan
berukuran 2GT, 5GT, 15 GT, 25 GTatau kapal kecil lainnya akan
tetap dikenakan PHP karena umumnya berusaha secara komersial
sebagai mata pencaharian. Pada hal dalam ketentuan sebelumnya
kapal ikan 30 GT ke bawah bebas PHP. Karena itu, ketentuan
terbaru di atas akan mendapat penolakan yang keras dari nelayan
dan pembudidayaan ikan karena ketentuan PHP diperluas kepada
kapal nelayan yang tidak menangkap ikan untuk kebutuhan seharihari.
4.

Masalah Koperasi
Dalam RUU tersebut masalah koperasi tidak disebutkan secara
eksplisit. Ini menunjukkan adanya pergeseran kebijakan yang tidak
lagi berpihak kepada koperasi dan gerakan ekonomi rakyat.

5.

Masalah Pengadilan Perikanan
Pembentukan RUU Pengadilan Khusus Perikanan harus segera
dibentuk, hal bermula dari kekecewaan atas proses peradilan selama
ini terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal yang dirasa tidak adil,
sementara pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia oleh Kapalkapal asing jumlahnya kian meningkat.
TNI-AL sangat perhatian sekali terhadap pembentukan UU
Pengadilan Khusus Perikanan ini, ketidakadilan itu dicontohkan
KSAL seperti terjadi di Pengadilan Negeri Gresik. Kapal asing
pencuri ikan divonis bebas dan hanya dikenai biaya perkara seribu
rupiah. Padahal satu kasus pelanggaran izin berlayar negara ini
dirugikan setidaknya Rp 30 Juta.
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IV. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Dari uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa
Wilayah perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi
Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut digunakan untuk
kegiatan penangkapan dan pembudidayaan sumberdaya ikan
berdasarkan falsafah hidup Pancasila dan Undang Undang Dasar
1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari
dunia internasional mempunyai hak untuk memanfaatkan wilayah
laut lepas yang dalam pengelolaannya tunduk pada aturan
internasional yang berlaku. Hal yang mendasar dalam hal ini adalah
pengelolaan perikanan yang didasarkan pada kerangka pelaksanaan
pembangunan nasional yang berdasarkan wawasan nusantara
dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan
peningkatan taraf hidup nelayan, pembudidayaan ikan dan pihakpihak yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan tetap
memperhatikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
Dalam hal mengatur, pengelolaan perikanan ini tidak hanya terbatas
pada penangkapan ikan dan pembudidayaan tetapi juga pada
kegiatan pengangkutan, pengolahan, pemasaran, konservasi, dan
penelitian. Di samping itu juga pada pemanfaatan lingkungan sumber
daya ikan itu sendiri.

2.

Saran
Dengan lahirnya undang-undang perikanan yang baru perlu
memperhatikan hal-hal mengenai keberadaan nelayan dan
pengusaha, denda yang akan diterapkan dalam undang-undang, dan
keberadaan koperasi serta pengadilan perikanan.
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TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN
DALAM KELUARGA DAN CARA
PENANGGULANGANNYA.
Oleh :

Agus Anwar, S.H.

BAB I
PENDAHULUAN
1.

LATAR BELAKANG

Pada dasarnya setiap orang baik wanita maupun pria senantiasa
mendambakan adanya kebahagiaan, kesejahteraan dan keabadian dalam
perkawinannya. Hal demikian ini sesungguhnya merupakan perintah Tuhan
kepada umatNya. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika para remaja muda
mudi yang sedang dilanda percintaan selalu mengkhayalkan suatu
kebahagiaan dalam perkawinan yang akan mereka tempuh nantinya.
Mereka membayangkan bahwa kehidupan dalam perkawinannya kelak
akan selalu romantis dan mesra seperti yang mereka alami pada masa
berpacaran.
Oleh karena mereka masih hidup dalam alam khayalan mengenai betapa
bahagianya hidup sebagai suami-istri beserta anak-anaknya, maka jika pada
suatu saat menemui hambatan akan berakibat kegagalan dalam hidup
berumah tangga. Mereka tidak pernah mengira bahwa cinta yang manis dalam
masa berpacaran dapat musnah ditelan oleh tindakan yang sewenang-wenang
oleh salah satu pihak dalam perkawinannya.
Banyak perkawinan yang telah berlangsung bertahun-tahun tetapi masih
juga menemui kesenjangan karena suami sering memukul istri atau sebaliknya
dan bahkan penganiayaan yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap anakanak mereka. Mereka masih terus berusaha mencari jalan keluar untuk
mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Ada yang berhasil tetapi ada
161

pula yang menechui jalan buntu dan berputus asa, akhirnya mereka mengambil
keputusan bahwa perceraian merupakan satu-satunya alternatif yang harus
ditempuh. Dapat kita bayangkan bahwa pasangan suami istri yang pada saat
pengantin baru demikian mesranya, yang satu takut kehilangan yang lain,
tetapi setelah sekian tahun berjalan dan punya anak keadaannya menjadi
berubah. Hubungan antar mereka yang semula saling kasih sayang berubah
menjadi saling membenci dan mendendam.
Dengan dasar uraian tersebut di atas maka kami sangat tertarik untuk
mengadakan penelitian tentang : 'Tinjauan Hukum Terhadap Penganiayaan
Dalam Keluarga dan Cara Penanggulangannya".
2.

POKOK PERMASALAHAN

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, dapatlah diinventarisasi
beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:
1.

Dalam suatu perkawinan yang bermula dari kasih sayang antara suami
istri secara berangsur-angsur akan berubah menjadi saling membenci di
antara kedua suami istri dalam keluarga. Di dalam keadaan inilah
biasanya akan timbui "Penganiayaan dalam keluarga".
2. Yang dimaksud dengan penganiayaan di sini adalah penganiayaanpenganiayaan dalam bentuk kekerasan fisik yang merupakan ancaman
yang amat berbahaya bukan saja terhadap keutuhan perkawinan itu
sendiri melainkan juga terhadap keamanan jiwa dan raga antara anggota
keluarga tersebut.
3L Apa yang dimaksud dengan "penganiayaan dalam keluarga" menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
4. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Indonesia terhadap Penganiayaan
dalam keluarga.
5. Bagaimana kedudukan dan peranan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang : Perkawinan, terhadap kekerasan atau penganiayaan
dalam keluarga.
6. Bagaimana tinjauan Lembaga Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
terhadap Penganiayaan dalam Keluarga.
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7.

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya penganiayaan dalam
keluarga.
8. Siapakah pelaku-pelaku penganiayaan dalam keluarga.
9. Bagaimana akibat timbulnya Penganiayaan dalam Keluarga.
10. Langkah-langkah apakah yang harus diambil dalam rangka pencegahan
penganiayaan dalam keluarga.
11. Di dalam penelitian ini kami membatasi pada Penganiayaan dalam
Keluarga ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Perkawinan.
3.

MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana maksud dan tujuan penelitian pada umumnya yaitu untuk
memperoleh data-data di kepustakaan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
memperoleh data-data berhubungan dengan tinjauan hukum pidana dan
hukum perkawinan terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh anggotaanggota keluarga serta bagaimana cara penanggulangannya agar tercipta
kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga tersebut.
Di samping itu penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir
dalam rangka Latihan Tenaga Peneliti Hukum Departemen Kehakiman Tahun
1989/1990, yang akan berakhir pada tanggal 26 Maret 1990.
4.

KERANGKA TEORITIS

Untuk mendukung betapa pentingnya penelitian ini yang menyangkut
Tinjauan Hukum terhadap Kejahatan dalam Keluarga dan cara
Pencegahannya, maka dalam kerangka teoritis ini akan diketengahkan
beberapa pendapat dan pandangan para ahli hukum.
Terdapat suatu kecenderungan yang kuat mengenai Penganiayaan dalam
keluarga ini biasanya bermula dari adanya konflik yang tajam dan tidak
terpecahkan yang berlangsung berlarut-larut, antara kedua suami istri. Konflik
yang timbul dalam keluarga, oleh para ahli (Goode, 1966 dan Bronfenbrenner,
1974) biasanya dikembalikan dalam struktur keluarga yang goyah dan
terancam rontok. Para ahli menyebutnya sebagai keluarga yang mengalami
disorganisasi (family disorganization) yang didefinisikan sebagai suatu kondisi
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dimana struktur keluarga menjadi kacau dan goyah, dimana ikatan emosionalsosial antara suami istri sudah hampir atau sama sekali lepas. Dalam kondisi
seperti tersebut maka salah satu atau kedua pihak tidak lagi mentaati hak dan
kewajibannya, dengan akibat terjadinya defungsionalisasi dari peran masingmasing dalam keluarga itu.
Seperti yang dikatakan oleh Schulz (1972) mengenai konflik dan
kekerasan dalam keluarga adalah sebagai berikut:
Mengatasi tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh
suami atau istri terhadap masing-masing pihak bukanlah merupakan
sesuatu yang mudah. Pada istri atau suami biasanya enggan untuk
membeberkan penderitaannya pada pihak luar. Mereka biasanya
menutupi persoalan intern keluarganya. Hal ini akan berakibat,
penderitaannya akan berlarut-larut, tidak akan diketahui dan tidak
terpecahkan.
5.

KERANGKA KONSEPSIONAL

Kerangka konsepsional yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk
memuat definisi-definisi operasional sebagai berikut:
a.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud
dengan penganiayaan adalah "Barang siapa yang dengan sengaja dan
tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain".
b. Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penganiayaan
adalah : "Tindakan sewenang-wenang atau melakukan perbuatan yang
bengis seperti penyiksaan dan penindasan".
c. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian keluarga dibagi
menjadi tiga bagian, yaitu :
ibu bapak dengan anak-anaknya,
ibu atau bapak dengan anak-anaknya,
ibu dan bapak.
d. Menurut definisi yang akan dioperasionalkan pengertian keluarga adalah
suatu kesatuan orang dalam suatu rumah tangga yang terdiri dari : ibu
bapak dengan anak-anaknya.
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6.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian tentang : "Tinjauan Hukum Terhadap Penganiayaan Dalam
Keluarga dan Cara Penanggulangannya ini merupakan Penelitian Hukum
Normatif. Oleh sebab itu data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data
sekunder (bahan-bahan pustaka).
Data sekunder tersebut meliputi:
a.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari
: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, Yurisprudensi dan Peraturan Perundangundangan lainnya.
b. Bahan hukum sekunder, seperti Konsep Rancangan KUHP Nasional buku
II, Hasil penelitian para ahli, hasil karya ahli hukum, hasil-hasil pertemuan
ilmiah, dan koran-koran serta majalah-majalah hukum.
c. Bahan hukum tertier yang akan memberikan petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus besar
bahasa Indonesia, kamus hukum.
7.

SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN

Dalam laporan penelitian ini penulis menyusun dalam beberapa bab,
yaitu:
Bab pertama ialah Pendahuluan, yang kemudian penulis bagi dalam
beberapa sub, yaitu : Latar belakang, Pokok permasalahan, Maksud dan
Tujuan, Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Metodologi
Penelitian.
Dalam Bab kedua penulis menguraikan mengenai Tinjauan Hukum
Terhadap Penganiayaan Dalam Keluarga, dalam bab ini penulis me
nguraikan mengenai:
a. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penganiayaan Dalam Keluarga.
b. Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Penganiayaan dalam
Keluarga.
c. Tinjauan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Terhadap
Penganiayaan Dalam Keluarga.
165

Kemudian dalam bab ketiga kami mengetengahkan mengenai Sebab akibat
timbulnya penganiayaan dalam keluarga, yang kemudian kami bagi dalam
beberapa sub, yaitu:
a.
b.
c.

Faktor-faktor penyebab timbulnya penganiayaan dalam keluarga.
& ib a t timbulnya penganiayaan dalam keluarga.
Cara pencegahan penganiayaan dalam keluarga.

Akhirnya dalam bab keempat tentang penutup penulis uraikan tentang
kesimpulan dan saran-saran.
BAB II
TINJAUAN HUKUM
TERHADAP PENGANIAYAAN DALAM KELUARGA
1.

TINJAUAN HUKUM PIDANA

Tindakan penganiayaan dilihat dari segi Hukum Pidana meskipun itu
dilakukan di tengah keluarga oleh orang tua kepada anak-anaknya atau
sebaliknya dan juga penganiayaan yang dilakukan antara suami terhadap
istrinya atau istri terhadap suaminya adalah merupakan tindakan yang dapat
dihukum sesuai dengan pasal-pasal penganiayaan yang terdapat dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana.
Penganiayaan dalam keluarga sebagai fakta hukum dan fakta sosial
terjadi karena berbagai motif.
Motif pendisiplinan terhadap keluarga yang melanggar hukum atau melalaikan
kewajiban hukumnya. Di samping itu terjadi pula motif untuk menguasai dan
memaksakan kehendaknya sendiri terhadap keluarganya, misalnya memaksa
minta uang untuk membayar kalah judi atau untuk main judi dan lain-lain.
Penganiayaan dalam keluarga pada hakekatnya adalah kejahatan yang
walaupun motivasinya benar, namun cara melaksanakan dengan melakukan
penganiayaan yang merupakan kejahatan adalah salah. Penganiayaan dalam
keluarga, sesuai dengan bentuk keluarga inti yang tumbuh pada zaman
modern dapat terjadi dengan berbagai bentuk, sebagai berikut:
166

a.

Suami menganiaya istri, misalnya memukul, menyiksa, bahkan ada pula
yang sampai membunuhnya. Penganiayaan oleh suami dapat terjadi
karena motif pendisiplinan terhadap istrinya yang menyeleweng,
memberikan sanksi hukum secara menghakimi sendiri atau mungkin
karena suami terlanjur menyeleweng atau kawin liar. Untuk
menghilangkan tekanan-tekanan terhadap dirinya atau untuk mengatasi
kesulitan yang dihadapinya, melakukan penganiayaan terhadap istrinya.
b. Istri menganiaya suami, misalnya istri menganiaya suaminya dengan
memukul (karena istri jago beladiri), menganiaya dengan alat atau tanpa
alat, misalnya istri memotong alat kelamin suaminya, membunuh dengan
alat senjata tajam, racun dan sebagainya. Motivasi penganiayaan oleh
istri terhadap suaminya dapat terjadi karena suami menyeleweng, suami
kawin lagi atau main gila dengan perempuan lain atau justru istri takut
ketahuan menyeleweng dengan laki-laki lain atau memang istri ingin
menikah dengan lelaki lain.
c. Orang tua menganiaya anak.
Motivasi penganiayaan karena berbagai hal, Karena orang tua (ibu atau
bapak) ingin kawin lagi padahal calon pasangannya tidak menyukai anak
tirinya, karena ingin melepaskan dari beban ekonomi yang berat.?
Atau sebab yang lain karena anak tidak mau menurut pada orang tua
kandungnya, sehingga orang tuanya merasa jengkel dan berakhir dengan
kekerasan.
d. Anak menganiaya orang tua.
Penganiayaan ini dapat terjadi karena anak ingin memaksakan
kehendaknya untuk mendapatkan uang atau harta dari orang tuanya.
Seperti misalnya anak menganiaya orang tuanya gara-gara tidak diberi
uang untuk membeli minuman keras, atau anak menganiaya orang tuanya
gara-gara pembagian harta yang tidak adil dan lain sebagainya.
Sebagai bahan perbandingan di sini akan penulis kemukakan, bahwa
penganiayaan dapat juga berproses dalam lapangan hukum perdata dan juga
dapat berproses dalam lapangan hukum pidana. Kalau penganiayaan
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berproses dalam lapangan hukum perdata, maka dapat mengakibatkan
putusnya perkawinan dan putusnya hak dan kewajiban keluarga. Apabila
berproses di lapangan hukum pidana, maka penganiayaan dapat dituntut di
depan pengadilan dan dapat dihukum sesuai dengan hukum pidana yang
berlaku. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, kejahatan
penganiayaan dimasukkan dalam Buku ke dua tentang Kejahatan, Bab XX dari
pasal 351 sampai dengan pasal 358.
Sedangkan pasal yang mengatur khusus tentang penganiayaan dalam
keluarga ialah, pasal 356 sub 1, yang merupakan alasan pemberatan
penjatuhan hukuman dari pasal 351,353, 354 dan 355, yaitu dengan ditambah
sepertiga.
Pasal 356 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi sebagai
berikut:
"Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat
ditambah dengan sepertiga;
ke 1, bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibu/bapaknya menurut
undang-undang, istrinya atau anaknya."
Pasal 351 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi, sebagai berikut:
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah;
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan
pidana penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh
tahun;
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Pasal 353 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang
penganiayaan yang direncanakan, berbunyi sebagai berikut:
(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun;
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(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan
pidana penjara paling lama tujuh tahun;
(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling
lama sembilan tahun.
Pasal 354 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang
penganiayaan berat, berbunyi sebagai berikut:
(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena
melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama
delapan tahun;
(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana
penjara paling lama sepuluh tahun.
Pasal 355 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang
Penganiayaan berat yang direncanakan, berbunyi sebagai berikut:
(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
(2) Jika perbuatan mengakibtkan mati, yang bersalah dikenakan pidana
penjara paling lama lima belas tahun.
Dapat disimpulkan di sini bahwa Penganiayaan keluarga sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 356 sub 1 adalah merupakan penganiayaan yang
pidananya lebih berat dari pada penganiayaan yang direncanakan,
penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan penganiayaan berat yang
direncanakan. Oleh sebab itu Penganiayaan dalam keluarga merupakan
perhatian khusus baik oleh pemerintah maupun oleh kalangan ahli hukum
praktisi dan masyarakat luas.
2.

TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN

Ditinjau dari segi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan,
tindakan penganiayaan dalam keluarga jelas sangat berlawanan dengan
prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam rangka membentuk dan membina
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
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Hal ini sesuai dengan Bab I tentang Dasar Perkawinan, pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang : Perkawinan, yang berbunyi sebagal
berikut:
"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagal suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa".
Dari bunyi pasal tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa tujuan
perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera,
bukannya untuk saling membenci dan bermusuhan di antara mereka dalam
keluarga.
Membicarakan tentang penganiayaan dalam keluarga ditinjau dari Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sangat berkaitan dengan
kedudukan suami istri dan anak-anak mereka dalam rumah tangga.
Mengenai kedudukan suami istri dalam rumah tangga tercantum dalam
Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami istri (pasal 30, 31, 33 dan 34
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), dan Bab X mengenai Hak dan
Kewajiban antara Orang tua dan anak (Pasal 45 dan 46 UU Nomor 1 tahun
1974).
Pasal 30

: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan
rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan
masyarakat".

Pasal 31

: (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak
dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga
dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan per
buatan hukum;
(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan Istri ibu Rumah
Tangga.

Pasal 33

: "Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati,
setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang
lain".
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Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara keduanya
harus saling menghargai satu sama lain dan saling cinta mencintai, hormatmenghormati dan menjauhkan diri dari sifat kekerasan. Suami wajib
melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah
tangga sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri suami itu sendiri, istri
tidak boleh menuntut segala sesuatu di luar kemampuan suami.
Mengenai kedudukan orang tua terhadap anak-anaknya dalam rumah
tangga tercantum dalam Bab X mengenai Hak dan Kewajiban Orang tua dan
Anak (pasal 45 dan 46 UU Nomor 1 Tahun 1974).
Pasal 45

: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak mereka sebaik-baiknya;
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri
sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun
perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

: (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati
kehendak mereka yang baik;
(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut
kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis
lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Dari bunyi pasal 45 ayat 1 dan 2 terlihat adanya kewajiban orang tua
untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya sebaik-baiknya sampai anak
tersebut dapat berdiri sendiri. Mendidik dan memelihara tersebut bukan
diartikan dengan cara kekerasan dan kekejaman melainkan sesuai dengan
norma-norma hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan
walaupun kekerasan tersebut dimaksud untuk memberikan pelajaran terhadap
si anak tersebut, tetapi apabila menimbulkan luka berat, cacat atau bahkan
sampai meninggalnya anak tersebut akan menimbulkan dilanggarnya normanorma hukum tersebut di atas.
Sebagaimana telah dikemukakan pada halaman sebelumnya salah satu
bentuk akibat penganiayaan adalah terjadinya perceraian yang pada umumnya
gugatan datang dari pihak istri.
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Adanya keberanian istri mengajukan gugatan cerai karena penganiayaan
suami, oleh Undang-undang Perkawinan memberikan hak bagi istri yang
diperlakukan secara kejam oleh suaminya untuk minta cerai.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975,
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dalam pasal 19 huruf d menyatakan bahwa; "Salah satu pihak
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak
yang lain", adalah merupakan salah satu alasan untuk mengadakan
perceraian.
"Berdasarkan data di Departemen Agama, bahwa perceraian yang
berasal dari gugatan istri dengan alasan suami melakukan kekejaman/
penganiayaan mencapai 17% dari angka Talak dan Cerai yang berjumlah
150.000 pasang (tahun 1986/1987)", (Zubaidah Muchtar, H., Dra.
Penanggulangan Penganiayaan Dalam Keluarga, Penerbit Pelita, 1989,
halaman 6).
Berdasarkan data tersebut di atas bahwa semenjak berlakunya Undangundang Perkawinan, bahwa perceraian yang gugatannya datang dari pihak
istri, semakin tahun semakin meningkat. Hal ini juga disebabkan oleh karena
meningkatnya kesadaran hukum di kalangan kaum wanita, apabila mereka
diperlakukan secara tidak wajar oleh suaminya.
3.

TINJAUAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTU AN HUKUM UNTUK
WANITA DAN KELUARGA TERHADAP PENGANIAYAAN DALAM
KELUARGA

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk dan membina keluarga bahagia lahir dan batin, di mana anggota
keluarga yang terdiri dari Ibu, Ayah dan Anak-anak merasa bahagia, sehat,
tentram lahir dan batin, sehingga dapat menjalankan peran dan kegiatannya
masing-masing.
Tujuan perkawinan yang demikian itu terdapat dalam perundangundangan nasional kita, yaitu dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974.
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Berdasarkan Undang-undang Perkawinan ini juga dijamin adanya persamaan
hak bagi pria dan wanita dalam kehidupan berumah tangga, tapi walaupun
demikian masih sering terjadi di sekitar kita atau bahkan di dalam rumah
tangga kita sendiri, kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap
istrinya atau pemukulan dan penyiksaan yang dilakukan oleh orang tua
terhadap anak mereka, dan sebaliknya yang sering terlengah dari fikiran kita
. ialah terjadinya pula kekerasan-kekerasan terhadap suami dalam berbagai
bentuk.
Jika di Indonesia tanggapan mengenai kekerasan dalam keluarga di
dalam rumah tangga sepi-sepi saja, ini tidak berarti bahwa kekerasan tersebut
tidak ada atau jarang terjadi, melainkan karena kejadian itu ada di balik dinding
rumah tangga, dan tidak semua korban tindakan kekerasan tersebut berani
melaporkannya kepada yang berwajib. Seperti yang disampaikan oleh
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBHu
WK) dalam makalahnya tentang : Tanggapan Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga terhadap Kekerasan dalam
Keluarga, yang diwakili oleh Ibu Nani Yamin, dalam seminar penanggulangan
penganiayaan dalam keluarga, tanggal 18 Mei 1989, adalah sebagai berikut;
"Yang lebih memprihatinkan lagi masalah kekerasan terhadap wanita
dianggap suatu kejadian yang biasa dalam rumah-tangga masing-masing
sehingga korban kekerasan tidak dapat diketahui secara pasti dan
mereka sendiri kebanyakan tidak tahu harus berbuat apa dalam
menghadapi masalah ini" (Nani Yamin, 1989:3).
Dari uraian tersebut di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa penganiayaan
dalam keluarga sering tidak sampai kepada yang berwajib dikarenakan adanya
rasa keengganan dan rasa malu apabila masalah rahasia keluarga tersebut
diketahui oleh umum.
"Apabila kekerasan terjadi pada suami, nampaknya para suami tidak
berminat untuk mempermasalahkannya karena menyangkut harga diri
mereka sebagai laki-laki. Yang kurang baiknya adalah bahwa akibat dari
kejadian-kejadian tersebut, sering para suami mencari jalan keluar yang
sering-sering merugikan semua pihak, (misalnya; jadi homo atau ke
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tempat lain). Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang selama ini masuk
ke Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga.
Begitu pula mengenai kekerasan pada anak-anak, masyarakat
menganggap hal tersebut adalah persoalan intern keluarga" (NaniYarnin,
1989:3).
Pada negara-negara yang telah maju perhatian kepada masalah kekerasan
terhadap wanita sudah sedemikian besarnya, banyak tanggapan-tanggapan
yang dimuat dalam surat kabar dan majalah tentang hal tersebut. Keadaan di
luar negeri perhatian terhadap masalah kekerasan terhadap wanita telah
direalisasikan dalam bentuk adanya Lembaga-lembaga yang memonitor
secara rutin adanya perlakuan kekerasan tersebut, juga memberikan bantuan
dan perlindungan bagi korban kekerasan.
"Mengenai bentuk Lembaga tersebut telah terbagai dalam beberapa tim;
tim yang menangani perlakuan kekerasan terhadap anak oleh orang
tuanya tim yang menampung pengaduan-pengaduan dari korban
kekerasan baik dalam bentuk melalui telpon (hot line) maupun konsultasi
langsung, dan juga tim yang memberikan perlindungan tempat tinggal
sementara bagi korban kekerasan. Dalam keadaan yang mendesak,
maka para pekerja tim tersebut dapat mengambil kebijaksanaan untuk
mengirim wanita-wanita yang mengalami perlakuan di luar batas tersebut
ke suatu tempat yang kadang-kadang dirahasiakan, atau secara terangterangan dilindungi di tempat yang diketahui oleh para suami. Bahkan
mereka yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat mengikuti latihanlatihan ketrampilan yang diselenggarakan di sana sebagai bekal untuk
dapat menghidupi diri sendiri Perhatian akan hak azasi manusia
sangatlah besar di negara yang sudah maju, sehingga anak kecil yang
dicubit oleh orang tuanyapun dapat mengadu pada polisi (Nani Yamin,
1989:4).
Keadaan umum di Indonesia yang dapat dibaca dari beberapa media
masa, majalah-majalah khusus wanita dan harian-harian surat kabar yang
memuat berita-berita yang sensasional, tampak tindakan kekerasan terhadap
wanita makin meningkat, seperti kasus Nyonya Diah Holidah yang telah
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dipotong tujuh oleh suaminya Agus Nasir telah menjadi topik pembicaraan oleh
masyarakat umum, terutama di kalangan kaum wanitanya. Hal ini
menimbulkan luapan emosional oleh kaum ibu rumah tangga betapa sadisnya
seorang suami yang telah dengan tega membunuh istrinya yang kemudian
mayatnya dipotong-potong menjadi tujuh bagian dan dibuang dalam tempat
yang berbeda. Contoh lain adalah Kasus Ari Hanggara yang telah dianiaya
oleh kedua orang-tuanya sampai akhirnya ia meninggal dunia di rumah sakit.
Dari beberapa contoh tersebut di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa,
bengisnya seorang suami telah tega menganiaya istri sah nya sendiri dan juga
betapa kejamnya orang tua menganiaya anak kandungnya sendiri. Dari sinilah
akan kelihatan gejolak-gejolak dalam rumah tangga semestinya tidak perlu
timbul, tetapi secara tidak terduga akan muncul permasalahan tersebut di
atas.

BAB III
SEBAB AKIBAT TIMBULNYA PENGANIAYAAN DALAM
KELUARGA DAN CARA PENCEGAHANNYA
1.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA PENGANIAYAAN DALAM
KELUARGA

Di dalam membicarakan faktor-faktor timbulnya penganiayaan dalam
keluarga penulis bagi dalam dua faktor yang sangat dominan, yaitu :
A.

Goyahnya Struktur Keluarga
Biasanya tindak kekerasan dalam keluarga bermula dari adanya konflik
yang tajam dan tidak terpecahkan yang berlangsung berlarut-larut, antara
kedua suami istri. Ada beberapa persoalan yang sering menimbulkan
konflik, yaitu:
a.

Permasalahan Ekonomi Keluarga

Dalam situasi ekonomi yang sedang goncang dalam suatu rumah
tangga sering kali menimbulkan perselisihan antara kedua suami istri
tersebut. Dalam kondisi seperti ini akan menimbulkan ketidakstabilan
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dalam kehidupan keluarga tersebut, apalagi bagi seorang istri yang hanya
menggantungkan nafkahnya dari suaminya, karena ia tidak bekerja.
Di sisi lain dengan melimpahnya harta juga dapat menimbulkan konflik
yang tajam, karena suami akan kawin lagi atau punya pacar gelap dan
lain sebagainya.
b.

Perbedaan dalam dorongan seksual

Adanya perbedaan dalam dorongan seksual antara suami istri dapat
merupakan gangguan dalam kebahagiaan perkawinan. Dengan timbulnya
permusuhan antara kedua suami istri akan mempengaruhi pula hubungan
seksualitas antara keduanya, mungkin istri menjadi frigid atau suami
menjadi impotent.
c.

Masalah perawatan cinta

Cinta dalam kehidupan keluarga masih terus memerlukan perawatan.
Suami istri harus sadar bahwa hubungan cinta kasih itu jika tidak dirawat
akan dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Antara suami
dan istri harus selalu menciptakan kasih sayang dan terus saling
berbalasan. Misalnya seorang istri sudah tidak memperhatikan lagi
penampilan dirinya, yaitu pada waktu di rumah mengenakan pakaian yang
kurang rapi di depan suaminya atau juga sebaliknya seorang suami sudah
tidak pernah lagi memperhatikan istrinya dengan rayu-rayuan yang
pernah dilakukan pada masa berpacaran dulu, dan lain sebagainya.
B.

Faktor Kepribadian
Penelitian dari Levinger, 1966, mengenai alasan yang dikemukakan
kaum wanita maupun pria untuk bercerai, 37 persen kaum wanita minta
bercerai karena penganiayaan fisik, 40 persen karena merana
diperlakukan kejam secara mental. Berpangkal tolak dari penelitian
tersebut di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa tindakan
penganiayaan adalah sangat dipengaruhi oleh faktor kepribadian orang
yang bersangkutan. Pribadi yang kurang dapat mengendalikan emosinya,
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biasanya menjadi kalap dan melakukan tindakan yang belakangan akan
disesali.
Penelitian dari Goode (1965) menemukan bahwa suami yang terlalu
dominan, yang ingin selalu dianggap benar dan kurang mampu
mengakomodasi pendapat istri, merupakan alasan kuat untuk
membuat istrinya minta cerai. Mungkin sikap dominan dan otoriter
berlebihan dapat berkembang menjadi sikap keras yang berlanjut
dengan konflik dan akhirnya menjadi penganiayaan. Memang dalam
suatu penelitian yang tidak dipublikasikan terlihat adanya
kecenderungan menurunnya mutu hubungan suami istri karena
antara keduanya sering berbeda pendapat, kurang saling pengertian
atau tidak dapat mengikuti jalan pikiran satu sama lain (Yaumil Agus
Achir, 1986).
Kasus lain adalah "Pemotongan Kelamin" suami yang dilakukan oleh
istrinya sendiri juga mewarnai dalam berita-berita di surat kabar.
Tindakan-tindakan semacam ini biasanya sangat terkait dengan watak
atau kepribadian yang buruk serta moral yang rendah.
2.

AKIBAT TIMBULNYA MENGANIAYAAN DALAM KELUARGA

Akibat dari tindakan penganiayaan dalam keluarga ini dapat penulis
uraikan dalam beberapa segi hukum, seperti m isalnya:
a.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 351; Akibat dari penganiayaan dapat diancam dengan pidana
penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak
tiga ratus rupiah (1); Jika perbuatannya mengakibatkan luka berat, yang
bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun (2); Jika
mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
( 3).
Pasal 353 : Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun (1); Jika menyebab-kan
luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh
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tahun (2); Jika mengakibatkan mati dipidana penjara paling lama sembilan
tahun (3).
Pasal 354 : Barang siapa melukai berat orang lain diancam, karena
melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama
delapan tahun (1); Jika mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan
pidana penjara paling lama sepuluh tahun (2).
Pasal 355 : Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (1); Jika
mengakibatkan mati dikenakan pidana penjara paling lama lima belas
tahun (2).
Pasal 356 (yang merupakan pasal khusus yang mengatur penga
niayaan dalam keluarga) berbunyi sebagai berikut : "Pidana yang di
tentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan
sepertiga : bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya
menurut undang-undang, istrinya atau anaknya".
b.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.

Pasal 19 d / Apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain merupakan
salah satu akibat timbulnya perceraian.
c.

Akibat lainnya

Akibat yang lain dari suatu penganiayaan ada juga yang masih
bertahan untuk hidup sebagai suami istri. Hal ini disebabkan karena si istri
secara fisik atau mental mampu mengadakan penyesuaian diri atau
karena istri tidak ada alternatif lain, kecuali harus bertahan karena tidak
mampu untuk hidup mandiri atau pertimbangan kepentingan anakanaknya.
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3.

CARA PENANGGULANGAN PENGANIAYAAN DALAM KELUARGA

Perkawinan adalah suatu lembaga sosial yang sakral. Sebenarnya bila
dilindungi dan dirawat maka lembaga ini berfungsi sangat positif bagi
kehidupan jasmani dan rohani anggotanya.
Percekcokan atau ketidak sepahaman dalam keluarga merupakan gejala
umum. Namun tidak berarti bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan
kekerasan.
Mengenai upaya penanggulangan penganiayaan dalam keluarga ada dua
macam cara, yaitu yang pertama bersifat represif dan yang kedua usaha yang
bersifat preventif.
Penanggulangan yang bersifat represif
Sebagaimana telah dikemukakan pada halaman sebelumnya bahwa
akibat dari penganiayaan dalam keluarga ada yang bercerai dan ada pula yang
bertahan. Baik yang bercerai maupun yang bertahan kedua tindakan tersebut
tidak dilarang baik oleh hokum nasional maupun oleh hukum agama.
Berdasarkan Undang-undang Perkawinan, seorang istri berhak menuntut
perceraian apabila suaminya melakukan kekejaman atau penganiayaan
terhadap dirinya.
Jadi penanggulangan penganiayaan yang bersifat represif adalah salah
satu cara yaitu: si istri dapat menuntut perceraian apabila suami telah
melakukan penganiayaan atau kekerasan lainnya yang menyakiti badan si istri.
Hal ini juga dibenarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang
merupakan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, dalam pasal 19 huruf d
yang mengizinkan adanya perceraian apabila salah satu pihak melakukan
kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain. Dengan
perceraian tersebut dimaksudkan terjadinya penganiayaan lebih lanjut dapat
dicegah, dan hal ini merupakan yang terakhir yang harus ditempuh.
Penanggulangan yang bersifat preventif
Upaya yang ideal untuk menanggulangi penganiayaan dalam keluarga
adalah tindakan yang bersifat preventif. Dalam usaha prefentif ini setiap
pasangan suami istri harus memahami:
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a.
b.
c.
d.
e.

Tujuan perkawinan.
Makna dan fungsi perkawinan.
Faktor yang menyebabkan perkawinan tidak bahagia.
Persoalan yang dapat menimbulkan konflik.
Upaya mengatasi persoalan.

Ad. a. Tujuan perkawinan
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa:
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang. Maha Esa. Untuk mencapai tujuan perkawinan
tersebut maka Undang-undang Perkawinan meletakkan prinsip-prinsip
mengenai syahnya perkawinan harus didasakan pada hukum agama
dan kepercayaannya masing-masing. Perkawinan harus dilakukan
oleh pria dan wanita yang telah dewasa. Poligami hanya
diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak. Kemudian dinyatakan pula bahwa hak dan kedudukan istri
adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam
kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat,
sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat
dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
Ad. b. Makna dan fungsi perkawinan
Mengenai makna dan fungsi perkawinan dapatlah penulis sajikan
di sini yaitu, untuk meraih kebahagiaan, melanjutkan keturunan dan
menyempurnakan kehidupan dalam mencapai keselamatan di dunia
dan akhirat (Surat Arrum ; 21 dan Al A raaf: 189 - 190). Ketiga fungsi
pokok tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
satu sama lain. Apabila kebahagiaan tidak terpenuhi, maka biasanya
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safah satu pihak atau keduanya akan mencari kebahagiaan di luar
rumah, ada yang positif dan ada pula yang negatif.
Demikian pula apabila yang tidak dipunyai adalah keturunan
maka biasanya menjadi alasan suami untuk kawin lagi dengan alasan
si istri tidak dapat memberikan keturunan. Padahal belum tentu
kemandulan itu datang dari pihak istri, kadang-kadang suami justru
yang mandul.
Ad. c. Faktor yang menyebabkan perkawinan tidak bahagia
Untuk mengetahui secara pasti apakah dalam suatu keluarga itu
bahagia atau tidak, sesungguhnya sulit untuk diketahui sebab
kebahagiaan itu sifatnya sangat abstrak, Orang luar mengira bahwa
suatu keluarga yang tenang dan tidak pernah bertengkar itu bahagia,
tetapi sebenarnya ketenangan tersebut diakibatkan karena masingmasing pihak apatis dan masa bodoh. Satu sama lain tidak ada
komunikasi dan sebagainya.
Ad. d, Persoalan yang dapat menimbulkan konflik
Ada beberapa persoalan yang sering menimbulkan konflik dalam
keluarga, yaitu:
Permasalahan ekonomi keluarga;
Perbedaan dalam dorongan seksual;
Masalah perawatan cinta;
Persoalan mertua dan saudara ipar.
Ad. e. Upaya mengatasi persoalan
-

Adanya saling pengertian antara suami istri dan anak-anak-nya,
Adanya rasa saling memiliki antara kedua suami istri beserta
anak-anaknya,
Adanya partisipasi antara anggota keluarga tersebut.
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BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari uraian tersebut dalam Bab-bab terdahulu, maka dapatlah penulis
simpulkan beberapa permasalahan pokok, yaitu :
1.

2.

3.

4.

5.
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Tindakan penganiayaan yang dilakukan di tengah-tengah keluarga, oleh
suami terhadap istrinya atau sebaliknya, dan yang dilakukan oleh kedua
atau salah satu orang tua terhadap anak-anak mereka, baik dengan
maksud mendidik atau memberi pelajaran dan mendisiplinkan apabila
menimbulkan luka-luka atau meninggalnya si teraniaya maka hal ini tetap
merupakan tindakan yang dapat dihukum sesuai dengan pasal-pasal
penganiayaan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.
Khusus penganiayaan dalam keluarga diatur dalam pasal 356 huruf ke 1
Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan pidana penjara
sepertiga lebih berat daripada penganiayaan biasa, penganiayaan yang
direncanakan, penganiayaan berat, penganiayaan berat yang
direncanakan serta penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban.
Penganiayaan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya menurut hukum
perkawinan adalah merupakan alasan yang sah untuk terjadinya
perceraian. Begitu juga penganiayaan anak oleh salah satu atau kedua
orang tuanya adalah sangat bertentangan dengan pasal 2 Undangundang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.
Banyak kasus-kasus penganiayaan dalam keluarga ini yang tidak sampai
kepada tangan yang berwajib, dikarenakan di samping tindakan
kekerasan ini terjadi di balik dinding rumah tangga, juga para istri atau
suami enggan melaporkan disebabkan rasa malu apabila urusan rumah
tangganya diketahui oleh orang lain.
Penganiayaan dalam keluarga ini muncul biasanya disebabkan oleh
beberapa faktor yang dominan, yaitu : faktor ekonomi keluarga yang
sedang goncang, perbedaan dalam dorongan seksual, masalah

6.

7.

perawatan diri dan sebab yang terakhir adalah masuknya pihak ketiga
dalam rumah tangga.
Akibat penganiayaan dalam keluarga menurut hukum pidana Indonesia
adalah dapat dipidananya pelaku penganiayaan tersebut dan menurut
Hukum Perkawinan Indonesia akan menimbulkan putusnya tali
perkawinan.
Cara penanggulangannya adalah dengan memberikan penyuluhanpenyuluhan hukum baik terhadap calon pasangan suami istri yang akan
melangsungkan perkawinan maupun juga kepada keluarga-keluarga
dalam suatu rumah tangga.

B. SARAN SARAN
1. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah tentang cara
penanggulangan penganiayaan dalam keluarga yaitu dengan
memperberat sanksi pidana penjara dari yang ada sekarang.
2. Perlu adanya penyuluhan-penyuluhan hukum kepada para calon suami
istri yang akan melangsungkan tali perkawinan sehingga mereka
mengetahui secara mendalam mengenai "Tujuan Perkawinan".
3. Dihimbau kepada para istri atau suami untuk tidak segan-segan melapor
kepada yang berwajib apabila di lingkungan keluarga-nya terjadi
penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan juga kepada
para tetangga terdekat apabila mengetahui di sekelilingnya terdapat suatu
penganiayaan dalam keluarga.
4. Hendaklah dihindari adanya perkawinan muda yang sering menimbulkan
kerawanan antara keduanya dalam hidup berumah tangga.
5. Perlunya dibentuk Lembaga-lembaga yang dapat menampung untuk
sementara korban penganiayaan yang sangat membutuhkan
perlindungan tersebut, sehingga korban menyadari bahwa sebagai Warga
Negara Indonesia yang merdeka, yang keberadaannya diakui dan dijamin
oleh Undang-undang, mengetahui bahwa tidak seorangpun berhak
menghakimi atau melakukan perbuatan penganiayaan walaupun itu
suaminya istrinya atau orang tuanya sendiri.
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6.

7.
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Perlu adanya ketrampilan yang khusus kepada para penyidik untuk
mengetahui secara dini tentang adanya penganiayaan dalam keluarga,
sehingga tidak menimbulkan akibat yang lebih fatal.
Perlu ditingkatkan peranan dan fungsi Badan Penasihat Perkawinan,
Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar masyarakat luas mengenal
eksistensi dari badan tersebut.
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TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
SEBAB DAN AKIBATNYA
Oleh :
Achmad Ubbe, S.H.

I.

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat TKRT)
akhir-akhir ini ramai dibicarakan orang. Pengumpulan data dan penelitian
khusus mengenai hal ini. Menurut catatan yang ada belum diadakan di
Indonesia, namun demikian dari kenyataan di sekitar kita dan pemberitaan
oleh media massa dapat diketahui bahwa tindak kekerasan dalam rumah
tangga mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya kejahatan
pada umumnya.
TKRT sebab dan akibatnya, sebagai penomena sosial akan dipelajari
dengan pendekatan multidisipliner yang dilatarbelakangi oleh beberapa
pemikiran, antara lain bahwa TKRT merupakan sisi hitam dari bangunan
keluarga (RT) yang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh peradaban dan
sistem nilai budaya baku yang hidup dalam masyarakat akan tetapi beberapa
bentuk tindak kekerasan dari anggota (RT) kepada anggota lain masih saja
terjadi di dalam masyarakat kita.
Sebagai gambaran pembanding membahas masalah ini, penulis akan
mengutip temuan dalam sebuah penelitian di Amerika yang mengatakan 3/4
wanita di Sana pernah mengalami kekerasan fisik dari partnernya...............
dan 1 dari 5 wanita tersebut mengalami peristiwa kekerasan berulang kali
dengan unsur kesengajaan. Khusus untuk anak dikatakan 10% dari anak-anak
di Amerika Serikat mempunyai pengalaman ditindak keras oleh orang tuanya
(Purnianti, 1991:6).
Sistem nilai yang mengatur bagaimana bertingkah laku dalam sebuah
perkawinan dan Rumah Tangga merupakan materi yang diajarkan oleh
agama. Semua agama mengatur keluhuran perkawinan dan kesucian tujuan
lembaga tersebut. Sistem nilai seperti ini tidak hanya dimonopoli oleh agama
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tapi juga tumbuh dan berkembang pula pada adat istiadat dan kebiasaan yang
berlaku. Lebih dari itu pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 mengatakan perkawinan
adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (RT) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kekukuhan sistem nilai dan kewibawaan lembaga perkawinan tidak hanya
menjadi perhatian sistem nilai agama, budaya dan UU Nomor 1 tahun 1974,
tetapi juga menjadi perhatian khusus dari hukum pidana seperti antara lain
tercantum dalam pasal 356 dan 307 KU H Pidana yang pada dasarnya
mengatur hal sebagai berikut. Pasal 356 mengatakan :
"Pidana yang ditentukan dalam 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah
sepertiga: Bila kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah
istrinya dan anaknya."
Selanjutnya pasal 307 mengatakan :
"Bila yang melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 305 adalah ayah
atau ibu anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306
dapat ditambah dengan sepertiga."
Pada uraian tersebut di atas tergambar secara ideal lembaga perkawinan
dan cara bertingkah laku yang diharapkan tumbuh dan berkembang dalam
kehidupan Rumah Tangga. Jikalau keadaan yang baik-baik itu tidak dapat
dicapai, sistem nilai dan perangkat peraturan yang ada memberi jalan dengan
perceraian. Sungguhpun demikian kenyataan menunjukkan keadaan yang lain.
Dalam kenyataan sehari-hari TKRT dalam banyak hal dan kejadian, masih
dianggap sebagai kepatutan demi menjaga kepentingan antara sesama dalam
Rumah Tangga yang bersangkutan, TKRT sering dipahami sebagai upaya
mendisiplinkan anggota Rumah Tangga yang dianggap tidak disiplin.
Kenyataan sehari-hari yang berhubungan dengan TKRT secara garis
besar dapat dicatat sebagai berikut:
1. Warga masyarakat pada umumnya masih melihat TKRT sebagai hal yang
wajar dan ia merupakan rahasia Rumah Tangga yang tidak patut
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dicampuri oleh pihak yang lain yang berada di luar Rumah Tangga yang
bersangkutan.
2. Warga masyarakat pada umumnya memiliki minat yang rendah untuk
melaporkan terjadinya suatu TKRT dan mereka enggan menjadi saksi
dalam proses peradilan.
3. Pada umumnya korban TKRT berada di pihak yang sulit dan lemah,
sehingga sebagian dari mereka tidak dapat membela diri atau mencegah
dan menanggulangi tindak kekerasan terhadap dirinya.
Akibatnya, mereka dalam keadaan siklus kekerasan yang membelenggu
dirinya dan memberi kemungkinan tindak kekerasan mengenai dirinya
berulang kali.
Kesenjangan antara nilai agama, budaya dan Hukum seperti terurai di atas di
satu sisi dengan kenyataan rendahnya kepedulian sosial dan tumpulnya
kontrol sosial warga masyarakat terhadap TKRT di pihak lainnya,
melatarbelakangi pemikiran dan pendekatan dalam mempelajari masalah
TKRT ini. Dengan latar belakang ini, tulisan ini dihadapkan pada masalah
pokok ; Faktor-faktor apa saja yang mendorong lahirnya tindak kekerasan itu;
siapa-siapa saja yang menjadi obyek dan subyek tindak kekerasan itu,
Pengenalan akan masalah ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk
mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat ditempuh dalam mencegah dan
menanggulangi akibat TKRT tersebut.
Langkah operasional yang dijalani untuk menjawab permasalahan
seperti tersebut di atas adalah penelitian perpustakaan. Data dan kenyataan
yang berkaitan dengan masalah akan diolah untuk membuat suatu gambaran
tindak kekerasan dalam rumah tangga. Gambaran tindak kekerasan dalam
sebuah rumah tangga akan ditekankan pada aspek penyebab terjadinya
tindakan itu dan akibat yang timbul dari sebab yang ada itu. Penggambaran
yang demikian dimaksudkan pula untuk mengenal akibat dan mengantisipasi
pencegahan dan penanggulangannya. Tulisan ini dapat dipergunakan sebagai
langkah awal dalam mempelajari dan meneliti tindak kekerasan yang sungguhsungguh terjadi dalam masyarakat kita.
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II.

BEBERAPA PENGERTIAN

Bagian ini akan diawali dengan penggambaran konsep yang terkait pada
masalah yang dibahas.
Pokok-pokok pikiran yang bersangkutan dengan hal ini dapat diikuti pada
uraian di bawah ini
A. Tindak Kekerasan
Dalam memahami masalah ini, akan dicoba menampilkan beberapa
pendapat. Purnianti (Kriminolog) mengatakan ada atau tidaknya tindak
kekerasan, tidaklah penting dipersoalkan dalam hal ini Bagi beliau tindak
kekerasan dianggap terjelma, bila ada unsur-unsur paksaan dalam suatu
tindakan. Dalam hal ini pelaku melaksanakan kehendaknya dan perlakuannya
itu tidak dikehendaki oleh subyek interaksinya. Perbuatan tersebut
menimbulkan akibat nyata dan dapat dibuktikan baik oleh orang awam maupun
ahli medis (Purnianti, 1991:2).
Uraian yang seirama dengan kutipan di atas diberikan oleh Sukiat
(Psikolog) yang mengatakan tindak kekerasan merupakan perbuatan yang
dilakukan oleh salah seorang anggota Rumah Tangga terhadap anggota
lainnya, yang menyebabkan rasa sakit yang berlebihan, baik secara pisik
maupun emosional dan kadangkala merusak tubuh serta kehidupan
kejiwaannya (Sukiat, 1991:2).
Nani Yamin (Yuris) melengkapi pemahaman kita terhadap pemikiran yang
berkaitan dengan tindak kekerasan. Beliau mengatakan bila kita mendengar
istilah kekerasan, maka yang segera terbayang dalam benak kita adalah
tindakan-tindakan yang menimbulkan bekas secara iisik. Kita sering
melupakan bahwa kekerasan sesungguhnya jauh lebih luas daripada sekedar
tindakan fisik itu. Berbagai tingkah laku yang sering muncul dalam Rumah
Tangga seperti memaki dengan kata-kata kasar, penyelewengan suami atau
isteri, tidak mau bertanggungjawab terhadap keluarga, termasuk pula dalam
kategori kekerasan yang sifatnya psikis dan sosial (Nani Yamin, 1991:3-4).
Kutipan-kutipan tersebut di atas memperlihatkan kepada kita bahwa
TKRT merupakan interaksi yang melibatkan beberapa unsur yakni pelaku
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(subyek) dan korban (obyek). Tindakan para pihak dapat berwujud mengenai
fisik, maupun tidak berwujud dan mengenai kehidupan sosial. Pada umumnya
tindakan ini berulang kali dilakukan dan dipaksakan oleh subyek serta tidak
diingini oleh obyek interaksinya.
B. Rumah Tangga
Seperti telah diuraikan pada awal tulisan ini, bahwa tindakan kekerasan
yang menjadi perhatian dari tulisan ini hanyalah tindak kekerasan yang terjadi
dalam sebuah Rumah Tangga. Perhatian terhadap Rumah Tangga dalam
kaitannya dengan tindak kekerasan di antara sesama anggotanya, merupakan
gejala yang menarik karena justru Rumah Tanggalah merupakan tempat yang
paling pertama seseorang melihat dan bahkan merasakan adanya kekerasan.
Di sini seorang anak manusia dapat belajar bahwa mereka yang mencintai
dirinya, kadangkala juga mereka itu memukul dan menyakitinya, Rumah
Tangga dengan demikian, menjadi tempat cinta dan kekerasan berasosiasi.
Hal ini berarti bahwa fungsi dan peranan sosial Rumah Tangga menjadi
penting dalam pembicaraan terhadap TKRT.
Dalam tulisan ini yang dimaksud Rumah Tangga, tidaklah sama dengan
keluarga seperti tertulis dalam pasal UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah dikutip di atas. Sebagai batasan keluarga dapat berarti
suatu kesatuan yang terdiri dari suami isteri yang terikat oleh satu perkawinan
dengan atau tanpa anak. Keluarga seperti ini, biasanya disebut keluarga inti.
Keluarga yang melibatkan adanya orang lain seperti mertua, ipar, adik,
keponakan, sepupu, pembantu rumah tangga dan sebagainya, biasanya
disebut keluarga batih. Sering pula kita mendengar keluarga yang terdiri dari
berbagai generasi, yang biasa disebut keluarga besar (Sukiat, 1991 :1 ; Lihat
juga pengertian Rumah Tangga menurut Darmafarata, 1991 : 1). Sedangkan
Rumah Tangga dalam Tulisan ini berarti adalah keluarga di mana anggotaanggotanya hidup dalam satu atap.
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III. OBYEK DAN SUBYEK TKRT
Ruangan ini akan diawali dengan gambaran mengenai siapa-siapa yang
memiliki kemungkinan paling besar subyek dan siapa pula yang sering menjadi
obyek dalam suatu TKRT. Wahyadi Darma brata dalam menanggapi hal ini,
mengemukakan pokok pikiran sebagai berikut:
1.

Tiap anggota Rumah Tangga mempunyai potensi menjadi subyek dalam
tindak kekerasan itu. Teristimewa sekali bagi mereka yang mempunyai:
a. Kepribadian inmatur (kurang matang);
b. Tendensi agresif dan tidak mampu memodifikasi dorongan
agresifnya;
c.

2.

Gangguan Jiwa.

Sedangkan kemungkinan menjadi obyek kekerasan pada umumnya
adalah anggota Rumah Tangga yang terlemah, baik sebagai obyek
langsung maupun sebagai obyek pengganti. Dan di samping itu anggota
Rumah Tangga yang menduduki posisi tergantung pada anggota Rumah
Tangga yang lainnya (Darmabrata, 1991:4).

Kutipan di atas mempersoalkan faktor-faktor yang dianggap berpengaruh
dalam hubungan timbal balik antara diktomi subyek dan obyek tindak
kekerasan dalam sebuah Rumah Tangga. Faktor-faktor ini meliputi baik
kepribadian, suasana kejiwaan maupun konsep-konsep tentang fungsi dan
peranan (sosial - ekonomi) masing-masing pihak dalam interaksi antar sesama
anggota dalam sebuah Rumah Tangga.
Gambar yang lengkap tentang segala sesuatu menyangkut faktor ini memang
belum tersedia, namun data subyek dan obyek TKRT menurut peranan dan
fungsi masing-masing pihak yang berkaitan dengan kasus pembunuhan,
penganiayaan dan perkosaan daiam Rumah Tangga di wilayah Polda Metro
Jaya, Tahun 1989 dan 1990 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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TABEL I
SUBYEK DAN OBYEK TKRT MENURUT
PERANAN DAN FUNGSI PIHAK-PIHAK
DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA
TAHUN 1989 DAN 1990

\

1990

19[89

Funasi
Subyek

No.

Peranan

Obyek

Obyek

Subyek

Bu-

Ani-

Per-

Bu-

Ani-

Per-

Bu-

Ani-

Per-

Bu-

Ani-

Per-

nuh

aya

kosa nuh

uya

kosa nuh

aya

kosa nuh

aya

kosa

1.

Suami

8

7

-

2

4

-

10

5

-

1

1

-

2.

Istri

2

4

-

8

7

-

1

1

-

10

5

-

3.

Ayah

1

1

-

1

5

-

2

3

3

2

1

-

4.

Ibu

12

1

-

-

-

-

12

5

-

1

-

-

5.

Anak

1

5

-

13

2

-

3

1

-

14

8

3

6.

Kakak

1

-

-

5

I

-

1

1

1

3

3

-

7.

Adik

5

1

-

1

-

-

3

3

-

1

1

1

8.

Majikan

1

6

4

1

-

-

-

6

3

-

1

-

9.

P.R.T.

1

-

-

1

6

4

-

1

-

-

6

3

32

25

4

32

25

4

32

26

1

32

26

7

J u m la h

Sum ber: Telah diolah sesuai dengan Kebutuhan (El-Hakim, 1 9 9 1 :9 ).

Semua peranan yang ada dalam Rumah Tangga diminta melakukan
fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab menurut sistem nilai yang ada.
Akan tetapi dalam kenyataan, banyak di antara kita yang gagal mewujudkan
harapan-harapan itu. Tabel di atas memperlihatkan beberapa hal antara lain.
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1.
2.

3.

Tidak semua peran yang tercatat berpotensi menjadi subyek dan obyek
pada tindak kekerasan tertentu.
Potensi menjadi pembunuh (subyek) tahun 1989 dan 1990 tergambar
pada uraian di bawah ini:
- Ibu (Tahun 1989/1990
= 12/12 kasus)
- Suami (Tahun 19S9/1990 = 8/10 kasus)
- Adik (Tahun 1989/1990 = 5/3 kasus)
- Anak (Tahun 1989/1990 = 1/3 kasus)
Potensi menjadi korban (obyek) pembunuhan untuk tahun yang sama
masing-masing adalah:
- Anak (Tahun 1989/1990 = 13/14 kasus)
- Isteri (Tahun 1989/1990 = 8/10 kasus)
- Kakak (Tahun 1989/1990 = 5/3 kasus)

Uraian selanjutnya akan ditujukan kepada bentuk-bentuk tindak kekerasan
dalam sebuah Rumah Tangga berdasarkan data yang tercatat pada Polda
Metro Jaya menyangkut tiga jenis kasus:
1. Pembunuhan
1.1. Suami terhadap Isteri
1.2. Isteri terhadap Suami
1.3. Ayah terhadap Anak
1.4. Anak terhadap Ayah
1.5. Ibu terhadap Anak
1.6. Anak terhadap Ibu
1.7. Adik terhadap Kakak
1.8. Kakak terhadap Adik
1.9. Anggota keluarga terhadap Pembantu Rumah Tangga
1.10. Bayi
1.11. Bunuh diri.
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2. Penganiayaan
2.1. Suami terhadap Isteri
2.2. Isteri terhadap Suami
2.3. Anak terhadap Anak
2.4. Anak terhadap Ayah
2.5. Ibu terhadap Anak
2.6. Anak terhadap Ibu
2.7. Adik terhadap Kakak
2.8. Kakak terhadap Adik
2.9. Anggota keluarga terhadap Pembantu Rumah Tangga.
2.10. Campuran.
3. Perkosaan
3.1. Ayah terhadap Anak Putrinya (Kandung/Tiri - K/T).
3.2. Suami terhadap Adik/Kakak Ipar
3.3. Kakak terhadap Adik
3.4. Anggota keluarga terhadap Pembantu Rumah Tangga
3.5. Campuran.
Gambaran terhadap bentuk-bentuk kekerasan menurut tiga jenis kasus itu
dapat dilihat pada tabel II dan III (terlampir). Berdasarkan data pada tabel
tersebut dapat dicatat beberapa hal
a. Suami sebagai pelaku kekerasan terhadap isteri sendiri adalah (Tahun
1989-1990= 15-15) 30 kasus.
b. Sedangkan isteri sebagai pelaku terhadap suami sendiri adalah (Tahun
1989- 1990 = 6 -2 ) 8 kasus.
c. Orang tua sebagai pelaku kekerasan terhadap anaknya adalah (Tahun
1989-1990 = 5 -1 4 ) 19 kasus.
d. Anak sebagai pelaku terhadap orang tuanya adalah (Tahun 1989 -199 0 =
6 -4 ) 10 kasus.
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e. Ibu yang menjadi pembunuh terhadap bayinya adalah (Tahun 1989 -1990
= 10-11) 21 kasus.
f. Majikan sebagai pelaku kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga
adalah (Tahun 1989 -1990 = 11 - 9) 20 kasus.
g. Pembantu Rumah Tangga terhadap majikan adalah (Tahun 1989 - 1990 =
1 -1 )2 kasus.
Bentuk-bentuk kekerasan tersebut di atas pada dasarnya hanya meliputi
kekerasan fisik dan fisik bersama emosional terutama pada kasus perkosaan.
Namun dalam masyarakat ditemukan juga bentuk kekerasan sosial dan
ekonomi yang membuat obyek menjadi sangat menderita.
Kekerasan yang terakhir ini kadangkala menjelma menjadi penelantaran oleh
anggota keluarga kepada anggota lainnya, seperti Ibu anak atau suami kepada
Istri dan Anak. Bentuk-bentuk penelantaran anak khususnya dibahas oleh
Herkutanto (Ahi Forensik). Penelantaran anak menurut beliau adalah kelalaian
dalam memberikan kebutuhan hidup seorang anak. Faktor utama yang
menentukan adanya penelantaran ini adalah keadaan serba kurang dan tidak
sesuai dengan kemampuan menyangkut perawatan kesehatan, pemberian
makanan, pakaian, penimahan dan pengawasan (Herkutanto, 1991:3).
IV. SEBAB DAN AKIBAT TKRT
Uraian di atas memperlihatkan kepada kita bahwa ada banyak faktor yang
turut berinteraksi melahirkan (pembagian) subyek dan obyek TKRT. Faktor
tersebut boleh jadi menjadi sebab atau pemicu terjadinya tindak kekerasan
atau faktor tersebut merupakan sebuah akibat dari suatu sebab. Pada ruangan
ini sebab dan akibat TKRT dapat diketahui dengan memperhatikan beberapa
hal.
A. Faktor-faktor Penyebab TKRT
Secara garis besar faktor penyebab TKRT dapat dipelajari, pertama-tama
dari sudut pihak-pihak yang mengadakan interaksi dan kedua adalah dari segi
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fungsi sosial sebuah Rumah Tangga. Adapun gambaran mengenai hal ini
dapat dilihat pada uraian dibawah ini.
1.

Anggota sebuah Rumah Tangga dalam melakukan interaksinya tampil
sebagai individu dengan karakter dan perilaku sendiri. Nani Yamin dalam
membahas sebab TKRT menitikberatkan penilaian pada faktor-faktor
internal dan eksternal yang berpengaruh pada diri seseorang (Nani, 1991
: 8 - 9). Kedua faktor tersebut akan diuraikan di dalam catatan di bawah
ini.
1.1. Faktor internal yang menyebabkan seorang melakukan TKRT.

Menurut Sukiat tindak kekerasan dalam sebuah Rumah Tangga disebabkan
oleh tingkah laku agresif masing-masing anggota. Tingkah laku agresif ini
dapat mencakup tingkah laku menyerang, menyakiti malahan membunuh.
Tingkah laku agresif menurut tujuannya dapat dibagi menjadi dua bagian
yaitu:
1.
2.

Tingkah laku agresif yang bertujuan membahayakan atau mencelakakan
pihak lain.
Tingkah laku agresif yang bertujuan mencapai keinginan dan memenuhi
kebutuhan.

Selanjutnya beliau memilah-milah tingkah-tingkah laku agresif dalam
beberapa bentuk:
1. Tingkah laku fisik
1 .1 . Tingkah laku agresif fisik aktif.
1.1.1. Langsung, misalnya memukul, menusuk dan menembak,
1.1.2. Tidak langsung, misalnya menaruh ranjau, menyewa pem
bunuh bayaran dan mengaliri pagar dengan aliran listrik.
1 .2 . Tingkah laku agresif fisik pasif.
1.2.1. Langsung, misalnya mogok, duduk dan menghalanghalangi orang lain agar maksudnya tidak tercapai.
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1.2.2. Tidak langsung, misalnya menolak melakukan sesuatu dan
menunda-nunda pekerjaan.
2.

Tingkah laku agresif verbal.
2.1. Aktif
2.1.1. Langsung, misalnya menyindir dengan kata-kata yang
menyakitkan hati.
2.1.2. Tidak langsung, seperti gosip dan humor.
2.2. Pasif
2.2.1. Langsung, misalnya menolak memberi jawaban dan menolak
berbicara (bungkam seribu basa).
2.2.2. Tidak langsung, seperti tidak berterus terang (Sukiat, 1991 :
2).

Pendapat seperti tersebut nampak pula pada pernyataan Wahyadi
Darmabrata yang mengatakan kekerasan merupakan manifestasi dari
dorongan agresif. Sedangkan dorongan agresif merupakan salah satu dari
berbagai macam instink yang terdapat pada mahluk hidup. Ditambahkan oleh
beliau bahwa bagi mereka yang bergerak dalam ilmu perilaku binatang, instink
diartikan sebagai pola perilaku dari suatu mahluk, yang terutama didasari oleh
faktor-faktor yang diturunkan, sehingga diperlukan proses belajar (Darmabrata,
1991:1).
Kalau pendapat tersebut dilihat dari sudut teori pertingkatan jiwa Plato
dan Artistoteles sebagaimana dikutip oleh Alisahbana, yang menyatakan
tingkatan jiwa manusia terdiri dari tingkat vital, tingkat hati dan tingkat akal
(Alisahbana, 1986 : 36), maka manusia yang hanya hidup pada tingkat vital
saja belumlah manusia penuh. Manusia harus hidup atas sekaliannya secara
serempak. Selanjutnya beliau berkata perbedaan antara ego pada tingkat akal
dan dorongan hidup instink pada tingkat vital adalah, bahwa ego itu
merupakan kesadaran dalam bentuk yang paling maju yang dapat sadar bukan
hanya tentang sekitarnya tetapi juga tentang kesadarannya sendiri. Akan tetapi
pada tingkat vital si individu hanya sadar akan keperluan dan perasaannya.
Tingkat hati terletak antara keduanya : Si individu sadar mempunyai identitas,
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tapi belum sadar akan kenyataan, bahwa identitasnya itu sebagian besar
adalah identitas sosial (Alisahbana, 1986:50).
Sumbu perilaku kekerasan dalam Rumah Tangga selanjutnya akan
diidentifikasi dengan memperhatikan ciri karakter baik suami maupun isteri
yang terlibat dalam TKRT. Hofeller seorang peneliti hidden Crime/privat crime
di Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Fentiny Nugroho dan B. Yuliarto
Nugroho mengemukakan beberapa Tipe Kepribadian suami yang memiliki
kecenderungan besar menjadi suami pemukul dan kecenderungan lain yang
membuat seorang isteri menjadi terpukul oleh suaminya (Nugroho, 1991 : 29 31). Hal ini dapat dilihat pada uraian di bawah ini.
1.

Karakteristik laki-laki yang cenderung memukul isteri
1.1. Latar belakang Rumah Tangga.
1.1.1. Laki-laki yang sering mengalami atau melihat ibunya dianiaya
oleh ayahnya.
1.1.2. Laki-laki yang salah satu orang tuanya kecanduan alkohol.
1.1.3. Laki-laki yang tumbuh dan berkembang di dalam Rumah
Tangga yang hubungan antara anggotanya tidak sehat.
1.2. Kepribadian
1.2.1. Laki-laki yang selalu merasa tidak aman dan memiliki
kecemburuan yang keterlaluan terhadap isterinya.
1.2.2. Laki-laki yang memiliki kemampuan komunikasi verbal yang
rendah sehingga ia tidak dapat mengekspresikan emosinya
secara verbal.
1.2.3. Laki-laki yang sangat dominan dalam kehidupan Rumah
Tangganya, sehingga semua keputusan yang menyangkut
kehidupan keluarga harus datang dari pihaknya. Dan ia
pulalah yang mengawasi pihak lain dalam pelaksanaan
keputusannya.
1.2.4. Laki-laki yang berkepribadian ganda.
Di luar keluarga ia tampil dengan ramah, menarik dan baik
hati, sehingga tidak mudah dipercaya kalau pernah melakukan
pemukulan terhadap isterinya.
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1.2.5. Laki-laki yang pasif dan tidak tegas di luar rumah, la bahkan
tidak bicara apa-apa, walaupun merasa dieksploitir.
la pintar memendam amarah dan frustrasinya sehingga ia
pulang, tapi di rumah, ia keras bila ada hal yang sedikit saja
mengancam statusnya.
2.

Karakteristik Wanita yang cenderung dipukul oleh suaminya
2.1. Penghargaan yang rendah terhadap diri sendiri apapun pengalaman
masa kecilnya, tampak mereka tidak tumbuh dengan harga diri yang
tinggi. Perasaan tersebut kemudian membuatnya rapuh terhadap
serangan kata-kata suaminya. Ketika kekerasan yang lebih bersifat
emosional ini meningkat, sulit baginya untuk tidak mempercayai katakata suaminya bahwa ia tidak berharga dan tidak mampu. Akhirnya
ia mungkin sampai pada kesimpulan bahwa ia tidak berhak pada
kehidupan yang lebih baik dan ia pun menghentikan usahanya untuk
memperbaiki situasi.
2.2. Penganut model tradisional mengenai peran berdasarkan jenis
kelamin. Kecenderungan wanita yang menjadi korban untuk
memenuhi image kefemininan yang tradisional; mereka melihat
dirinya sebagai isteri dan ibu daripada sebagai individu. Mereka
percaya bahwa, ia harus patuh, tunduk dan selalu memaafkan
kesalahan suaminya. Karena ketergantungan pada suami begitu
tinggi, mereka juga merasa bahwa kehidupan sendiri merupakan
ancaman dan mereka merasa bahwa keberhasilan perkawinan
merupakan cermin dari harkat mereka sebagai manusia. Perceraian
bagi mereka merupakan ancaman dari segi ekonomi, noda sosial
dan merupakan kegagalan pribadinya.
2.3. Ketidakmampuan menahan rasa marah. Dari kalangan ini, dikenal
wanita-wanita yang sulit mengungkapkan rasa marah secara
langsung dan tepat. Bahkan kadang-kala ada di antara mereka
menjadi marah kepada diri sendiri. Kebanyakan yang beranggapan
demikian dibesarkan dengan keyakinan bahwa mempertunjukkan
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rasa marah adalah tidak baik. Namun amarah yang terus menerus
terpendam ini bisa melahirkan depresi. Adapun dari kalangan ini,
yang tidak bisa menunjukkan perasaan sebenarnya, akhirnya tanpa
disadari "membalas dendam" dengan tidak mempedulikan suami.
2.4. Kurangnya perhatian pada diri sendiri, wanita-wanita dari kalangan
ini mempunyai kecenderungan menaruh kepentingan orang lain di
atas kepentingan diri sendiri. Umumnya wanita dari kalangan ini
membiarkan dirinya dipukul bertahun-tahun. Akan tetapi begitu
anaknya mulai dianiaya, ia akhirnya meninggalkan rumahnya. Wanita
dari kalangan ini tidak merasa berhak untuk hubungan yang tanpa
kekerasan, tapi mereka tidak dapat menerima jika anaknya disakiti.
1.2. Faktor-faktor Eksternal yang menyebabkan seorang melakukan TKRT
Berdasarkan pada kutipan-kutipan di atas diperoleh kenyataan bahwa
TKRT tidak hanya didominasi oleh faktor internal seperti instink, kepribadian,
motivasi dan kemarahan yang tidak terkendali, tapi juga oleh sekalian dan
serempak dengan faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi dan nilai lain dari
masing-masing anggota Rumah Tangga. Faktor yang disebut terakhir ini akan
menjadi perhatian dari bagian ini dan dianggap sebagai faktor eksternal yang
menyebabkan seseorang melakukan TKRT.
Pada saat kita membicarakan kesenjangan antara nilai sosial yang baku
dengan kenyataan sehari menyangkut TKRT pada bagian pertama tulisan ini,
kita telah mengetahui bahwa ada perbedaan yang mencolok antara harapan
dan kenyataan tentang tindak kekerasan dalam sebuah Rumah Tangga.
Kenyataan-kenyataan itu menunjukkan betapa rendahnya kepedulian sosial
terhadap masalah tersebut. Keadaan ini menjadi semakin parah karena kontrol
sosial yang menegakkan hukum terhadap TKRT belum berjalan sesuai dengan
yang diharapkan.
Nani Yamin mengatakan faktor eksternal adalah faktor di luar diri si
pelaku kekerasan. Masalah yang berada di luar diri pelaku dapat menimbulkan
frustasi seperti kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan isteri
atau suami, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan
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obat. Faktor lingkungan lain seperti stereo tipe bahwa pria adalah tokoh yang
dominan, tegar dan agresif, sedangkan wanita harus bertindak pasif, lemah
lembut dan mengalah (Yamin, 1991 :9).
Kenyataan ini dapat menjadi serius karena kebanyakan isteri berusaha
menyembunyikan masalah kekerasan dalam Rumah Tangganya karena
merasa malu pada sekitar dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah
tangga.
Masalah-masalah ekonomi yang diperkirakan dapat menjadi pendorong
TKRT adalah kurang nafkah, boros, kikir, mencuri harta suami, tidak
bertanggung jawab, malas, lama tidak pulang, menghabiskan harta orang tua,
sakit bertahun-tahun, gila dan ingin mewah. Hal ini pula oleh Baihaqi
diidentifikasi sebagai motif sebab suatu perceraian di Kecamatan Mutiara dan
Jaya di Daerah Istimewa Aceh (Baihaqi, 1977:157).
2.

Sebab TKRT dari fungsi sosial sebuah Rumah Tangga

Apabila kita mencoba melihat sebab-sebab TKRT dari sudut fungsi sosial
Rumah Tangga dapat kita melihat bahwa seringkali sebuah tindak kekerasan
terjadi karena Rumah Tangga dalam menjalankan fungsi sosialnya melibatkan
banyak faktor yang menurut konteks dan fungsinya dapat mengandung
pengertian yang berbeda dari masing-masing anggota Rumah Tangga yang
bersangkutan. Pumianti dalam hal ini mencatat beberapa faktor yang selalu
ada, bilamana Rumah Tangga bergerak melakukan fungsi sosialnya. Faktorfaktor tersebut: 1. Waktu; 2, Kegiatan; 3.Kepuasan yang bersifat subyektif; 4.
Hak mempengaruhi; 5. Umur dan Jenis kelamin; 6, Ketidak seimbangan; 7.
Sifat tertutup/Pribadi; 8. Ketergantungan; 9. Tingkat Stres yang tinggi
(Pumianti, 1991:3-4). Bagaimana hal ini dapat menimbulkan kekerasan dapat
dilihat pada uraian dibawah ini:
2.1. Waktu
Semua kegiatan Rumah Tangga dilakukan dalam waktu ter
tentu. Oleh karena itu waktu yang terpakai untuk berinteraksi sangat
tinggi. Dalam keadaan seperti itu kesempatan munculnya sikap tidak
setuju atau konfrontasi cenderung menimbulkan kekerasan.
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2.2. Kegiatan
Kegiatan Rumah Tangga beraneka ragam, mulai dari yang
rutine teratur seperti memelihara anak, melayani anggota Rumah
Tangga sampai pada mengisi waktu luang dan istirahat. Hal ini dapat
menimbulkan apa yang disebut dispute.
2.3. Kepuasan yang bersifat subyektif
Di antara anggota Rumah Tangga hampir tidak ada atau jarang
yang mempunyai keinginan, kepuasan yang sama. Hal ini boleh jadi
menimbulkan konflik dan menimbulkan kekecewaan pada satu pihak
serta memuaskan pihak yang lain.
2.4. Hak mempengaruhi
Dalam sebuah Rumah Tangga, biasanya ada anggota yang
berkuasa dan berhak memberi pengaruh pada nilai, sikap dan
tingkah laku anggota-anggotanya. Kegagalan terhadap harapan
tersebut, dapat menimbulkan salah pengertian dan memperkuat
terjadinya konflik.
2.5. Umur dan jenis kelamin
Anggota sebuah Rumah Tangga terkadang terdiri dari pria dan
wanita, anak-anak dan orang dewasa, Perbedaan-perbedaan ini
dapat menjelma menjadi konflik, dari yang berusia lanjut dengan
muda atau laki dengan wanita.
2.6. Ketidakseimbangan
Hubungan antar anggota dalam sebuah Rumah Tangga
seringkali merefleksikan, bahkan mewujudkan ketidakseimbangan
sosial. Peranan dan tanggung jawab, sering dituntut sehubungan
dengan umur dan jenis kelamin daripada kepentingan dan minat
individu.
2.7. Sifat tertutup/Pribadi
Kepercayaan dalam budaya bahwa apapun yang terjadi adalah
pribadi sifatnya, tidak perlu diketahui orang lain, bukan menjadi
kepentingan pihak luar dan juga ada di luar pengawasan pihak luar.
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2.8. Ketergantungan
Adalah relatif sukar bagi anggota Rumah Tangga meninggalkan
kelompok sosial, meski situasi kekerasan dihadapi dalam kehi
dupannya (anak terhadap orang tuanya, isteri terhadap suami/
sebaliknya tergantung secara ekonomi, sosial dan emosional).
Demikian pula pembantu dan majikan yang begitu berkuasa atas
kehidupan ekonominya.
2.9. Tingkat Stres yang tinggi
Perubahan struktur sosial ekonomi dalam masyarakat acapkali
mempengaruhi kehidupan Rumah Tangga umumnya. Hal sama
dapat meningkat dan menuju konflik dan berakhir dengan kekerasan
(pengangguran, bangkrut, sakit dan lain-lain).
B. AKIBAT DAN PENGARUH TKRT
Dalam bagian ini akan digambarkan akibat TKRT, baik yang menyangkut
fisik, psikis maupun terhadap perkawinan sebagai ikatan lahir dan bathin
antara suami dan isteri. Identifikasi akibat fisik dan psikis dapat dilihat pada
uraian di bawah ini.
1.

2.
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Kekerasan fisik dapat meliputi
1. Penganiayaan;
2. Pembunuhan;
3. Bunuh diri.
Kekerasan psikis m eliputi:
2.1. Kekerasan psikis yang dilakukan suami kepada isterinya:
2.1.1. Suami menyeleweng dengan wanita lain.
2.1.2. Suami pulang selalu larut malam dengan alasan tidak jelas
dan dibuat-buat.
2.1.3. Suami menyerahkan seluruh tanggung jawab Rumah Tangga
kepada isteri atau anggota keluarga lainnya.
2.1.4. Suami berbicara keras dan menghina isterinya atau anggota
keluarga lainnya.

2.1.5. Suami selalu mengancam menceraikan isterinya.
2.1.6. Suami menteror isterinya dengan ancaman akan bunuh diri
atau membunuh isterinya.
2.2. Kekerasan psikis yang dilakukan isterinya kepada suam i:
2.2.1. Isteri yang mendiamkan suami dalam beberapa waktu
lamanya.
2.2.2. Isteri yang sengaja menyeleweng sebagai pembalasan atas
tindakan penyelewengan suaminya.
2.2.3. Isteri yang sering memaki suami, anak-anak atau anggota
Rumah Tangga lainnya.
2.2.4. Isteri yang tidak mau bertanggung jawab dan menyerahkan
segala urusan Tumah Tangga kepada pembantu.
Pada uraian di atas akibat psikis mencakup pula akibat ekonomi seperti
tidak bertanggung jawab, kurang nafkah, sedangkan akibat sosial ialah
pendidikan dan pembinaan anak dan anggota keluarga lain yang ada dalam
Rumah Tangga tersebut mengalami gangguan, dan perkawinan dapat putus.
Akibat yang paling buruk dari TKRT adalah terulangnya tindak kekerasan
dalam waktu-waktu yang lain. Menurut Nicarthy seperti telah dikutip oleh
Nugroho pengulangan terjadi karena:
1.
2.
3.

Pemukulan dapat mengalami motivasi wanita untuk berespons, la menjadi
pasif.
la menjadi tidak peduli apakah responsnya akan menimbulkan akibat
buruk atau baik,
la merasa begitu tidak berdaya, la tidak yakin bahwa apapun yang
dilakukannya dapat mengubah situasi (Nugroho. 1991:16).

Pengulangan tersebut terjadi dalam sebuah siklus kekerasan bermula pada
hubungan romantis dalam bulan madu suami-isteri. Kemudian ketegangan
mulai berkembang (tahap I), meningkat pada tingkat tertentu, yang akhirnya
menjadi tindak kekerasan (Tahap 2), dan kemudian diakhiri penyesalan yang
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mendalam, hingga rasa sayang timbul dan muncullah tahap bulan madu
(Tahap 3). Kemudian siklus ini berulang lagi (Nugroho, 1991:17).
V. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TKRT
A. Pencegahan TKRT
Tindak kekerasan dapat dicegah dengan menyalurkan dorongan agresi
kepada hal-hal yang positif. Wahyadi Darmabrata menyatakan manusia dapat
berubah melalui pengembangan diri dan kepandaian sejalan dengan
peningkatan umur.
Melalui proses belajar, seseorang menambah kecanggihan dirinya dengan
mengambil ilmu dari pengalaman yang diialuinya sepanjang perjalanan
hidupnya. Dengan adanya pematangan dan proses belajar ini, manusia
menjadi mampu memodifikasi penyaluran dorongan instink umumnya dan
dorongan agresi khususnya yang ada pada dirinya, la menjadi mampu
menahan diri atau mengubah agresi menjadi prilaku lain yang lebih halus,
berbudaya atau bentuk-bentuk lain yang dapat diterima masyarakat.
Selanjutnya beliau mengusulkan bentuk-bentuk penyaluran yang m eliputi:
a)

b)

c)
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Dorongan agresi yang awalnya berupa dorongan untuk menyerang
dan menghancurkan secara fisik diubah menjadi bentuk lain. Agresi
fisik yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan siksaan fisik diubah
menjadi siksaan mental, seperti mendiamkan, memberi kedudukan
atau pekerjaan yang justru tidak disukai obyek agresi.
Dapat pula agresi fisik melalui serangan tangan dan kaki, diubah
menjadi agresi oral melalui mulut, seperti umpatan, makian dan
kutukan. Dan bentuk yang lebih halus seperti teguran atau sindiran,
menjadi bentuk yang logis dan teknologi canggih seperti kritikan
tertulis dan surat kaleng.
Lawakan, lelucon atau humor dapat dianggap sarana penyaluran
dorongan agresi yang menyenangkan. Bahkan agresi dapat diubah
dan diputar balik, seperti kebencian, hasrat menghancurkan diubah
dan diganti menjadi pujian, perhatian dan kasih sayang.

Pencegahan dapat pula dilakukan dengan mengubah bukan pada model
penyaluran, tapi pada obyek agresi seperti:
a)

Benda kepunyaan obyek atau benda lain yang disenangi, situasi dan
keadaan tertentu dapat dipergunakan sebagai pengganti obyek,
sebagai sasaran penyaluran agresivitas.
b) Orang dapat pula "membohongi diri" dengan menyalurkan dorongan
agresi dalam bentuk khayal, atau mengganti tuntutan kepuasan
dorongan agresi dengan kepuasan lain dan dengan berbagai macam
kegiatan seperti olah raga, membaca, ngobrol (Darmabrata, 1991 :2
- 3).
c) Tak kalah pentingnya adalah bersabar dan berdoa melalui iman dan
taqwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Pencegahan seperti tercantum dalam kutipan di atas tidak akan berhasil
tanpa motivasi dan partisipasi aktif, tidak hanya pihak-pihak, tapi juga anggota
Rumah Tangga tersebut. Nani Yamin mengatakan kerjasama di antara seluruh
anggota Rumah Tangga mutlak diperlukan, agar pola interaksi yang selama ini
teijadi dapat diubah menjadi lebih positif lagi (Nani Yamin, 1991:12).
Pencegahan TKRT melalui usaha-usaha tersebut di atas dapat dilengkapi
dengan upaya lain. Sukiat menyatakan kekerasan dalam Rumah Tangga dapat
dicegah dengan menghindari penyebab terjadinya tingkah laku agresif.
Khususnya tingkah laku agresif yang menyebabkan tindak kekerasan di dalam
Rumah Tangga antara lain melalui penyuluhan kesadaran hukum, agar
anggota Rumah Tangga berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku,
penyuluhan bina lingkungan, yang melibatkan masyarakat secara aktif bila
terjadi TKRT di lingkungan di mana mereka tinggal.
Usaha-usaha tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan berstruktur yang
berupa Seminar, Ceramah, Diskusi, pada waktu arisan, pertemuan warga.
Dapat juga dilakukan melalui media massa cetak, elektronik, bisa pula
diintegrasikan dalam pendidikan formal atau pendidikan masyarakat atau
kegiatan kemasyarakatan lainnya (Sukiat, 1991:3).
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B.

Penanggulangan TKRT

Setiap orang yang hidup dalam masyarakat mengharuskan anggotaanggotanya untuk bertingkah laku sesuai dengan nilai sosial budaya dan
hukum yang hidup dan ditetapkan bersama dalam kelompok tersebut.
Mengikuti dan menunaikan dorongan agresi dan instink lainnya secara lugas
dan terbuka merupakan larangan dan tabu. Setiap warga masyarakat,
diharuskan menyalurkan dorongan tersebut, secara wajar, patut dan dapat
diterima oleh umum.
Pelanggaran terhadap norma sosial berakibat penjatuhan sanksi, baik
terhadap fisik maupun psikis, berupa pengucilan dari kehidupan sosial, Namun
demikian ada di antara kita yang gagal memodifikasikan dorongan agresinya
menjadi tingkah laku yang baik. Kegagalan melakukan modifikasi ini dapat
ditanggulangi dengan beberapa cara. Menurut Wahyadi Darmabrata langkahlangkah penanggulangannya adalah memastikan adanya kekerasan dan
menemukan obyek kekerasan; menemukan subyek kekerasan; dan sekaligus
menunjukkan problema pada subyek maupun pada seluruh keluarga;
Menyelesaikan problema subyek atau keluarga dan usaha pemantauan dan
mempertahankan stabilitas keluarga selanjutnya (Darmabrata, 1991:5).
Bilamana usaha-usaha penanggulangan secara psikologi seperti telah
dikutip di atas tidak berhasil dan kekerasan yang terjadi sudah sangat
membahayakan, maka upaya hukum perlu dilaksanakan. Namun cara ini
biasanya tidak terlalu mudah, apabila isteri-isteri yang masih tergantung pada
suami secara ekonomi ataupun emosional. Mereka biasanya tidak berani
mengajukan gugatan perceraian karena alasan ekonomi dan pendidikan anakanak. Penanggulangan TKRT dapat dilakukan, apabila pihak yang terlibat mau
minta bantuan sedini mungkin dan memiliki keinginan dan sungguh-sungguh
berusaha mengubah tingkah lakunya.
VI. KESIMPULAN
Berdasarkan pada uraian di atas dapat dicatat beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
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1.

TKRT merupakan tingkah laku yang tidak sesuai dengan nilai sosial
budaya baku yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian TKRT tetap
terjadi dan nampak nyata dalam pergaulan hidup sehari-hari. Di sini
terlihat bahwa ada kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa
yang sungguh-sungguh terjadi dalam masyarakat.
Dengan demikian masalah TKRT tidak hanya meliputi masalah sosial
budaya tapi juga merupakan masalah etik moral, hukum dan pendidikan.
2. Sebab TKRT meliputi tidak hanya faktor emosi, motivasi dan kepribadian
masing-masing anggota Rumah Tangga, tetapi juga faktor dari luar
seperti ekonomi, sosial dan budaya yang berlaku dan berpengaruh pada
mereka itu. Di samping itu Rumah Tangga dalam menjalankan fungsi
sosialnya melibatkan banyak faktor, yang menurut konteks dan fungsinya
dapat mengandung arti bagi setiap anggota Rumah Tangga yang
bersangkutan. Hal-hal itu meliputi : Waktu; Kegiatan; Keputusan
Subyektif; Hak mempengaruhi; Ketidakseimbangan dan seterusnya.
3. TKRT dapat berakibat kerusakan fisik atau psikis pada subyek dan obyek
TKRT. Akan tetapi dapat pula berdampak negatif pada anggota Rumah
Tangga lainnya. Akibat ini dapat bermakna ekonomi, sosial seperti
penelantaran anak dan anggota Rumah Tangga lain ataupun rusaknya
pembinaan generasi di masa datang. Akibat lain adalah terulangnya
tindak kekerasan itu dan akan menjadi satu siklus dalam masa yang relatif
lama.
4. Penanganan TKRT berupa pencegahan dan penanggulangannya,
meliputi usaha memastikan adanya kekerasan dengan menemukan obyek
kekerasan. Selanjutnya diusahakan mendapatkan subyek kekerasan. Dari
penemuan-penemuan ini dapat diusahakan pencegahan atau penang
gulangan problema, baik dari pihak subyek atau keluarga. Setelah
pencegahan atau penanggulangan dijalankan, diperlukan tindakan mawas
diri untuk mempertahankan stabilitas keluarga di masa datang.
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LAMPIRAN I
TABEL II
BENTUK-BENTUK TKRT MENURUT JENIS KASUS DI WILAYAH HUKUM
POLDA METRO JAYA, TAHUN 1989
No
1
1.

2.

W ilayah TKRT
2
PEM BUNUHAN
Suami terhadap Istri
Istri terhadap Suami
Ayah terhadap Anak
Anak terhadap Ayah
Ibu terhadap Anak
Anak terhadap Ibu
Adik terhadap Kakak
Kakak terhadap Adik
A. Kel terhadap PRT
Bayi
Bunuh Diri

1989
Jak.
Tng
Tim.
7
8

Bks

Dpk

Jumiah

9

10

11
8
2
1
1
2
2
5
1
1
10
15

3

-

-

3

-

1

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

-

1
1
3

-

-

1

-

-

-

-

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2

3
3

2
1

1
1
4

1
1

-

2
1

-

-

-

1
1

-

-

1

2
1

3

-

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1
3
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

3

-

-

-

-

7
4
1
5
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

1

-

-

1

-

6

-

1

-

1

-

1

1

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

1

-

-

-

1

1

-

1

1

-

4
4

11

18

8

16

5

9

13

3

83

PERKOSAAN
Ayah terhadap Anak Putrinya (KIT)
Suam i terhadap A dik/ Kakak Ipar
Kakak terhadap Adik
A. Kel terhadap PRT
Campuran

J u m la h
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Jak.
Sel.
6

PENGANIAYAAN
Suam i terhadap Istri
Istri terhadap Suami
Ayah terhadap Anak
Anak terhadap Ayah
Ibu terhadap Anak
Anak terhadap Ibu
Adik terhadap Kakak
Kakak terhadap Adik
A. Kel terhadap PRT
Campuran

3.

Jak. Jak. Jak.
Pusat Utara Barat
3
4
5

-

LAMPIRAN II
TABEL III
BENTUK-BENTUK TKRT MENURUT JENIS KASUS DI WILAYAH HUKUM
POLDA METRO JAYA, TAHUN 1990
No

W ilayah TKRT

1
1.

2

2.

PEM BUNUHAN
Suami terhadap Istri
Istri terhadap Suami
Ayah terhadap Anak
Anak terhadap Ayah
Ibu terhadap Anak
Anak terhadap Ibu
Adik terhadap Kakak
Kakak terhadap Adik
A. Kel terhadap PRT
Bayi
Bunuh Diri
Campuran

Jak.
Sel.
6

-

2

-

-

-

-

-

-

1990
Jak.
Tng
Tim.
7
8
3
1
1

Bks

Dpk

Jumlah

9

10

11

-

5

-

-

-

-

-

10
1
2
2
1
1
3

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
4

1
4

1
3

4
2

-

-

1
1
1

-

-

-

-

11
20
3

1

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

3
1

2
3
1

-

-

1
-

-

PENGANIAYAAN
Suami terhadap Istri
Istri terhadap Suami
Ayah terhadap Anak
Anak terhadap Ayah
Ibu terhadap Anak
Adik terhadap Kakak
Kakak terhadap Adik
A. Kel terhadap PRT
Campuran

3.

Jak. Jak. Jak.
Pusat Utara Barat
3
4
5

-

1

-

1

1

-

*

-

-

-

-

1

-

-

-

1
1
1

5
1
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

3

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1
1

3
3
1
6

-

3

-

1

1

-

1

-

-

-

3

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

1

7

16

12

12

12

13

17

2

91

PERKOSAAN
Ayah terhadap Anak Putrinya (KIT)
Suami terhadap Adik/Kakak Ipar
Kakak terhadap Adik
A. Kel terhadap PRT
Campuran

Jumlah

-

'
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PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS
DALAM RANGKA PEMILIKAN SAHAM OLEH KOPERASI
Oleh :
Syprianus Aristeus, S.H.

A. PENDAHULUAN
Notaris adalah seorang yang sadar akan keberadaan profesi yang
ditekuninya sangat dekat dengan unsur kepercayaan, sehingga dibutuhkan
persyaratan yang tidak saja menyangkut aspek intelektualitas, melainkan pula
harus memiliki integritas moral yang memadai. Kesadaran eksistensial
semacam ini semakin dibutuhkan ketika fenomena perubahan sosial yang
berlangsung dewasa ini membawa pula perubahan pada pola hubungan
antara Notaris dan kliennya. Untuk itulah integritas moral dari seorang Notaris
tidak semata-mata disadarkan pada persoalan uang saja.
Dalam melakukan aktivitasnya khususnya peran seorang Notaris
membuat akta yang mengatur tentang kepemilikan saham oleh koperasi
adalah merupakan akta yang nantinya dapat dipertahankan atau diperuntukan
bagi kelangsungan dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Sebagai
seorang Notaris berdasarkan pase/Peraturan Jabatan Notaris (PJN)
menegaskan bahwa tugas pokok dari seorang Notaris adalah : "Membuat
Akta-akta Otentik".
"Berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa: Suatu akta
otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya
atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang
sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya'".
Bagi seorang Notaris ia tidak hanya berwenang (bevoegd) untuk
membuat akta otentik saja dalam arti verlijden (menyusu membacakan dan
menandatangani) dan verlijden dalam arti membuat akta dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH
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Perdata akan tetapi juga berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal
7 Peraturan Jabatan Notaris di mana bagi seorang Notaris wajib untuk
membuatnya, kecuali terdapat alasan-alasan yang mempunyai dasar untuk
menolak pembuatannya.
Dalam penulisan makalah ini penulis akan membahas secara bertahap di
mana akan menuju ke persoalan yang mengatur tentang kepemlikan saham
oleh koperasi sebagai suatu badan hukum, dan tahap selanjutnya adalah
pemilikan saham oleh koperasi tersebut didasarkan menurut Surat Edaran
Nomor; 5/M.EKUIN/1990.
B. TINJAUAN UMUM
Untuk membahas lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Notaris
dalam rangka kepemilikan saham oleh koperasi, maka terlebih dahulu akan
diuraikan secara sistematis, sehingga dapat dipahami mengenai keberadaan
Notaris, saham dan koperasi secara terperinci.
1.

Notaris
Menurut Peraturan Jabatan Notaris dalam Pasal 1 mengatakan
sebagai berikut:
Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan
penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,
menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan
grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu
oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau di kecualikan
kepada pejabat atau orang lain.
Secara singkat maka Notaris itu adalah :
a.
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Pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah (penguasa) agar
memberikan bantuan kepada masyarakat yang menghendaki
dibuatnya alat bukti tertulis atas terjadinya suatu peristiwa hukum;

b.

c.

d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.

2.

Sebelum menjalankan tugasnya harus mengucapkan sumpah
Jabatan di hadapan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I (Khusus di
Daerah Khusus Ibukota di hadapan Ketua Pengadilan Negeri);
Tidak boleh meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 3 x 24
jam tanpa ijin yang berwenang, tidak punya jam kerja, tapi mengenai
cuti (yang diberikan yang berwenang);
Mempunyai wilayah kerja tertentu;
Tidak mendapat gaji, tetapi harus pensiun pada usia 65 tahun;
Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk
membuat akta otentik;
Semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh
sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan
agar dinyatakan dalam suatu akta otentik;
Notaris wajib menjamin kepastian tanggalnya;
Notaris harus menyimpan aktanya dan;
Notaris wajib memberikan grosse, salinan dan kutipannya;
Pembuatan akta itu diatur oleh peraturan umum tidak pula
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.

Saham
Saham adalah bukti penyertaan modal dalam suatu Perseroan
Terbatas, dengan mana seorang pemiliknya beroleh deviden bagian
keuntungan perseroan. Seorang pemegang saham akan berhak pula
untuk hadir dalam setiap rapat umum para pemegang saham perseroan,
terutama dalam rapat umum tahunan pemegang saham di mana
pemegang saham dapat meminta pertanggungjawaban pengurusan
perseroan kepada Direksi dan pengawasan dari komisaris perseroan
dalam tahun buku yang berlalu.

3.

Koperasi
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian di mana dalam Pasal 1 ayat (1) mengatakan sebagai
berikut:
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Koperasi adalah, badan usaha yang beranggotakan orang seorang
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Secara singkat koperasi adalah:
a.
b.
c.
d.

merupakan kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal;
merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial karena anggota
nya mempunyai hak dan kewajiban yang sama (persamaan derajat);
kegiatannya didasarkan atas kesadaran para anggota;
mempunyai tujuan untuk mencapai kepentingan bersama para
anggotanya.

C. KETENTUAN MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG DAPAT MEMPER
OLEH SAHAM
Untuk membahas pihak-pihak mana yang dapat memperoleh badan
hukum maka sebelum itu dapat dilihat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Menurut JJ. Dormeier istilah badan hukum dapat diartikan sebagai berikut:
1.
2.

Persekutuan orang-orang yang di dalam pergaulan hukum bertindak
selaku seorang saja.
Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk
suatu maksud yang tertentu; Yayasan itu diperlukan sebagai oknum.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan pengertian badan hukum
sebagai subyek hukum itu mencakup beberapa hal sebagai berikut:
-
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perkumpulan (organisasi);
dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum;
mempunyai harta kekayaan tersendiri; mempunyai pengurus;
mempunyai hak dan kewajiban;
dapat digugat atau menggugat di Pengadilan

Agar koperasi sebagai suatu organisasi dapat memperoleh status
sebagai badan hukum maka harus ditempuh proses pendiriannya sebagai
berikut:
1.

Dibuat berita acara rapat pembentukan yang memuat catatan tentang
jumlah anggota dan nama mereka yang diberi kuasa untuk
menandatangani akta pendirian.
2. Dibuat akta pendiriannya.
Akta pendirian ini semula dibuat secara Notariil tetapi sejak Undangundang Nomor 12 Tahun 1967, pembuatan akta tersebut tidak disya
ratkan harus notariil lagi. Bahkan -sekarancf pembuatan aktapendirian itu
lebih sederhana lagi cukup dengan cara para pendiri tersebut datang ke
Kantor Dinas Koperasi, dengan pengisian dan penandatanganan formulir
akta pendirian yang sudah tersedia. Dengan demikian terdapat
keseragaman isi.
3. Akta pendirian dan petikan berita acara rapat pembentukan tersebut
diajukan kepada Kantor Direktorat Koperasi untuk dimohonkan
pengesahannya.
4. Akta pendirian tersebut akan didaftar dalam Buku Daftar Umum yang
dibuat khusus untuk itu di Kantor Pejabat tersebut. Pada akta pendirian
akan dibubuhi tanggal dan nomor pendaftaran serta tanda pengesahan
nya oleh Pejabat yang bersangkutan atas kuasa Menteri.
5. Pejabat yang bersangkutan akan menyerahkan akta pendirian (yang
bermeterai) kepada pendiri Koperasi. Akta pendirian yang biasanya dibuat
dengan dua rangkap, rangkap yang satu (yang tidak diberi meterai) akan
disimpan di kantor dari Pejabat tersebut.
Mengenai status koperasi sebagai badan hukum menurut Pasal 9 dari
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dikatakan bahwa koperasi
memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh
Pemerintah
Sedangkan pengaturan mengenai kepemilikan saham oleh koperasi di
mana dikatakan bahwa koperasi adalah subyek hukum yang berbentuk badan
hukum sebagai halnya manusia juga.
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Tentang bagaimana pemilikan kebendaan itu dapat terjadi atau diperoleh,
kiranya kita dapat menoleh pada ketentuan Pasal 584 KUH Perdata. Pasal
tersebut menentukan:
"Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain,
melainkan dengan pemilikan karena perlekatan; karena daluwarsa;
karena pewarisan, baik menurat undang-undang maupun menurat surat
wasiat; dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu
peristiwa Perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang
yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu".
Intinya adalah bahwa:
Kebendaan dapat diperoleh dengan jalan :
1.
2.
3.
4.

Karena perlekatan (timbul karena adanya hak accessi pada tanah
dan bangunan/tumbuh-tumbuhan).
Karena kadaluwarsa (lewatnya suatu tenggang waktu tertentu).
Karena warisan.
Karena peristiwa pengalihan hak (hibah, jual beli, tukar menukar dan
lain-lain)".

Dengan melihat pada pasal ini maka perolehan saham oleh koperasi
dapat terjadi karena: Pembelian, penghibahan, hibah wasiat, tukar menukar di
samping karena penyertaan. Pembentukan perseroan terbatas itu dapat
dilakukan oleh para manusia perorangan dan/atau badan hukum. Kalau
koperasi sudah berbentuk badan hukum, maka koperasi itu haras
diperbolehkan ikut serta membentuk/mendirikan perseroan terbatas. Jika
perseroan terbatas tersebut sebelum mendapatkan pengesahan ternyata
sudah menjalankan kegiatan usaha, maka tanggungjawab dari
perbuatan/kegiatan usaha tersebut terletak kepada pendirinya/pengurusnya.
Sehingga kalau terjadi kerugian dalam usaha tersebut berarti koperasi yang
ikut sebagai pendiri tersebut harus ikut bertanggung jawab secara renteng.
Dapatkah hal tersebut dibenarkan, apabila kita lihat bahwa tujuan dari
koperasi antara lain memajukan kepentingan ekonomi dari para anggotanya?’
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D. PEMILIKAN SAHAM OLEH KOPERASI MENURUT SURAT EDARAN
NOMOR: 05/M.EKUIN/1990 MENKO EKUIN
Setelah sekilas membahas pemilikan saham-saham secara umum dan
pemilikan/perolehan saham oleh koperasi pada umumnya maka marilah kita
kini mengadakan tinjauan pada pemilikan saham oleh koperasi sehubungan
dengan Surat Edaran Nomor: 05/M.EKUIN/1990 Menko Ekuin.
Surat Edaran memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan
sebagai landasan bersama di dalam membantu mempersiapkan perolehan
saham-saham oleh koperasi. Di dalam membantu melaksanakan perolehan
saham-saham untuk koperasi hendaknya selalu diingat tentang gagasan dasar
dan tujuan bagi pemilikan saham oleh koperasi sebagaimana tercantum dalam
Surat Edaran tersebut yakni antara lain :
1. Bahwa saham yang diserahkan adalah saham perseroan terbatas yang
sehat.
2. Bahwa pemilikan saham dilakukan secara bertahap.
3. Bahwa pemilikan saham bagi koperasi dimaksudkan untuk menumbuhkan
koperasi.
4. Bahwa pemilikan saham oleh koperasi dapat mewujudkan unsur
pemerataan dari trilogi Pembangunan.
5. Bahwa pemilikan saham itu dapat meningkatkan unsur sense of
belonging, baik dari anggota koperasi kepada koperasinya maupun dari
koperasi terhadap perusahaannya.
6. Bahwa pemilikan saham oleh kalangan yang lebih luas dapat mengurangi
kesenjangan sosial, dan sekaligus akan meningkatkan rasa solidaritas
sosial.
Menurut Surat Edaran ini maka pemilikan suatu saham perseroan
terbatas oleh koperasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :
1.
2.

Pembelian saham di Bursa; dan
Penempatan langsung (direct placement).
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Dengan cara pertama yakni pembelian di Bursa jelas bahwa saham yang
dimaksud adalah saham-saham dari perseroan terbatas yang telah
menawarkan sahamnya kepada masyarakat, yakni yang secara populer
dikenal sebagai perseroan terbatas yang telah go public.
Sedangkan dengan cara kedua, yakni dengan direct placement dapatlah
kita mengadakan tinjauan bagaimana hal itu dilakukan dalam berbagai macam
perseroan terbatas:
1. Dalam perseroan terbatas go public:
Masih mungkinkah direct placement atau private placement itu dilaku
kan ?
PT. go public yang hendak menambah modal stornya dapat melakukan
pengeluaran saham-sahamnya yang masih dalam simpanan dengan cara
private placement atau public offering. Private placement dilakukan
dengan melakukan penawaran kepada para pemegang saham yang telah
terdaftar dalam daftar saham perseroan, sedang dengan public offering
dimaksudkan penjualan saham-saham melalui bursa.
Dalam anggaran dasar berbagai PT. go public yang lama, kemungkinan
direct placement oleh koperasi ke dalam perseroan dapat dilakukan
apabila para pemegang saham tidak hendak mengambil saham-saham
yang ditawarkan dalam private placement atau apabila para pemegang
saham tersebut menyetujui koperasi sebagai pembeli saham-saham yang
ditawarkan tersebut.
Dalam berbagai PT. go public dengan anggaran dasar baru hal tersebut
tidak dimungkinkan lagi; apabila semua para pemegang saham yang ada
tidak berniat untuk membeli saham yang ditawarkan melalui private
placement maka, penawaran itu tidak jadi dilakukan sehingga tidak
dimungkinkan untuk dibeli pihak lain.
2.

Dalam perseroan terbatas biasa;
Kebanyakan perseroan terbatas di Indonesia merupakan perseroan
terbatas tertutup; perolehan saham-saham dengan cara penempatan
modal secara langsung (direct placement) dimungkinkan, yaitu sepanjang
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para pemegang saham yang ada dalam Rapat Pemegang Saham
menyatakan kesediaannya untuk menerima koperasi sebagai pemegang
saham perseroan.
Di samping itu masih dimungkinkan oleh Surat Edaran tersebut perolehan
saham oleh koperasi dengan jalan pembelian saham langsung dari mitra
Indonesia ataupun mitra asing dalam perseroan terbatas yang merupakan
usaha patungan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Penanaman
Modal Asing, hal mana satu dan lainnya tentu dengan tidak mengurangi
ijin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Perlu pendalaman lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan
"pemilik perusahaan-perusahaan" yang dimaksud dalam Surat Edaran ini,
apakah yang dimaksud itu perseroan yang memiliki perusahaan itu ataukah
para pemegang saham dari perseroan ?
Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum, dan ialah yang memiliki
perusahaan, bukan para pemegang saham perseroan bukan pemilik
perseroan. Kalau kita berpijak pada perseroan sebagai pemilik perusahaan
maka cara perolehan saham oleh koperasi sebagaimana disebut dalam Surat
Edaran itu dapat saya simpulkan sebagai diberikan secara limitatif, mungkin
diharapkan agar supaya koperasi memperoleh sahamnya itu secara first hand
langsung dari perseroan itu sendiri, yang diharapkan dapat memberikan harga
yang paling baik kepada koperasi. Perolehan "saham dengan cara lain dari
yang diatur dalam Surat Edaran itu antara lain adalah dengan jual beli dari
pemegang saham lain, hibah atau hibah wasiat atau dengan jalan tukar
menukar, sebagaimana telah diutarakan di atas. Khususnya mengenai
pemakaian lembaga hibah atau hibah wasiat atas saham oleh pemilik/
pemegang saham kepada koperasi ditolak karena anggapan sebagai
pemberian amal (charity). Ini tidak perlu terjadi, sebab bisa saja penghibahan
itu terjadi karena sebab lain dari ingin beramal, misalnya saja sebagai
pengakuan (recognition) dari penghibah terhadap jasa-jasa penerima hibah
dalam perusahaan, yang apabila tanpa jasa itu maka tidak mungkin
menghibah dapat sampai pada tarap sosial ekonomi di mana ia mampu untuk
memberi dan menghibahkan. Yang lebih penting sebenarnya adalah bahwa
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koperasi selaku pemilik saham itu selanjutnya dapat turut aktif berpartisipasi
dalam kehidupan perseroan paling sedikit melalui kegiatan rapat umum
pemegang saham. Dapat dimengerti keberatan penggunaan lembaga hibah,
yaitu apabila hibah itu diberikan oleh perseroan sebagai pemegang saham.
Akan tetapi alasannya bukan karena diberikan sebagai charity tetapi
adanya kemungkinan bahwa hibah yang demikian itu dapat dimasalahkan.
Pemberian hibah sebagai pemberian cuma-cuma oleh perseroan bertentangan
dengan tujuan umum pembentukan perseroan untuk mencari dan membagi
keuntungan (Pasal 15 KUH Dagang jo Pasal 1618 KUH Perdata).
E.

SUMBER DAN UNTUK PEROLEHAN SAHAM

Perolehan saham oleh koperasi dapat dibiayai dengan dana yang berasal
dari koperasi itu sendiri ataupun dari pinjaman. Dalam hal dana berasal dari
pinjaman maka disyaratkan bahwa dividen yang akan diterima adalah lebih
tinggi dari bunga pinjaman.
Dividen adalah merupakan bagian keuntungan yang diterima seseorang
sebagai pemegang saham suatu perseroan, sedangkan keuntungan itu
dihitung dalam neraca yang biasanya dibuat pada akhir tahun buku. Besarnya
keuntungan adalah tergantung pada kegiatan usaha perseroan, sehingga
jumlahnya pun tidak tetap sekalipun kemungkinan dapat diduga atau
diperkirakan; sedangkan bunga atas pinjaman biasanya bersifat tetap dan
sudah dapat ditentukan dengan angka tertentu. Pemenuhan persyaratan
penggunaan dana pinjaman bagi perolehan saham untuk koperasi
sebagaimana yang tersebut di atas kiranya hanya dapat terjadi apabila atas
pinjaman dana itu tidak dikenakan bunga sama sekali atau bilamana
dimungkinkan ditetapkan suku bunga mengambang yang besarnya adalah
sekian point di bawah perhitungan prosentase keuntungan terhadap modal.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilikan saham oleh koperasi.
1.
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Dari Sudut Sahamnya:
a. Saham-saham yang dapat dialihkan kepada koperasi adalah saham
perseroan yang sehat, lagi pula saham-saham tersebut merupakan
saham yang sudah disetor secara penuh (volgestorte aandelen).

1)

2)

b.

Mengapa harus saham perseroan yang sehat, adalah terutama
apabila oleh karena ketidak sehatannya itu terjadi kerugian
sebagaimana disebut dalam Pasal 47 KUH Dagang maka
koperasi sebagai pemegang saham tidak akan ditempatkan
dalam posisi yang tidak menguntungkan di mana kemungkinan
agar supaya perseroan tidak dinyatakan bubar harus ada
penyetoran tambahan dan para pemegang sahamnya.
Mengapa harus saham yang telah disetor secara penuh, adalah
karena apabila saham itu hanya merupakan saham yang
ditempatkan tetapi baru sebagian disetor berarti bahwa bagian
yang belum disetorkan adalah merupakan, utang pemegang
saham kepada perseroan. Maka bilamana saham tersebut
dimiliki oleh koperasi maka pemenuhan penyetoran itu wajib
dilakukan oleh koperasi, karena sejak saat perolehan saham itu
kekurangan penyetoran itu sudah terutang oleh yang
memperoleh saham tersebut.

Pembatasan penjualan saham milik koperasi :
1) Penjualan saham-saham perseroan yang telah dimiliki koperasi
dibatasi hanya dapat dijual kembali oleh perseroan yang
bersangkutan. Hal ini menimbulkan keraguan karena pembelian
kembali saham yang telah dikeluarkan perseroan merupakan
salah satu cara pengecilan modal perseroan. Untuk
memperkecil modal perseroan biasanya disyaratkan oleh
anggaran dasar perseroan harus melalui formalitas tertentu
yakni guna menjamin para debitor perseroan. Formalitas itu
antara lain ialah keharusan untuk mengumumkan hal penurunan
modal tersebut dalam surat kabar dan berita Negara sekurangkurangnya dalam jangka waktu dua bulan.
2) Masalahnya menjadi lain apabila perseroan tersebut membeli
kembali saham-sahamnya dari koperasi dengan memakai dana
misalnya pos keuntungan yang ditahan. Secara fisik memang
sahamnya dibeli oleh perseroan tetapi karena dana yang dipakai
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3)

4)

adalah dari pos keuntungan yang ditahan maka saham itu akan
menjadi bagian dari keuntungan yang ditahan (treasury bond).
Karena bagian keuntungan yang ditahan itu belum
dikapitalisasikan, maka berarti penggunaan dana itu tidak
mempengaruhi/memperkecil modal.
Perkiraan kami adalah bahwa pembatasan penjualan saham
milik koperasi itu diadakan agar supaya koperasi tidak mudah
menguangkan saham yang telah dimilikinya hingga ia akan
kehilangan kesempatan untuk dapat secara aktif turut dalam
kegiatan perseroan. Koperasi selaku pemegang saham
diharapkan untuk aktif mengetahui hal-hal yang dibahas dalam
rapat umum pemegang saham Sebab dengan cara itu ia akan
banyak belajar mengetahui masalah yang dihadapi di dalam
mengembangkan usaha; yang pada waktunya nanti dapat
diterapkan dalam usaha koperasi itu sendiri Dengan keaktipan
itu juga diharapkan pendekatan koperasi pada manajemen
perseroan, yang selanjutnya dapat meningkat pada kemitraan
dalam berusaha.
Pembatasan penjualan saham milik koperasi diatur oleh Surat
Edaran tetapi pengalihan hak dengan cara lain, pengga
daiannya atau pemakaiannya sebagai agunan sesuatu utang;
tidak disinggung (kecuali dapat digunakannya sebagai agunan
untuk pembelian saham itu sendiri) sehingga ketentuan umum
sebagaimana diatur dalam KUH Dagang/KUH Perdata dan
anggaran dasar perseroanlah yang sepenuhnya dijadikan
pedoman untuk tindakan hukum semacam itu.

Partisipasi M odal:
Surat Edaran juga menyarankan agar koperasi tidak melakukan
partisipasi modal dalam perseroan firma maupun perseroan
komanditer. Hal ini adalah mengingat tanggungjawab renteng dari
para pesero dalam firma maupun pesero pengurus dalam perseroan
komanditer. Dengan demikian maka keberatan bagi koperasi untuk

partisipasi dalam perseroan demikian itu adalah pada pertanggung
jawaban secara tanggung renteng dari pesero. Sehingga kalau
koperasi turut sebagai pesero diam dalam suatu perseroan
komanditer maka kiranya hal itu tidak perlu dimasalahkan atau
diberatkan. Menjadi masalah adalah apabila koperasi turut menjadi
pendiri dalam suatu perseroan terbatas; baik ia bersama perorangan
atau badan hukum lainnya ataukah diantara sesama koperasi. Dalam
hal itu koperasi akan bertanggungjawab secara renteng dengan
segala kekayaannya terhadap para pendiri lainnya, mengingat sifat
perseroan terbatas dalam pendirian (in oprichting) adalah sebagai
perseroan firma. Sehubungan dengan itu maka koperasi disarankan
tidak menjadi pendiri dari suatu perseroan terbatas, kecuali apabila
dapat dijamin dengan tegas bahwa pengesahan anggaran dasar
perseroan terbatas sedemikian itu dapat seketika diberikan atau
adanya suatu jaminan bahwa selama perseroan yang didirikan itu
masih belum berstatus sebagai badan hukum, maka ia akan
menjauhkan diri dari melakukan tindakan hukum yang mengikat
perseroan.
d.

Ultra V ires:
Khusus mengenai keikutsertaan dalam badan usaha lain maka
kiranya perlu diingatkan ajaran mengenai "ultra vires". Suatu badan
hukum didirikan adalah dengan maksud dan tujuan tertentu, dan
tujuan itu secara khusus dicantumkan dalam anggaran dasar badan
hukum yang bersangkutan; dan apa yang merupakan maksud dan
tujuan perseroan sebagaimana disebut dalam anggaran dasar
perseroan tersebut mempunyai exteme werking. Tindakan-tindakan
hukum dari suatu badan hukum dilakukan oleh seseorang yang
berhak mewakili badan hukum tersebut, Di dalam suatu badan
hukum perseroan terbatas biasanya yang ditetapkan berhak mewakili
perseroan adalah Direksi. Biasanya juga ditetapkan siapakah yang
berhak mewakili Direksi, apakah Direktur Utama ataukah setiap
anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
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Apabila Direksi dalam menjalankan perwakilannya itu bertindak
melebihi kekuasaan yang diberikan oleh anggaran dasarnya atau
misalnya bertindak menyimpang dari tujuan didirikannya perseroan
maka ia bertindak di luar kekuasaan yang dipunyainya atau bertindak
melebihi wewenang yang diberikan, dikatakan telah terjadi ultra vires,
dan tindakannya itu tidak mengikat badan hukum yang diwakilinya.
2.

Dari Sudut Koperasi :
a. Seperti telah diungkapkan di atas, maka untuk mendirikan suatu
koperasi tidak diperlukan akta yang dibuat dihadapan seorang
Notaris.
Sebagaimana menghadapi badan hukum lain maka juga dalam
menghadapi koperasi perlu diketahui anggaran dasar koperasi
tersebut serta status badan hukumnya apakah sudah diperoleh.
Menurut Surat Edaran, yang dapat diberi kesempatan memiliki
saham adalah koperasi sebagai kesatuan, dan bukan anggota
koperasi secara perseorangan serta bukan juga para pengurus
koperasi maka menjadi penting sekali pemeriksaan mengenai
apakah koperasi itu sudah ditetapkan menjadi badan hukum. Menjadi
penting pula siapakah yang berhak mewakili badan hukum koperasi
itu, demikian itu dimaksudkan agar supaya dalam transaksi yang
diharapkan menghasilkan pemilikan saham bagi koperasi, benarbenar memberikan akibat hukum yang diharapkan.
Dalam beberapa anggaran dasar yang pernah kami pelajari maka
dikatakan koperasi oleh pengurusnya, tidak ditunjuk apakah
pengurus itu Ketua, Sekretaris atau siapapun sehingga dapat diambil
kesimpulan bahwa koperasi akan diwakili oleh seluruh para pengurus
yang terdaftar dalam Daftar Pengurusnya. Tidak disebut pula siapa
yang membuat Daftar Pengurus ini, apakah rapat Anggota, para
pengurus itu sendiri ataukah Instansi Koperasi. Beberapa anggaran
dasar KUD, menunjuk pula adanya manager KUD yang diberi
wewenang untuk mewakili koperasi dalam tindakan sehari-hari yaitu
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yang terutama berhubungan dengan produksi dan administrasi,
sehingga ia tidak berwenang mewakili koperasi dalam tindakan
pemilikan.
Surat Edaran juga menetapkan koperasi mana yang diberi
kesempatan untuk memiliki saham, yaitu sebagaimana ditetapkan
dalam butir 6 dari Gagasan Dasar Surat Edaran tersebut. Dari
koperasi-koperasi itu pada akhirnya masih akan ditetapkan oleh
Menteri Koperasi yang berhak untuk memiliki saham-saham
perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 dari Prosedur
Pelaksanaan Program Pemilikan Saham oleh Koperasi dalam Surat
Edaran tersebut.
b.

Keuntungan yang diperoleh koperasi dalam pemilikan saham
perseroan tidak saja dalam bentuk bagian dalam keuntungan
perseroan yakni deviden, tetapi lebih dari itu adalah unsur
kesempatan yang terbuka untuk menjadi "orang dalam" dari
perseroan itu. Memang benar bermanfaat atau tidaknya ia menjadi
orang dalam sangat tergantung pada keterbukaan menejemen
perseroan sendiri tetapi banyak juga tergantung pada keandalan
koperasi dalam mempergunakan hak-haknya sebagai pemegang
saham di samping pendekatan pada menejemen itu sendiri.
Keikutsertaannya dan keaktifannya hadir dalam berbagai rapat
pemegang saham sekurang-kurangnya akan memberikan tambahan
pengetahuan mengenai policy dan decision making dalam berbagai
masalah, pertanggungjawaban maupun cara-cara manajemen
perseroan itu sendiri.
Bukankah pemegang saham boleh bertanya dan meminta
penjelasan-penjelasan dari Direksi, dan bahkan ia dapat pula
meminta bantuan para ahli untuk mengetahui hal-hal yang
menyangkut pengurusan dan pengelolaa perseroan yang pada
setiap tahunnya dilaporkan dalam rapat umum pemegang saham.
Keuntungan berupa deviden jelas dapat dirasakan dan dapat
dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha koperasi, namun lebih
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utama adalah aktifnya koperasi memanfaatkan pemilikan sahamnya
itulah yang menentukan seberapa jauh multiplying effect
pengembangan eksistensinya sebagai badan usaha yang menjadi
mitra perseroan itu sendiri.
c.

Yang juga dapat menentukan kemitraan antara perseroan dan
koperasi sebagai pemegang sahamnya, ataupun antar para
pemegang saham perseroan itu sendiri dengan koperasi adalah
kesamaan sense of business dan common interestnya selaku
pemegang saham dalam suatu perseroan.
Sepanjang masih terdapat perbedaan yang tajam maka kemitraan itu
sulitlah akan bisa dipertahankan. Harus terdapat persamaan
persepsi terdapat hakekat berusaha bersama itu, sehingga
hubungan kemitraan itu dapat dikembang kuatkan.

3.

Dari Sudut Perseroan :
Menurut Surat Edaran dalam proses pemilikan saham oleh koperasi
usulan penjualan saham itu datangnya dari perseroan terlebih dahulu.
Selanjutnya yang berwenang menetapkan apakah saham-saham
perseroan itu patut untuk dapat dimiliki oleh koperasi. Pada saat sekarang
ini di mana koperasi masih merupakan underdog dalam gelanggang
business memang dapat dimengerti, kalau perolehan saham-saham oleh
koperasi itu masih tergantung pada kemauan perseroan, dan karenanya
perseroannya perlu di "rendah" kan posisinya. Mengapa diambil jalan itu,
kiranya adalah karena anggapan bahwa koperasi masih belum memiliki
mekanisme untuk dapat memeriksa keadaan perseroan yang sahamnya
hendak dibeli; Koperasi dianggap masih merupakan organisasi berusaha
dalam kelas yang inferior sehingga perlu perlindungan yang lebih.
Anggapan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang lebih rendah
tingkatnya dari perseroan terbatas dapat diambil contoh misalnya pada
ketentuan bagi Koperasi Bank Pasar yang hendak bergerak sebagai bank
umum, dianjurkan dengan cara "meningkatkan" bentuknya menjadi bentuk
badan hukum perseroan terbatas.
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Dalam memberikan kesempatan kepada koperasi untuk memiliki saham
hendaknya dilandasi pada keyakinan bahwa hal tersebut merupakan
suatu business transaction yang saling menguntungkan. Katakanlah tidak
dalam waktu yang dekat tetapi pada waktunya perseroan dapat memetik
keuntungannya kalaupun tidak dalam bentuk material tetapi jelas qua
moral, ia telah ikut serta dalam membangun masyarakat yang adil dan
makmur, ikut mendekatkan the haves dan have nots, ikut dalam proses
mencerdaskan dan membangun golongan menengah yang diperlukan
dalam era industrialisasi dan terutama telah menunjukkan kesetiakawanan sosial karena telah turut mencegah adanya kesenjangan yang
dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
Dan seandainya itu masih belum cukup, keuntungan yang dapat langsung
dirasakan apabila pemilik saham adalah koperasi yang ada keter
kaitannya dengan perseroan adalah:
a.

Tumbuhnya sense of belonging terhadap perusahaannya sehingga
■yang bersangkutan akan turut memelihara alat produksi, ketente
raman kerja, dan pokoknya kenikmatan suasana berusaha yang
pada akhirnya akan membuahkan keuntungan yang dapat dirasakan
bersama.
b. Mengeratkan jalinan kerjasama, apabila diam sebagai pemegang
saham, koperasi itu terkait dalam rentetan proses produksi atau
distribusinya. Dengan eratnya jalinan kerjasama itu dapatlah dijamin
lancarnya flow of product ke pasar yang pada akhirnya menjamin
kontinuitas usaha.
Dengan menyampaikan hal-hal tersebut diatas kiranya sampailah
kita pada pertanyaan, apakah dan sampai dimanakah peran Notaris
dalam ikhwal pemilikan saham untuk koperasi?
1.

Notaris sebagai pejabat umum (openbare ambtenaar) tidak saja
ditugasi untuk pembuatan akta-akta otentik atas permintaan
pihak-pihak yang menghendakinya, tetapi jauh di atas itu semua
adalah kewajiban untuk memberikan penyuluhan dan
penerangan hukum melalui prakteknya kepada mereka yang
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2.

3.

memerlukan. Sangat khusus sekali sifat jabatan Notaris sebagai
jabatan kepercayaan; ia mempunyai access kepada semua
pihak yang berhadapan; ia menempatkan diri sebagai pihak
yang netral, tempat bertanya bagi yang memerlukan
pengetahuannya dan tempat di mana para pihak yakin akan
diperlakukan sama kedudukannya, bahkan tempat di mana
orang tahu bahwa orang tidak akan dipaksa dihadapan Notaris
untuk menandatangani sesuatu yang tidak dikehendaki, la
bersifat sebagai hakim di masa "damai", yang meletakan dan
mendudukan pihak yang berhadapan pada tempat dan posisi
yang sama tingginya, yang sederajat.
Dalam rangka pemilikan saham oleh koperasi, selaku pihak
yang netral dan selaku pihak yang banyak tahu mengenai segi
yuridisnya, ia pasti dapat memberikan penerangan dan
pembinaan terutama dalam memberikan penjelasan mengenai
hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sehingga masingmasing pihak mengetahui secara tepat kedudukan dan
wewenang masing-masing hingga dapat mengatur hubungan
lanjut dengan segala akibat yang telah diperhitungkan.
Pengetahuannya dan posisinya yang unik menyebabkan ia
beroleh keleluasaan untuk membantu pelaksanaan tersebut
dengan menghindari dan mengatasi hambatan dan kendala
yang ada.
Tugas Notaris tidaklah berhenti hanya pada penerangan dan
pembinaan di atas, tetapi bahkan lebih kongkrit, ia dapat
membantu menciptakan bukti pelaksanaan transaksi yang
bersangkutan dengan pemilikan saham kepada koperasi itu.
Untuk itu dengan segala pengetahuannya ia akan menjaga
kepentingan para pihak yang berhadapan dan menciptakan
bukti-bukti yang dikehendaki yaitu dalam bentuk akta-akta yang
dibuat di hadapannya, dengan melihat dan mempelajari segala
apa yang bersangkutan untuk menciptakan bukti itu. Dengan
demikian sekurang-kurangnya perbuatan hukum dan atau akibat

4.

hukum yang dikehendaki dapat dibuktikan melalui akta-akta
yang dibuat oleh atau dihadapannya.
Seorang Notaris harus selalu siap untuk memberikan bantuan
hukum kepada pihak yang memerlukan, dan karenanya ia perlu
mencari apa hakekat peraturan atau kemauan para pihak
sehingga apabila perbuatan hukum yang hendak dilakukan para
pihak belum diatur dalam suatu lembaga hukum ia mampu
mencarikan dan melangsungkannya dengan berdasarkan pada
asas kebebasan berkontrak yang dikenal oleh tata hukum kita,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam
menjalankan itu ia harus menjaga agar ketentuan lain tidak
dilanggar dan terutama yang diatur dalam Pasal1320 jo Pasal
1321, Pasal 1330, Pasal 1332 danPasal 1337 KUH Perdata
dipenuhi.
Dengan demikian kalau masalah pemilikan saham oleh
koperasi sudah menjadi political will dari Pemerintah maka
seyogyanyalah hakekat dan maksud yang hakiki dari pemilikan
saham bagi koperasi itu benar-benar diresap dan didalami para
Notaris asar apabila ia diminta untuk menangani masalah
tersebut terdapat persamaan persepsi dalam pencapaian
maksud dan tujuan pemilikan saham oleh koperasi itu.

F.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari segala sesuatu yang telah disampaikan tersebut di atas dapatlah
disimpulkan bahwa:
1.

2.

Pemilikan saham perseroan oleh koperasi melalui transaksi jual beli
adalah suatu business transaction, bukan suatu tindakan amal (charity)
ataupun suatu transaksi yang dipaksakan karena kekuasaan yang
menghendakinya. Ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengem
bangkan koperasi sebagai wadah ekonomi bagi kaum ekonomi lemah.
Pemilikan saham oleh koperasi melalui penghibahan oleh para pemilik
saham seyogyanya diperkenankan selama itu merupakan suatu
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3.

4.

5.

6.

7.
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pengakuan (recognition) para pemilik saham terhadap jasa penerima
hibah dalam turut membesarkan usaha perseroan.
Pemilikan saham oieh koperasi harus disertai dengan keaktifan koperasi
mempergunakan hak dan memenuhi kewajiban sebagai pemilik saham
terutama dalam pendekatan untuk menjadi mitra usaha perseroan dan
merebut kepercayaan dari para pemegang saham lainnya dengan sense
of business yang sama, dan untuk itu para Notaris dapat pula membantu
menjelaskan sampai berapa jauh hak dan kewajiban koperasi selaku
pemegang saham dapat dilakukan dan dipertahankan.
Jabatan Notaris sebagai yang mempunyai access kepada kedua pihak
dapat mempromote pengalihan hak sebagai yang di maksud di atas,
dengan memberikan penyuluhan sebagaimana mestinya, membantu
penciptaan bukti-bukti transaksi yang diperlukan agar akibat hukum yang
diinginkan dan telah diperhitungkan kedua pihak dapat dicapai.
Notaris bilamana dalam memberikan bantuannya itu menghadapi kendala
terutama karena belum atau tidak adanya lembaga yang mengaturnya,
dapat berpaling ke penggunaan asas kebebasan berkontrak dengan
membantu agar dipenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Semuanya
dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi tujuan utama pemilikan
saham oleh koperasi.
Notaris dapat membantu merancang anggaran dasar koperasi yang
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
juga memenuhi kehendak para pendiri melalui Rapat Pembentukannya,
sehingga dari anggaran dasarnya pihak lain sudah dapat membaca
dengan apa atau siapa ia berhadapan dan bagaimana ia menghadapinya.
Notaris dapat membantu merancang pengubahan anggaran dasar
perseroan yang sebagian sahamnya akan dimiliki koperasi dengan
mendalami maksud yang hakiki dari pemilikan saham oleh koperasi.

ASPEK HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
O leh:
Saud Halomoan
A.

Latar Belakang

Perkembangan perekonomian akhir-akhir ini sangat tidak menguntung
kan. Hal ini ditandai dengan krisis moneter yang sangat berkepanjangan yakni
mulai dipenghujung tahun 1997 hingga sekarang ini belum dapat dipulihkan
secara total. Sementara tuntutan reformasi segala bidang menyelimuti beban
pemerintah agar dapat sesegera mungkin memulihkan kembali kepada
keadaan yang lebih baik, hal ini tidak saja tuntutan datang dari elite-elite politik
tetapi juga dari masyarakat pada umumnya.
Salah satu biang keladi penyebab krismon bahwa perbankan tidak efisien
dalam melaksanakan tugasnya, menyebabkan banyak pelanggaran antara lain
batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan kredit macet, hal ini pada
gilirannya bermuara pada rusaknya sistem perbankan dan perekonomian pada
umumnya.
Dalam sistem perbankan di kenal adanya Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bahwa perkreditan rakyat tidak boleh
menerima atau menghimpun simpanan dalam bentuk deposito dari
masyarakat, akan tetapi dalam bentuk tabungan.
BPR dibentuk untuk mengembangkan perekonomian ditingkat desa dan
daerah lain di luar perekonomian melalui penghimpunan dana dalam bentuk
tabungan dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.
Berhubungan karena modal maupun dana yang dihimpun BPR relatif kecil
maka kredit yang disalurkan juga pada umumnya diperuntukkan pada level
usaha-usaha kecil.
Sebelum terjadi krisis moneter, BPR di samping menyalurkan dana dari
masyarakat, BPR juga menyalurkan dana perbankan (bank umum) untuk
usaha kecil, karena peraturan pada saat itu menentukan bahwa bank umum
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harus menyalurkan kredit investasi kecil dalam porsi tertentu dari total kredit
yang diberikan. Ketika itu banyak bank yang mencari BPR sebagai partner/
mitra dalam menyalurkan kredit, hal ini membuktikan bahwa BPR juga
mempunyai keunggulan dalam menyalurkan dana berskala kecil. Dengan
adanya krisis ekonomi melanda Indonesia saat ini sudah tentu sangat
berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kinerja bank yang ada
termasuk BPR.
Walaupun BPR telah diatur didalam Undang Undang Pokok Perbankan
Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10
Tahun 1998, akan tetapi dalam praktek sehari-hari masih banyak sistem yang
diterapkan dalam penilaian kelayakan suatu usaha yang akan dibiayai dengan
kredit, dalam sistem agunan maupun dalam hal penanganan kredit
bermasalah. Sehubungan dengan hal ini penulis mencoba menuangkannya
dalam sebuah tulisan sehingga mungkin dapat menambah khasanah
pengetahuan bagi para pembaca.
B. Landasan juridis BPR
Ketentuan peraturan perundangan yang melandasi BPR antara lain dapat
ditemukan dalam: Undang-undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 10 tahun 1998; UU No. 5
tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, UU No. 1 tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas;
UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Peraturan Pemerintah (PP) No.
32 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat; PP No. 12 tahun 1998
tentang Perusahaan Umum, PP No. 30 tahun 1999 tentang Pencabutan Pp 70
tahun 1992 dirubah dengan PP 73 tahun 1998 tentang Pencabutan PP No. 71
tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan PP No. 72 tahun 1992
tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi hasil; Surat Keputusan (SK) direksi
Bank Indonesia (BI) no 32/35/KEP/IR, tanggal 12 Mei 1999. SK Direksi BI
tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah No 32/
36/KEP/DIR, tanggal 12 Mei 1999, SK Direksi BI tentang Persyaratan dan
Tata cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat No.
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32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, SK Direksi BI tentang Tata Cara
Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat,
tanggal 14 Mei 1999, Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 32/4/UPPB,
tanggal 12 Mei 1999, Perihal Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip
Syariah, Keputusan Menteri Keuangan No. 221/KMK 07/1993 tentang Bank
Perkreditan Rakyat, SE Bank Indonesia No. 26/2/BPPP, Mei 93, SE Bank
Indonesia No. 26/6/BPPP, Mei 1993.
C. Penghimpunan Dana
Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa
menghimpun dana yang sementara tidak dipergunakan untuk kemudian
disalurkan kembali dana tersebut kemasyarkat untuk jangka waktu tertentu.
Dalam menghimpun dana tersebut, sudah barang tentu harus mengenal
sumber-sumber dana yang terdapat diberbagai lapisan masyarakat dengan
bentuk yang berbeda-beda pula. Dalam garis besarnya sumber dana bagi
sebuah bank ada 3 (tiga), yaitu (a). Dana yang bersumber, dari Bank sendiri;
(b). Dana yang berasal dari masyarakat luas dan (c). Dana yang berasal dari
lembaga keuangan, baik berbentuk Bank maupun non bank.
1.

Penghimpunan dana (Sumber Dana)
Selanjutnya, marilah kita lebih mengenal sifat-sifat dana tersebut di
atas sesuai dengan sumbernya. Pengenalan sifat ini akan sangat
bermanfaat bagi strategi penanaman modal kembali ke dalam
masyarakat.
a.

Dana yang bersumber dari bank sendiri
Modal setor yang berasal dari para pemegang saham dapat
dikatakan bersifat tetap (permanen) dalam arti selamanya tetap
mengendap dalam bank dan tidak akan mudah ditarik begitu saja
oleh penyetorannya. Dalam Undang-undang, untuk memperkecil
modal setor suatu Perseroan Terbatas haruslah melalui suatu rapat
pemegang saham. Sebelumnya harus diadakan pengumuman di
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surat kabar yang mengemukakan acara untuk memperkecil modal.
Selanjutnya rapat saham tersebut harus memperoleh pengesahan
dari Departemen Kehakiman. Oleh karena itu modal setor boleh
dikatakan bersifat perpanen, dalam arti pemegang saham yang
menyetor uang tersebut tidak bebas tiap saat menarik dananya.
Cadangan dan keuntungan yang belum terbagi sejauh belum
dikeluarkan dari kas bank, tentunya akan tetap mengendap sebagai
modal kerja atau sebagai dana yang siap diputar.
b.

Dana yang berasal dari masyarakat
Idealnya, dana yang berasal dari masyarakat ini merupakan
suatu tulang punggung (basik) dari dana yang harus dikelola oleh
bank untuk memperoleh keuntungan. Dalam dunia perbankan, dana
yang berasal dari masyarakat, luas ini secara tradisional terdiri dari:
Simpanan deposito (jangka waktu tertentu); tabungan (saving).
Pada simpanan deposito hanya diperkenankan pemiliknya
menarik simpanannya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang
telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan bagi tabungan
yang merupakan simpanan masyarakat yang pengambilannya
ditetapkan dengan cara, misalnya hanya boleh diambil maksimal
beberapa kali dalam sebulan.
Pertumbuhan suatu bank sesungguhnya sangat tergantung dari
pertumbuhan dana yang berasal dari simpanan masyarakat. Sebagai
catatan, di Indonesia simpan yang berbentuk tabungan yang
biasanya berasal dari masyarakat lapisan menengah ke bawah.
Menurut Mayjen Pol Drs. Da'i Bachtiar, SH tentang masalah
hukum kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam pasal
16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 telah ditegaskan bahwa
kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh ijin usaha
sebagaimana Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, namun
dimasyarakat terdapat pula jenis lainnya yang juga melakukan
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kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
atau semacam simpanan, misalnya seperti yang dilakukan oleh PT
Pos Indonesia, Dana Pensiunan atau usaha" asuransi.
Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak termasuk sebagai
suatu kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam pasal
16 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
tersebut di atas. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang
dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan undangundang sendiri,
Penghimpunan dana masyarakat merupakan jasa utama dan
fungsi utama yang dilakukan oleh dunia perbankan baik yang
dilakukan oleh bank umum, BPKIJ maupun lembaga lainnya, yang
telah memperoleh ijin usaha dari Bank Indonesia, Simpanan berupa
depositd tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu. Idealnya dana dari masyarakat itu merupakan tulang
punggung (basic) dari dana yang dikelola oleh bank untuk
memperoleh keuntungan.
D. Penanganan Kredit Bermasalah
Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, pada dasarnya pendirian
BPR sangat dibatasi, yakni harus dalam wilayah kecamatan dan tidak
dibolehkan didirikan di wilayah ibukota negara, propinsi, Kabupaten/
Kotamadya.
Dalam rangka memperoleh jangkauan pelayanan perbankan oleh Bank
Perkreditan Rakyat, khususnya untuk masyarakat golongan ekonomi lemah/
pengusaha kecil yang dalam kenyataannya terdapat baik di wilayah pedesaan
maupun perkotaan, maka dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
persyaratan bahwa pendirian dan/atau pembukaan kantor BPR harus
dilakukan di wilayah kecamatan, dihapuskan. Dengan demikian BPR dapat
didirikan dan membuka kantor di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian
untuk tetap mengobrol pembukaan kantor cabang yang semula hanya
diberlakukan untuk pembukaan kantor cabang di ibukota negara, propinsi,
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kabupaten atau kotamadya, dalam ketentuan baru diberlakukan untuk semua
pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat.
Permasalahan yang timbul berkenaan dengan upaya memperluas
jangkauan pelayanan BPR ini adalah bahwa saat ini jumlah BPR sudah cukup
banyak, hanya saja penyebarannya kurang merata (terkonsentrasi di pulau
Jawa). Untuk itu dalam pelaksanaan pemberian izin BPR baru dan pembukaan
kantor cabang BPR dilakukan dengan memperhatikan economic need test.
Permasalahan lain adalah bahwa pada umumnya permodalan dan skala
usaha yang sangat kecil dan pengelolaannya dilakukan oleh orang-orang yang
kurang menguasai operasional perbankan, akibatnya cukup sulit untuk
menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat (prudential banking)
bagi BPR.
Permasalahan secara empiris didalam masyarakat menunjukan bahwa di
kota-kota permasalahan seputar BPR dalam operasionalnya menghadapi
kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang antara lain adalah; masalah
mobilisasi perpindahan penduduk terkena gusuran, masa kontrak habis,
pulang kampung, pernbersihan/penggusuran dan lain sebagainya.
Pada umumnya di kota atau di desa yang menjadi nasabah atau debitur
BPR adalah orang-orang yang tidak berpendidikan barang-barangnya dijadi
kan agunan.
Hal ini juga dapat diperkirakan bahwa timbulnya masalah yang terjadi
dikarenakan oleh berbagai faktor antara lain; a). Kekurangan sumber daya
manusia, b). Kekurangan dana, c). Perkreditan, d). Persaingan, e). Wilayah
kerja.
Masalah perkreditan, yang menjadi kendala BPR adalah bahwa nasabah
nya adalah orang-orang yang merupakan sisa-sisa dari Bank Umum.
Disamping itu bunga juga bersaing Bank Umum dan BPR.
Selanjutnya kendala lain BPR berhadapan dengan para petani, misalnya
yang tercakup antara lain para nelayan, petani kebun/sawah (pertanian
palawija) hal ini berisiko tinggi manakala mereka gagal panen oleh karena
bencana alam (banjir), kena wabah penyakit, musim kekeringan dan lain-lain
diluar perkiraan.
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Dapat dicatat bahwa semenjak Pakto 27 Tahun 1998 sampai dengan Juni
BPR berjumlah 3.458 buah. Kemudian semenjak bulan Juni 1997 dapat
tercatat berjumlah 9.338 buah BPR dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian yakni
: BKD berjumlah 5.345 buah (Jawa dan Madura), LDKP berjumlah 1897 buah
(termasuk LPN : SUMBAR, BKK : JATENG, Kal-Sel, Bengkulu, Pekan Baru,
KURK: JATM, LPD : BALI, LPK : JABAR BUKP : YOGYAKARTA, LKP : NTB,
LKK: ACEH, Non BKD berjumlah 2096 buah.
E. Aspek Hukum Penyelesaian Kredit BPR
Berdasarkan hasil penelitian di bidang perbankan, kredit macet
merupakan salah satu masalah bank yang menghambat tercapainya tujuan
pembangunan nasional melalui kemajuan di bidang perbankan. Berbagai
kasus kredit macet terjadi akibat faktor internal dan external. Faktor internal
berupa kurang tajamnya analisis kredit, sistem pengawasan dan administrasi
yang kurang baik dan sistem pengawasan yang kurang tertib, serta faktor
external berupa keadaan perekonomian yang kurang menunjang
perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit diluar rencana, serta
kurangnya motivasi seta itikad baik kreditur dalam memenuhi persyaratan yang
disepakati dan melakukan pelunasan.
Pencegahan terhadap kredit bermasalah dilakukan dengan berbagai
kebijakan antara lain mewajibkan bank untuk melaporkan kegiatannya pada
Bank Indonesia, selanjutnya dalam kegiatan pemberian kredit diterapkan
upaya yang bersifat preventif berupa penerapan prinsip-prinsip perkreditan
yang sehat, yaitu penilaian secara prospek terhadap watak, kemampuan,
modal agunan, dan prospek usaha debitur serta upaya yang bersifat represif
berupa tindakan penjadual (rescheduling), persyaratan kembali (recondition
ing), dan penataan kembali (restructuring). Pasal 7 Undang-undang No. 10
tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang
penataan kembali kredit yang telah diberikan dengan cara melakukan konversi
atas seluruh atau sebagian kredit menjadi modal bank untuk sementara waktu.
Sesuai dengan tindakan yang dilakukan Oleh BPR apabila terjadi
kemacetan pembayaran kredit, maka sebelum dilakukan tindakan melalui
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prosedur hukum, diadakan tindakan awal berupa penagihan utang secara
langsung oleh BPR kepada debitur yang bersangkutan, serta melakukan
penjualan barang agunan dengan cara lelang untuk kemudian dijual kembali
dalam waktu singkat demi pelunasan kredit.
1.

Tindakan Penyelesaian Kredit Macet.
Tindakan penyelesaian melalui prosedur hukum dapat dilaksanakan
dengan beberapa sarana, yaitu: Pengadilan Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN), dan kejaksaan,
a.

Pengadilan
Prosedur hukum melalui pengadilan dalam kaitan penyelesaian
kredit macet dapat dilakukan dengan :
(1) Gugatan bank terhadap masalah yang telah melakukan :
wanprestasi, dengan tidak membayar hutang pokok dan bunga.
Penyelesaian melalui Pengadilan akan menghasilkan sita
eksekusi atas agunan yang diberikan kepada BPR guna
pelunasan kredit.
(2) Bank tanpa melalui prosedur biasa di Pengadilan dapat meminta
penetapan sita eksekusi terhadap barang agunan debitur yang
telah diikat secara; sempurna, seperti terhadap barang agunan
debitor-hipotek atau credit verband.
Demi memenuhi prinsip keterbukaan (openbaar) yang
menentukan kepastian hukum tentang saat barang agunan tersebut
ke Pengadilan. Kelalaian bank untuk mendaftarkan barang agunan
dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi.
Kerugian timbul apabila kreditur lain terlebih dahulu mendaftarkan
barang agunan yang sama. Hambatan eksekusi dapat pula terjadi
karena Pengadilan menunda sita eksekusi (executorial beslag) atau
conservatoir beslag yang diajukan pihak lain, ikut campurnya pihak
ketiga dalam perkara (derdenverzet), atau pihak ketiga mengajukan
gugatan kepada pemilik agunan, Dalam praktek sering terjadi hal
semacam ini sebagai rekayasa pihak ketiga yang beritikad buruk.
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b.

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
Sehubungan dengan kegiatan BPR dapat dilakukan oleh
perusahaan daerah, maka kemacetan kredit akan menghambat
pemasukan uang negara. Kemacetan kredit yang menghambat
pemasukan uang negara diselesaikan melalui Urusan Piutang
Negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960,
PUPN bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah
diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah akibat kredit macet
dengan membuat surat pernyataan bersama antara PUPN dan
debitur tentang jumlah hutang dan kesanggupan debitur
menyelesaikan hutangnya. Surat pernyataan bersama tersebut
bersifat eksetorial, artinya mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan keputusan hakim dalam kasus perdata yang mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat. Apabila debitur menolak membuat
pernyataan bersama, maka berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 9 Prp
tahun 1960, dan Keputusan Mahkamah Agung No. 1500 K/SIP/1978
tanggal 2 Januari 1980, dan No. 1267/K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari
1986, Ketua BUPN dapat menetapkan jumlah hutang debitur.
Berdasarkan aturan tersebut, apabila surat pernyataan bersama
tidak dipenuhi debitur, PUPN dapat memaksa debitur untuk
membayar seluruh hutang dengan uang paksa, penyitaan dan lelang
yang disamakan dengan penagihan pajak negara, berdasarkan
pasal 11 UU No. 49 Prp 1960, yang diterbitkan oleh Ketua PUPN
dengan kekuatan eksekutorial yang sama dengan grosse dalam
putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diajukan
banding.

F.

Pembentukan badan khusus dalam rangka penyehatan perbankan

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dimungkinkan pemben
tukan suatu badan khusus dalam rangka penyehatan perbankan oleh
Pemerintah apabila menurut Bank terjadi kesulitan perbankan yang dapat
membahayakan perekonomian nasional.
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Berkaitan dengan kewenangan badan khusus dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 diatur tentang kewenangan yang
sangat besar dan lengkap terhadap bank dalam program penyehatan, yang
kemudian diatur secara lebih rinci dalam peraturan pemerintah Nomor 17
Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan
tugas badan khusus dimaksud dalam rangka penyehatan sistem perbankan,
yang sifatnya lex specialis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
Permasalahannya adalah bahwa kewenangan-kewenangan yang
diberikan kepada badan khusus tersebut sebagian tidak sejalan dengan
peraturan perundang-undangan lain. Untuk itu guna menjamin kelancaran
pelaksanaan tugas badan khusus dimaksud, dalam Undang-undang Nomor 10
tahun 1998 diatur bahwa tindakan penyehatan perbankan oleh badan khusus
adalah sah berdasarkan undang-undang tersebut.
G. Jaminan Kredit dalam BPR
Bank mengharapkan agar kredit yang diberikan pada debitur berjalan
lancer sampai kredit itu dilunasi. Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun
1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 bahwa sebagaimana penjelasan didalam Undang-undang Nomor
7 Tahun 1998, untuk mengurangi resiko, jaminan kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan
dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai
dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan
oleh bank.
Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank
harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan,
modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.
Mengingat bahwa agunan sebagaimana salah satu unsur pemberian
kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh
keyakinan atas kemampuan nasabah debitur tanah yang kepemilikannya
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berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan.
Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan
langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan
tambahan.
Sesuai dengan penjelasan pasal 13, bank perkreditan rakyat yang
melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tidak
diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga
Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional
tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat
antara lain: kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip
Syariah; pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.
Sebagaimana didalam pasal 14, larangan ini dimaksudkan untuk
menyesuaikan dengan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang
terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di
daerah pedesaan. Untuk itu jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh
Bank Perkreditan Rakyat disesuaikan dengan maksud tersebut.
H. Penjaminan Pemerintah untuk BPR
Program penjaminan Pemerintah untuk BPR ditetapkan berdasarkan
keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap
Kewajiban Pembayaran BPR. Keputusan Direksi BI No. 31/166/KEP/DIR
tanggal 11 Desember 1998 tentang Persyaratan dan Tata cara Penjaminan
Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR Syariah.
Program penjaminan untuk BPR pada umumnya adalah sama dengan
program penjaminan untuk bank umum dengan cakupan yang sedikit berbeda.
Program penjaminan untuk bersifat wajib dan program tersebut juga berlaku
untuk BPR maupun BPR Syariah yang tidak beroperasi pada saat berlakunya
Surat Keputusan Direksi BI tersebut namun masih memiliki izin usaha dari
Menteri Keuangan.
Dalam ketentuan untuk BPR secara tegas menyebutkan jenis-jenis
simpanan yang dijamin oleh Pemerintah. Pembayaran jaminan Pemerintah
245

terhadap simpanan pihak ketiga dilakukan setelah BI membekukan kegiatan
usaha BPR dan pelaksanaan pembayarannya dilakukan oleh bank pembayar.
Program penjaminan untuk BPR berlaku sampai dengan 31 Januari
Tahun 2000 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 bulan kecuali
apabila dalam waktur sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum jangka waktu
tersebut berakhir BI menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
untuk tidak memperpanjang jangka waktunya (Kertas Kerja disampaikan
Yunus Husen pada Seminar Perbankan "Sosialisasi UU No. 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 10
Tahun 1998 diselenggarakan oleh BPHN tgl. 13-14 Juli 1999 hal. 8).
Dalam rangka memperoleh jangkauan pelayanan perbankan oleh Bank
Perkreditan Rakyat, khususnya untuk masyarakat golongan ekonomi
lemah/pengusaha kecil yang dalam kenyataannya terdapat baik di wilayah
pedesaan maupun perkotaan, maka dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998 persyaratan bahwa pendirian dan/atau pembukaan kantor BPR harus
dilakukan di wilayah kecamatan, dihapuskan. Dengan demikian BPR dapat
didirikan dan membuka kantor di seluruh wilayah Indonesa. Namun demikian
untuk tetap mengontrol pembukaan kantor cabang yang semula hanya
diberlakukan untuk pembukaan kantor cabang di ibukota negara, propinsi,
kabupaten atau kotamadya, dalam ketentuan baru diberlakukan untuk semua
pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat.
Permasalahan yang timbul berkenaan dengan upaya memperluas
jangkauan pelayanan BPR ini adalah bahwa saat ini jumlah BPR sudah cukup
banyak, hanya saja penyebarannya kurang merata (terkonsentrasi di pulau
Jawa) Untuk itu dalam pelaksanaan izin pemberian BPR baru dan pembukaan
kantor babang BPR dilakukan dengan memperhatikan economic need test.

246

ASPEK HUKUM AGUNAN DALAM PEMBERIAN
KREDIT PERBANKAN
O le h :

LUKINA, S.H.

i.

PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga keuangan dalam kegiatan usahanya adalah
menjalankan fungsi menjembatani antara pemilik modal dan pencari modal.
Fungsi menjembatani ini menjadikan bank harus sangat berhati-hati dalam
menjaga kepentingan dan kepercayaan pemilik modal maupun pencari modal
sekaligus memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik antara mereka.
Dalam menjalankan fungsi menjembatani, bank terutama mewujudkannya
dalam kegiatan pemberian kredit. Dalam praktiknya, pemberian kredit
mengandung risiko yang sangat tinggi yaitu berkaitan dengan pengembalian
dana yang telah dipinjamkan kepada debitor untuk waktu yang telah
dipetjanjikan. Terlebih lagi apabila terjadi kredit macet. Kredit macet sering
terjadi karena berbagai hal dan kini akan sangat memperburuk keadaan bank
apabila kredit macet ada dalam jumlah yang sangat besar.
Upaya menghindari hal-hal tersebut di atas, bank dalam pemberian kredit
selalu menjalankan "sistem pengaman", yaitu menilai calon debitor dari
berbagai aspek. Aspek-aspek dalam pemberian kredit lebih dikenal dengan the
C's, yaitu watak (character) debitor, kemampuan (capacity) debitor, modal
(capital), agunan (collateral) dan prospek usaha (condition of economic)
debitor. Dari kelima aspek tersebut, aspek karakter merupakan faktor
terpenting dalam penilaian pemberian kredit, karena berkaitan dengan
keinginan seseorang untuk melakukan pembayaran utangnya.
Yang menjadi masalah adalah bagaimana apabila debitor gagal dengan
kegiatan usahanya sehingga debitor tidak mampu melunasi utangnya? Apabila
ternyata debitor mengalami kesulitan dalam usahanya sehingga debitor tidak
mampu melunasi utangnya, maka Bank harus memperoleh kepastian bahwa
hasil penjualan agunan dapat diandalkan sebagai sumber pelunasan kredit.
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II.

ASAS DAN FUNGSI AGUNAN DALAM KREDIT PERBANKAN

A. Asas Agunan
Ada beberapa asas yang berlaku bagi Agunan kebendaan, baik Gadai,
Fidusia, Hak Tanggungan dan Hipotek sebagai berikut:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Agunan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor
pemegang agunan terhadap para kreditor lainnya.
Agunan merupakan hak accesoir terhadap perjanjian pokok yang
dijamin dengan agunan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu
ialah perjanjian utang-piutang antara kreditor dan debitor. Artinya,
apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian agunan demi
hukum berakhir pula.
Agunan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang agunan.
Artinya, benda yang dibebani agunan itu bukan merupakan harta
pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.
Agunan merupakan hak kebendaan. Artinya, agunan itu akan selalu
melekat di atas benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih
kepemilikannya. Sifat kebendaan dari agunan diatur dalam Pasal 528
KUH Perdata.
Kreditor pemegang agunan mempunyai kewenangan penuh untuk
melakukan eksekusi atas agunannya. Artinya, kreditor pemegang
agunan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan
penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang
diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan agunan
tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi
piutangnya.
Karena agunan merupakan hak kebendaan, maka agunan berlaku
bagi pihak ketiga. Oleh karena agunan berlaku bagi pihak ketiga,
maka terhadap agunan berlaku asas publisitas. Artinya, agunan
tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran agunan yang
bersangkutan. Asas publisitas tersebut dikecuaiikan bagi agunan
Gadai. Hal tersebut dimengerti oleh karena alasan-alasan sebagai
berikut:

a.

b.
c.

Bagi sahnya agunan Gadai, benda yang dibebani dengan
agunan Gadai itu harus diserahkan kepada kreditor pemegang
agunan Gadai tersebut, agunan Gadai menjadi batal apabila
benda yang dibebani dengan agunan Gadai itu terlepas dari
penguasaan kreditor pemegang agunan Gadai tersebut.
Benda yang dapat dibebani agunan Gadai terbatas pada benda
bergerak.
Pasal 1977 ayat (I) KU HPerdata menentukan bahwa "Terhadap
benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang
tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barangsiapa
menguasai benda bergerak tersebut dianggap sebagai
pemiliknya".

Agunan tersebut di atas merupakan agunan kebendaan, artinya, yang
menjadi agunan adalah bendanya itu sendiri, yaitu benda yang dibebani
dengan agunan itu. Selain agunan kebendaan, hukum juga mengenal agunan
yang diberikan oleh seorang penjamin. Artinya, yang menjadi agunan itu
adalah penjaminnya. Dan setelah hukum mengenal adanya badan hukum,
yang oleh hukum diakui sebagai legal person seperti halnya orang
perseorangan, maka hukum mengakui pula agunan penjamin berupa badan
hukum. Artinya, yang menjadi penjamin dari utang debitor adalah badan
hukum. Dalam praktik perbankan, yang akan diterima oleh bank menjadi
agunan penjamin adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.
B. Fungsi Agunan
Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pemberian kredit merupakan
tindakan yang penuh dengan risiko. Untuk menghindari risiko tersebut
diperlukan agunan. Fungsi utama agunan adalah untuk melancarkan dan
mengamankan pemberian kredit.
Menurut Subekti (1978 : 31-32, dan 1991 : 19 dan 74) fungsi agunan
yang ideal adalah:
1.

Agunan yang dapat secara mudah membantu memperoleh kredit
oleh pihak yang membutuhkan.
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2.

3.

Agunan yang tidak melemahkan kekuatan si pencari kredit untuk
melakukan usahanya.
Agunan yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam
arti bahwa barang agunan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi,
yaitu bila perlu dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi
kredit yang diterimanya.

Pasal 8 ayat (1) No. 10 Tahun i 998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:
"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah
debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan
dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".
Pasal tersebut di atas tidak mensyaratkan agar pemberian kredit harus
disertai dengan agunan. Namun dalam praktik perbankan ditetapkan prinsip
pemberian kredit yang melarang bank menanggung risiko akibat pemberian
kredit. Untuk menjamin keamanan agar terhindar dari risiko tersebut, maka
walaupun undang-undang tidak mewajibkan pemberian kredit dengan agunan,
namun dalam praktik pemberian kredit hampir tidak ada Bank yang berani
memberikan kredit tanpa agunan. Agunan dalam dunia usaha perbankan
merupakan salah satu upaya agar pinjaman yang diberikan kepada debitor
dibayarkan kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
Dengan adanya agunan, maka secara yuridis diharapkan adanya kepastian
hukum bahwa utang akan dilunasi oleh debitor.
Secara umum undang-undang dalam hal ini adalah Pasal 1131
KUHPerdata sebagai ketentuan umum tentang utang piutang, telah
menegaskan bahwa segala benda si berutang akan menjadi tanggungan dari
semua perikatan si berutang. Secara lengkap Pasal 1131 KUHPerdata
menyatakan bahwa:
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"Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari,
menjadi tanggungan bagi semua perikatan seseorang".
Dari pasal ini terlihat bahwa ada atau tidaknya perjanjian pemberian
agunan antara kreditor dengan debitor, .maka secara umum dan menurut
hukum, piutang yang telah disalurkan oleh kreditor tetap terjamin
pengembaliannya.
Ketentuan umum ini kadang-kadang menyebabkan seorang kreditor hanya
memperoleh sebagian dari piutangnya, karena terdapat beberapa kreditor.
Pasal 1132 menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku bagi semua kreditor.
Secara lengkap Pasal 1132 menyatakan bahwa:
"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang
masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasanalasan yang sah untuk didahulukan".
Untuk menjamin kreditor, dalam KUHPerdata terdapat ketentuan yang
memungkinkan kreditor mendapat hak didahulukan dari kreditor-kreditor
lainnya. Hak didahulukan ini dapat diperoleh dengan adanya perjanjian khusus
antara debitor dan kreditor untuk mengadakan agunan yang akan dapat
dijadikan alasan yang sah untuk didahulukan,
Agunan yang bersifat khusus ini antara lain adalah Gadai yang diatur
dalam Pasal 1150 s.d. Pasal 1161 KUHPerdata dan Hipotek yang diatur dalam
Pasal 1162 s.d. Pasal 1178 KUHPerdata.
Khusus mengenai hipotek sepanjang yang menyangkut dengan tanah dan
benda-benda yang berkaitan dengan tanah telah diganti dengan Undangundang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
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ASPEK HUKUM AGUNAN
A.

Dasar Hukum dan Obyek Agunan

Dasar hukum agunan, saat ini masih tersebar di berbagai ketentuan,
yaitu:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

KU HPerdata, dalam :
Pasal 613 mengenai Cessie;
Buku Kedua Bab ke 20 Pasal 1150 s.d. 1161 Tentang Gadai;
Buku ketiga Bab ke 4 Tentang Hapusnya Perikatan Sepanjang
Mengenai Utang-Piutang;
Buku ketiga Bab ke 17, Pasal 1820 s.d. 1850 Tentang
Penanggungan Utang;
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria;
Undang-undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun;
Undang-undang No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan;
Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia.

Dari ketentuan tersebut di atas, jenis pengikatan agunan dapat dibagi menjadi:
1. Cessie;
2. Hak Tanggungan;
3. Jaminan Fiducia;
4. Gadai;
5. Jaminan Perorangan/Jaminan Perusahaan;
6. Jaminan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata.
Dalam hukum jaminan Indonesia, berdasarkan obyeknya agunan
dibedakan:
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1.

Agunan Perorangan/Perusahaan.
Agunan perorangan/perusahaan didasarkan
KUHPerdata yang berbunyi:

pada

pasal

1820

"Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan nama seorang pihak
ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi
perikatan si berutang manakala orang sendiri tidak memenuhinya".
Selanjutnya pasal 1821 KUHPerdata menyebutkan :
"Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang
sah".
Pengertian agunan perorangan sebagaimana diatur dalam pasal 1820
KUH Perdata dalam praktik telah diperluas yaitu dimungkinkannya suatu
badan usaha/ perusahaan menjadi penjamin bagi debitor (corporate
guarantee). Sama dengan agunan perorangan, dalam corporate guarantee ini
agunannya adalah seluruh asset badan hukum. Namun demikian harus
dilengkapi pula dengan adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU No. 1 Tahun 1995 Tentang
Perseroan Terbatas.
Hal-hal yang harus diperhatikan apabila kreditor menerima agunan
perorangan adalah:
a.

Legalitas pemberi agunan.
Yang perlu diteliti dan diidentifikasi adalah kewenangan dan kecakapan
pemberi agunan baik pribadi maupun aspek legalitas dari berdirinya
perusahaan. Jika pemberi agunan adalah perorangan harus diperhatikan
kecakapan bertindak dari orang tersebut. Apabila yang memberi agunan
adalah perusahaan harus diyakini yang berwenang bertindak dari orang
yang diwakili perusahaan tersebut.

b.

Kemampuan material pemberi agunan.
Harta pemberi agunan sebaiknya dianalisis untuk memastikan apakah
penjamin mampu atau tidak untuk membayar utang debitor yang
dijaminnya.
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c.

Pemberi agunan melepaskan hak istimewa.
Sesuai pasal 1831 KUHPerdata pemberi agunan diberi hak istimewa di
mana sebelum ia diminta untuk melunasi utang debitor, ia berhak untuk
meminta barang-barang milik debitor dilelang terlebih dahulu. Oleh karena
itu untuk mempercepat dan keamanan proses penyelesaian utang debitor,
kreditor perlu selalu untuk meminta si pemberi agunan melepaskan hak
istimewanya tersebut.

d.

e.

2.

Kreditor harus mengetahui berapa kali penjamin telah memberikan
agunan perorangan. Hal ini diperlukan karena menyangkut rasio harta
penjamin dengan utang debitor yang dijaminnya. Semakin sering
seseorang atau badan hukum menerbitkan agunan pribadi maka akan
semakin kecil rasio hartanya dibandingkan dengan agunannya. Dengan
demikian harta penjamin kemungkinan sudah tidak layak lagi untuk
diagunkan. Apabila diperlukan atas harta penjamin tersebut diikat dengan
hak tanggungan atau lainnya.
Pengagunan sebaiknya dibuat dengan akta notaris. Walaupun tidak ada
ketentuan yang mengharuskan suatu agunan perorangan dibuat secara
notariil, namun untuk kepentingan pembuktian seyogianya akta agunan
tersebut dibuat secara notariil.
Agunan Kebendaan
Ditinjau dari jenis bendanya, agunan terbagi atas 2 jenis, yaitu:
a.

Agunan Kebendaan atas Benda Bergerak.
Dimaksudkan benda bergerak adalah semua benda yang secara fisik
dapat dipindahkan kecuali apabila karena ketentuan undang-undang
sifat dan peruntukannya benda tersebut ditetapkan sebagai benda
tidak bergerak. Misalnya mesin-mesin dalam pabrik.

b.

Agunan Kebendaan atas Benda Tidak Bergerak.
Dimaksudkan dengan benda tidak bergerak adalah tanah dan
barang-barang lain yang karena sifatnya oleh undang-undang dinya
takan sebagai benda tidak bergerak seperti misalnya mesin pabrik
yang sudah terpasang, kapal laut dengan bobot/isi 20 m3 atau lebih.
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Agunan yang menyangkut benda-benda tidak bergerak secara umum
berlaku ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah. Menurut pasal 4 undang-undang tersebut hak atas
tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah :
Hak Milik;
Hak Guna Usaha;
Hak Guna Bangunan;
Hak Pakai atas Tanah Negara yang menurut ketentuan yang
berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani hak tanggungan.
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
Agar pengikatan mudah dan dapat dilakukan secara efektif, maka
sebelum melakukan pengikatan atas benda yang dijadikan agunan, perlu
diperhatikan jenis barang dan aspek legalitas lainnya atas barang/benda
tersebut. Hal ini diperlukan bukan hanya untuk mempermudah pengikatan,
tetapi juga untuk penafsiran nilai ekonomis dan tata cara pengikatannya.
Barang agunan yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria yang dapat
dilihat dari sudut kepentingan kreditor maupun debitor baik dari aspek
ekonomis maupun aspek yuridisnya.
Aspek Ekonomis.
Dari sudut pandang kepentingan kreditor, barang agunan dapat dikatakan
sebagai barang agunan yang baik bila memenuhi kriteria antara lain :
1.
2.
3.
4.

Dapat dinilai dengan uang dan dapat dengan mudah untuk dijadikan
uang;
Dapat dipindahtangankan hak kepemilikannya dan mudah untuk dijual;
Mempunyai nilai ekonomis yang obyektif, yaitu bila dinilai oleh beberapa
penilai, menghasilkan penilaian yang relatif sama;
Mempunyai nilai yuridis, dalam arti kata dapat dilakukan pengikatan
sehingga kreditor memperoleh hak preferen atau mendahulu dari kreditor
yang lain;
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5. Mudah dilakukan pengikatan dan eksekusinya, dalam arti kata sederhana
prosedurnya, murah biayanya dan cepat waktu penyelesaiannya;
6. Dapat memberikan kepastian bagi kreditor terhadap pelunasan kredit yang
telah diberikannya kepada debitor berikut bunga dan imbalan lainnya
Dari sudut pandang kepentingan debitor, barang agunan dapat dikatakan
sebagai barang agunan yang baik bila memenuhi kriteria antara la in :
1. Dapat secara mudah dipergunakan untuk mendapat fasilitas kredit;
2. Tidak melemahkan atau menghilangkan potensi debitor dalam menjalan
kan usahanya;
3. Bila harus dilakukan pengikatan hendaknya dengan prosedur yang
sederhana, biaya yang murah dan waktu yang cepat.
Aspek Yuridis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bukti pemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah);
Data fisik tanah (letak luas dan batas);
Faktur/invoice dari mesin-mesin;
Bebas dari agunan pihak lain;
Barang tidak dalam sengketa;
Barang agunan tersebut milik pribadi atau bersama atau warisan.

Dalam praktik para kreditor lebih menyukai agunan kebendaan daripada
agunan perorangan, karena dalam agunan kebendaan terdapat benda tertentu
sebagai obyek agunan yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai upaya
pengembalian piutang kreditor.
Agunan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda
tertentu yang menjadi obyek agunan suatu utang, yang suatu waktu dapat
diuangkan untuk pelunasan utang debitor apabila debitor ingkar janji. Benda
tersebut dapat merupakan kekayaan debitor sendiri atau kekayaan pihak
ketiga, penyendirian atas benda obyek agunan dalam perjanjian agunan
kebendaan adalah untuk kepentingan dan keuntungan kreditor tertentu yang
telah memintanya, sehingga memberikan hak atau kedudukan istimewa
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kepada kreditor tersebut, kreditor tersebut mempunyai kedudukan sebagai
kreditor yang didahulukan (preferen) daripada kreditor lain dalam pengambilan
pelunasan piutangnya dari benda obyek agunan. Bahkan dalam kepailitan ia
mempunyai kedudukan sebagai kreditor separatist. Sebagai kreditor separatist
ia dapat bertindak seolah-olah tidak ada kepailitan pada debitor, karena ia
dapat melaksanakan haknya untuk melakukan parate eksekusi, Ketentuan
KUHPerdata dalam pasal 1133 hanya memberikan hak preferen kepada
kreditor pemegang Hipotek dan Gadai namun dewasa ini di Indonesia terdapat
lembaga lain yang mempunyai kedudukan preferen yaitu Hak Tanggungan
(Hak Tanggungan atas tanah berupa Hak Milik, HGB, HGU, dan Hak Pakai),
juga berlaku Fiducia (UU No. 42 Tahun 1999) sesuai pranata agunan
kebendaan. Sehingga dengan demikian hak agunan kebendaan dimiliki oleh
pemegang Hak Tanggungan, Hipotek (dewasa ini antara lain untuk kapal laut
dan pesawat udara), Gadai dan Fiducia.
Agunan kebendaan yang dikenal sebagai agunan mempunyai fungsi
untuk mengkover kredit, sehingga apabila terjadi kegagalan dalam
pengembalian kredit, agunan tersebut dapat dicairkan dengan cara
menjualnya dan kemudian dipergunakan untuk menutup utang debitor. Apabila
suatu kredit mempunyai agunan berupa benda, sedikitnya akan menolong
kreditor untuk menutup utang debitor sebab ada benda yang diagunkan yang
dapat mengkover utang debitor. Dalam pasal 24 UU No. 14 Tahun 1967 yaitu
Undang-undang Perbankan lama disebutkan bahwa Bank Umum tidak
diperkenankan memberikan kredit tanpa agunan, dalam praktik agunan ini
selalu diartikan dengan agunan secara yuridis materiil yaitu sebagai tindakan
preventif apabila di kemudian hari debitor ingkar janji, dan disiapkan sebagai
upaya pengembalian kredit yang telah diberikan.
B.

Penilaian Obyek Agunan
Penilaian Agunan Benda Pada Umumnya.
Mengingat fasilitas kredit yang diberikan oleh kreditor kepada debitor
harus dikembalikan dalam bentuk uang dan mengikat bahwa barang
agunan adalah untuk menjamin kepastian dikembalikannya fasilitas kredit
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tersebut oleh debitor kepada kreditor, maka barang agunan dimaksud
setiap saat harus dapat dijadikan uang. Agar barang agunan dapat
dijadikan uang, tentunya barang agunan tersebut harus mudah dijual, dan
untuk itu tentunya barang agunan dimaksud harus dapat dipindahtangankan hak kepemilikannya. Karena harus dijual atau dilelang untuk dijadikan
uang, maka barang agunan harus dapat dinilai dengan uang seyogianya
apabila dinilai oleh beberapa penilai akan menghasilkan penilaian yang
tidak jauh berbeda atau dengan kata lain barang agunan tersebut
mempunyai nilai ekonomis obyektif.
Ada sementara pihak yang berpendapat bahwa barang agunan tidak
harus mempunyai nilai ekonomis yang obyektif, yang penting adalah
barang agunan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga
bagi debitor, sehingga apabila barang tersebut diserahkan kepada
kreditor maka debitor akan senantiasa berusaha secara maksimal untuk
mendapatkan kembali barang yang dianggap sangat berharga tersebut.
Pendapat demikian tentunya tidak salah karena sebagaimana telah
dijelaskan di atas bahwa barang agunan mempunyai fungsi untuk
memberikan motivasi kepada debitor agar debitor mengelola dengan baik
fasilitas kredit yang diperolehnya dari kreditor. Namun demikian pendapat
ini juga tidak sepenuhnya benar karena bagi kreditor sebenarnya pada
hakikatnya yang diinginkan adalah kembalinya fasilitas kredit berikut
bunga atau imbalan lainnya.
Di samping hal tersebut di atas, mengingat barang agunan adalah
untuk menjamin kepastian pengembalian fasilitas kredit yang diberikan
oleh kreditor kepada debitor, maka seyogianya bila barang agunan
tersebut mudah dijual, hasilnya hanya untuk kreditor yang bersangkutan
atau dengan kata lain kreditor memperoleh hak mendahulu dari kreditorkreditor lainnya terhadap hasil penjualan barang agunan tersebut dan
apabila hal ini harus dilakukan pengikatan, maka prosedurnya mudah,
dan biaya murah.
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Penilaian Agunan Hak Atas Tanah
Penilaian agunan hak atas tanah hendaknya memperhatikan bentuk
haknya. Bentuk-bentuk hak tersebut adalah :
1.

Hak milik.
Penilaian terhadap benda agunan dapat dilakukan sesuai dengan harga
pasar dari benda tersebut. Hal ini dapat juga berpedaoman pada Nilai
Jual Obyek Pajak (NJOP).

2.

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Penilaian
terhadap benda agunan pada bentuk hak-hak atas tanah ini hendaklah
dilakukan dengan memperhatikan perbandingan proporsional antara
masa berlakunya hak dengan nilai pasar dari benda berupa tanah yang
akan dijadikan obyek hak tanggungan.

UUPA menganut asas pemisahan horizontal, hal ini berarti bahwa nilai
barang agunan adalah sebesar hak yang dimiliki oleh pihak yang
mengagunkan. Pada hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai,
dengan adanya batas waktu penggunaan maka sudah barang tentu nilai
agunan atas tanah tersebut akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu
hak. Seharusnya nilai yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan besarnya
nilai yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan besarnya nilai agunan
adalah nilai sepanjang batas sisa waktu hak pakai tersebut, bukan
berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai jual atas tanah tersebut.
Jika ingin lebih aman, maka nilai agunan dihitung dari nilai bangunan yang
menjadi obyek pajak, bukan nilai total tanah dan bangunan.
Konsep dasar perhitungan tersebut akan sangat mempengaruhi
perjalanan bisnis perbankan. Hal itu dapat diketahui dari kasus kredit macet
yang dialami oleh perbankan. Walaupun ada agunan, tetapi karena pada saat
pemberian kredit permasalahan jangka waktu dan penetapan nilai riil dari
barang agunan kurang memperhatikan asas pemisahan horizontal yang dianut
oleh UUPA, maka akhirnya kredit tersebut menjadi kredit macet. Walaupun
keberadaan hak tanggungan sebagai salah satu hak yang harus didahulukan,
namun bila hal itu dihadapkan kepada keadaan bahwa obyek hak tanggungan
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telah hapus dan jatuh menjadi tanah di bawah penguasaan negara, maka
kedudukan kreditor berada pada pihak yang lemah. Kepentingan negara
sebagai pemegang hak menguasai negara tersebut juga harus diperhatikan,
maka tentunya kepentingan negara akan lebih diutamakan dari kepentingan
swasta, terutama jika tanah tersebut akan digunakan untuk kegiatan
pembangunan dan sarana umum.
Di dalam pasal 15 ayat (2), Pasal 34 ayat (2) dan pasal 53 ayat (2) PP
No. 40 tahun 1996 dinyatakan secara tegas bahwa Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai dapat dijadikan jaminan (agunan) utang
dengan dibebani Hak Tanggungan selama hak itu masih ada. Jika hal tersebut
hapus, maka hak tanggungan akan hapus dengan sendirinya.
IV. PENUTUP
Salah satu fungsi Bank adalah memberikan/menyalurkan kredit kepada
masyarakat, Dalam praktiknya, pemberian/penyaluran kredit mengandung
risiko. Untuk menghindari risiko tersebut, bank dalam menjalankan tugas
perkreditan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang baik, yaitu
diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang
sejak semula diketahui kurang sehat, memberikan kredit melampaui batas
maksimum pemberian kredit, dan lain-lain.
Agunan dalam pemberian kredit perbankan merupakan salah satu sistem
pengaman. Dalam pemberian kredit, bank tidak boleh mengharuskan adanya
agunan tambahan, kecuali barang atau proyek atau hak tagih yang dibiayainya
dengan fasilitas kredit tersebut. Namun dalam praktik perbankan ditetapkan
prinsip pemberian kredit yang melarang bank menanggung risiko akibat
pemberian kredit. Untuk menjamin keamanan agar terhindar dari risiko
tersebut, maka walaupun undang-undang tidak mewajibkan pemberian kredit
dengan agunan, namun dalam praktik pemberian kredit hampir tidak ada bank
yang berani memberikan kredit tanpa agunan.
Sebelum menerima agunan, terlebih dahulu dilihat aspek yuridis dan
aspek ekonomis dari barang yang dijadikan agunan. Kemudian mengikatnya
sesuai dengan jenis barang dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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Kekuatan mengikat suatu agunan tergantung kepada pemenuhan
persyaratan pengikatan agunan, baik pada tahap pemberian maupun pada
tahap pendaftaran. Pemenuhan persyaratan tersebut akan memberikan hak
preferent kepada kreditor.
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PELAKSANAAN HUKUM ACARA PERDATA
Oleh :

Raida L Tobing, S.H.
Abstrak
Hukum Acara Perdata Nasional hingga saat ini masih belum diatur dalam
Undang-Undang sehingga ketentuan yang berlaku sekarang masih tersebar di
berbagai peraturan perundang-undangan. Sebenarnya konsep RUU Hukum
Acara Perdata sudah disusun oleh Departemen Hukum dan Perundangundangan sekarang menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,
namun sampai saat ini belum disahkan menjadi undang-undang. Hal ini
tentunya menyulitkan bagi Hakim dan Penegak Hukum lainnya juga para
pencari keadilan. Melalui penelitian ini diharapkan hasilnya dapat digunakan
sebagai masukan bagi penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum
Perdata Nasional.
I.

Pendahuluan

A. Latar Belakang
Hukum Acara Perdata Nasional yang berlaku saat ini masih
merupakan peninggalan Hindia Belanda yang tercantum Het Herziene
Indonesisch Reglement, disingkat HIR, yang hanya berlaku khusus untuk
daerah Jawa dan Madura, sedangkan Rechstregiement Buitengewesten,
disingkat RBG berlaku untuk kepulauan yang lainnya di luar Jawa dan
Madura.
Selain itu Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, disingkat BW dalam buku
keempat dan Reglement catatan sipil memuat pula peraturan-peraturan
hukum acara perdata, kaedah-kaedah mana sejak semula hanya berlaku
untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku Hukum Perdata
Barat.
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Di samping itu hukum acara perdata terdapat dalam Undang-undang
No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, UU No. 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU No. 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya
(PP No. 9 Tahun 1975). Sedangkan yang mengatur persoalan Banding,
khusus untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku UU No. 20 Tahun 1947
tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang mulai berlaku pada tanggal
24 Juni 1947. Berdasarkan Jurisprudensi UU No. 20 Tahun 1947 kini
berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Juga Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) khusus ditujukan kepada pengadilan,
pengadilan bawahannya (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) yang
berisikan instruksi dan petunjuk-petunjuk bagi para hakim dalam
menghadapi perkara perdata, mempengaruhi hukum acara perdata,
selain dari pada itu ada lagi UU No. 20 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Melalui undang-undang ini diharapkan
penyelesaian sengketa bisnis dapat diselesaikan secara cepat dan efisien
dari pada melalui proses peradilan. Dengan berlakunya undang-undang
ini, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal
615 sampai dengan pasal 651 Reglement Acara Perdata (Reglement op
de Rechtsvordering, Staatsblad 1847 : 52) dan Pasal 377 Reglement
Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement,
Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglement Acara untuk daerah Jawa
dan Madura (Rechsreglement Buitengeswesten, Staatsblad 1927 : 227)
dinyatakan tidak berlaku. Melihat keadaan sebagai dijelaskan di atas,
maka dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata positif yang berfaku
dewasa ini masih dalam suasana pluralistis. Tersebarnya ketentuanketentuan Hukum Acara Perdata di berbagai peraturan hukum bukan saja
tidak menguntungkan bagi Hakim dan Penegak Hukum lainnya tetapi juga
para pencari keadilan sebab pluralisme tidak memberikan kepastian
hukum.

264

Dari beberapa contoh yang dikemukakan di atas menunjukkan
bahwa Hukum Acara Perdata yang kini berlaku sudah tidak memadai dan
perlu penyempurnaan. Dengan perkataan lain kita memerlukan Hukum
Acara Perdata yang bersifat Nasional. Peraturan ini akan berlaku bagi
seluruh rakyat dan penduduk Indonesia. Dalam usaha menciptakan
Hukum Acara Perdata yang dapat dipakai oleh semua pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum dalam menyelesaikan sengketa Perdata di
seluruh Indonesia, telah banyak pemikiran-pemikiran dan langkahlangkah yang telah dilakukan selama ini seperti penulisan Karya Ilmiah,
Pengkajian, Penelitian sampai konsep Rancangan Undang-undang
Hukum Acara Perdata yang rencananya akan diajukan ke DPR.
Namun demikian karena sampai saat ini masih dalam proses
penggarapan maka penelitian Hukum Acara Perdata ini diharapkan dapat
digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan RUU tersebut,
B. Edentifikasi Masalah
Permasalahan yang menjadi pokok penelitian adalah sebagai berikut:
a.

Bagaimana keadaan kondisi Hukum Acara Perdata yang berlaku
dewasa ini.

b.

Sejauh mana perkembangan-perkembangan dan perubahan Hukum
Acara Perdata dalam praktik Pengadilan yang berlaku dewasa ini.

c.

Asas-asas mana yang masih berlaku dipertahankan atau yang perlu
diubah atau diganti sesuai dengan perkembangan zaman.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara
konkrit mengenai keadaan Hukum Acara Perdata yang berlaku dewasa
ini, mengetahui perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan
Hukum Acara Perdata dalam praktik Pengadilan, mengetahui asas-asas
mana yang masih perlu dipertahankan atau yang mesti diubah dan diganti
sesuai dengan perkembangan zaman dan tujuannya adalah untuk
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memperoleh masukan dalam penyusunan Hukum Acara Perdata
Nasional.
D. Ruang Lingkup Penelitian
Mengacu pada hal-hal tersebut di atas maka ruang lingkup penelitian
ini adalah terbatas pada Hukum Acara Perdata yang berlaku di
lingkungan Peradilan Umum dari mulai tahap pemeriksaan yakni sifat dari
pengajuan gugatan sampai kasasi. Dengan demikian ruang lingkup
penelitian adalah ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam :

E.

1.

Het Herziene Indonesisch Reglement HIR- (Stb. 1941:44)

2.

Rechts Reglement Buitengeswesten (RGB) atau Reglement daerah
seberang.

3.

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman sepanjang mengenai Hukum Acara Perdata. Undangundang ini telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999.

4.

Berbagai yurisprudensi, surat-surat edaran Mahkamah Agung dan
lain-lain

Metode Penelitian
Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode deskriptif
analisis. Metode ini diperlukan untuk menggambarkan keadaan Hukum
Acara Perdata lalu dilakukan analisis untuk mengetahui ketentuan asasasas mana yang masih dapat dipertahankan atau yang harus diubah dan
diganti atau asas-asas yang perlu dikembangkan sesuai dengan
perkembangan zaman.
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terutama
mempelajari berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan Hukum
Acara Perdata.
Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mengetahui berbagai
pendapat para ahli hukum baik dari kalangan teoritisi dan terutama
kalangan praktisi mengenai Hukum Acara Perdata.
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Responden terdiri dari Hakim, Pangacara, Peneliti, Pakar Hukum
bidang Hukum Acara Perdata.
II.

Tinjauan Kepustakaan

A. Pengertian
Sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan bahwa HIR
merupakan produk pemerintah kolonial Belanda, yang sampai sekarang
masih tetap berlaku dalam melaksanakan Hukum Perdata materiil di
dalam sidang Pengadilan Negeri di Indonesia. Dalam praktiknya HIR ini
berlaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk
kepulauan yang lainnya di Indonesia berlaku RBG, yang isinya pada garis
besar adalah sama bedanya adalah bahwa di luar Jawa/Madura
mengenai peraturan khusus. Jadi Hukum Acara Perdata untuk bumi
putera berlaku HIR yang berisi 2 Hukum Acara yaitu: Hukum Acara
Perdata dan Hukum Acara Pidana, tetapi sejak berlakunya Undangundang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Hukum
Acara Pidana yang terdapat dalam HIR dinyatakan tidak berlaku lagi.
Hukum Acara Perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu
kesemuanya kaedah hukum yang menentukan dan mengatur cara
bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata
sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil dengan perkataan
lain bahwa hukum acara perdata bertujuan memelihara dan
mempertahankan hukum materiil. Hukum materiil dimaksud di sini adalah
terdiri dari Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Hukum acara perdata
merupakan bagian Hukum Acara oleh karena itu terhadapnya berlaku
ketentuan-ketentuan pokok dan umum hukum acara tersebut.
Menurut M.H. Tirtaamidjaja dalam bukunya "Kedudukan Hakim dan
Jaksa” menyatakan bahwa Hukum Acara Perdata ialah suatu akibat yang
timbul dari Hukum Perdata Materiil. Sedangkan menurut Wirjono
Projodikoro: Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan
yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka Pengadilan
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dan cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk
melaksanakan berjalannya peraturan Hukum Perdata.
Berbeda dengan Soepomo, tidak membedakan batasan akan tetapi
berpijak dan menghubungkan dengan tugas Hakim. Soepomo
menjelaskan dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan
tata cara Hukum Perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh Hukum
dalam suatu perkara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum
Acara Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
bagaimana caranya berperkara di muka Pengadilan.
B. Ciri-ciri HIR
Dalam bukunya Hukum Acara Perdata Prof. Subekti menyatakan
bahwa HIR mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a.

b.
c.
d.

Penggunaan gugatan dilakukan dalam bentuk surat permohonan,
dengan adanya kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara
lisan.
Tidak ada kewajiban untuk mengusahakan kepada seorang kuasa
yang ahli dalam hukum.
Adanya kewajiban bagi Hakim untuk sebelum mulai memeriksa
perkaranya mengusahakan dicapainya suatu perdamaian.
Hakim diminta aktif sebelum dan sepanjang pemeriksaan di muka
sidang.

C. Asas-asas Hukum Acara Perdata pada umumnya
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a.

Inisiatif untuk mengajukan gugatan diberikan sepenuhnya pada yang
berkepentingan, sedangkan Hakim bersikap menunggu datangnya
gugatan yang diajukan ke Pengadilan. Akan tetapi sekali perkara
diajukan Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksanya.

b.

Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan
putusan atas hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari
pada yang dituntut.

Hakim tidak dapat menghalangi para pihak-pihak yang berperkara
apakah mengajukan banding atau tidak. Para pihak-pihak yang
berperkara dapat bebas untuk mencabut sendiri sengketa yang telah
diajukan ke Pengadilan, apabila dicapai suatu perdamaian dan
Hakim tidak dapat menghalangi.
c.

Di dalam Hukum Acara Perdata kedua belah pihak mempunyai
kedudukan dan diberlakukan sama. Atas terhadap pemberlakuan
sama di depan pengadilan tercantum dalam UU No. 14 Tahun 1970
tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diganti
dengan UU No. 35 Tahun 1999.

III. Hasil Penelitian Lapangan
Dari jawaban responden terhadap kuesioner yang diajukan dapat
dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
a.

Semua responden menjawab bahwa: Hukum Acara Perdata Nasional
nanti untuk semua tingkat peradilan agar terkumpul dalam satu Kitab
Undang-Undang hal ini perlu untuk lebih memudahkan mengetahuinya.
Alasan lain adalah bahwa berbagai pengadilan baik itu Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung ketigannya
mempunyai kaitan yang erat, untuk itulah perlu satu Kitab UndangUndang yang diterapkan kepada semua tingkat Pengadilan.
Terkumpulnya Hukum Acara Perdata dalam satu undang-undang berarti
tidak terlalu banyak peraturan yang mengatur tentang suatu bidang dan
mempermudah untuk mencari kaitannya. Di samping itu untuk
menghindari ketentuan yang bertentangan dengan demikian tercapailah
motto "peradilan yang sederhana, cepat dan murah".

b.

Menurut jawaban responden bahwa dalam praktik di Pengadilan Negeri,
Lembaga Hukum Acara Perdata yang diatur dalam BRV (Reglement op
de Burgeriijke Rechtsvordering) masih dipakai sebagai contoh meskipun
BRV tidak berlaku lagi, tetapi masih dibutuhkan dalam perkara.
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c.

Lembaga Hukum Acara yang diatur dalam BRV seperti Request Civiel,
Vriwaring, Voeging, Tussencomst dan Rogaturis perlu dicantumkan dan
diatur kembali dalam Hukum Acara Perdata Nasional.

d.

Sebagian besar responden menjawab bahwa Hakim harus berperan aktif
dalam menyelesaikan perkara perdata dan pemeriksaan dapat secara
lisan, tetapi dapat juga tertulis dan perlu ada pengaturan untuk acara
pemeriksaan perkara permohonan dalam Hukum Acara Perdata Nasional
nanti.

e.

Cara mengajukan gugatan dilakukan sebaiknya dengan surat
permohonan gugat (introductief request) dan isi gugatan secara terperinci
dicantumkan. Menurut responden mengajukan gugatan secara lisan
masih dapat dipertahankan, tetapi ada juga berpendapat bahwa
mengajukan gugat secara lisan tidak dapat dipertahankan lagi, Apabila
dalam kenyataan masih ada gugatan secara lisan maka yang lebih tepat
diserahi tugas membuat catatan gugatan lisan adalah Hakim atau petugas
lain seperti Pengacara atau Panitera Kepala. Panggilan dilakukan oleh
juru sita di tempat tinggal yang bersangkutan berdiam.

f.

Dalam mewujudkan peradilan yang tepat responden sependapat bahwa
perlu ada penentuan jangka waktu antara pemeriksaan perkara dan
penetapan hari sidang selama 3 atau 4 minggu. Sedangkan dalam hal
tergugat tak diketahui tempat tinggalnya berdiam, panggilan dilakukan
melalui pengumuman pada surat kabar/ masmedia atau pengumuman
ditempatkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri yang
bersangkutan.

g.

Apabila para pihak bertempat tinggal di Luar Negeri maka prosedur
pemanggilan dilakukan melalui Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri atau
melalui pengumuman di Pengadilan Negeri setempat atau melalui
masmedia dan pemberitahuan kepada ahli warisnya atau panggilan itu
melalui Pengadilan dari negara di mana yang bersangkutan berdiam.

h.

Mengenai kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur
dalam pasal 118 HIR responden berpendapat bahwa ketentuan tersebut
perlu disempurnakan mengenai perumusan dan sistematiknya, dalam hal
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tergugat yang bertempat tinggal di Luar Negeri ditambahkan gugatan
diajukan di Pengadilan Negeri tempat penggugat tinggal, selanjutnya isi
gugatan perlu diperinci. Apabila objek perkara benda tetap seperti tanah,
hendaknya diajukan di Pengadilan Negeri di mana benda itu berada.
i.

Bagi para pencari keadilan yang tidak mampu dapat dibantu untuk
mendapatkan pelayanan dalam mencari keadilan yaitu dengan
mengajukan surat gugatan prodeo dengan melampirkan surat keterangan
tak mampu dari lurah, yang bersangkutan menghubungi Lembaga
Bantuan Hukum minta bantuannya.

j.

Semua Responden sependapat bahwa perlu ada suatu ketentuan yang
mengharuskan ketua sidang sebelum memeriksa pihak perkara terlebih
dahulu harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Demikian juga
pada pemeriksaan perkara di tingkat banding juga diperkenankan adanya
usaha perdamaian pada pemeriksaan banding.

k.

Prosedur sita jaminan dilaksanakan sebagai berikut:
1.

dilaksanakan seteiah pemeriksaan dilakukan;

2.

dibuat surat ketetapan dari Ketua Pengadilan Negeri;

3.

Terlebih dahulukan pihak-pihak harus dipanggil dan diperiksa khusus
tentang permohonan tersebut;

4.

Hakim harus memperhatikan urgensinya sita jaminan tersebut;

5.

Penggugat harus dapat membuktikan barang yang disita itu bendabenda milik tergugat, nilai yang disita sebanding dengan nilai gugat;

6.

Hakim harus meneliti terlebih dahulu bila sita jaminan diletakkan
harus ada bukti autentik;

7.

Barang tersebut masih di bawah kekuasaan tergugat;

8.

Sebaiknya penggugat/tergugat bisa menunjukkan barang-barang
yang akan dijadikan sita jaminan tersebut;

9.

Untuk benda tetap dicatat di Kepala Desa dan Kantor Agraria;

10. Menurut pengamatan dewasa ini sita jaminan terlalu gampang,
sehingga perlu mekanisme pelaksanaannya.
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l.

Menurut jawaban responden barang-barang yang tidak dapat diper
bolehkan untuk diletakkan sita jaminan adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

4.
5.

keperluan hidup sehari-hari.
barang-barang yang benar-benar diperlukan untuk mencari nafkah,
pakaian dan bahan makanan.
sesuai dengan ketentuan pasal 13 HIR yaitu perusahaanperusahaan yang menghasilkan barang-barang untuk masyarakat
banyak.
barang-barang tertentu menurut Hukum Adat.
gaji pegawai, tempat ibadah.

m. Mengenai barang dagangan bisa diletakkan sita jaminan dengan alasan
sebagai berikut:
1.

apabila pedagang tersebut adalah pedagang besar dan bukan untuk
mencari nafkah sehari-hari.

2.

boleh tetapi tidak keseluruhan.

3.

karena sering yang obyek sengketa tersebut barang dagangan.

4.

harus benar-benar diperlukan/beralasan cukup.

5.

asal tidak merugikan pihak-pihak

Namun demikian ada juga responden menyatakan barang dagangan
tidak bias diletakkan sita jaminan dengan alasan; karena barang
dagangan itu selalu berputar dan juga karena mengurangi kemampuan
debitur.
n.
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Dalam hal adanya keputusan veroteh di mana terhadap putusan itu
tergugat mengajukan perlawanan dan penggugat mengajukan
permohonan banding yang harus diperiksa perlawanan tergugat dan
permohonan banding penggugat dikesampingkan, responden
memberikan jawaban bahwa perkara itu harus diperiksa dalam tingkat
banding dan perlawanan tergugat dikesampingkan.

IV.

Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab terdahulu bahwa Hukum Acara
Perdata yang kini berlaku di lingkungan Peradilan Umum masih dalam
suasana pluralistis. Untuk pemeriksaan tingkat pertama di muka Pengadilan
Negeri misalnya, selain diatur dalam HIR dan RBG, juga tidak sedikit
ketentuan dalam BRV yang secara resmi tidak berlaku tetapi masih
dipergunakan sebagai pedoman dalam praktik peradilan.
Selain itu Hukum Acara Perdata ditemukan juga dalam berbagai
peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pokok Kekuasaan
Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan
Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA), yurisprudensi dan lain-lain.
Cita-cita untuk memiliki Hukum Acara Perdata baru secara Nasional
sudah ada sejak lama, dan usaha ke arah realisasi cita-cita tadi berbagai
usaha dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, penelitian dan
penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Perdata oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Oleh karena itu dalam rangka menuju kepada pemberlakuan Hukum
Acara Nasional perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu : Hukum
Acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum sebaiknya diatur dalam satu
undang-undang sehingga mencakup Hukum Acara pada pemeriksaan tingkat
pertama (Pengadilan Negeri), banding (Pengadilan Tinggi) dan Kasasi
(Mahkamah Agung). Sifat Acara Perdata di muka Pengadilan Negeri
hendaknya tetap mempertahankan sistem yang berlaku sekarang yaitu dengan
lisan, acara lisan berarti bahwa pemeriksaan di muka Hakim dalam prinsipnya
berjalan secara lisan, dengan memberikan kesempatan kepada pihak untuk
mengajukan secara tertulis. Begitu pula dalam proses pemeriksaan perkara
Hakim tetap bersifat aktif.
Dalam pengajuan gugatan dilakukan dengan surat permohonan langsung
ditujukan kepada Pengadilan dengan memasukkan isi gugatan secara
terperinci. Pengajuan gugatan dapat dilakukan secara lisan dan tertulis
gugatan yang diajukan secara lisan dicatat oleh Ketua Pengadilan Negeri atau
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Pejabat lain yaitu salah satu Hakim dari lingkungan Pengadilan yang
bersangkutan. Tenggang waktu antara saat penerimaan perkara dengan
penetapan hari sidang diusahakan paling lama dua minggu. Selain itu kepada
para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mewakilkan kepada pihak lain
(Pengacara) dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sedangkan untuk pemeriksaan
tingkat pertama dan kedua tidak perlu adanya kewajiban tersebut, seperti yang
berlaku sekarang. Sedangkan syarat-syarat untuk mencabut gugatan dan
perubahan isi gugatan perlu diatur kembali dalam Hukum Acara Perdata
Nasional yang akan datang.
Sedangkan dalam hal salah satu pihak yang bersengketa (iebih) berada di
Luar Negeri pemanggilan dilakukan melalui perwakilan RI di negara yang
bersangkutan bertempat tinggal. Bagi pihak yang bertempat tinggal di luar
negeri dapat memberikan kuasa pada pihak lain di hadapan pejabat yang
berwenang yang diketahui oleh perwakilan RI di negara tersebut,
Kompetensi relatif maupun kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam
pasal 118 HIR perlu dilengkapi dan disempurnakan.
Bantuan hukum bagi pencari keadilan yang secara ekonomis tidak
mampu seyogianya dimasukkan juga. Dalam proses pemeriksaan perkara
sejak awal sampai sebelum putusan dijatuhkan Hakim berusaha mendamaikan
para pihak yang bersangkutan.
Hukum pembuktian yang ada sekarang terdapat di berbagai peraturan, seperti
Buku Keempat BW mengenai pembuktian dan kedaluarsa untuk itu Hukum
pembuktian perlu dimasukkan dalam Hukum Acara Perdata Nasional yang
akan datang karena Hukum Pembuktian merupakan bagian sentral dalam
Hukum Acara Perdata, oleh karena itu perlu mendapat perhatian dalam Hukum
Acara Perdata yang akan datang agar hukum pembuktian diatur secara
lengkap dan sistematis karena hukum pembuktian positif sekarang tersebar
dalam berbagai peraturan
V.

Penutup

Sebagai penutup dari seluruh uraian-uraian tersebut di dapat disimpulkan
hal-hal sebagai berikut:
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1.

Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum masih
bersifat pluralistis dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum yang
berkembang dewasa ini, sehingga perlu disempurnakan. Sedangkan yang
masih bisa diambil kembali dan peraturan lama adalah mengenai :
Request Civiel, Vrjwaring, Voeging, Tussencomst dan Rogatuirs
Comissie;

2.

Guna dapat menciptakan dan melaksanakan asas peradilan yang cepat,
murah, sederhana dan biaya ringan maka untuk menunjang asas tersebut
dalam proses pemeriksaan perkara pada Pengadilan Negeri dan
penetapan hari sidang perlu adanya penentuan tenggang waktu antara
pemeriksaan perkara dan penetapan hari siding.

3.

Cara mengajukan gugat adalah dengan surat permohonan gugat
langsung ditujukan pada Kantor Pengadilan Negeri dengan syarat isi
gugatan dicantumkan secara terperinci.

4.

Dalam menyelesaikan perkara perdata Hakim seharusnya bersifat aktif.

Saran
1.

Perlu ada penyempurnaan mengenai izin ketentuan yang tercantum
dalam pasal 118 HIR mengenai:
-

perumusan sistematiknya

-

permohonan perincian gugatan

2.

Perlu diatur tentang persyaratan untuk pencabutan gugatan dan
perubahan gugatan,

3.

Cara melakukan panggilan terhadap para pihak yang bertempat tinggai di
luar negeri adalah melalui Perwakilan RI di Negara dimana yang
bersangkutan bertempat tinggal.
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PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG YAYASAN
DALAM KONTROVERSIAL DI INDONESIA
Oleh :

Rosmi Darmi, S.H., M.H

ABSTRAK
Yayasan yang pada masa lalu didirikan hanya berdasarkan kebiasaan
masyarakat dan yurisprudensi, di samping yang sungguh-sungguh bertujuan
sosial, keagamaan dan kemanusiaan, telah dipergunakan pula untuk tujuantujuan yang menyimpang dari tujuan semula. Dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dimaksudkan untuk
memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan,
menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan kembali
fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu
di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Namun undang-undang yang
baru ini di dalam prakteknya di samping telah mengatasi berbagai masalah
juga telah menimbulkan kontroversial di dalam masyarakat Indonesia. Oleh
karena itu salah satu cara mengatasinya dengan memberikan pemahaman
yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan.
Pendahuluan
Yayasan yang dahulu dinamakan Stichting dalam kehidupan
bermasyarakat di Indonesia telah dikenal secara luas merupakan suatu
lembaga yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sosial, keagamaan dan
kemanusiaan yang tumbuh dan berkembang secara pesat di Indonesia ini.
Keberadaan yayasan selama ini hanya didasarkan pada kebiasaan dan
yurisprudensi Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung yang
termasuk dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor
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124K/Sip/1973 menegaskan, bahwa "Yayasan merupakan suatu badan
hukum”.
Sebelum Yurisprudensi Mahkamah Agung, status hukum yayasan tidak
memberikan kepastian hukum, apakah yayasan tersebut merupakan badan
hukum atau bukan badan hukum, sehingga dalam masyarakat terdapat dua
penafsiran yakni terdapat penafsiran bahwa yayasan merupakan badan hukum
dan penafsiran lainnya yayasan bukan merupakan badan hukum. Berdasarkan
yurisprudensi tersebut di atas sudah jelas bahwa yayasan merupakan badan
hukum, tetapi masih tidak jelas bagaimana tata cara menurut hukum yang
harus dipenuhi oleh pendiri yayasan untuk memperoleh status badan hukum
tersebut. Pendirian yayasan hanya didasarkan pada akta pendirian yang dibuat
secara notariil serta didaftarkan pada Pengadilan negeri di tempat kedudukan
hukum yayasan tersebut dan tidak terdapat kewajiban untuk memperoleh
pengesahan atau persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak
terdapat kewajiban untuk mengumumkan pendirian yayasan tersebut dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Keberadaan yayasan diterima oleh masyarakat sebagai suatu lembaga
kemasyarakatan nirlaba yang menjalankan kegiatan sosial, keagamaan dan
kemanusiaan dan tidak banyak pihak yang mempermasalahkan status
hukumnya. Dalam kenyataan kegiatan usaha yayasan sudah mengalami
pergeseran dari kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan ke kegiatan
usaha lainnya, sehingga terkesan keberadaan lembaga yayasan ini hanya
sebagai sarana bagi para pendiri dan organnya untuk melakukan kegiatan
usaha dan memperoleh manfaat ekonomi tanpa memenuhi kewajiban kepada
negara sebagaimana yang berlaku bagi lembaga yang melakukan kegiatan
usaha di bidang ekonomi.
Tanpa adanya suatu peraturan yang jelas untuk mengatur mengenai
kegiatan yayasan memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan
oleh organ yayasan dengan memanfaatkan lembaga yayasan untuk
kepentingan pribadi anggota organ yayasan. Dalam rangka menjamin
kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan
maksud dan tujuannya, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 telah disahkan
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku
tanggal 6 Agustus 2002, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 112. Dengan disahkannya dan berlakunya
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mempunyai konsekuensi hukum
tentang Yayasan yang perlu diperhatikan dan ditaati.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang pada satu sisi telah
memberikan kepastian hukum dan landasan hukum bagi perkembangan
yayasan di Indonesia, tetapi pada sisi lain ternyata ia juga menimbulkan
beberapa kontroversi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Undangundang Nomor 16 Tahun 2001 ini di samping telah dapat mengatasi berbagai
masalah, tetapi juga menimbulkan beberapa permasalahan.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, penulis
membatasi permasalahan-permasalahan pokok sebagai berikut:
1.

Permasalahan apa saja yang mungkin timbul dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Indonesia,
sehingga terjadi kontroversial dalam pelaksanaan Undang-Undang
Yayasan di Indonesia?

2.

Sejauh mana kontroversial dalam Undang-Undang Yayasan di Indonesia
dapat diatasi?

Tinjauan Umum tentang Yayasan di Indonesia menurut Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2001.
1.

Pengertian Yayasan

Di masa Belanda, yayasan disebut dengan Stichting, sedangkan di
Indonesia disebut Yayasan. Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan
berbagai kegiatan yang bersifat sosial yang mempunyai tujuan idiil. Setelah
lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dalam Pasal 1 Butir 1
Undang-Undang Yayasan dikatakan bahwa yayasan adalah badan hukum
yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan
tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai
anggota.
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Dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003
tersebut, maka status badan hukum Yayasan yang semula diperoleh dari
sistem terbuka penentuan suatu badan hukum (het open system van
Rechtspersonen), beralih berdasarkan sistem tertutup (de gesloten system van
rechtspersonen). Artinya, sekarang yayasan menjadi badan hukum karena
undang-undang atau berdasarkan undang-undang, Bukan berdasarkan sistem
terbuka yang berlandaskan pada kebiasaan, doktrin dan ditunjang oleh
yurisprudensi.
2.

Pendiri Yayasan

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001,
Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian
harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Kemudian dalam ayat (2)
disebutkan bahwa pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam ayat (1) dilakukan dengan
Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam ayat (3) menyebutkan
bahwa yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.
Dalam pendirian yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain
berdasarkan surat kuasa. Yayasan memperoleh status dari Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia, atau oleh Kepala kantor Wilayah Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, Untuk mendapatkan
pengesahan Akta Pendirian Yayasan, pendiri atau kuasanya mengajukan
permohonan kepada Menteri, Akta Pendirian Yayasan harus memuat
Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.
Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu, atau tidak tertentu,
hal ini harus dimuat dalam Anggaran Dasar Yayasan. Jika yayasan didirikan
dalam jangka waktu tertentu, maka Pengurus dapat mengajukan permohonan
perpanjangan waktu pendirian yayasan kepada Menteri, satu tahun sebelum
berakhirnya jangka waktu pendirian yayasan.
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3.

Organ Yayasan

Biasanya orang yang memprakarsai dibentuknya badan yayasan tersebut,
bertindak selaku pendiri dan sekaligus duduk sebagai Ketua yang memimpin
yayasan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, organ
yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
Hal pembinaan ini diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Pembina adalah organ yayasan yang
mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau
Pengawas oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Anggota Pembina
adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang
berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi
yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
Yayasan diurus dan dipimpin oleh Pengurus yang terdiri dari 3 (tiga)
orang atau lebih, yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang
Bendahara. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Mengenai Pengurus ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan mengaturnya dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juga mengatur adanya suatu
Badan Pengawas atau Pengawas dalam suatu yayasan, yang bersifat internal
yayasan itu sendiri. Undang-Undang ini tidak mengatur adanya suatu
Pengawas atau Badan Pengawas eksternal, seperti Charity Commission di
Inggris umpamanya. Jadi di sini Pengawas itu merupakan organ dari masingmasing yayasan. Pengawas mengawasi serta memberi nasihat kepada
Pengurus. Hal Pengawas ini diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 49
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.
4.

Laporan Tahunan dan Pemeriksaan Yayasan

Keharusan membuat laporan tahunan dan dapat dilakukannya
pemeriksaan terhadap yayasan akan memberikan dampak yang besar bagi
pendirian dan perkembangan yayasan di Indonesia. Laporan tahunan
merupakan bentuk keterbukaan yayasan dan merupakan laporan kegiatan

yayasan kepada masyarakat sebagai pemilik yayasan.
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Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan dan untuk yayasan yang
memiliki badan hukum tertentu harus mengumumkan laporan tahunan tersebut
dalam surat kabar harian. Bila laporan tahunan tidak benar dan menyesatkan,
maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab
terhadap pihak yang dirugikan. Laporan tahunan ini diatur dalam Pasal 48
sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan.
Pemeriksaan terhadap yayasan perlu dilakukan, agar penyimpangan
yayasan dari tujuan semula yang bertujuan sosial, keagamaan dan
kemanusiaan dapat segera diteruskan dan dikembalikan pada jalur yang
seharusnya. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh data dalam hal timbul
dugaan bahwa organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum atau
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan,
Pemeriksaan ini diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
5.

Penggabungan dan Pembubaran Yayasan

Penggabungan yayasan atau dikenal dengan mergeryayasan diatur
secara khusus pada Bab IX Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yang
mengatur mengenai kemungkinan penggabungan 1 (satu) atau lebih yayasan
dengan yayasan lain. Maka sebagai akibat dari penggabungan yayasan
tersebut mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri tersebut bubar
karena demi hukum.
Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan memperhatikan, sebagai
berikut:
a.
b.
c.
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Ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa
dukungan yayasan lain.
Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung
kegiatannya sejenis.
Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan Anggaran dasarnya, ketertiban umum dan
kesusilaan.

Salah satu dampak dari penggabungan yayasan adalah beralihnya semua
harta kekayaan dan utang atau aktiva dan passiva yayasan baru hasil
gabungan tersebut.
Yayasan yang menggabungkan diri ke dalam yayasan menerima
penggabungan, demikian pula halnya dengan semua kegiatan atau aktiva dari
yayasan yang menerima penggabungan.
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diatur kemungkinan
pembubaran yayasan, baik atas inisiatif Organ Yayasan sendiri ataupun
berdasarkan penetapan Pengadilan atau putusan Pengadilan. Setiap Yayasan
yang bubar atau dibubarkan harus diakui dengan proses likuidasi yang
dilakukan oleh Likuidator (dalam praktek perlu penanganan atau pengelolaan
maksimal dari proses likuidasi tersebut, sekarang dibentuk sebuah Tim
Likuidasi).
Suatu yayasan bubar karena:
a.
b.
c.

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.
Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai
atau tidak tercapai.
Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
dengan didasarkan pada alasan:
1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit
3) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya
setelah pernyataan pailit dicabut.
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Penerapan Undang-Undang Yayasan di Indonesia:

1.

Permasalahan yang Mungkin Timbul Dalam Undang-Undang Yayasan di
Indonesia
Permasalahan yang sering timbul dalam praktek usaha yayasan adalah
hal-hal yang secara tegas belum diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001, yaitu
kekaburan makna menjalankan usaha. Fakta menunjukkan kecenderungan
masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik
status badan hukum. Yayasan tidak hanya digunakan sebagai wadah
mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga
bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas.
Sejalan dengan kecenderungan itu, maka timbul berbagai masalah yang
berkaitan dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar,
sengketa antar pengurus dengan pendiri atau dengan pihak lain, maupun
adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang
berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan
hukum. Masalah tersebut beium dapat diselesaikan secara hukum karena
belum ada hukum positif mengenai yayasan sebagai landasan yuridis
penyelesaiannya.
a.

Tujuan Sosial dan Kemanusiaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tidak memberikan ketentuan apa
yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, tetapi memberikan
ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh yayasan.
Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, kegiatan usaha dari
badan usaha harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bedaku. Kegiatan
dari Badan Usaha Yayasan mempunyai jangkauan yang luas, termasuk antara
lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen,
pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan. Ketidakadaan
ketentuan yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan harus
melihat dari jenis kegiatan suatu yayasan diragukan, keputusannya diserahkan
kepada pengadilan.
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Tujuan sosial seringkali dikaitkan dengan "chanty" yang mengartikan
sebagai 4 (empat) klasifikasi, yaitu mengatasi kemiskinan, memajukan
pendidikan, memajukan agama dan tujuan-tujuan lain untuk kepentingan
umum. Akhirnya klasifikasi terakhir ini tentu saja menimbulkan persoalan
dalam penerapannya. Tujuan-tujuan sosial ini harus mencakup aspek
kepentingan umum atau kemanfaatan bagi publik umumnya. Di sini terlihat
bahwa yayasan bertujuan untuk membantu seseorang yang membutuhkan
pertolongan atau bantuan yang sifatnya sosial dan kemanusiaan.
b.

Pendirian Yayasan

Menurut Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, akta
pendirian yayasan harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia. Di sini suatu yayasan berstatus sebagai badan hukum, yang
membuat ketidakpastian adalah ketentuan yang menjelaskan bahwa
pelaksanaan pengesahan tersebut dilakukan oleh daerah tingkat I dalam hal ini
Kantor Wiiayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maksudnya
memberikan kemudahan tetapi akanmenimbulkan ketidakpastian, terutama
mengenai pemberian nama yayasan seperti diketahui bahwadalam Pasal 15
ayat (1) yang menyebutkan "Yayasan tidak boleh memakai nama yang:
a.
b.

telah dipakai secara sah oleh yayasan; atau
bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan".

Di sini kemungkinan besar akan terjadi kegandaan nama yayasan yang
jelas-jelas tidak diperbolehkan menggunakan nama yang sama.
c.

Itikad Baik

Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001,
Pengurus dan Pengawas di dalam melakukan tugasnya haruslah dengan itikad
baik, Ditekannya keharusan beritikad baik ini menunjukkan bahwa yayasan
menerapkan prinsip Fiduciary duty bagi para Pengurus atau Pengawas
Yayasan. Prinsip-prinsip dari doktrin Fiduciary duty adalah:
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1)

2)

3)

Pengurus/Pengawas di dalam melakukan pekerjaannya tidak boleh
mempunyai kepentingan pribadi, atau kepentingan pihak ketiga tanpa
sepengetahuan yayasan sebagai suatu badan hukum.
Pengurus/Pengawas tidak boleh menyalahgunakan kedudukannya untuk
kepentingan dirinya sendiri atau pihak ketiga tanpa izin atau
sepengetahuan yayasan.
Pengurus/Pengawas tidak boleh menyalahgunakan milik yayasan bagi
kepentingan dirinya sendiri maupun pihak ketiga.

Prinsip ini dalam konsepnya berbeda satu sama lain, tetapi seringkali
diterapkan bersamaan dan berhimpitan, sehingga menimbulkan kerancuan.
d.

Kesalahan atau Kelalaian Organ Yayasan

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memberi
kesan menganut doktrin duty of skill and care, tetapi tidak mudah karena
penetapan standar yang harus dimiliki oleh yayasan. Hal ini tercantum dalam
Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:
1)

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus
maka setiap Anggota Pengurus secara tenggang renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
2) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan
karena kesalahannya atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab atas
kerugian seperti pada ayat (1).
Hal kealpaan ini dapat dihubungkan dengan Pasal 1369 KUHPerdata
yang menyatakan, bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap kerugian
yang disebabkan perbuatannya karena kelalaian atau kekurang hati-hatian.
Misalnya adalah Undang-undang tidak memberikan ukuran atau standar bagi
apa yang dimaksud dengan kecakapan (skill) yang dibutuhkan bagi seorang
Pengurus dan juga batasan dari suatu perbuatan yang merupakan suatu
kelalaian. Jadi kecakapan dan kemampuan Pengurus yayasan bersifat
subyektif.
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2.

Cara Mengatasi Kontroversial Dalam Yayasan di Indonesia

Dalam mengatasi masalah kontroversial yang terdapat dalam UU No. 16
Tahun 2001, salah satu cara mengatasinya yaitu dengan jalan memberikan
pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin
kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai
rambu-rambu atau aturan-aturan hukum dalam rangka mencapai tujuan
tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 menegaskan bahwa yayasan adalah
suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial,
keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan
formal yang ditentukan dalam undang-undang ini. Sebagai badan hukum yang
mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan,
harus dilihat secara tegas kegiatan yang dilakukan oleh pihak yayasan. Dalam
menentukan tujuan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan dengan
pengawasan secara intern dan ekstern. Pengawasan intern dilakukan oleh
Pengawas Yayasan yang akan mengawasi dan memberikan saran pada
Pengurus dalam melakasanakan program kerja yayasan. Pengawasan ekstern
dilakukan oleh pihak auditor secara berkala, dan masyarakat yang terkait
dengan kegiatan yayasan tersebut.
Jika hal ini terjadi diharapkan kegandaan nama yayasan dapat dihindari.
Jika kemungkinan birokrasi yang ada di Menteri Hukum dan HAM lebih
pendek/ lebih mudah, sehingga masyarakat yang akan mendirikan yayasan
merasa terbantu, apalagi tujuannya sangat mulia, lebih cepat lebih baik. Untuk
menghindari terjadinya nama yayasan yang sama, maka wewenang
pengesahan Akta Pendirian Yayasan sebaiknya tetap berada di Menteri
Hukum dan HAM. Dapat saja wewenang itu dilimpahkan ke Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan HAM degan catatan harus didukung teknologi yang
memadai.
Prinsip-prinsip dalam menilai itikad baik seringkali diterapkan bersamaan,
hal ini dapat dilihat dengan pemberian dan pembatasan tugas dan wewenang
baik bagi Pembina, Pengawas maupun Pengurus dalam melaksanakan
kegiatan yayasan. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan
dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Oleh karena itu Pengurus wajib
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membuat Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai
keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Ketentuan ini dalam
rangka penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat.
Dalam menentukan ukuran atau standar bagi apa yang dimaksud dengan
kecakapan dan juga suatu perbuatan yang merupakan suatu kelalaian, maka
harus ditentukan tugas dan wewenang baik Pembina, Pengawas dan
Pengurus. Jadi kesalahan yang dilakukan di luar tugas dan wewenang
seseorang dianggap suatu kelalaian. Pemisahan secara tegas antara fungsi,
wewenang dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan
mengenai hubungan antara ketiga organ yayasan dimaksudkan untuk
menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang tidak hanya dapat
merugikan kepentingan yayasan melainkan juga pihak lain.
Penutup
Dari yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

2.
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Permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam UU Yayasan di
Indonesia antara lain mengenai ketidakadaan ketentuan yang dimaksud
dengan tujuan sosial dan kemanusiaan yang dapat ditafsirkan berbeda
oleh yayasan, adanya pelimpahan wewenang pengesahan akta pendirian
yayasan dari Menteri Hukum dan HAM kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan HAM, prinsip dalam konsep pada pendirian
yayasan berbeda satu sama lain, tetapi penerapannya berhimpitan atau
bersamaan, sehingga menimbulkan kerancuan, dan tidak adanya ukuran
atau standar bagi apa yang dimaksudkan dengan kecakapan yang
dibutuhkan bagi seorang pengurus yayasan dan batasan perbuatan yang
merupakan suatu kelalaian.
Di dalam mengatasi kontroversial yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun
2001 tentang Yayasan, salah satu cara mengatasinya yaitu dengan jalan
memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai
yayasan, menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban hukum serta
mengembalikan fungsi yayasan sebagai rambu-rambu atau aturan-aturan
hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,
keagamaan dan kemanusiaan.
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ASPEK HUKUM ANTISIPASI KERUGIAN EKONOMI
AKIBAT TRAVEL WARNING NEGARA LUAR
Oleh:
Suherman Toha

A. Latar Belakang
Mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa
penyelenggaraan negara dan pemerintahan semata-mata untuk menciptakan
masyarakat sejahtera (social welfare), adil dan makmur secara sosial,
ekonomi, politik dan budaya. Tujuan tersebut harus dilaksanakan secara
komprehensif melalui suatu peningkatan kualitas materi peraturan perundangundangan, penataan tugas dan kewenangan aparatur dan dukungan
kesadaran hukum masyarakat.
Sampai saat ini walaupun Indonesia mempunyai kekayaan alam yang
melimpah, tetapi untuk sejahteranya masyarakat Indonesia masih dihadapkan
pada masalah yang berat. Tuntutan kemampuan untuk berkompetitif di pasar
domestik maupun pasar internasional semakin berat dan semakin meluas
terutama karena dorongan sistem ekonomi global yang dipaksakan oleh
negara-negara maju. Ditambah lagi dengan peta perkembangan politik dunia
yang melahirkan konflik-konflik ideologi dan ekonomi yang juga berakibat tidak
baik terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia.
Menghadapi masalah-masalah global tersebut pemerintah dalam upaya
untuk mensejahterakan masyarakat, selain harus kerja keras mendorong
aktifitas segala sektor kehidupan juga harus dapat mencegah terjadinya hal-hal
yang dapat merusak dan merugikan sistem ekonomi masyarakat di antaranya
dari akibat "travel warning" negara luar terhadap Indonesia.
Travel warning dilakukan suatu negara terhadap negara lain biasanya
untuk perlindungan warga negaranya atas alasan kondisi objektif seperti
wabah penyakit yang membahayakan kesehatan dan dari bahaya teroris, juga
karena alasan subjektif seperti timbulnya ketegangan akibat memburuknya
hubungan politik dengan suatu negara.
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Apapun latar belakangnya yang pasti bahwa adanya "travel warning' dari
negara luar dapat berdampak negatif terhadap perekonomian terutama industri
pariwisata. Sedangkan industri pariwisata ini merupakan industri yang sangat
besar artinya bagi perekonomian Indonesia terutama di daerah yang
mengandalkan industri pariwisata sebagai andalan pendapatan masyara
katnya. Sebagai ilustrasi, adalah dampak negatif ”travel warning" negara luar
pasca "bom Bali" yang sangat fenomena dan merugikan perekonomian
masyarakat. Industri pariwisata di Bali saat itu menjadi lumpuh dan masyarakat
mengeluh karena kehilangan sumber penghasilannya utamanya yang
sebagian besar berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Hotel-hotel merugi
karena sepinya pengunjung, penghasilan konsumen pengrajin merosot secara
drastis, dan pedagang-pedagang asongan kehiiangan konsumen yang jadi
buruannya sehingga tak ada pemasukan keuntungan.
Terhadap kondisi seperti ini pemerintah dalam rangka pelayanan publik
wajib untuk mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah terjadinya
"travel warning" oleh negara luar dan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk
membantu para pelaku ekonomi dari dampak negatif akibat "travel warning"
dari negara lain.
Berdasarkan latar belakang seperti uraian tersebut di atas yang menjadi
permasalahan adalah;
1.
2.

Bagaimana peran hukum dalam rangka mencegah dan antisipasi
terjadinya "travel warning" dari suatu Negara?
Bagaimana tugas dan fungsi pemerintah untuk mengatasi dampak negatif
"travel warning" suatu negara terhadap perekonomian di Indonesia
khususnya industri pariwisata?

B. Pembahasan
Travel Warning

Secara sederhana yang dimaksud dengan "travel warning" adalah
peringatan suatu negara terhadap warganya untuk tidak melakukan perjalanan
atau masuk ke wilayah negara tertentu, disebabkan karena kondisi objektif
seperti untuk melindungi kesehatan dari wabah penyakit atau melindungi jiwa
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dari bahaya teroris dan bencana alam, atau karena kondisi subjektif seperti
karena memburuknya hubungan politik kenegaraan. Apabila terlanjur sudah
berada di negara bersangkutan, "travel warning” adalah berupa peringatan
agar hati-hati dan kalau perlu bersiap-siap untuk meninggalkan negara
tersebut.
Travel warning ada beberapa tingkatan dari peringatan paling rendah (be
alert) sampai dengan peringatan paling tinggi (not to travel). Tiap tingkatan
merepfleksikan penilaian menyeluruh oleh suatu negara tentang tingkat situasi
keamanan di negara tujuan. Dengan demikian suatu "travel warning” tidak
harus selalu berupa larangan untuk bepergian ke suatu negara kepada
warganya. Dengan demikian "travel warning" bukan suatu larangan
(mandatory) tetapi sebuah peringatan. Bahkan Australia tidak menggunakan
istilah peringatan (warning) tetapi menggunakan bahasa yang lebih lunak yaitu
nasihat (advice) sehingga menjadi "travel advice".
Fotensi suatu negara untuk m engeiuarkan travel warning

Negara manapun ada potensi untuk mengeluarkan "travel warning",
karena setiap negara berdaulat berkepentingan untuk melindungi warga
negaranya, termasuk mereka yang ada di luar negeri. Kebijakan "travel
warning” oleh suatu negara terhadap negara lain, sebenarnya sudah pernah
ada, dan memuncak intensitasnya setelah peristiwa penyerangan menara
kembar WTC di New York.
Pada tahun 2005 Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pernah
mengeluarkan "travel warning", yang tujuannya adalah peringatan bagi
warganya untuk tidak datang berkunjung ke Indonesia. Kebijakan "travel
warning" dimaksudkan dikarenakan kejadian peledakan bom di Hotel Marriot
Kuningan, yang menjadikan citra buruk Indonesia di mata orang asing.
Putusan "travel warning” pernah pula dikeluarkan oleh sejumlah negara, seperti
Jepang dan Australia, yaitu dikarenakan kejadian peledakan bom di Bali.
Indonesia pun hampir mengeluarkan travel warning" yaitu terhadap
Australia terkait kekerasan bernuansa rasialisme di Selatan Sydney.
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Kejadiannya adalah sebagai berikut:
Saat itu, tepatnya pada hari Minggu 11 Desember 2005 di wilayah selatan
Sydney seperti, Cronulla Been, dan Botany Bay dipinggiran kota terbesar di
negara berpenduduk lebih dari 20 juta jiwa terjadi kerusuhan. Kerusuhan yang
terjadi di Sydney tersebut pada mulanya bukanlah "anti Muslim" namun pada
perkembangan selanjutnya ada unsur-unsur agama yang terbawa walaupun
bukanlah inti permasalahannya. Dalam kerusuhan itu kantor-kantor Dewan
Islam Victoria di barat Melbourne telah di rusak para perusuh, Untuk kedua
kalinya terjadi pada bulan Desember 2005. Terhadap kejadian-kejadian
tersebut Perdana Menteri Australia Barat. Geoff Gallop pun menggambarkan
bahwa serangan terhadap sebuah keluarga Timur Tengah di Perth adalah
sebagai tindakan kejahatan yang disalahkan menurut hukum.
Dengan pertimbangan bahwa gangguan keamanan terhadap warga
negara Indonesia di Australia tersebut dapat diatasi oleh pemerintah setempat
maka kedutaan besar Indonesia di Australia tidak jadi menerbitkan "travel
warning" bagi warga Indonesia yang akan mengunjungi Australia.
Im plikasilikasi "travel warning" dari negara luar

Travel warning yang dikeluarkan suatu negara akan dijadikan referensi
bagi warga negaranya untuk menunda atau tidak jadi bepergian ke negara
dimaksudkan. Selain itu "travel warning” yang diterapkan oleh suatu negara,
katakanlah Amerika Serikat, tidak hanya dijadikan referensi bagi warga negara
AS, tetapi juga oleh warga negara lainnya, seperti warga negara Australia,
Inggris dan lain-lain, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, "travel
warning" bisa mempunyai efek yang luas karena bisa dijadikan referensi oleh
siapa saja dalam rangka menilai tingkat risiko yang akan dihadapi apabila
bepergian ke negara tujuan.
Implikasi "travel warning" tidak hanya terhadap ekonomi tetapi juga bisa
berimbas pada hubungan diplomatik dan politik antara negara asal dan negara
tujuan."
Mengenai berapa besar kerugian yang diderita akibat "travel warning"
terhadap perekonomian negara yang terkena sulit untuk dipastikan, tergantung
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pada seberapa jauh penyebab "travel warning" tersebut menimbulkan rasa
takut dan rasa ketidak amanan bagi wisatawan asing yang sedianya akan
datang atau berkunjung.
Kegiatan ekonom i yang sensitif dengan adanya travel warning

Kegiatan ekonomi yang paling sensitif dengan pengaruh "travel warning"
adalah:
•

Usaha Pariwisata
Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan, yang dimaksud kepariwisataan adalah segala sesuatu
yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya
tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Yang
dimaksud usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyeleng
garakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan
daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait
dibidang tersebut. Usaha-usaha dimaksudkan adalah jenis usaha yang
banyak menampung, atau mendukung kegiatan ekonomi kerakyatan
terutama perhotelan, transportasi, industri berbasis keterampilan dan
sangat tergantung pada arus turis.
Untuk prospek jangka panjang UN-WTO memperkirakan jumlah arus
turis di seluruh dunia mencapai 808 juta orang untuk tahun 2005. Tahun
2020 arus turis diperkirakan mencapai 1.5 miliar. Hingga tahun 2004,
kontribusi pariwisata bagi pertumbuhan dunia produk domestik bruto/
PDB) dunia sebesar 10.4 persen, penciptaan tenaga kerja (8.1 persen),
niiai ekspor (12,2 persen) dan investasi (9.4 persen). "Dengan demikian
pariwisata masih merupakan mesin kekuatan untuk mengge-rakkan
lapangan kerja dan terciptanya kesejahteraan".
Menteri Pariwisata India AK Misra menjelaskan, bahwa berdasarkan
laporan Bank Dunia seatar 65 persen penduduk di Asia merupakan
penduduk miskin, berarti 712 juta orang hidup dengan pendapatan kurang
dari satu dolar AS perharinya. Untuk mengatasinya maka sektor
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pariwisata harus menemukan cara-cara praktis khususnya dalam
memotivasi pelaku atraksi kebudayaan sehingga dapat berperan
memerangi kemiskinan. Menurut Sekretariat Jenderal UN-WTO
Francesco Frangialli mengatakan, bahwa untuk mendorong terciptanya
peningkatan dan pemeralaan kesejahteraan, pariwisata budaya dapat
mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Karena pariwisata membuka
kesempatan kerja, mengembangkan sosio-ekonomi, serta meningkatkan
kualitas hidup Pemerintah Daerahpun berkewajiban untuk membina
usaha pariwisata.
Komoditas Ekonomi Berbasis Keterampilan
Bila kita pelajari sejarah budaya bangsa akan kita pahami bahwa
karya seni dan kreasi kesenian bangsa Indonesia dikagumi bangsa
manapun, maka semakin jelas bahwa komoditas ekonomi berbasis
keterampilan merupakan produk unggulan yang dapat diangkat dalam
kegiatan bisnis di pasar internasionai yang kompetitif. Keandalan
komoditas ini teruji dikala komoditas ekonomi, sosial, dan politik kita
mengalami infansi tingkat global, potensi karya seni inilah satu-satunya
yang dapat mempertahankan nilai, mutu dan juga potensi ekonominya.
Potensi komoditas ekonomi berbasis keterampilan layaknya seperti
"raksasa tidur", dapat disaksikan bagaimana sentra-sentra industri kreasi
di setiap daerah di Indonesia dengan kekayaan artistik dan produk
budayanya, seperti batik, lukisan, patung, musik, seni pertunjukan,
furnitur, hingga arsitektur yang memukau menebar pesona.
Data Asmindo kormersia! daerah Jepara memperlihatkan, meskipun
ekspor mebel Indonesia antara tahun 1996 hingga 2004 terus naik, dari
946 juta dolar AS menjadi 1,8 Miliar dolar AS dengan pangsa harga 3,6
persen. Tetapi kaiah maju dengan China dan Itali.
China pada periode yang sama k e n a ik a n ' ekspor mebelnya dari 1,29
miliar dolar AS (1996) menjadi 10,13 miliar do.'ar AS atau hampir 20
persen pangsa pasar dunia, sedikit di bawah Itali ^ebagai pengekspor
mebel terbesar dunia.

Dalam perdagangan bebas mereka memang berkompetitif, tidak
dibiarkan berjalan sendiri, Menurut data Asmindo, Jepang tahun 19992000 adalah masa keemasan. Jepara dengan nilai ekspor lebih dari 200
juta dolar AS. Tahun 2001 menjadi hanya 74,74 juta dolar AS. Tahun
2004 naik jadi 141,55 juta dolar AS. Tetapi kemudian melandai lagi ke
angka 118,53 juta dolar AS untuk tahun 2006.
Kebijakan Pemeritah Untuk A ntisipasi Travel W arning Luar

Kebijakan (beleid administrative, policy) merupakan dasar atau pedoman
untuk pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Pada dasarnya kebijakan
terbentuk karena adanya hubungan administrasi negara yang merupakan
suatu hubungan (betrekking, relationship) tertentu antara pihak penguasa dan
warga masyarakat yang tidak diatur oleh hukum perdata. Hubungan ini juga
tercipta sebagai suatu hubungan hukum (rechtbetrekking) karena
dipertahankan dan diberikan sanksi oleh pemerintah sendiri (sebagai negara
hukum negara tundukjuga pada hukum).
Kebijakan publik pada dasarnya tidak punya bentuk pasti dan secara
konseptual selalu berkembang sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat
juga halnya dengan travel warning adalah kebijakan publik yang bentuknya
tidak pasti dan secara konseptual selalu berkembang, terutama mengenai
sebab kenapa negara lain melakukan travel warning pada Indonesia.
Kebijakan dikatakan ideal bila kebijakan yang merupakan keluaran dari
penyelesaian atau jalan keluar dari faktor-faktor yang mempengaruhi
pengembangan kebijakan tersebut tidak dikacaukan dengan kebijakan
emosional. Kebijakan haruslah merupakan keputusan yang bernalar, dan
didasarkan pada pertimbangan objektif dengan memperhatikan fakta yang ada
dan aturan hukum yang berlaku.
Kebijakan yang dijadikan dasar atau pedoman untuk pelaksanaan dan
pengambilan keputusan adanya "travel warning1' atau "travel advesory" yang
dikeluarkan sejumlah negara luar terhadap Indonesia mengacu kepada model
yang berbeda satu sama lain, yang secara konseptual berubah-ubah dan
sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik negara bersangkutan terhadap
Indonesia.
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Kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai pihak
yang terkena "travel warning" harus mengacu pada model yang dapat
mengimbangi adanya elastisitas konseptual negara-negara luar, dan
senantiasa mewujudkan politik luar negeri yang kondusif sesuai dengan
amanat konstitusi, yaitu politik luar negeri yang bebas dan aktif. Tujuan utama
dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi"travel warning” dari negara luar
adalah jangan sampai berakibat kerugian bagi kegiatan ekonomi masyarakat
Indonesia.
Produk pemerintah yang diambil berdasarkan kebijakan penanggulangan
"travel warning" dapat berupa peraturan dan dapat pula berupa keputusan
tertentu yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang dihadapi
oleh masyarakat.
Aspek Hukum Travel Warning
Travel warning adalah salah satu bentuk informasi yang setiap negara
punya landasan formal yang kuat untuk dapat mengeluarkannya, dan dilihat
dari masyarakat internasional kebebasan informasi adalah merupakan salah
satu dari 30 (tiga puluh) jenis hak asasi bidang sosial politik yang menjadi
pusat perhatian PB8, Urgensi kebebasan informasi sudah lama diingatkan
oleh Alvin Toffler, penulis buku Future Shock (1987,53). Menurut Toffler, kini
kita hidup di abad informasi. Informasi dan pengetahuan menjadi sesuatu yang
sentral bagi pengembangan pribadi dan sosial manusia. Karena itu setiap
orang berhak terhadap akses untuk mendapatkan informasi dalam pengem
bangan diri dan lingkungan sosialnya. Tetapi di sisi lain "travel warning” yang
dikeluarkan negara lain terhadap Indonesia dapat berdampak negatif terhadap
sistem perekonomian dan merugikan perekonomian masyarakat.
Dengan demikian persoatan "travel warning” pun untuk antisipasinya tidak
boleh lepas dari pemikiran sisi hukumnya, baik dalam arti hukum positif dalam
bentuk perundang-undangan dan juga nilai-nilai dan norma yang berlaku
dalam masyarakat
Dilihat dari Hukum Tata Negara, yang menjadi kewenangan negara atau
pemerintah Indonesia mengeluarkan "travel warning" adalah karena kewajiban
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yang diperintahkan oteh konstitusi, khususnya Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyi:
"Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."
Untuk perlindungan segenap bangsa Indonesia yang ada di dalam negeri,
atau yang akan ke luar negeri, atau yang sudah ada di luar negeri sedang di
luar negeri itu diduga dalam kondisi yang membahayakan, maka Pemerintah
Indonesia berkepentingan untuk mengeluarkan "travel warning" bagi
keselamatan warga negaranya.
Di sisi yang lain Pemerintah Indonesia juga berkewajiban untuk mencari
solusi atau berupaya untuk mengatasi kerugian yang diderita warganya
sebagai akibat suatu bencana atau hal lain seperti kerugian akibat "travel
warning” yang dilakukan negara lain terhadap Indonesia. Kebijakan dapat
dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau
produk administrasi negara, sehingga nantinya betul-betul kebijakan dimaksud
dapat dirasakan oleh setiap warga negara yang perlu untuk perlindungan dan
bantuan.
Dilihat dari Hukum Administrasi Negara, aparat pemerintah dengan
kewenangan yang dibebankan konstitusi kepadanya berkewajiban untuk
melakukan aktivitas atau kegiatan untuk melindungi kepentingan masyarakat
dari berbagai kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat merugikan.
Dilihat dari materi hukum pemberantasan terorisme, keterkaitannya
adalah dalam hal latar belakang kenapa negara lain melakuan "travel warning”,
yang di antaranya terutama karena adanya atau diduga adanya kegiatan
teroris di Indonesia. Dengan demikian kaitannya dengan "travel warning
terutama dalam hal fungsi hukum untuk menghilangkan penyebab terjadinya
"travel warning”, dengan kata lain adalah hal tentang fungsi hukum untuk
pemberantasan terorisme".
Terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional, masyarakat
internasional berkomitmen bahwa "terorisme merupakan kejahatan yang
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mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia". Seluruh anggota
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), termasuk Indonesia mendukung untuk
dilaksanakannya Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk terorisme
dan menyerukan agar seluruh anggota PBB mencegah dan memberantas
terorisme melalui pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di
negara masing-masing.
Pencegahan dan pemberantasan terorisme menurut hukum nasional
Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif,
yang dilandaskan pada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang. UndangUndang tentang Pemberantasan Terorisme merupakan langkah antisifatif dan
proaktif, untuk pemberantasan teroris dan sekaligus untuk mencegah
terjadinya "travel warning” oleh negara lain terhadap Indonesia. Walaupun
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 telah direvisi beberapa pasal oleh
Mahkamah Konstitusi tetapi aturan hukum pidana masih cukup kuat untuk
menjerat teroris terutama karena masih ada aturan pidana lainnya yaitu KUHP,
khususnya dengan Pasal 340 jo Pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Di samping itu
terorisme dapat dijangkau dengan leluasa melalui Undang-Undang Nomor 12
(Drt) Tahun 1961 yang cukup representatif untuk penanggulangan terorisme.
Problem utamanya adalah Hukum Acara Pidana yang dipakai adalah tetap
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dan Hukum Acara Pidana Indonesia
sangat sarat dengan perlindungan HAM, serta penyidik hanya mempunyai
waktu yang sangat pendek untuk menahan tersangka terorisme.
Dilihat dari Hukum Kepariwisataan, kepariwisataan diatur dalam UndangUndang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan. Undang-undang ini
diundangkan dalam rangka pembangunan dan peningkatan kepariwisataan
agar pemerintah semakin mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan
penyelenggaraan kepariwisataan serta memelihara kelestarian dan mendorong
upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata.
Dalam undang-undang ini tidak diatur mengenai kaitannya dengan "travel
warning”, mungkin saat itu pembentuk undang-undang belum memikirkan
risiko "travel warning” terhadap kepariwisataan.
Dari materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisa
taan dapat dilihat bahwa pariwisata meliputi banyak kegiatan usaha, dan
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banyak orang yang mengandalkan kehidupannya pada usaha pariwisata.
Karenanya sangat penting untuk perlindungan oleh pihak pemerintah, di
antaranya perlindungan dari akibat "travel warning".
Dilihat dari Hukum Tentang Kebebasan Pers, dengan mengacu pada
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers negara menjamin
terpenuhinya kebutuhan rakyat akan informasi yang bebas dan terbuka. Travel
Warning, adalah salah satu bentuk informasi yang mempunyai karakter yang
sama dengan informasi pada umumnya. Seperti halnya produk informasi yang
lain "travel warning” mempunyai kemampuan propokasi, yang apabila ada
kekeliruan atau ada unsur subjektivitas dapat berakibat patal bagi masyarakat
luas. Karenanya baik "travel warning" juga produk informasi lainnya harus
memperhatikan etika pers.
Sekarang ini ada kecenderungan bahwa media massa mengambil alih
peran penguasa dalam memaksakan atau membentuk kebutuhan informasi
publik. Contoh dalam hal pornografi, tidak sedikit wakil media pornografis
menyampaikan, "Rakyat ingin kok, buktinya laku". Padahal yang
sesungguhnya, tidak pernah ada orang yang memohon media massa untuk
menyajikan pornografi. Menu itu tiba-tiba ditawarkan dan dipaksakan kepada
pasar walaupun publik mengkonsumsinya dengan suka cita. Harus diakui
bahwa medialah yang membentuk keingintahuan publik, bukan media yang
melayani kebutuhan publik.
Dengan demikian wajarlah bila "travel warning" pun karena dibentuk oleh
media yang membentuk keingintahuan publik dapat bersifat objektif dan dapat
pula bersifat subjektif, bahkan dapat pula menyesatkan. Diakui oleh Ted
Turner, bos CNN, yang dalam pidatonya ketika menerima penghargaan pers
dari RTNDA (Radio Television News Director Association), yang mengatakan
dengan angkuhnya, "Kitalah yang menciptakan dan menentukan berita. Kita
menguasai dunia".
Insan pers seringkali menyalahartikan bunyi pasal 19 Undang-undang
tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi; "Setiap orang berhak atas
kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk
kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat
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gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keteranganketerangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak
memandang batas-batas", Pasal ini jelas-jelas ditujukan untuk rakyat.
Merupakan privilege (perlakuan istimewa) bagi pers ketika pers
mengadopsinya sebagai legalitas kebebasan berekpresi, kebebasan pers.
Apabila Indonesia tidak seperti Amerika Serikat yang kebebasan persnya
dijamin konstitusi. Pasal 19 UU HAM itulah yang diadopsi dalam Undangundang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Sejak dikeluarkan Undang-undang Pers
tersebut, kebutuhan rakyat akan informasi yang bebas dan terbuka telah
dijamin. Masalahnya sekarang, sampai sebatas mana hak rakyat untuk tahu ini
dipenuhi oleh pers, dan sampai sebatas pers dapat menterjemahkan hak
rakyat untuk tahu ini? Dilema pers pers dalam melaksanakan tugasnya sering
kali dihadapkan pada dilema, yang paling sering adalah dalam hal penentuan
keberpihakan: pada kejujuran dan keterbukaan ataukah pada kedamaian
lingkungan. Dua hal ini seringkali berseberangan. Sebagian besar pers negara
berkembang akan memilih kedamaian karenanya hanya informasi yang
benarlah yang layak dipublikasikan. Ini berbeda dengan pendapat anggota
Amnesty Internasional atau Article 19 yang bergerak di bidang HAM dan anti
sensor. Menurut mereka, "informasi, benar atau salah, harus dibuka. Biarkan
rakyat menseleksi dan memutuskan sendiri". Akibatnya adalah chaos, bagi
kelompok ini, ini merupakan proses dan pentahapan yang menang harus
dijalani.
Yang perlu menjadi pegangan bagi pers adalah bahwa fakta tidak selalu
mencerminkan realita, dan realita tidak selalu berarti kebenaran, Selalu ada
kebenaran tersembunyi di balik fakta-fakta. Hal ini sangat membahayakan bagi
publik. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam menterjemahkan atau memaknai
berita, terutama dari media asing.
Belakangan ada kecenderungan bahwa pers luar negeri cende
rung memojokkan kepentingan masyakat Indonesia. Banyak berita yang
bersifat subjektivitas, termasuk alasan adanya "travel warning" oleh pihak
negara luar terhadap Indonesia. Untuk itu diplomat Indonesia di luar negeri
harus proaktif dalam memberikan penjelasan pada masyarat Indonesia di luar
negeri juga terhadap masyarakat asing di luar negeri agar tidak ada informasi
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yang menyesatkan tentang Indonesia. Sosialisasi keadaan sesungguhnya
tentang Indonesia di luar negeri dilakukan melalui internet (dunia maya) atau
juga melalui media massa lainnya. Dalam dunia pers perlu kehati-hatian dalam
hal penggunaan kata atau kalimat, sebab kesalahan kecil dapat berakibat fatal.
Untuk antisipasi dampak negatif "travel warning" tinjauan kebebasan pers
haruslah ditinjau dari aneka kepentingan (kepentingan yang jamak), dengan
cara pandang demikian diharapkan untuk dapat menghindarkan implementasi
kebebasan pers, seolah tanpa rambu, tanpa batas, di samping bersifat mutlak.
Kebebasan pers seharusnya dilandasi pertanggungjawaban kemanusiaan.
Bukan sebagai bentuk penjabaran kebebasan tanpa rambu-rambu, tanpa
batas, serta bersifat to be or not to be (ada atau tidak, harus ada, bisa atau
tidak, harus bisa). Kalau berakibat sangat merugikan masyarakat tentunya
pers harus menahan diri jangan mengeluarkan statemen "travel warning",
terlebih bila "travel warning" tersebut hanya dilandasi pemikiran subjektivitas
atau pikiran sentimen terhadap pemerintah Indonesia.
Untuk apa sesungguhnya kebebasan pers? Untuk menegakkan kebe
naran dan keadilan, sebagaimana landasan idealisme dan profesionalisme
media massa yang bersifat universal? Ataukah, kebebasan pers ditafsirkan
sebagai prasyarat mutlak cara berpikir dan cara bergerak aktualisasi
kebebasan (manusia) yang bersifat mutlak tidak bisa ditawar?
Jika kebebasan pers untuk menegakkan keadilan, maka kebebasan pers
memang pantas dan seharusnya diperjuangkan serta ditegakkan semua pihak.
Baik oleh pengelola media massa maupun oleh media publik (termasuk rakyat
dan pemerintah). Tetapi sebaliknya kalau penafsiran kebebasan pers terjebak
kepentingan yang terkandung dalam pengertian prasarat mutlak cara berpikir
dan cara bergerak aktualisasi yang tidak bisa ditawar, justru bisa menimbulkan
aneka kendala buat pengelola dan publiknya. Disebabkan kebebasan pers
seakan kebal (resisten) atas segala bentuk intervensi, baik hukum maupun
moral publik. Untuk itu jangan mengambil persepsi yang salah dalam hal
kebebasan pers, karena arogansi kebebasan pers dapat merugikan
masyarakat luas, khususnya dengan "travel warning" pers harus betul-betul
bijak menggunakan kebebasan persnya.
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Dilihat dari Hukum Perpajakan, bahwa akibat "travel warning"1negara
lain terhadap system perekonomian di Indonesia akan dirasakan langsung
terutama oleh perusahaan-perusahaan yang sensitif terhadap berkurangnya
pengujung atau turis dari luar. Perusahaan dimaksudkan adalah perusahaan
yang bergerak di kepariwisataan, di antaranya hotel-hotel di tempat wisata,
biro jasa wisata, para pengrajin souvenir dan sebagainya.
Terhadap perusahaan-perusahaan yang sensitif terhadap akibat "travel
warning" dimaksudkan, untuk mengatasi perusahaan dari kebangkrutan
diperlukan keringanan beban atau risiko pengeluaran, sehingga tepat bila
pemerintah memberikan keringanan pajak, selama kerugian dampak "travel
warning” masih diderita oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Di Amerika Serikat untuk mengatasi kelemahan yang dihadapi produsen
dan konsumen dalam kegiatan bisnisnya dikembangkan dua cara sebagai
alternatif, yaitu insentif di bidang perpajakan dan membentuk institusi baru,
yaitu asuransi bersama/kelompok yang ditetapkan melalui Risk Retention Act.
Sampai tahun 1978 produsen di Amerika Serikat banyak mengalami
kesulitan dalam menghadapi tantangan kegiatan bisnisnya, dan untuk
mengatasinya Departemen Perdagangan Amerika Serikat merekomendasikan
agar perusahaan-perusahaan yang memenuhi persyaratan dapat menyisihkan
keuntungannya untuk menutupi pembiayaan yang berkaitan dengan tuntutan
ganti rugi konsumen.
inti dari kerja sama tersebut adalah bahwa perusahaan dapat
mengalokasikan pendapatannya tanpa pembebanan pajak untuk kebutuhan
pembayaran klaim tuntutan ganti rugi berupa tanggung jawab produk. Kerugian
di sini mencakup pengertian luas (materiil dan imateriil). Hal ini menunjukkan
tentang luasnya kerugian yang dapat ditutup dengan keuntungan perusahaan
yang disisihkan tersebut tanpa dibebani pajak.
Inisiatif perpajakan terhadap keuntungan yang digunakan untuk premi dan
ganti rugi tanggung jawab dalam sistem perpajakan di Indonesia merupakan
salah satu alternatif yang ditempuh pemerintah dalam rangka menunjang
pelaksanaan perlindungan konsumen juga produsen. Hal seperti ini bisa
diterapkan untuk membantu para pelaku ekonomi yang mengalami kerugian
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berat akibat adanya "travel warning” oleh negara luar terhadap Indonesia.
Misalnya untuk perusahaan menengah ke bawah yang mengalami kerugian
yang besar dan drastis maka diberikan keringanan untuk pajak penghasilan.
Dalam rangka membantu perusahaan yang kena dampak negatif "travel
warning” ada baiknya bila tidak sekedar dapat kemudahan berupa insentif
perpajakan tapi juga keringanan untuk pembayaran retribusi untuk kebutuhan
lancarnya perusahaan, misalnya keringanan dalam hal pembayaran retribusi
listrik. Hal ini tentunya bila perusahaan dimaksud mengalami kerugian yang
sangat besar. Contohnya hotel-hotel yang mendadak pengunjungnya
berkurang drastis, sementara untuk tetap bukanya hotel tersebut tetap
membutuhkan pasilitas listrik.
Dilihat dari Hukum Perasuransian, akibat adanya "travel warning” oleh
negara lain terhadap Indonesia berakibat kerugian bagi sistem perekonomian
Indonesia, terutama meruginya para produsen barang dan jasa. Salah satu
lembaga ekonomi yang diharapkan untuk dapat berfungsi untuk mengatasi
kerugian tersebut adalah asuransi. Tetapi permasalahannya bahwa aturan
hukum perasuransianpun mengenal adanya "risiko yang tidak ditanggung".
Menurut Erman Rajagukguk: Ada dua jenis pengecualian atas risiko yang
ditanggung oleh pihak asuransi, yaitu pertama pengecualian yang sifatnya
standar dalam arti setiap polis asuransi memuat pengecualian tersebut Sedang
yang kedua adalah pengecualian yang biasanya ditentukan oleh para pihak,
sebagai tambahan dalam praktik, termasuk di Indonesia. Dengan aturan
hukum tentang "risiko yang tidak tertanggung" maka tanggung jawab kerugian
mengenai hal-hal dikecualikan tersebut tidak bisa dialihkan pada pihak
asuransi, dan kerugian akibat "travel warning:" cenderung untuk dimasukkan
pada kategori dua yaitu pengecualian yang ditentukan oleh para pihak.
Tanggung jawab asuransi inipun adalah terbatas hanya dalam hal tanggung
jawab produsen terhadap konsumen, sehingga untuk kerugian produsen akibat
"travel warning” dalam hal penanggulangannya sulit sekali untuk dapat
dijangkau asuransi.
Sebagai alternatif terobosan adalah Inbound Travel Insurence Asuransi
produk Jasindo ini diharapkan akan dapat menjadi primadona untuk
pencerahan dalam mengatasi mendungnya industri pariwisata akibat "travel
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warning", Dengan "Inbound Travel Insurance" walaupun ada "travel warning"
wisman tidak terlalu khawatir karena tetap mendapat perlindungan asuransi
dari risiko kematian, bahkan Jasindo melalui 'Inbound Travel Insur&nce" ini
juga menjamin risiko teroris dan sabotase.
Dampak diberlakukannya "travel warning" oleh suatu negara seperti
Australia, USA, Jepang dan sejumlah negara lainnya menjadikan perusahaan
asuransi yang ada di luar negeri tidak mau mengcover asuransi yang
umumnya diambil wisman yang ingin berkunjung ke Indonesia. Artinya,
perlindungan asuransi seperti kecelakaan diri dan lainnya langsung dihapus
dan tidak berlaku lagi di negara tujuan yang dikenal "travel warning". Lebih dari
itu bahwa asuransi ini menjadi unggulan dengan adanya jaminan terorisme
dan sabotase, juga memback-up pemerintah dengan adanya jaminan terhadap
risiko teronsme.
Produk ini mencakup biaya repatriasi (pemakaman) senilai US $ 2.000,
maksudnya Jasindo memberikan biaya repatriasi sebesar US $ 2.000 misalnya
untuk beli peti jenazah, Tidak ada perbedaan antara wisman satu negara
dengan negara lainnya.
Produk Jasindo ini menyusul kebijakan pemerintah tentang diberikannya
layanan visa on arrival (visa di tempat kedatangan) bagi wisman yang tidak
mendapat Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). Inbound Travel
Insurance ini disalurkan melalui travel agen karena merekalah yang mengatur
turis-turis itu masuk.
Jasindo dilandasi pemikiran bahwa adanya "travel warning" membuat
banyak polis asuransi yang mereka (wisman) memiliki tidak mengcover
keberadaannya di Indonesia. Kalau asuransi yang mereka andalkan ternyata
tidak mengcover keberadaannya di Indonesia karena "travel warning”. Jasindo
melalui "Inbound Travel Insurence” bisa mensubstitusinya, bahkan memiliki
jaminan terorisme dan sabotase walaupun nilainya terbatas.
Produk Jasindo ini dipasarkan di Bali, jadi selama di Bali mereka diberikan
alternatif ini (perlindungan asuransi). Dengan asuransi produk Jasindo ini
diharapkan agar turis asing merasa lebih aman untuk tinggal di Indonesia.
Dengan adanya "Inbound Travel Insurence", orang yang semula enggan pergi
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dapat berubah pikiran dan berani ke Indonesia. Produk ini ibaratnya
kemudahan. Wisman kita diberikan kemudahan sehingga industri pariwisata
juga Kita harapkan tidak terpuruk sekali. Melalui Inbound Travel Insurence"
travel dapat sekalian memasukkan komponen asuransi tersebut melalui price
yang ditawarkan kepada wisman.
Alternatif lain adalah asuransi bersama/kelompok, yaitu kebijakan
pemerintah Amerika Serikat untuk membantu perusahaan kecil dan menengah
yang bermasalah mengikuti kebijakan insentif perpajakan, yaitu dengan cara
mendorong perusahaan-perusahaan kecil dan menengah melakukan asuransi
bersama atau berkelompok berdasarkan jenis produk dan risiko yang
umumnya diakibatkan oleh produk-produk yang ditawarkan. Model ini dinilai
lebih efisien bagi perusahaan kecil dan menengah atau grup perusahaan,
pengusaha pabrik atau kontraktor agar mampu mempertahankan kelanjutan
usahanya dan membayar ganti kerugian konsumen tanpa harus mengikut
mekanisme asuransi tanggung jawab tradisional yang preminya tinggi.
Pada tahun 1986 modal asuransi ini semakin sempurna karena
memperkenalkan terbentuknya "kelompok penanggung risiko" (risk reteptfon
group/RRG) dan kelompok pembeii (purchasing group), artinya beberapa
perusahaan asuransi dapat bergabung (sebagai penanggung) sedang pihak
yang diasuransikan dalam bentuk kelompok sesuai dengan produk atau
asosiasi produknya. Tujuan RRG adalah untuk membagi risiko tanggung jawab
kepada anggota-anggota. Sedang pada sisi pembeli atau asisiasi dimaksudkan
untuk mendapat asuransi bagi anggota kelompoknya yang terdiri dari
sekelompok produsen dengan risiko yang sama.
Untuk saat ini hanya beberapa negara saja yang telah mencantumkan
kewajiban tersebut dalam peraturan perundang-undangannya. Sebagai
contoh; Australia mengadopsi Product Liability Act of 1988, dan berlaku efektif
pada 1 Juli 1988. Sementara dalam Directive Masyarakat Eropah, kewajiban
mengasuransikan produk belum diatur, namun dalam proposal perbaikan
terhadap Directive tersebut telah dimunculkan tentang asuransi tanggung
jawab produk. Di Amerika Serikat Asuransi Tanggung Jawab Produk telah
mengalami perkembangan pesat.
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Dilihat dari aspek Hukum Internasionai, "travel warning" bukanlah suatu
produk hukum yang mengikat warga negara, tetapi semata-mata suatu
kebijakan pemerintah yang bersifat persuasif atau himbauan. Konsekuensinya
adalah bahwa apabila kebijakan tersebut diabaikan oleh warga negaranya,
baik yang masih berada di dalam wilayah negara bersangkutan maupun yang
sudah terlanjur berada di negara yang terkena "travel warning” tidak
mempunyai dampak yuridis terhadap negara yang terkena "travel warning”.
Tindakan pengenaan suatu "travel warning" oleh suatu negara adalah
merupakan tindakan internal/domestik suatu negara. Tindakan tersebut
merupakan kebijakan suatu negara dalam rangka memberikan perlindungan
bagi warga negaranya baik yang akan bepergian ke negara lain atau yang
sudah berada di negara lain tersebut. Sekalipun tindakan pengenaan "travel
warning” merupakan semata-mata tindakan internal suatu negara, tidak dapat
dipungkiri bahwa "travel warning" yang telah dikeluarkan tersebut berdampak
besar bagi negara yang terkena "travel warning". Sebagaimana telah
disinggung dalam pembahasan sebelumnya, bahwa '"travel warning” bisa
berdampak negatif secara politis maupun secara ekonomis terhadap negara
yang terkena travel.
Mengingat bahwa "travel warning" mempunyai implikasi terhadap
hubungan antar negara, maka kebijakan "travel warning" perlu juga dikaji
dalam perspektif hukum internasional. Tinjauan dari sisi hukum internasional
dimaksudkan untuk mengetahui apakah "travel warning” yang merupakan
suatu kebijakan domestik suatu negara dapat dibenarkan menurut hukum
internasional. Dengan kata lain, apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan
pelanggaran hukum internasional? Ada beberapa konsep hukum internasional
yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam melihat kebijakan "travel warning"
ini, yaitu prinsip kedaulatan negara (state souvereignty), jurisdiksi (jurisdicton),
dan pertanggungjawaban negara (state responsibility).
Kedaulatan negara diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dari suatu
negara untuk mengatur wilayahnya dan segala sesuatu yang ada di dalamnya,
termasuk individu-individu yang ada di dalam wilayahnya. Prinsip hukum
internasional ini lebih dikenal sebagai prinsip kedaulatan teritorial. Karena
pelaksanaan kedaulatan ini didasarkan pada wilayah maka ini berarti suatu
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negara memiliki jurisdiksi eksklusif di wilayahnya, Suatu negara tidak dapat
melaksanakan yurisdiksi eksklusifnya ke luar dari wilayahnya yang dapat
mengganggu kedaulatan negara lain. Suatu negara hanya dapat melaksa
nakannya secara eksklusif dan penuh hanya dalam wilayahnya saja.
Mengacu pada peringatan kedaulatan teritorial di atas, dilihat dari sisi
negara yang menerapkan "travel warning", maka negara tersebut mempunyai
kewenangan untuk mengatur atau menerapkan kebijaksanaan "travel warning"
terhadap orang atau individu yang berada di wilayah negara tersebut,
termasuk warga negaranya. Namun travel warning" yang diterapkan oleh
negara tersebut tidak berlaku di luar wilayah teritorialnya di mana warga
negaranya kebetulan berada. Dengan demikian, "travel warning" tersebut tidak
berdampak secara yuridis terhadap negara di mana warga negara dari negara
yang menerapkan 'travel warning” berada. Tidak ada kewajiban bagi negara
lain untuk tunduk kepada kebijakan yang telah diambil oleh negara yang
menerapkan "travel warning”. Dalam pengertian kedaulatan teritorial (yang
sempit ini) kebijakan "travel warning" oleh suatu negara tidak dapat
menjangkau warga negaranya yang sedang berada di negara yang terkena
"travel warning". Jadi "travel warning" itu hanya dapat mengatur warga
negaranya yang ada di dalam negara bersangkutan.
Lebih lanjut, sebagai konsekuensi dari prinsip kedaulatan negara,
terdapat prinsip hukum lain dalam hukum internasional yaitu yang disebut
dengan jurisdiksi. Jurisdiksi adalah kekuasaan atau kopetensi hukum negara
terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum). Masalah jurisdiksi negara
timbul karena dalam masyarakat internasional masing-masing negara
merupakan anggota yang berdaulat dan di samping itu hubungan-hubungan
kehidupan yang berlaku dalam masyarakat internasional terjadi melampaui
batas-batas suatu negara. Keadaan ini menimbulkan permasalahan sampai
dimanakah jurisdiksi suatu negara atas orang, perbuatan dan benda yang
terkait dalam hubungan internasional itu.
Ada dua asas yang digunakan untuk melandasi jurisdiksi negara atas
orang, perbuatan, dan benda yang terkait dalam hubungan internasional, yakni
asas teritorial dan asas teritorial yang diperluas. Asas teritorial menetapkan
bahwa jurisdiksi negara berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang ada di
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wilayahnya. Sedangkan asas teritorial yang diperluas menetapkan bahwa
jurisdiksi negara juga berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang terkait
dengan negara tersebut yang ada atau terjadi di luar wilayahnya.
Berdasarkan teori jurisdiksi teritorial yang diperluas ini, maka suatu
negara dapat mengatur warga negaranya sekalipun warga negaranya tersebut
berada di luar wilayahnya. Jurisdiksi teritorial yang diperluas ini biasa disebut
dengan prinsip atau asas nasionalitas. Dengan kata lain, berdasarkan asas
nasionalitas ini, suatu negara mempunyai kewenangan mengatur warga
negaranya di manapun mereka berada. Pada suatu ketika, Kedutaan Besar
Australia di Jakarta dalam kaitan dengan "travel warning” yang dikeluarkan
oleh pemerintahannya menyatakan dengan tegas bahwa "Pemerintah Australia
bertanggungjawab atas warga negaranya yang hendak bepergian ke Indonesia
dan yang bertempat tinggal maupun yang sedang berada di Indonesia".
Dengan demikian "travel warning" yang dikeluarkan oleh suatu negara
terhadap warga negaranya yang berada di luar wilayahnya dapat dibenarkan
berdasarkan asas nasionalitas ini.
Selain merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, jurisdiksi
juga merefleksikan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan.
Maksudnya adalah bahwa suatu negara dapat menjalankan jurisdiksinya
secara bebas, baik jurisdiksi teritorial ataupun teritorial yang diperluas, namun
tidak boleh melanggar atau merugikan negara lain. Oleh karena itulah maka
penerapan suatu "travel warning" yang merupakan hak dari setiap negara
untuk melindungi warga negaranya berdasarkan prinsip nasionalitas tadi tidak
boleh menimbulkan kesan "mencampuri urusan negara lain", terlebih-lebih
sampai menimbulkan kerugian terhadap negara lain.
Suatu negara yang merasa dirugikan dengan adanya penerapan "travel
warning" oleh negara lain dapat melakukan tindakan-tindakan memprotes
"travel warning" tersebut. Secara teoritis, tindakan prates tersebut dapat
diwujudkan dalam berbagai macam cara yang diperbolehkan daiam hukum
nasional, dimulai dari yang paling ringan seperti nota protes sampai dengan
pemutusan hubungan diplomatik.
Prinsip hukum internasional adalah prinsip pertanggungjawaban negara
(state responsibility). Suatir'negacajlapat diminta pertanggungjawaban untuk
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tindakan-tindakan yang melawan hukum atau kelalaiannya. Yang menjadi latar
belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu
bahwa tidak ada suatu negarapun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa
menghormati hak-hak negara Sain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara
lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak
tersebut. Dengan kata lain, negara tersebut harus mempertanggung
jawabkannya. Prinsip pertanggungjawaban Negara ini dapat dilihat dari dua
sisi. Pertama, prinsip ini dapat dijadikan landasan oleh suatu negara untuk
meminta ganti kerugian kepada negara lain yang telah menerapkan "travel
warning", namun harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa penerapan "travel
warning" tersebut tidak mempunyai dasar pembenar yang kuat dan "travel
warning" tersebut telah menimbulkan kerugian bagi negaranya.
Dari sisi yang lain, prinsip ini meletakkan tanggung jawab kepada suatu
negara untuk benar-benar melindungi kepentingan warga negara asing yang
berada di wilayahnya. Karena apabila negara tersebut lalai dalam memberikan
perlindungan kepada orang asing yang ada di wilayahnya dan karena kelalaian
tersebut menimbulkan kerugian bagi orang asing, maka akan memberikan hak
kepada negara asal orang asing tersebut untuk menuntut ganti kerugian.
Prinsip pertanggungjawaban negara ini dapat menjadi salah satu faktor
untuk mencegah dikeluarkannya "travel warning". Travel warning tidak akan
diperlukan lagi apabila suatu negara di mana warga negaranya berada telah
melakukan tindakan-tindakan yang perlu dalam rangka melindungi warga
negara asing yang ada di negara tersebut. Karena kalau tidak maka negara
setempat akan dihadapkan pada risiko untuk memberikan ganti kerugian
berdasarkan prinsip "state responsibility”.
Kebijakan mengatasi akibat "Travel Warning" dilakukan pemerintah juga
secara non hukum, seperti dilakukan oleh Gubernur DKI Jaya. Diakui oleh
Sutiyoso bahwa kejadian peledakan bom di Marriot dan Kuningan sempat
mempengaruhi citra orang asing bagi Indonesia, untuk menghilangkan citra
buruk orang asing terhadap Indonesia mengadakan program "Enjoy Jakarta",
dengan program ini ia berharap dapat meningkatkan citra bahwa Jakarta aman
dan damai. Selain itu karena pengalaman bahwa Amerika sudah sering bikin
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"travel warning" maka biarlah kita berharap orang-orang dari negara lain
sajalah yang datang ke Jakarta. Menurut Sutiyoso, sasaran pariwisata kami
lebih kepada warga Negara ASEAN yang lebih mengenal dan dekat dengan
Indonesia. Sehingga menurut Sutiyoso, "travel warning" Amerika itu tidak akan
berpengaruh terhadap program launching pariwisata itu.
Di Bali tepatnya di areal Taman Sukadana Ujung, Amlapura Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik menyambut baik dilakukannya acara
makan bersama dalam satu "piring" (megibung). Acara tersebut utamanya
adalah untuk menggairahkan kembali pariwisata yang saat itu sedang lesu
akibat adanya "travel warning" atau "travel advesory" yang dikeluarkan
sejumlah negara lain. "Megibung" yang melibatkan lebih dari 20 ribu peserta,
tidak hanya cukup spektakuler tetapi juga pada gilirannya akan mampu untuk
menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang ke Bali,
khususnya Karangasem.
Melalui kegiatan "megibung" kolosal ini juga menunjukkan bahwa
pemerintah tidak hanya berpangku tangan atau tinggal diam dalam hal
menyikapi "travel warning” yang dikeluarkan negara lain. Pada kesempatan itu
Menbudpar Jero Wacik mengingatkan agar para pelaku pariwisata tidak begitu
saja "terpukau" dengan adanya "travel warning" atau "travel advesory" yang
dikeluarkan sejumlah negara lain terhadap Indonesia. Kita jangan "terpukau"
untuk kemudian tidak berbuat sesuatu bagi kemajuan pariwisata di Indonesia.
Justru dengan munculnya peringatan semacam itu kita harus lebih gigih dan
tertantang melakukan sesuatu!
C. Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan
1.
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Peran hukum dalam rangka pencegahan dan antisipasi terjadinya "travel
warning" dari suatu negara walaupun belum optimal tetapi sangat
potensial.
Saat ini belum ada aturan hukum yang secara langsung mengatur
tentang larangan negara luar untuk tidak melakukan travel warning
terhadap Indonesia, begitu juga sebaliknya bahwa belum ada aturan

hukum yang dapat melarang Indonesia untuk mengeluarkan "travel
warning" terhadap negara lain, hal ini terutama karena setiap negara
berdaulat punya kewenangan untuk melakukan tindakan pengamanan
atas warganya. Aturan hukum yang ada khususnya Undang-Undang
tentang Kebebasan Pers dengan tujuan kebebasan pers memperkuat
suatu negara untuk mengeluarkan "travel warning” terhadap negara
manapun dengan alasan objektif dalam rangka perlindungan terhadap
warga negaranya.
Walaupun belum ada aturan hukum yang mengatur secara langsung
tentang "travel warning" tetapi aturan hukum yang mengatur secara tidak
langsung tentang "travel warning" dari segi aturan hukum publik yaitu
efektivitas aturan hukum tentang pemberantasan terorisme dan
implementasi peraturan kepariwisataan dan peraturan pajak maupun
privat seperti aturan perasuransian telah ada mengatur untuk mengatasi
akibat "travel warning", tetapi yang paling dominan adalah dari segi
hukum publik yaitu dalam bentuk beschikking atau ketetapan administrasi
negara yang tertulis untuk pencegahan "travel warning” ataupun kebijakan
pemerintah dalam bentuk yang lebih konkret lagi untuk penanggulangan
kerugian yang diderita masyarakat akibat "travel warning".
2.

Tugas dan fungsi pemerintah untuk mengatasi dampak negatif "travel
warning" suatu negara terhadap perekonomian di Indonesia telah banyak
dilakukan pemerintah.
Khususnya untuk mengatasi kebangkrutan dunia usaha dari akibat
"travel warning" pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan mem
peringan beban perusahaan sector pariwisata, seperti usaha perhotelan
melalui keringanan pajak.
Dalam hal pemasaran Pariwisata, pemerintah mencarikan peluang
untuk mengalirnya wisman dari negara lain yang tidak mengeluarkan
"travel warning” terhadap Indonesia.
Dalam membina kepariwisataan pasca terjadinya "travel warning"
yang sangat merugikan ekonomi rakyat pemerintah mengadakan dan
mendukung promosi kepariwisataan baik di dalam maupun ke luar negeri.
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Rekomendasi
1.

2.

3.
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Untuk menanggulangi terjadinya "travel warning" yang didasari alasan
yang bersifat subjektif oleh negara lain terhadap Indonesia, maka para
diplomat Indonesia di iuar negeri harus proaktif dalam memberi
penjelasan setiap informasi yang menyesatkan.
Untuk mencegah terjadinya "travel warning" oleh negara lain terhadap
Indonesia Undang-Undang Anti Terorisme perlu dilaksanakan secara
konsisten.
Untuk mengatasi kerugian akibat "travel warning" pemerintah harus lebih
bijak lagi dalam hal mengeluarkan produk administrasi negara yang
tujuannya terutama ditujukan memperingan kerugian yang diderita
masyarakat.

PENGATURAN HUKUM
DAN PELAKSANAAN ARBITRASE DI INDONESIA
Oleh :

Sri Sedjati, S.H., M.H.

I.

Latar Belakang

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Lembaga
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.
Pertimbangan dibuat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku
penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum
juga terbukti kemungkinan penyelenggara sengketa tersebut, diajukan melalui
Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk menyelesaikan
sengketa melalui Arbitrase sudah tidak perlu lagi dengan perkembangan dunia
usaha dan hukum pada umumnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase berisi
aturan antara lain:
-

Alternatif penyelesaian sengketa.
Syarat Arbitrase pengangkatan arbiter dan hak ingkar.
Acara yang berlaku di hadapan Majelis Arbitrase.
Pelaksanaan putusan Arbitrase.
Berakhirnya tugas Arbitrase.
Biaya Arbitrase.

Sebelum berlakunya undang-undang yang berlaku selama ini yang
dipakai sebagai dasar pemeriksaan Arbitrase di Indonesia adalah pasal 615
sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de
Rechvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377. Reglemen Indonesia yang
diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Regiemen Staatsblad 1941 ;44). Dan
pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
(Rechsretglement Buitengwesten, Staatsblad 1927.227).
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Tujuan pengaturannya atau hal yang ingin dicapai untuk memberitahukan
hak kepada para pihak yang bersengketa menentukan mediator dalam
menyelesaikan permasalahannya.
Di samping itu juga untuk mempercepat proses melalui pemeriksa
peradilan yang berbelit-belit. Hal ini juga disebabkan karena lembaga arbitrase
mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan, kelebihan
tersebut antara lain:
a.
b.
c.

d.

e.

Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
Dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural
dan administratif.
Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai
pengetahuan pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai
masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
Para pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk
menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan
arbitrase.
Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan
dengan melalui tata cara (prosedur sederhana saja ataupun langsung
dapat dilaksanakan).

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar,
sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada
proses arbitrase.
Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat
konfidensialnya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian
penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati dari pada Litigasi
terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.
Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di
bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan
hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara
Perdata (Reglement op de Rechvordering) yang dipakai sebagai pedoman
arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena
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pengaturan dagang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan
condition sine qua non sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen
Acara Perdata (Regiement op de Rechvordering). Bertolak dari kondisi ini
perubahan yang mendasar terhadap Rv baik secara filosofis maupun
substantif sudah saatnya dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Arbitrase
Nomor 30 Tahun 1999 diatur tentang arbitrase internasional, terutama aspek
eksekusinya. Akan tetapi undang-undang tersebut sama sekali tidak
menyebut-nyebut tentang apa yang dimaksud dengan arbitrase internasional
itu. Apakah misalnya setiap putusan arbitrase luar negeri (negara-negara
ASEAN) dapat dijalankan di Indonesia, termasuk jika putusan tersebut
merupakan putusan arbitrase nasional negara lain.
Karena undang-undang arbitrase nomor 30 tahun 1999 tidak
menyebutkan apa-apa, maka hal ini mengindikasikan bahwa undang-undang
arbitrase nomor 30 tahun 1999 tersebut tidak melakukan pembatasanpembatasan terhadap jenis Arbitrase. Asal syarat-syarat dalam undangundang tersebut telah dipenuhi, maka putusan arbitrase tersebut sudah dapat
dijalankan.
II.

Tinjauan Umum Tentang Arbitrase

A.

Definisi Arbitrase

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dalam
Pasal 1 angka 1 telah didefinisikan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian
suatu sengketa perdata yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa. Menurut Black's Law Dictionary: "Arbitration an arrangement for
taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed
matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to
avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation".
Sedangkan menurut Subekti berpendapat bahwa Arbitrase itu adalah
penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang
wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara
dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan. Pada dasarnya arbitrase dapat
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berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: Klausula arbitrase yang tercantum
dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa
(Factum de compromitendo); atau
Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul
sengketa (Akta Kompromis).
Sebelum undang-undang arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase
diatur dalam pasal 615 s.d. 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, pada
penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian
perkara di luar Pengadiian atas dasar perdamaian atau melalui wasit
(arbitrase) tetap diperbolehkan,
B. Dasar Hukum Arbitrase
Dasar hukum arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa
dapat ditemukan dalam pasal 33 Piagam PBB. Pasal ini menyebutkan bahwa
pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu pertikaian yang jika berlangsung
terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan
internasional; pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan cara
perundingan, penyelidikan dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian
menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional,
atau dengan cara damai lainnya yang mereka pilih sendiri. Dari pasal tersebut
tampak bahwa arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa baik
nasional maupun internasional telah diakui eksistensinya oleh masyarakat
internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa badan ini bisa saja bersifat
publik maupun perdata. Yang bersifat publik misalnya Mahkamah Tetap
Arbitrase (Permanent Court Arbitration). Yang bersifat perdata misalnya
Dewan Arbitrase ICSID/Bank Dunia. Penyelesaian dengan arbitrase dipilih
untuk sengketa kontraktual (baik yang bersifat sederhana maupun yang
kompleks), yang dapat digolongkan menjadi:
1.
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Quality Arbitration, yang menyangkut permasalahan faktual (question of
fact) yang dengan sendirinya memerlukan para arbiter dengan kualifikasi
teknis yang tinggi;

2.

3.

Technical Arbitration, yang tidak menyangkut permasalahan faktual,
sebagaimana halnya dengan masalah yang timbul dalam penyusunan
dokumen (construction of document) atau aplikasi ketentuan-ketentuan
kontrak;
Mixed Arbitration, sengketa baik mengenai permasalahan faktual maupun
hukum (Question of Law).

Peranan badan arbitrase komersial di dalam menyelesaikan sengketasengketa bisnis di bidang perdagangan nasional maupun internasional dewasa
ini menjadi semakin penting. Banyak kontrak nasional dan internasional
memasukkan klausul arbitrase. Bagi kalangan bisnis, cara penyelesaian
sengketa melalui badan ini memberikan keuntungan tersendiri dari pada
melalui badan peradilan nasional.
C.

Sejarah Arbitrase

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa
sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase
diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya Reglement op de
Rechisvordering (Rv) dan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) ataupun
Rechtsreglement Bitengewesten (RBg), karena semula Arbitrase ini diatur
dalam pasal 615 s.d. 651 reglement of de rechtvordering. Ketentuan-ketentuan
tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 (tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman) keberadaan
arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 yang antara lain
menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar
perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan
arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau
perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.
D. Objek Arbitrase
Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar
pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif
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penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 (“UU Arbitrase") hanyalah sengketa di bidang
perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan
perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh yang bersengketa.
Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan,
perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual.
Sementara itu Pasal 5 (2) Undang-undang Arbitrase memberikan perumusan
negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan
melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundangundangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH
Perdata Buku III Bab Kedelapanbelas Pasal 1851 s.d, 1854.
E.

Jenis-jenis Arbitrase

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad hoc) maupun arbitrase
melalui badan permanen (institusi).
1.

2.
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Arbitrase Ad hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja
dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau
UNCITRAL Arbitration Rules. Pada umumnya arbitrase ad hoc ditentukan
berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase
serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak.
Penggunaan arbitrase Ad hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul
arbitrase.
Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh
berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka
tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang
dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti The Rules of Arbitration
dari The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The
Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of
investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut
mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausul
arbitrase sebagai berikut:
"Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus
oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan
prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak
yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir".
Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation Comission of
International Trade Law) adalah sebagai berikut: "Setiap sengketa,
pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian
ini, atau wanprestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan
diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL".
F.

Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase

Keunggulan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan
penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata
peradilan. Keunggulan itu adalah:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

kerahasiaan sengketa para pihak terjamin;
keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif
dapat dihindari;
para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar
belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur
dan adil;
para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian
masalahnya;
para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase;
putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui
prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.

Para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai keunggulan
arbitrase. Menurut Prof. Subekti bagi dunia perdagangan atau bisnis,
penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan, mempunyai beberapa
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keuntungan yaitu bahwa dapat dilakukan dengan cepat oleh para ahli, dan
secara rahasia. Sementara HMN Purwosutjipto mengemukakan arti pentingnya
peradilan wasit (arbitrase) adalah:
1.
2.

3.
4.

Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat.
Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang
dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang
memuaskan para pihak.
Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak.
Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui
tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat
rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para
pengusaha.

Di samping keunggulan arbitrase seperti tersebut di atas, arbitrase juga
memiliki kelemahan arbitrase. Dari praktik yang berjalan di Indonesia,
kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan
arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional
maupun internasional sudah cukup jelas.
G. Hubungan Arbitrase dan Pengadilan
Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan,
misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk
mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan
bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para
pihak untuk menaati putusannya.
Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar Undangundang Arbitrase antara lain mengenai penunjukkan arbiter atau majelis arbiter
dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan (pasal 14 (3)) dan dalam hal
pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional yang harus
dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan
tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan. Bagi arbitrase
internasional mengambil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
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H.

Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Pelaksanaan putusan Arbitrase dapat dijelaskan dalam 2 h a l:
1.

Putusan Arbitrase Nasional
Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak
harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan
arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus
diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri,
dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan
autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke
panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
putusan arbitrase diucapkan. Putusan Arbitrase Nasional bersifat
mandiri, final dan mengikat.
Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat
(seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga
Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan
atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.
Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri
terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase
nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar
Pasal 62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 sebelum memberi
perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah
putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk
arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi, maka Ketua
Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan
terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

2.

Putusan Arbitrase Internasional
Semula pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di Indonesia
didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1927, dan pemerintah
Belanda yang merupakan negara peserta konvensi tersebut
menyatakan bahwa Konvensi berlaku juga di wifayah Indonesia.
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Pada tanggal 10 Juni 1958 di New York ditandatangani UN
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral
Award. Indonesia telah mengaksesi Konvensi New York tersebut
dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada 5 Agustus
1981 dan didaftar di Sekretaris PBB pada7 Oktober 1981. Pada 1
Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan
Arbitrase Asing sehubungan dengan disahkannya Konvensi New
York 1958. Dengan adanya Perma tersebut hambatan bagi
pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia seharusnya bisa
diatasi. Tetapi dalam praktiknya kesulitan-kesulitan masih ditemui
dalam eksekusi putusan arbitrase asing.
1.

Kewenangan Pengadilan Memeriksa
Dijatuhkan Putusan Arbitrasenya

Perkara

yang

Sudah

Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase
sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 30
tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang
mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu
penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut
merupakan prinsip limited court involvement".
Dalam praktiknya masih saja ditemukan pengadilan yang menentang,
bahkan ketika arbitrase itu sendiri sudah menjatuhkan putusannya. Seperti
dalam kasus berikut;
Dalam kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International
PLC (BT) melawan PT Mayora Indah Tbk (Mayora), Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan tetap menerima gugatan Mayora (walaupun ada klausul arbitrase di
dalamnya) dan menjatuhkan putusan Nomor 4G/Pdt.G/1999 tanggal 9
Desember 1999, yang memenangkan Mayora, Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 001 dan Nomor: 002/Pdt/Arb.lnt/1999/
PN.JKT.PST juncto Nomor: 02/Pdt.P/2000/PNJKT.PST, tanggal 3 Februari
324

2000, menolak permohonan BT bagi pelaksanaan putusan Arbitrase London,
dengan alasan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran ketertiban umum
yang dimaksud adalah bahwa perkara tersebut masih dalam proses peradilan
dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Penolakan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 02
K/Exr/Arb.lnt/Pdt/2000, tanggal 5 September 2000.
Kasus di atas adalah salah satu contoh di mana pengadilan menentang
lembaga arbitrase. Sebelumnya telah jelas bahwa pengadilan tidak boleh
mencampuri sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase. Lalu
apakah ada alasan-alasan yang dapat membenarkan pengadilan memeriksa
perkara para pihak yang sudah terikat dengan klausul arbitrase? Dalam
jurisprudensi salah satu contoh adalah Arrest Artist deLaboureur.
Kasus lain juga terjadi sebagai berikut:
Persatuan Kuda Jantan (penggugat) telah mengasuransikan kuda Pejantan
bernama Artis de Laboureur terhadap suatu penyakit/cacad tertentu, yang
disebut cornage, Ternyata pada suatu pemeriksaan oleh Komisi Undangundang Kuda, kuda tersebut dinyatakan diapkir, karena menderita penyakit
cornage. Penggugat menuntut santunan ganti rugi dari Perusahaan Asuransi.
Di dalam Polis dicantumkan klausula yang mengatakan, bahwa sengketa
mengenai Asuransi, dengan menyingkirkan Pengadilan, akan diputus oleh
Dewan Asuransi Perusahaan Asuransi, kecuali Dewan melimpahkan
kewenangan tersebut kepada suatu arbitrase. Dewan Asuransi telah
memutuskan untuk tidak membayar ganti rugi kepada penggugat. Penggugat
mengajukan gugatan di muka Pengadilan. Sudah tentu dengan alasan adanya
klausula tersebut di atas, maka tergugat membantah dengan mengemukakan,
bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.
Pengadilan's Gravenhage a.l. telah mempertimbangkan:
Setelah Pengadilan menyatakan dirinya berwenang memeriksa perkara
tersebut, maka Pengadilan menyatakan, bahwa keputusan Dewan Asuransi
harus disingkirkan, karena keputusan tersebut tidak didasarkan kepada suatu
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penyelidikan yang leliti dan bahkan Dewan menganggap tidak perlu
mendengar pihak penggugat, sehingga perjanjian itu tidak lelah dilaksanakan
dengan itikad baik. Pengadilan mengabulkan tuntutan uang santunan gantirugi sampai sejumlah uang tertentu. Pihak Asuransi naik banding.
Hof Amsterdam dalam keputusannya a.l. telah mempertimbangkan:
Bahwa memang benar, bahwa berdasarkan Polis ybs., para pihak
sepakat untuk menyerahkan sengketa mengenai Asuransi tersebut kepada
Dewan Asuransi Perusahaan Asuransi. Sekalipun terhadap keputusan Dewan,
yang diambil dengan tanpa aturan main yang pasti, dan bersifat mutlak, yang
dikeluarkan oleh pihak yang tidak netral, mungkin saja ada keberatankeberatan, namun para pihak telah membuatnya menjadi undang-undang bagi
mereka, karena telah terbentuk melalui kesepakatan para pihak, yang tidak
ternyata bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, sehingga
permasalahannya adalah, apakah ketentuan perjanjian itu, oleh Dewan, tidak
telah dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana pendapat dari Pengadilan
Amsterdam, pertanyaan mana menurut pendapat Hof, karena mengenai
pelaksanaan suatu perjanjian, adalah masuk dalam kewenangan Hakim.
Hof, untuk menjawab permasalahan tersebut, setelah mengemukakan
patokan, bahwa itikad baik dipersangkakan dan tidak adanya itikad baik harus
dibuktikan, telah menerima fakta-fakta yang disebutkan dalam keputusan
Dewan sebagai benar, a.l. :......."bahwa menurut pendapat Hof keputusan
tersebut (maksudnya: keputusan Dewan (penj.pen.) ......adalah tidak
sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap tidak telah diberikan dengan itikad
baik, dan bahwa itikad buruk pada pelaksanaan perjanjian, sepanjang
mengenai pengambilan keputusan oleh Dewan Asuransi, tidak telah
dibuktikan" atas dasar mana Hof menyatakan keputusan Dewan Asuransi tidak
bisa dibatalkan oleh Hakim dan karenanya membatalkan keputusan
Pengadilan Amsterdam. Persatuan Kuda Jantan naik kasasi. Arrest HR 9
Februari 1923, NJ. 1923, 676, Arrest "Artis de Laboureur" (dimuat dalam
Hoetink. him. 262 dst.)
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Catatan:

Pengadilan menganggap dirinya berwenang untuk menangani
perkara tersebut dan menyatakan keputusan Dewan tidak
melanggar itikad baik.

Pokok pertanyaan dalam pemeriksaan kasasi ini ternyata adalah, apakah
maksud ayat ke-3 Pasal 1374 BW (Pasal 1338 ayat 3 Ind) dengan itikad baik
dalam pelaksanaan perjanjian harus dinilai dengan patokan, subjektif - suatu
sikap batin tertentu dari si pelaksana - atau objektif - suatu cara pelaksanaan.
HR meninjau, apakah isi keputusan Dewan Asuransi, sebagai pelaksanaan
dari perjanjian Asuransi antara Penggugat dengan Perusahaan Asuransi,
rmemenuhi tuntutan itikad baik, memenuhi kepantasan dan kepatutan menurut
ukuran orang normal pada umumnya dalam masyarakat yang bersangkutan.
Di sini dipakai ukuran itikad baik yang objektif.
Dalam Arrest Artist de Laboureur ini pengadilan menyatakan berwenang
memeriksa karena yang diperiksa bukanlah pokok perkaranya melainkan cara
pengambilan keputusannya, apakah Dewan Asuransi sudah mengambil
keputusan berdasarkan itikad baik yang sesuai dengan asas kepatutan dan
kepantasan. Itikad baik di sini memiliki dua kemungkinan yaitu itikad baik
objektif atau subjektif, di mana Hof dan Hoge Raad kemudian menilai bahwa
itikad baik yang objektiflah yang dipakai.
Berdasarkan pasal 1338 (3) suatu perjanjian harus didasarkan atas asas
itikad baik. Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk
dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwaperistiwa di pengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan
dengan masalah kepatutan dan kepantasan. Perjanjian harus dilaksanakan
dengan menafsirkannya agar sesuai dengan kepatutan dan kepantasan,
sesuai dengan pasal 1339 BW, yang menyatakan bahwa, "suatu perjanjian
tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya
tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh
kepatutan, kebiasaan dan undang-undang". Itikad baik dapat dibedakan
menjadi itikad baik subjektif dan itikad baik objektif, itikad baik subjektif, yaitu
apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya
bertentangan dengan itikad baik, sedang itikad baik objektif adalah kalau
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pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan
dengan itikad baik.
Dalam kasus Bankers Trust melawan Mayora sungguh aneh karena
mengetengahkan ketertiban umum sebagai salah satu alasan. Seharusnya
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak untuk memeriksa perkara tersebut
karena bukan merupakan kewenangannya, tidak diajukan atas dasar adanya
perbuatan melawan hukum, dan dengan Mayora mengajukan perkara tersebut
ke pengadilan negeri padahal saat itu arbitrase sedang berjalan, menunjukkan
bahwa Mayora tidak beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.
Dalam hal ketertiban umum, yang dimaksud ketertiban umum oleh hakim
adalah perkara tersebut sedang dalam proses di pengadilan hukum di
pengadilan, alasan seperti ini seharusnya tidak bisa dijadikan alasan ketertiban
umum. Apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah
melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, dan
sayangnya Mahkamah Agung justru menguatkan putusan ini.
Ketertiban umum dijadikan dalih untuk menolak permohonan arbitrase.
Ketertiban umum sendiri adalah suatu sendi-sendi asasi dari hukum suatu
negara. Undang-undang Arbitrase pada bagian penjelasannya tidak
mendefinisikan atau membatasi ketertiban umum. Akibatnya, definisi ketertiban
umum dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan
eksekusi dari Pengadiian Negeri. Sulit untuk mengklasifikasikan putusan
arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum, namun dapat
digunakan kriteria sederhana sebagai berikut:
1.

2.
3.

Putusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang diatur dalam
peraturan perundangan negara, misalnya kewajiban untuk mendaftarkan
putusan arbitrase di pengadilan setempat tidak dilaksanakan;
Putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, padahal peraturan
perundang-undangan negara tersebut mewajibkannya; atau
Jika salah satu pihak tidak mendapat kesempatan untuk didengar
argumentasinya sebelum putusan arbitrase dijatuhkan.

Ketertiban umum yang dijadikan dalih PN Jakarta Selatan untuk menolak
permohonan Bankers Trust tidak termasuk ketertiban umum yang sudah
328

diuraikan di atas. Pengadilan Jakarta Selatan juga telah melakukan kesalahan
karena memeriksa isi perkara dan bukan sekedar memeriksa penerapan
hukumnya saja seperti dalam Arrest Artist de Laboureur.
Pada intinya terhadap perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase
tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri dan untuk perkara yang sudah
dijatuhkan putusan arbitrasenya tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan, kecuali
apabila ada perbuatan melawan hukum, sehingga pihak yang dirugikan bisa
menggugat ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dalam
hal pengambilan keputusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik.
III.

Pengaturan Hukum Arbitrase

Pengaturan Hukum Arbitrase Di Indonesia
1.

Pengaturan Hukum Arbitrase ke Dalam Perundang-undangan
mengikuti salah satu dari tiga metode yaitu :
(1) Metode Pengaturan Terperinci.
(2) Metode Pengaturan Ringkas.
(3) Metode Pengaturan Tidak Ringkas tetapi; juga Tidak
Terperinci
Berikut ini penjelasan dan masing-masing metode tersebut, yaitu sebagai
berikut:
(1) Metode Pengaturan Terperinci
Metode pengaturan terperinci ini mensyaratkan pengaturan masalah
arbitrase ke dalam peraturan perundang-undangan secara terperinci.
Metode ini biasanya dilaksanakan secara evolusioner. Semula
pengaturannya kurang terperinci, tetapi seiring dengan
perkembangan dalam praktik, peraturan tentang arbitrase diubah dan
dikembangkan terus, bahkan jika mungkin dalam membuat aturan
tersebut juga diantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin akan
terjadi di masa yang akan datang. Contoh dari negara yang
menganut paham pengaturan arbitrase secara terperinci adalah apa
329

yang dilakukan di negara-negara Eropa Barat, seperti Belanda
dengan hukum arbitrase yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Perdata setelah direvisi.
(2) Metode Pengaturan Ringkas
Metode lain adalah mengatur masalah arbitrase dalam suatu
peraturan perundang-undangan tetapi yang diatur hanyalah prinsipprinsipnya saja.
Sementara bagian terbesar dan detail-detailnya dari masalah
arbitrase tersebut diberikan kebebasan untuk diatur sendiri oleh para
pihak sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak. Metode
pengaturan secara ringkas ini dipakai misalnya oleh Negara Perancis
atau Swiss dalam mengatur arbitrase internasional.
(3) Metode Pengaturan Tidak Ringkas tetapi juga Tidak Terperinci.
Kategori ketiga adalah metode pengaturan masalah arbitrase ke
dalam peraturan perundang-undangan secara tidak terlalu ringkas,
tetapi juga tidak terlatu terperinci. Jadi memakai jalan tengah di
antara dua ujung ekstrem. Metode seperti ini dapat dicontohkan
dengan pengaturan arbitrase internasional dalam UNCITRAL. Model
Law, yang telah diadopsi ke dalam beberapa arbitrase nasional
maupun internasional di beberapa negara termasuk yang dilakukan
di Negara Jerman.
2.
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Dan Penyelesaian Sengketa
Alternatif Menelusuri alur-alur ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase
Nomor 30 Tahun 1999 maka di samping undang-undang tersebut
mengatur secara panjang lebar tentang arbitrase, memperlihatkan kepada
kita bahwa sebenarnya undang-undang tersebut juga menekankan
kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi (dan
pemakaian tenaga ahli). Bahkan tidak menutup kemungkinan
penyelesaian sengketa alternatif-alternatif yang lain beperti juga terhadap

institusi hukum arbitrase, penyelesaian alternatif lainnya pun mendapat
pengaturan dalam Undang-Undang tentang Arbitrase Nomor 30 Tahun
1999 mengenai penyelesaian alternatif ini. Undang-Undang Arbitrase
Nomor 30 Tahun 1999 menentukan sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para
pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada
itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi
di pengadilan negeri.
(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif
penyelesaian sengketa sebagaimana dalam ayat (1) diselesaikan
dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama
14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu
kesepakatan tertulis.
(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan
tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui
seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat
belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli
maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata
sepakat maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga
arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk
menunjuk seorang mediator.
(5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga
alternatif penyelesaian sengketa dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh
kerahasiaan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus
tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh
semua pihak yang terkait.
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(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara
tertulis adalah final dan para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad
baik, serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat
sebagaimana dimaksud ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sampai dengan ayat (6) tidak dapat tercapai, maka para pihak
berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha
penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.
Dalam bagian penjelasan umum dari Undang-Undang Arbitrase
Nomor 30 Tahun 1999 ditentukan bahwa alternatif penyelesaian sengketa
dilakukan melalui musyawarah para pihak yang bersengketa. Alternatif
penyelesaian sengketa ini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau
beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni
penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dengan demikian, sungguh pun
Undang-Undang Arbitrase kelihatannya lebih menekankan kepada
penyelesaian sengketa alternatif melalui kesepakatan para pihak sendiri,
mediasi, penggunaan; lembaga ahli atau arbitrase tetapi sebenarnya
dimaksudkan dengan alternatif penyelesaian sengketa tersebut termasuk
semua jenis penyelesaian di luar badan pengadilan.
3.

Elemen-elemen Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif
Dari ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun
1999 dapat ditarik beberapa elemen dari suatu alternatif penyelesaian
sengketa selain Arbitrase yang diinginkan oleh Undang-Undang tentang
Arbitrase tersebut.
Elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut:
(1) Penyelesaian sengketa didasarkan pada unsur itikad baik.
(2) Penyelesaian lewat pengadilan dikesampingkan.
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(3) Penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan langsung oleh para
pihak (upaya tingkat pertama).
(4) Waktu penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari.
(5) Hasil penyelesaiannya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
(6) Apabila penyelesaian tingkat pertama (secara langsung) tidak
membuahkan hasil, maka dapat ditempuh upaya tingkat kedua.
(7) Upaya tingkat kedua tersebut baik berupa bantuan seorang atau
lebih penasihat ahli.
(8) Upaya tingkat kedua tersebut di samping berupa penasihat ahli,
maupun berupa upaya melalui seorang mediator.
(9) Upaya tingkat kedua tersebut (penasihat ahli atau mediator)
ditempuh dengan berlandaskan suatu "kesepakatan tertulis", untuk
itu dari para pihak.
(10) Waktu penyelesaian hingga tercapai kata sepakat melalui penasihat
ahli atau mediator tersebut adalah 14 (empat belas) hari.
(11) Jika upaya tingkat kedua tersebut gagal dalam waktu 14 (empat
belas) hari, maka ditempuh upaya tingkat ketiga berupa penunjukan
seorang mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga altenatif
penyelesaian sengketa.
(12) Mediator dalam upaya tingkat ketiga ini harus sudah dilakukan upaya
mediasinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
(13) Mediator dalam upaya tingkat ketiga ini harus sudah selesai
melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
Maksudnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut harus sudah
tercapai kata sepakat di antara para pihak dalam bentuk tertulis.
(14) Kesepakatan tertulis di antara para pihak tersebut adalah final dan
mengikat para pihak.
(15) Kesepakatan tertulis tersebut harus sudah didaftarkan di Pengadilan
Negeri dalam jangka waku 30 (tiga puluh) hari.
(16) Jangka waktu pelaksanaan putusan dalam kesepakatan tertulis
tersebut adalah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
pendaftaran di Pengadilan Negeri.
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(17) Apabila tidak tercapai kesepakatan (dalam upaya tingkat satu sampai
ketiga), maka para pihak dapat menempuh upaya tingkat keempat,
yaitu upaya penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad
hoc.
(18) Upaya tingkat keempat (arbitrase) tersebut diajukan oleh para pihak
melalui kesepakatan secara tertulis.
(19) Terhadap penyelesaian upaya di tingkat keempat tersebut (arbitrase)
berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase
Nomor 3 tahun 1999.
(20) Sungguhpun tidak disebut-sebut dengan cara tegas dalam Pasal 6
dari Undang-Undang Arbitrase, para pihak tidak harus mengikuti
prosedur alternatif penyelesaian sengketa tingkat demi tingkat
sampai tingkat keempat tetapi dapat saja mengabaikan tingkattingkat tertentu. Hal ini di sebabkan:
a) Sifat penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang cepat dan
efisien.
b) Undang-undang tidak mengharuskan secara tegas untuk
mengikuti setiap tahap tersebut.
c) Masih, tercakup dalam kewenangan dan kebebasan para pihak
untuk berkontrak, termasuk untuk memilih cara penyelesaian
sengketa yang dikehendakinya.
d) Untuk kepentingan efektivitas. Maksudnya jika para pihak sudah
tidak mau menggunakan salah satu atau lebih tahap-tahap
penyelesaian sengketa (di antara empat tahap tersebut), tidak
ada gunanya dipaksakan karena kemungkinan besar kata
sepakat juga tidak akan tercapai. Dengan demikian, sungguh
pun tidak disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang
Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, tahap-tahap penyelesaian
sengketa tersebut (empat tahap) bukanlah hukum memaksa
(dwingend recht) melainkan hanya hukum mengatur. Akan tetapi
sekali tahap tersebut sudah disetujui oleh para pihak, maka para
pihak tersebut wajib mengikutinya.

334

4.

Tahap-tahap Penyelesaian Sengketa Alternatif

Dengan demikian, tahap-tahap penyelesaian sengketa melalui
alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Arbitrase
Nomor 30 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
Tahap Pertama : Pertemuan langsung para pihak.
Tahap Kedua

: Penunjukan penasihat ahli atau mediator oleh para
pihak.

Tahap Ketiga

: Penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau
lembaga penyelesaian sengketa.

Tahap Keempat : Penyelesaian oleh lembaga arbitrase atau oleh
arbitrase ad hoc.
Tentang bagaimana penyelesaian sengketa alternatif menurut UndangUndang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, dapat dilihat dalam diagram
berikut ini:
Diagram Penyelesaian Sengketa Alternatif

TAHAP I

PERTEMUAN LANGSUNG
PARA PIHAK

* 14 HARI

TAHAP II

MENGGUNAKAN PENASIHAT
*
AHLI MEDIATOR

-► 14 HARI

TAHAP III

PENGANGKATAN MEDIATOR
*OLEH LEMBAGA ARBITRASE

+ 14 HARI

TAHAP IV

PENGANGKATAN MEDIATOR
*OLEH LEMBAGA ARBITRASE

+ 14 HARI

Dalam rangka menjalankan tugasnya dalam keempat tahap dari penyelesaian
sengketa alternatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang
tentang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 tersebut terdapat suatu limit waktu
untuk masing-masing tahap sebagaimana dilukiskan dalam diagram berikut ini:
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Limit Waktu Dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif
...X___ ,X...X

X...X _L_X...X___ ,x

X...X

TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

PELAKSANAAN

(14 HARI)

(14 HARI)

(7 HARI +
30 HARI)

30 (HARI)

TAHAP 4
(180 HARI)

PENDAFTARAN (30 HARI)
Keterangan Diagram
Tahap 1

: Pertemuan langsung para pihak Putusan harus sudah
diambil dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak
dimulainya penyelesaian sengketa.

Tahap 2

: Penunjukan dan penyelesaian oleh penasihat ahli atau
mediator oleh para pihak. Penasihat ahli atau mediator ini
sudah harus mengambil keputusan 14 (empat belas) hari
sejak penunjukannya.

Tahap 3

: Penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga
penyelesaian sengketa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah
penunjukannya, mediator sudah harus mulai bekerja.
Putusan dari mediator ini harus sudah diambil dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya
pekerjaan mediasi.
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Tahap 4

Penyelesaian oleh lembaga arbitrase atau oleh arbitrase ad
hoc jangka waktu penyelesaiannya 180 (seratus delapan
puluh) hari sejak arbiter terbentuk (Pasal 48 ayat (1).

Pendaftaran

: Merupakan pendaftaran kesepakatan tertulis yang telah
dicapai, pendaftarannya dilakukan ke Pengadilan Negeri
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
penandatanganan kesepakatan tersebut

Pelaksanaan

: Merupakan pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai,
pelaksanaan tersebut harus sudah dilakukan dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran Keputusan di
Pengadilan Negeri.

IV. Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia
1.

Ketentuan Undang-Undang Tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional
Indonesia
Dalam hubungan dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan
arbitrase ini khususnya arbitrase nasional. Undang-Undang Arbitrase
Nomor 30 Tahun 1999 menentukan sebagai berikut:

Pasal 59
(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase
diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera
Pengadilan Negeri.
(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dalam ayat (1). Dilakukan
dengan pencatatan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir
oleh panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang
menyerahkan dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
(3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli
pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera
Pengadilan Negeri.
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(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
(5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran
dibebankan kepada para pihak,
Pasal 60
Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan
mengikat para pihak
Penjelasan atas pasal 60
Putusan Arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat
diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
Pasal 61
Dalam hal para piha tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela,
putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas
permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
Pasal 62
(1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan
kepada panitera Pengadilan Negeri.
(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum
memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah
putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
(3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan
pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan ketua Pengadilan Negeri
tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari
putusan arbitrase.
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Penjelasan atas pasat 62 ayat (4)
Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua
Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final,
dan mengikat.
Pasal 63
Perintah ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik
putusan arbitrase yang dikeluarkan.
Pasal 64
Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah ketua Pengadilan Negeri,
dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata
yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2.

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Secara Sukarela dan Tindakan
Mendeponir Putusan

Pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase nasional dapat dilakukan baik
secara sukarela atau secara paksa. Eksekusi putusan arbitrase secara
sekarela dimaksudkan sebagai pelaksanaan putusan yang tidak memerlukan
campur tangan dari pihak ketua Pengadilan Negeri melainkan para pihak yang
berkewajiban melaksanakan eksekusi tersebut, melaksanakan sendiri isi
putusan arbitrase tersebut. Sedangkan eksekusi secara paksa dimaksudkan
jika pihak yang berkewajiban melaksanakan kewajibannya itu, maka diperlukan
campurtangan ketua Pengadilan Negeri dan aparatnya untuk memaksakan
pelaksanaan eksekusi yang bersangkutan. Agar dapat dieksekusinya suatu
putusan arbitrase, sebelumnya harus dilakukan suatu prosedur hukum yang
disebut dengan “Akta Pendaftaran". Yang dimaksudkan dengan akta
pendaftaran adalah pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau
di pinggir dari putusan arbitrase asli atau salinan otentik yang ditandatangani
bersama-sama oleh panitera.
Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan putusan
arbitrase tersebut. Penandatanganan tersebut dilakukan pada saat pencatatan
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dan pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan. (Lihat Pasal
59 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999).
Perlu pula ditekankan bahwa tanpa dilakukan penyerahan dan
pendaftaran: putusan arbitrase di Pengadilan Negeri pada waktunya, maka
putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Jadi, seandainya pihak yang
putusan arbitrasenya dieksekusi tidak mau melaksanakan sendiri putusan
tersebut secara sukarela dan berbuat kelalaian dalam melakukan penyerahan
dan pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri tersebut,
mengakibatkan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut tidak dapat
dipaksakan oleh aparat pemerintah. Tindakan penyerahan dan pendaftaran
putusan arbitrase di Pengadilan Negeri ini dalam praktik sering disebut dengan
istilah "deponir". Jadi tindakan deponir putusan arbitrase bukan hanya
merupakan tindakan pendaftaran yang bersifat administratif belaka, tetapi telah
bersifat konstitutif, dalam arti merupakan satu rangkaian dalam mata rantai
proses arbitrase, dengan risiko tidak dapat dieksekusi putusan jika tidak
dilakukan pendeponir tersebut. Lihat Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang
Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999.
3.

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Secara Paksa

Seperti telah disebutkan bahwa pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase
nasional dapat dilakukan baik secara sukarela atau secara paksa.
Pelaksanaan secara sukarela harus dilaksanakan dalam jangka waktu
maksimum 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan di
panitera Pengadilan Negeri. Jika dalam waktu tersebut putusan belum
dieksekusi, pemerintah untuk melaksanakan eksekusi (secara paksa), harus
diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi
perintah oleh Ketua Pengadilan Negeri ini dapat dieksekusi secara paksa
sebagaimana juga eksekusi terhadap putusan pengadilan biasa. Eksekusi
secara paksa atas putusan arbitrase tersebut dilakukan sesuai dengan aturan
eksekusi terhadap putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan
tetap, lihat Pasal 64 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999.
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Ada satu prinsip hukum dalam eksekusi putusan arbitrase ini yaitu
putusan arbitrase bersifat independen, sehingga tidak dapat dicampuri oleh
ketua Pengadilan Negeri ketika dilaksanakan eksekusi. Pasal 62 ayat (4) dari
Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 dengan tegas melarang
ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari
putusan arbitrase. Dengan demikian, ketua Pengadilan Negeri tidak
mempunyai kewenangan untuk meninjau suatu putusan arbitrase secara
material. Akan tetapi ketua Pengadilan Negeri tersebut memiliki kewenangan
untuk meninjau suatu putusan arbitrase secara formal. Kewenangan
peninjauan putusan arbitrase secara formal tersebut diberikan kepada Ketua
Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 62 ayat (3).
Berdasarkan kewenangan formal tersebut, maka pihak ketua Pengadilan
Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi, di mana terhadap
penolakan eksekusi ini tidak mempunyai upaya hukum apapun. Penolakan
eksekusi oleh ketua Pengadilan Negeri tersebut dilakukan jika ada alasanalasan sebagai berikut:
(1)
(2)
(3)
(4)

Arbiter memutus melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya.
Putusan arbitrase bertentangan dengan kesusilaan.
Putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum.
Arbiter memutus perkara tidak memenuhi keseluruhan syarat sebagai
berikut:
a) Mengenai perdagangan;
b) Mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan
dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa; dan
c) Mengenai sengketa yang menurut hukum dan perundang-undangan
tidak dapat diiakukan perdamaian.
(Lihat Pasal 62 juncto Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Arbitrase
Nomor 30 Tahun 1999).

Sedangkan contoh dari sengketa mengenai perdagangan (untuk mana
arbitrase dinyatakan berwenang) antara lain sengketa dalam bidang-bidang
sebagai berikut:
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Perniagaan.
Perbankan.
Keuangan.
Penanaman modal.
Industri.
Hak Kekayaan Intelektual.

(Lihat penjelasan atas Pasal 66 huruf b dari Undang-Undang Arbitrase Nomor
30 Tahun 1999),
Secara skematis, berikut ini diagram tentang pelaksanaan penolakan eksekusi
atas suatu putusan arbitrase, yaitu sebagai berikut:
PENOLAKAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE
OLEH PENGADILAN NEGERI
Putusan Melebihi
Kewenangan Arbiter

Putusan Tidak
Memenuhi Syarat

Putusan Bertentangan
Dengan Ketertiban Umum

Putusan Bertentangan
Dengan Kesusilaan

Putusan Bukan Dalam
Bidang Perdagangan
Bukan Tentang Hak Dalam
Sengketa Yang Tidak Boleh
Di Damaikan

Bukan Bidang
Perniagaan

Bukan Bidang
Perbankan

Bukan Bidang
Penanaman Modal

Bukan Bidang
Keuangan
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Putusan Bukan Tentang
Sengketa Yang Tidak Boleh
Didamaikan

Bukan Bidang Hak
Milik Intelektual

Dan diagram tersebut di atas terlihat bahwa penolakan eksekusi oleh
Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan arbitrase hanya dapat dtiakukan
dengan alasan-alasan yang sangat terbatas dan khusus. Karena itu,
penolakan eksekusi tersebut oleh Pengadilan Negeri oleh hukum sendiri
diharapkan tidak akan menimbulkan distorsi terhadap sifat "final" dan
"mengikafnya suatu putusan arbitrase.
V.

Penutup

Dalam memilih lembaga arbitrase mana dan peraturan mana yang
berlaku, banyak faktor yang mesti dipertimbangkan. Banyaknya lembaga
arbitrase secara nasional maupun internasional dewasa ini telah menyebabkan
mereka saling bersaing satu sama lain dalam memperebutkan kasus.
Semua sengketa yang timbul dari perjanjian akan diselesaikan dan
diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturanperaturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang
keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai
keputusan tingkat pertama dan terakhir.
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ANALISISIS HUKUM KE RJAS AM A INTERNASIONAL
DALAM PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING
O le h :

Rosmidarmi

ABSTRAK
Praktik illegal logging di bidang kejahatan kehutanan atau perkayuan yang
terkordinir dan berbentuk jaringan di Indonesia sudah merambah Keluar negeri
seperti Malaysia, China dll. Lebih jauh illegal logging dapat digolongkan
sebagai bentuk kejahatan Internasional di lingkungan yang dapat mengancam
kedamaian seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Untuk mengatasi masalah
yang kian berkembang tersebut, timbul suatu pemecahan dari pemerintah yaitu
adanya kerjasama antara Uni Eropa dengan Indonesia yang berupa proyek
dukungan untuk penegak hukum. Proyek ini tertuang dalam bentuk perjanjian
(MoU) Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT).
I.

Pendahuluan

Illegal logging telah menjadi isu utama dalam proses pembangunan
kehutanan di Indonesia. Bahkan, karena kompleksnya jaringan, luasnya
kepentingan yang terlibat serta besarnya nilai kejahatan yang dihasilkan telah
mendorong masuknya issu illegal logging pada ranah politik, ekonomi, hukum,
dan keamanan. Lebih jauh, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat
dimensional, namun juga menembus batas-batas territorial mulai dari tingkat
lokal, nasional, regional bahkan global.
Praktik illegal logging di seluruh wilayah Indonesia terus berlangsung.
Kejahatan di bidang kehutanan atau perkayuan berkembang sedemikian rupa.
Hal ini dikarenakan kejahatan tersebut adalah kejahatan yang terorganisir dan
berbentuk jaringan. Dalam perkembangannya perdagangan kayu illegal tidak
hanya di wilayah Indonesia tetapi sudah merambah keluar negeri seperti
Malaysia, Cina dan lain-lain.
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Selain itu kegiatan illegal logging tidak hanya dilakukan oleh masyarakat
sekitar hutan, namun juga komunitas pendatang bahkan pengusaha asing
ikutan dildalam kegiatan tersebut. Akibatnya kerusakan hutan tropis Indonesia
menjadian caman yang tak terpulihkan sebagai kegiatan illegal logging. Lebih
jauh, illegal logging dapat digolongkan sebagai bentuk kejahatan internasional
di bidang lingkungan yang dampaknya sepadan dengan kejahatan terorisme
yang dapat mengancam kedamaian seluruh umat manusia tanpa terkecuali,
baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat. Akibat yang ditimbulkan oleh
kegiatan pembalakan liar atau illegal logging telah kita lihat dan kita rasakan
bersama dengan banyaknya bencana alam (banjir dan tanah longsor) yang
terjadi di wilayah Indonesia. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan
illegal logging begitu besar oleh karena itu upaya pemberantasan illegal
logging perlu mendapat dukungan seluruh pihak baik di tingkat pusat, daerah
maupun internasional.
Karena itu dalam rangka pelestarian dan penyelamatan hutan di
Indonesia, maka Departemen Kehutanan dalam program kerjanya tahun 20052009 memfokuskan pada pemberantasan illegal logging dan perdagangan
kayu illegal. Adapun salah satu kebijakannya adalah mengintensifkan langkahlangkah koordinasi dengan Polri, TNI, kejaksaan Agung dan sector terkait
lainnya dalam penanganan illegal logging untuk operasi dan penyelesaian
tindak pidana kehutanan. Dengan dasar kebijakan ini diharapkan semua
unsur-unsur yang terkait dapat memberikan bantuan dan dukungan penuh
demi suksesnya target Dephut dalam menangani pemberantasan illegal
logging dan illegal trade (perdangan kayu illegal). Selain upaya represif yang
telah dilakukan, bebagai upaya lain dalam pemberantasan illegal logging yang
sedang dilakukan oleh Departemen Kehutanan adalah mengadakan kerja
sama berupa perjanjian (MoLI) dengan Uni Eropa berupa proyek dukungan Uni
Eropa - Indonesia untuk penegakan hukum, Tata Kelola dan Perdagangan
sektor kehutanan (FLEGT). Memorandum of Understanding (MoU) atau dalam
bahasa Indonesianya disebut Nota Kesepakatan/Kesepahaman sering
digunakan dalam rangka kerja sama antara Indonesia dengan Uni Eropa
sebagai suatu instrumen untuk melakukan kegiatan tertentu.

346

Kerja sama bilateral dengan Komisi Eropa ini dirintis sejak tahun 2001
atas keprihatinan bersama dan dorongan masyarakat internasional, para
menteri, dan pejabat senior negara-negara Asia Timur, Eropa, dan negaranegara terkait yang mengadakan pertemuan di Bail di mana pertemuan
tersebut menghasilkan Deklarasi Bali tentang Forest Law Enforcement and
Governance (FLEG): yang isinya keprihatinan bersama atas kerusakan
sumber daya hutan, terutama karena illegal logging, dan tekad untuk
menanggulanginya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
Tindak lanjut dari Deklarasi Bali tersebut dilakukan pada bulan April 2002 di
Brusset, Belgia dengan diselenggarakannya "International Workshop on Forest
Law Enforcement. Governance and Trade (FLEGT)”. Munculnya "trade" di sini
untuk menekan pentingnya aspek perdagangan illegal, di samping pembalakan
illegal. Setelah melalui proses panjang tersebut akhirnya pemerintah Indonesia
dapat meyakinkan kepada dunia internasional, khususnya Eropa bahwa
sebagai negara konsumen, mereka secara moral ikut bertanggungjawab
terhadap kerusakan hutan di Indonesia, terutama yang diakibatkan oleh
pencurian kayu, dan perdagangan kayu liar. Sehingga pada akhirnya terwujud
kerja sama bilateral komisi Eropa dengan Indonesia dengan ditandatanganinya
Financing Agreement.
II.

Permasalahan

Dari uraian di atas ada beberapa permasalahan yang akan dilihat dalam
penelitian mengenai kerja sama internasional dalam pemberantasan illegal
logging sebagai berikut:
A.

Bagaimana bentuk kerja sama (MoU) antara Indonesia dan Uni Eropa
dalam pemberantasan illegal logging?
B. Apa kendala-kendala yang ditemukan dalam pemberantasanillegal
logging?
C. Apa upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemberantasanillegal
logging?
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III. Kerangka Pemikiran
Dalam hukum internasional, masalah pembuatan perjanjian (Moll)
merupakan perbuatan hukum maka ia akan mengikat pihak-pihak pada
perjanjian tersebut. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa
ciri-ciri suatu perjanjian adalah perjanjian tersebut dibuat oleh subjek hukum
internasional, perbuatannnya diatur oleh hukum internasional dan akibatnya
mengikat subjek-subjek yang menjadi pihak.
Memorandum of Understanding (MoU) atau Memorandum saling
pengertian merupakan perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis
operasional suatu perjanjian induk. Sepanjang materi yang diatur bersifat
teknis, memorandum saling pengertian dapat berdiri sendiri dan tidak
memerlukan adanya perjanjian induk. Jenis perjanjian ini umumnya dapat
segera berlaku setelah penandatanganan tanpa memerlukan pengesahan. Hal
ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional pada Pasal 15 yang menyatakan Perjanjian
internasional yang berlaku setelah penandatanganan yakni menyangkut
instrumen-instrumen hukum yang kurang formal seperti MoU, Agreed Minutes
dan lain-lain.
MoU merupakan tahap kesepakatan yang memungkinkan isinya memuat
hal-hal pokok, sebagai tahap awal, di mana terdapat hal-hal yang disepakati
oleh para pihak yang memiliki kepentingan dan perhatian untuk dilaksanakan
pada saat-saat yang akan ditentukan, pada hakikatnya kesepakatan tersebut
merupakan bentuk komitmen bersama yang dihasilkan dari hasil negoisasi
para pihak.
Dengan demikian dalam perjanjian (MoU) yang dibuat oleh Pemerintah
Indonesia (Departemen Kehutanan) dengan Uni Eropa di bidang Illegal
Logging merupakan perjanjian internasional yang bersifat teknis yang akibat
hukumnya mengikat hanya kedua belah pihak yang membuat perjanjian yakni
Departemen Kehutanan dan Uni Eropa sehingga perjanjian tersebut dapat
berlaku setelah penandatanganan.
Sedangkan kedudukan MoU yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan
Uni Eropa tentang Illegal Logging, dalam hukum Indonesia dapat
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dikualifikasikan sebagai perikatan alam yang dasarnya bisa diambil dari Pasal
1359 KUH Perdata alinea kedua, yang menyatakan bahwa "terhadap
perikatan-perikatan bebas yang secara sukarela telah dipenuhi tidak dapat
dilakukan penuntutan kembali".
Moll merupakan fase pendahuluan menjelang diadakannya suatu hukum
perikatan. Dalam fase pendahuluan ini para pihak-pihak yang terlibat baru
menjajagi kepentingan para pihak terhadap hal-hal apa saja yang akan mereka
perjanjikan setelah ditandatangani suatu MoU di antara mereka, Walaupun
MoU merupakan tahappendahuluan sebelum timbulnya hukum perikatan di
antara mereka fase-fase pendahuluan tentang hukum perikatan sudah muiai
tampak dan muatan yang terkandung dalam suatu MoU Muatan yang
terkandung dalam suatu MoU pada umumnya sangat singkat dan umum.
Artinya bahwa pada fase pendahuluan ini para pihak masih menawarkan halhal apa saja akan mereka lakukan dan para pihak masih mempertimbangkan
kepentingan-kepentingan apa yang akan mereka tuangkan dalam suatu
perikatan di kemudian hari.
Mengenai pengertian dan definisi: Illegal logging sampai saat ini belum
terjadi kesepakatan Beberapa kalangan mendefinisikan Illegal logging
berdasarkan sudut pandang masing-masing Secara etimologi, illegal logging
berasal dari kata illegal: yang berarti; praktik tidak sah dan logging yang berarti
pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian iliegal logging dapat
diterjemahkan sebagai praktik pemanenan kayu secara tidak sah. Dan aspek
simplikasi semantik diartikan sebagai praktik penebangan liar sedangkan dan
aspek integratif diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesprosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang
telah ditetapkan.
Sementara dari perspektif kelembagaan yang berkaitan dengan
pengelolaan hutan tropis Indonesia juga mendefinisikan kegiatan illegal logging
berbeda. WWF Departemen Kehutanan dan ITTO (2004) menggunakan
terminology illegal logging sebagai tindak pidana penebangan pohon secara
tidak sah yang kemudian disingkat menjadi TP3STS dengan ruang lingkup
kegiatan perolehan dan transaksi kayu yang tidak legal. Untuk pembatasan,
dikutip MoU Pemerintah Indonesia dan Inggris bahwa kayu legal adalah kayu
349

yang memiliki keabsahan tempat asal kayu, izin penebangan kayu, sistem dan
prosedur penebangan, administrasi dan dokumen angkutan, mutasi, transaksi,
penjualan, atau pemindah tanganannya.
Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan
menggunakan terminology illegal logging sebagai tindak pidana penebangan
pohon dengan aktifitasnya mengacu pada UU No.41 Tahun 1999 dan PP No.
34 Tahun 1999 yang meliputi perbuatan menebang atau memanen hasil hutan
di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang, serta
menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,
menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak
dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan. Termasuk juga di dalamnya
kegiatan pemegang izin pemanfaatan yang melakukan kegiatan yang tidak
sesuai dengan aturan yang ditetapkan, seperti melakukan penebangan melalui
target volume dan sebagainya.
IV. Analisis
A. Kerja sama (MoU) antara Indonesia dan Uni Eropa dalam
pemberantasan illegal logging
Perjanjian kerja sama (Mou) yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni
Eropa dalam upaya pemberantasan illegal logging yakni berupa proyek
dukungan Uni Eropa untuk Penegakan Hukum dan Tata Kelola dan
Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) harus dilihat dalam konteks
keseluruhan Rencana Tindak FLEGT Uni Eropa. Rencana Tindak ini
memperkirakan bantuan pembangunan sebagai salah satu cara utama
untuk mempengaruhi perdagangan kayu illegal dan perdagangan
berbagai produk dari kayu. Proyek dukungan Uni Eropa - Indonesia
FLEGT dimaksudkan untuk mendukung tujuan-tujuan rencana tindak
dengan menyediakan serangkaian kegiatan berbasis luas untuk
membantu Pemerintah Indonesia menangani penebangan liar. Proyek ini
berfokus pada upaya mengatasi masalah-masalah mendasar yang
merupakan akar penyebab penebangan liar.
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Adapun salah satu komponen proyek dari kerja sama antara Uni
Eropa adalah mengenai penyempurnaan undang-undang kehutanan serta
penegakannya berupa:
1. membantu dalam merevisi undang-undang kehutanan dan
peraturan-peraturan yang berbenturan dan berlebihan;
2. mendefinisikan proses, peran dan tanggung jawab lembaga terkait
untuk mengusut berbagai kasus:
3. Mendukung Departemen Kehutanan dan instansi lain di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota untuk menanggapi kasus-kasus
penebangan liar dengan menyediakan dana dan fasilitas guna
menginvestigasi dan mempublikasikan kasus.
Dalam membatu merevisi undang-undang dan penegakan hukum
terhadap illegal logging, salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh
FLEGT adalah dengan mengadakan diskusi dan seminar tentang upaya
pemberantasan illegal logging, di mana diskusi tersebut dihadiri oleh
aparat penegak hukum yang terdiri dari aparat kepolisian, hakim, jaksa
dan masyarakat.
Selanjutnya salah satu komponen proyek dari kerja sama (MoU)
antara Uni Eropa mengenai penyempurnaan undang-undang kehutanan
khususnya yang berkaitan dengan illegal logging, dalam praktiknya dalam
rangka mendukung pelaksanaan pemberantasan praktik illegal logging
telah dikeluarkan Instruksi Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk
menindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan
Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di
Seluruh Wilayah Republik Indonesia, yaitu melalui Kebijakan Strategi
Percepatan Proses Perkara Prioritas, yang salah satu di antaranya adalah
perkara illegal logging.
Dengan demikian terdapat beberapa peraturan perundang-undangan
yang menjadi acuan dalam penegakan hukum terhadap terjadinya illegal
logging yakni sebagai berikut:
1.
2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
RI.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal
50 dan/atau Pasal 78).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan
Penebangan Kayu Secara Illegal dan Peredarannya di Seluruh
Wilayah RI.
Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan
Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh
Wilayah Indonesia.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Money Laundering.

Terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut, menurut
penulis bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
masalah kehutanan tersebut telah mengakomodir tentang illegal logging.
Oleh karena itu tidak diperlukan lagi undang-undang khusus untuk
mengatur masalah illegal logging, namun penegakan hukumnya masih
lemah. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat
penegakan hukumnya terutama pengeluaran dokumen SKSH oleh dinas
kehutanan.
Peraturan Menteri Kehutanan juga diberlakukan terhadap barang
bukti (BB) sitaan hasil illegal logging (kayu) yang dilakukan pelelangan
berdasarkan ketentuan Permenhut Nomor P.02/menhut-ll/2005 tanggal
13 Januari 2005 tentang petunjuk Pelaksanaan Pelelangan terhadap hasil
temuan , sitaan dan rampasan, sedangkan terhadap barang bukti alat
berat sitaan belum pernah dilakukan pelelangan dikarenakan birokrasi
penentuan harga jual yang bertele-tele.
Demikian pula apa yang dikemukakan oleh informan dari dinas
kehutanan di Surabaya mengenai permasalahan dibidang perizinan dan
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tingginya biaya perizinan. Hai tersebut merupakan salah satu pendorong
illegal logging.
Selain itu aspek terminology dari illegal logging dan ketidakjelasan
arti kata-kata dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan
penafsiran yang berbeda-beda antara pihak yang berwenang,dalam hal
ini terdapat perbedaan persepsi atau batasan yang mencakup pengertian
illegal logging antar intansi yang terkait dengan penanganan illegal
logging.
B.

Kendala-kendala dalam melakukan pemberantasan terhadap illegal
logging
1. Kendala dalam penegakan hukum
Pada prinsipnya institusi yang paling terdepan dalam hal
penyelidikan adalah kepolisian, namun selain polisi sebagai penyidik
tunggal, didalam KUHAP terdapat penyidik di luar instansi kepolisian
yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam hal ini, salah satu
PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan adalah PPNS Departemen Kehutanan.
Terkait dengan hai tersebut, terdapat Surat Keputusan Dirjen
Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 140/Kpts/ DJ-Vi/1998
tentang Pedoman Kerja Penyidik PNS (PPNS) Lingkup Departemen
Kehutanan dan Perkebunan. Dalam SK Dirjen tersebut, antara lain
disebutkan: Pedoman kerja PPNS Departemen Kehutanan dan
Perkebunan wajib dijadikan pegangan atau acuan dalam
pelaksanaan penyidikan bagi PPNS Departemen Kehutanan dan
Perkebunan. PPNS memiliki wewenang teknis penyidikan perkara
tindak pidana di bidang kehutanan dan perkebunan; mulai dari
pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan penyerahan
berkas perkara ke Penuntut Umum. Penyidikan tindak pidana
dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi
merupakan tindak pidana yang dapat diketahui melalui beberapa
sumber, yaitu antara lain melalui laporan, pengaduan, tertangkap
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tangan atau diketahui langsung oleh PPNS yang bersangkutan.
Mengenai dasar hukum koordinasi dan pengawasan adalah KUHAP,
PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dan Juknis
Kapolri Nomor Pol : Juknis/05/xi/1983 tentang Hubungan Kerja
Antara Penyidik Polri dengan PPNS. Jadi antara PPNS Departemen
Kehutanan dengan penyidik polisi di dalam melaksanakan
penyidikan di bidang kehutanan dilakukan secara koordinasi.
Mengenai koordinasi antar instansi, pada dasarnya koordinasi di
lapangan antar instansi dalam memberantas illegal logging masih
terdapat beberapa kendala di lapangan yakni batas-batas mana
PPNS dan Polri harus berkoordinasi dan batas-batas mana PPNS
diawasi oleh Polri. Sedangkanmengenai penyidikan illegal logging
PPNS kehutanan menginginkan adanya kemandirian seperti PPNS
Bea Cukai. Mengenai hal tersebut, dalam menangani praktik illegal
logging pada dasarnya terjadi tumpang tindih kewenangan/ ego
sektoral antar instansi khususnya antara Dinas Kehutanan dengan
pihak Kepolisian.
Selanjutnya tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah
yakni memberikan penyuluhan kepada masyarakat, meningkatkan
sistem perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan;
memperketat sistem pengawasan terhadap peredaran hasil hutan;
melakukan pemeriksaan terhadap asal usul kayu yang berada di
Perusahaan/lndustri Pengolahan Kayu Hulu serta sawmill serta
melakukan penyitaan terhadap alat-alat berat yang digunakan dalam
kegiatan illegal logging; dan memproses pelaku sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga
melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak, akibat,
dan kerugian yang ditimbulkan dari illegal logging; melakukan
operasi terpadu yang melibatkan instansi lainnya yang terkait.
Dengan demikian, dalam pelaksanaan di lapangan terdapat
beberapa hal yang menjadi penghambat atau mempengaruhi proses
penegakan hukum, yaitu: tidak adanya political will dari Pemerintah
dan lemahnya koordinasi antara departemen Kehutanan dengan

Kepolisian. Oleh karena itu, adanya koordinasi yang baik dan
persepsi yang sama antara penegak hukum di dalamupaya
mencegahdan menanggulangi illegal logging merupakan tuntutan
yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
2.

Kendala aturan perundang-undangan
a. Aturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang
tumpang tindih.
Masih terdapat aturan perundang-undangan di bidang
kehutanan yang tumpang tindih. Hal ini dapat dilihat banyaknya
peraturan yang dikeluarkan tetapi tidak saling mendukung dan
mengisi satu sama lain, tapi malah membuat bingung
pelaksanaan penegakan hukum dilapangan khususnya bagi
pelaksana di luar Dinas Kehutanan.
b. Prosedur di bidang kehutanan masih berbelit-belit.
Selain itu banyaknya aturan yang dibuat mengakibatkan
kurang transparan (berbelit-belit) dalam pelaksanaan di
lapangan atau prosedurdi bidang kehutanan masih berbelit-belit.
Sebagai contoh, berdasarkan PP No. 34/2002 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan mengatur
untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak seperti sengon
dan karet menggunakan Surat Keterangan Asal Usul Kayu
(SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Pejabat yang
setara, sedangkan aturan dari Dinas Kehutanan menggunakan
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), di mana untuk
mendapatkan pelayanan SKSHH diperlukan Perizinan
Pemanfaatan Hasil Hutan. Sehingga dirasakan oleh masyarakat
aturan tersebut tidak transparan atau berbelit-belit.
c. Aturan mengenai pelelangan kayu kurang memperhatikan
kondisi barang bukti kayu di lapangan.
Pelelangan barang bukti kayu perlu dilakukan dengan cepat,
sehingga nilai ekonomis barang bukti kayu dapatmemperkecil
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kerugian negara yang dilakibatkan adanya pembalakan liar atau
illegal logging. Tetapi aturan yang mengatur tentang lelang
dirasakan masih berbelit-belit dan tidak melihat keadaan atau
kuailtas kayu yang akan dijadikan obyek lelang. Hal ini dapat
dicontohkan kasus 11 izin IPHHK LKH di Kabupaten Muaro
Jambi dengan barang bukti kayu log sebanyak kurang lebih
14.000 (empat belas ribu) M3 Barang bukti kayu yang disita dari
hasil hutan penyidikan ditebang sekitar tahun 2004. Sehingga
kualitas kayu tidak 100% lagi, mungkin sampai saat ini tinggal
20% sampai 25%. Tetapi kalau akan dilakukan lelang hasil
pengukuran yang dilakukan oleh kehutanan kualitas kayu harus
100%, sehingga untuk kasus tersebut tidak dapat dilakukan
lelang.
Apabila dilihat lagi dalam peraturan Menteri Kehutanan yaitu
P.02/Men hut-l I/2005 pada pasal 11:
a.

Ayat (1) "apabila pelelangan tidak terjual mencapai harga dasar
lelang, maka pelelangan harus diulang sampai 3 (tiga) kali".

b.

Ayat (2) "apabila pelelangan tidak mungkin dilaksanakan karena
diperkirakan biaya lelang lebih besar dari pada harga hasil hutan
yang dilelang, atau tidak mencapai harga dasar lelang dan telah
dilaksanakan 3 (tiga) kali atau tidak ada peminat lelang,
sedangkan hasil hutan tersebut masih mempunyai nilai
ekonomis, maka pembelinya ditunjuk lansung oleh Menteri
Kehutanan".

Apabila mengacu pada pasal 11 ayat (2), maka yang menjadi
hambatan penyidik adalah proses lelang semakin panjang karena
harus menunggu penunjukan pemenang dari Menteri Kehutanan dan
akan mengakibatkan kerugian negara semakin besar karena nilai
ekonomis kayu turun dan biaya pengamanan barang bukti semakin
membengkak, selain itu apabila telah ditunjuk pemenang lelang oleh
Menteri Kehutanan, maka Kantor lelang tidak akan memberikan

Risalah Lelang yang akan dijadikan bukti surat untuk mengurus
SKSHH pemenang lelang.
3.

Masalah barang bukti
1) Pengamanan barang bukti
Barang bukti tindak pidana di bidang kehutanan yang ditemukan
atau disita di lokasi rawan hilang, dan dalam pengamanannya
barang bukti memerlukan biaya yang besar.
2)

C.

Bongkar muat dan ukur barang bukti Bongkar muat dan ukur/uji
barang bukti memerlukan dana yang besar, seperti di daerah
Jambi ada kasus 49 (empat puluh sembilan) truk tronton yang
mengangkut kayu illegal. Dapat digambarkan, bahwa dalam
bongkar muat kayu tersebut 1 (satu) truk tronton biayanya
sebesar Rp 1.000.000,- sedangkan dalam penyidikan tidak ada
biaya bongkar muat dan pengukuran/uji barang bukti.

Upaya yang dilakukan dalam pemberantasan illegal logging
Upaya pemberantasan illegal logging dan peredaran hasil hutan
illegal perlu mendapat dukungan seluruh pihak baik di tingkat daerah,
pusat bahkan di tingkat internasional. Hingga saat ini pemberantasan
illegal logging dan peredaran hasil hutan illegal telah dilakukan dan terus
ditingkatkan baik preemtif, preventif maupun represif dengan melibatkan
berbagai pihak. Namun demikian belum diperoleh.
Selanjutnya tindakan yang telah dilakukan oleh Pemda dan Dinas
Kehutanan terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan illegal
logging, yakni melakukan sebagai berikut:
1. memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan membuka
akses dari dan kepada masyarakat;
2. meningkatkan sistem perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil
hutan;
3. memperketat sistem pengawasan terhadap peredaran hasil hutan;
melakukan tindakan untuk mengatasi kerusakan melakukan
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4.

pemeriksaan terhadap asal usul kayu yang berada di Perusahaan/
Industri Pengolahan Kayu Hulu serta sawmill;
serta melakukan penyitaan terhadap alat-alat berat yang digunakan
dalam kegiatan illegal logging; dan memproses pelaku sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan illegal logging
melakukan tindakan yang tidak jauh berbeda yaitu dengan membuka
akses informasi dari dan kepada masyarakat mengenai kegiatan illegal
logging dengan menampung aspirasi masyarakat; melakukan sosialisasi
kepada masyarakat mengenai dampak, akibat, dan kerugian yang
ditimbulkan dari illegal logging; melakukan berbagai operasi baik operasi
rutin maupun operasi terpadu yang melibatkan instansi lainnya yang
terkait.
Terkait dengan aspek hukum yakni mengenai perlunya dibentuk
undang-undang tersendiri dalam upaya pemberantasan illegal logging,
berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan kehutanan sudah mengakomodi tentang illegal logging yaitu pasal
50 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih
antara peraturan perundang-undangan tersebut, namun ketentuan dalam
pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (yang bersifat lex specialis) tidak diterapkan secara utuh
dalam pengambilan keputusan hukum, contoh: di dalam Pasal 78 ayat
(15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan: "Semua hasil
hutan dan hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk
alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/ atau
melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk
Negara". Namun di dalam putusan pengadilan kadangkala ketentuan
pasal tersebut tidak menjadi acuan (tidak dirampas), karena hakim
menggunakan ketentuan dalam KUHP bukan menggunakan ketentuan
dalam Undang-Undang Kehutanan.
Dengan demikian tidak diperlukan undang-undang khusus tentang

pencegahan dan pemberantasan illegal logging, yang pertu dilakukan
adalah merevisi atau menyempurnakan pasal-pasal tertentu dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Ditambahkan pengaturan mengenai illegal logging tidak perlu diatur
dalam undang-undang khusus tentang illegal logging, karena sudah
banyak peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang sangat
lengkap. Daripada membuat suatu Undang-Undang khusus mengenai
illegal logging lebih baik mempertegas implementasi materi muatan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta
Peraturan Pemerintahnya, dan Peraturan Presiden dalam bidang
kehutanan, terutama menyangkut penegakkan hukum di lapangan bagi
para pelaku illegal logging.
Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan yang substansinya kurang jelas dan kurang relevan.
Contohnya pasal-pasal tentang tindak pidana terhadap pelaku illegal
logging, walaupun dalam Undang-Undang Kehutanan sudah ada
ketentuan pidana yang memberatkan pelaku, namun pada kenyataannya
di lapangan, kejaksaan sering menindak pelaku illegal logging hanya
dengan menggunakan ketentuan dalam KUHP yang ketentuan pidananya
relatif lebih ringan.
V.

Penutup

Praktik illegal logging di wilayah Indonesia di bidang kejahatan kehutanan
atau perkayuan, berkembang sedemikian rupa. Hal kejahatan ini terkoordinir
dan berbentuk suatu jaringan. Lebih jauh illegal logging dapat digolongkan
sebagai bentuk kejahatah Internasional di bidang Lingkungan.
Selain itu dilakukan upaya lain dalam pemberantasan illegal logging yang
sedang dilakukan oleh Departemen Kehutanan adalah mengadakan kerja
sama berupa perjanjian (MoU) dengan Uni Eropa berupa proyek dukungan Uni
Eropa - Indonesia. Untuk penegakan hukum. Tata kelola dan perdagangan
sektor kehutanan. Memorandum of Understanding (MoU) atau dalam bahasa
Indonesia disebut Nota Kesepakatan/kesepahaman sering digunakan dalam
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rangka kerja sama antara Indonesia dengan Uni Eropa sebagai suatu
instrumen untuk melakukan kegiatan tertentu.
Pada prinsipnya intansi yag paling terdepan dalam hal penyidikan adalah
kepolisian, namun selain polisi sebagai penyidik tunggal di dalam KUHAP
terdapat penyidik di luar instansi kepolisian yaitu penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS). Dalam hal ini yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan oleh Departemen Kehutanan.
Kendala aturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang tumpang
tindih, dan berbelit-belit sebagai contoh berdasarkan PP 34/2002 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Pengelola Hutan. Juga mengenai pelelangan kayu
kurang memperhatikan kondisi barang bukti di iapangan.
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PENELITIAN TENTANG HAK MILIK ATAS TANAH
Oleh :
R aida L. Tob in g
Abstrak
Hak milik adalah merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan
dengan hak-hak kebendaan yang lainnya, sebab pemilik mempunyai
kebebasan untuk menikmati, menguasai dari benda yang dimilikinya dengan
bebas. Penguasaan dalam hak milik mengandung arti, bahwa pemilik hak
dapat melakukan perbuatan hukum terhadap barang miliknya. Perbuatan
hukum yang dimaksud antara lain memelihara, membebani dengan hak
kebendaan, memindah tangankan, dan mengubah bentuknya.
Penguasaan dan penikmatan hak milik tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang dan dalam pengertian hak milik terkandung pula kebebasan
menguasai dan menikmati yang tidak boleh diganggu oleh siapapun juga
sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya secara wajar.
Hak eigendom merupakan suatu hak terhadap kebendaan. Hukum
Perdata membedakan antara hak kebendaan dengan hak perorangan. Hak
terhadap benda seperti: eigendom, postal erfpacht, pand credit verband. Hak
tersebut memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat
dipertahankan terhadap setiap orang lain.
I.

Pendahuluan

A. Latar Belakang
Pada dasarnya, hak dilahirkan dari hukum kodrat dan kewenangan
lahir dari hukum positif; oleh karena itu hak dan kewenangan sah apabila
dijalankan menurut hukum. Hak merupakan akibat yang muncul dalam
keberlakuan hukum dansetiap jenis hukum menentukan hak yang
terkandung di dalamnya. Semua hukum mengharapkan adanya hak dan
sebaliknya semua hak mentaati adanya hukum yang berlaku. Kedua
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konsep tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
Karena, mengingkari adanya hak berarti pula mengingkari keberadaan
hukum. Hak tidak mungkin ada, jika tidak ada pihak-pihak yang harus
menghormatinya dan sarana pengikatnya adalah hukum, Demikian pula,
tidak akan ada hukum jika tidak ada seseorang yang memegang kekuatan
moral untuk memastikan ketaatan pada hukum, yaitu seseorang yang
memiliki hak dan kewenangan untuk memberlakukan hukum.
Hak milik merupakan sumber kehidupan, oleh karena itu untuk dapat
memenuhi kebutuhan hidup, harta benda tertentu harus dimiliki, karena
bagi manusia, ada barang tertentu yang merupakan "the natural media
on which human existence depends". Roscoe Pound, mengungkapkan
doktrin tentang pemilikan dalam arti luas, meliputi pula milik yang tak
berujud ("incorporeal property") dari ajaran yang tumbuh berkembang
mengenai perlindungan bagi hubungan ekonomi yang menguntungkan,
memberikan efek kepada kebutuhan dan permintaan masyarakat. Dalam
tataran masyarakat tradisional hanya diakui barang kepunyaan ("natural
possession, bezit"), yang Kemudian dalam perkembangannya menjadi
hak milik daiam arti yuridis.
Perkataan hak milik berasal dari Bahasa Arab "al haqq" dan "al
milk". Secara etimologis "al haqq" artinya milik, ketetapan dan kepastian,
seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Yaasin ayat 7, artinya:
"Sesungguhnya telah pasti berlaku ketentuan (ketentuan Allah)
terhadap kebanyakan mereka, karenamereka tidak beriman". "Al
Milk"diartikan sebagai penguasaan terhadap sesuatu, sesuatu yang
dimiliki (harta). Hubungan seseorang dengan satu harta yang diakui oleh
syarak yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap
harta tersebut, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap
harta itu.
Menurut Syeh Ali Al Khafifi (ahli Fiqih Mesir) mengartikan "hak"
sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syarak. Mustafa Ahmad Az
Zarqa (ahli Fiqih Syuriah) mendefinisikan "hak" sebagai suatu kekhususan
yang padanya ditetapkan syarak suatu kekuasaan. Ibnu Nujaim (ahli Fiqih
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Madzab Hanafi) mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang
terlindung.
Dalam suatu masyarakat hukum, baik berdasarkan adat,
kesepakatan atau hukum, membuat suatu pembedaan antara miiik dan
sekedar mempunyai harta benda, dengan sendirinya masyarakat itu
merumuskan milik sebagai sesuatu hak. Ini berlaku baik bagi tanah,
kawanan ternak atau hasil buruan yang dimiiiki bersama, dan beriaku pula
untuk harta benda perorangan yang ada. Dalam kedua hal tersebut,
memiliki suatu pemilikan adalah memiliki hak, artinya merupakan suatu
klaim yang bersifat memaksa terhadap suatu kegunaan atau manfaat
sesuatu, baik itu hak untuk ikut menikmati sumber umum maupun suatu
hak perorangan atas harta benda tertentu.
Batasan apa yang membedakan antara hak milik dengan sekedar
memiliki adalah milik itu merupakan suatu klaim yang dapat dipaksakan
oleh masyarakat atau Negara, oleh adat, kesepakatan atau hukum.
Seandainya tidak ada pembedaan semacam itu, tentunya gagasan
tentang milik dan sekedar penguasaan fisik yang bersifat sementara tidak
diperlukan. Sesungguhnya tidak dapat diragukan bahwa berdasarkan itu,
para ahli selalu memahami milik sebagai sesuatu hak, bukan sebagai
benda. Ini tidak berarti semua ahli telah sepakat mengenai serangkaian
hak yang terdapat dalam masyarakat. Meskipun mereka mengakui bahwa
milik itu terdiri dan hak-hak aktual, tetapi memaksakan secara moral dapat
dibenarkan. Sebaliknya, mereka sering menegaskan bahwa rangkaian
hak yang ada tidaklah secara moral benar, tetapi hak-hak yang lain harus
diakui. Dengan demikian, mereka hanya beranggapan bahwa
serangkaian klaim yang berlainan harus dibuat menjadi sesuatu yang
dapat dipaksakan dan mereka tidak mempermasalahkan bahwa milik
yang terdiri dari klaim-klaim yang dapat dipaksakan.
Pemikiran tersebut di atas, pengertian hak tidaklah semata-mata
berlandaskan pada ancaman paksaan saja. Sebaliknya, ancaman
paksaan hanyalah dapat dimunculkan sebagai sarana yang dianggap
perlu untuk menjamin suatu hak yang dipandang bersifat asasi.
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Pembenaran hak milik sebagai klaim yang dapat dipaksakan
dikarenakan, hak milik itu perlu merealisasikan alam fundamental
manusia atau milik itu suatu hak yang alamiah. Milik dianggap sesuatu
hak, tidak hanya karena milik adalah klaim yang dapat dipaksakan, tetapi
juga sejauh teori etika yang unggul beranggapan bahwa hak milik adalah
hak manusiawi yang harus ada. Dengan kualifikasi tersebut bahwa
menganggap milik sebagai sesuatu hak tidak berarti menyetujui satu
sistem tertentu mengenai milik sebagai yang benar dan merumuskan hak
aktual sebagai suatu klaim yang dapat dipaksakan tidak berarti, bahwa
paksaan itu membenarkan hak.
Hak milik sebagai suatu hak kebendaan yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, yang berasal
dari Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda, dipahami sebagai suatu hak
absolut dan merupakan hak induk dan merupakan sumber dan pemilikan,
meskipun dalam perkembangannya menjadi hak milik saja.
Menurut Pasal 570 KUHPerdata, yang dapat disimpulkan bahwa hak
milik adalah merupakan hak yang paling utama, jika dibandingkan dengan
hak-hak kebendaan yang lainnya, sebab pemilik mempunyai kebebasan
untuk menikmati, menguasai dan menggunakan benda yang dimilikinya
dengan bebas. Penguasaan dalam hak milik mengandung arti, bahwa
pemilik hak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap barang miliknya,
perbuatan hukum yang dimaksud antara lain: memelihara, membebani
dengan hak kebendaan, memindahtangankan, dan mengubah bentuknya.
Penguasaan dan penikmatan hak milik tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang dan dalam pengertian hak milikterkandung pula
kebebasan menguasai dan menikmati yang tidak boleh diganggu oleh
siapapun juga, sejauh untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya secara
wajar.
Hak asasi manusia yang mendasari harkat dan martabat manusia,
akan persamaan hak antarsesama subjek hukum, oleh sebab itu, ciri
HAM yang menonjol adalah sebagai berikut:
1.
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Hak asasi manusia adalah hak.

2.

3.

4.

5.
6.

Hak bersifat universal yang dimiliki oleh manusia, semata-mata
karena ia manusia, hak dapat diterapkan di seluruh dunia dan
bersifat internasional.
Hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya dan tidak
bergantung pada pengakuan dan penerapan di dalam sistem adat
atau sistem hukum, kalau belum efektif, tetapi hak itu tetap eksis
sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada
penerapan hukumnya.
Hak asasi manusia dianggap sebagai norma yang penting, meskipun
tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tidak perkecualian. HAM cukup
kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk
diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang
bententangan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan
demi hak asasi manusia.
Hak mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun peme
rintah.
Hak menetapkan standar minimal bagi praktik kemasyarakatan dan
kenegaraan yang layak.

Hak asasi manusia pada prinsipnya adalah seperangkat hak, karena
hak sering melibatkan hubungan kompleks mengenai siapa yang memiliki
hak dan kapan hak dapat "diterapkan", oleh sebab itu, hak mengandung
unsur-unsur sebagai berikut:
1.

Masing-masing hak mengidentifikasikan suatu pihak sebagai pemilik
atau pemegang, syarat kepemilikan (conditions of possession) suatu
hak barangkali cukup terbatas untuk diberlakukan pada satu orang
saja, seperti hak atas nama.

2.

Hak adalah untuk suatu kebebasan atau keuntungan menentukan
kegunaan hak tersebut, misalnya hak untuk menerima pembayaran
dalam suatu kontrak. Syarat operasionalisasinya yang menggariskan
kapan suatu hak diterapkan dan apa, kalau memang ada, yang harus
dilakukan demi mengoperasikan hak tersebut. Suatu hak dapat
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dijalankan ketika pemiliknya berada dalam situasi di mana hak itu
dapat dipergunakan.
3.

Suatu hak ditetapkan secara lengkap, akan mengidentifikasi pihak
atau pihak-pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya
kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasikan oleh ruang
lingkup hak tersebut.

4.

Bobot suatu hak menentukan urutan arti pentingnya dalam hubungan
dengan norma-norma lain. Bobot berkenaan dengan soal, apakah
suatu hak kadang-kadang dapat dikalahkan oleh pertimbanganpertimbangan lain dalam kasus-kasus konflik. Hak berjenjang dan
yang abstrak sampai yang spesifik sesuai dengan beberapa rinci
penentuan unsur-unsurnya.

Pemikiran paling umum mengenai fungsi hak, dikenal beberapa teori,
sebagai berikut:
1. Interest Theories, teori ini dikaitkan dengan tradisi utilitarian yang
menyatakan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan
kepentingan orang dengan membebani serta melindungi
keuntungan.
2. Will Theories, yang dihubungkan dengan tradisi Kantian yang
menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan
otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, keleluasaan
atau kontrol dalam sejumlah bidang kehidupan.
Menurut Carl Wellman, fungsi suatu hak hukum adalah untuk mengatasi
konflik dengan memberikan prioritas hukum bagi keinginan dan keputusan
suatu pihak di atas keinginan dan keputusan pihak lain. Hak hukum
adalah alokasi suatu ruang kebebasan dan kontrol kepada pemilik hak
agar ia leluasa menentukan keputusan-keputusan yang efektif di dalam
wilayah yang ditetapkan tersebut.
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B. Pokok Permasalahan
Pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.
2.

Bagaimana bentuk Teori Hak Milik Atas Tanah?
Bagaimana filsafat Eksistensi dan Hubungan antara Hak Pribadi
(Milik) dan Hak Bersama?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.
2.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk Teori Hak Milik AtasTanah.
Untuk mengetahui Filsafat Eksistensi dan Hubungan antara 1 Hak
Pribadi (Milik) dan Hak Bersama.

D. Kerangka Teoritis
Hak sering mencegah pertikaian serta mengembangkan otonomi
dengan memberikan dan melindungi otoritas pembuatan keputusan
adalah penting. Sungguh menggugah untuk melihat hak milik, misalnya
sebagai hak yang memberikan otoritas pemakaian sumber daya bagi
pemiliknya dan dengan demikian menafikan otoritas tersebut bagi orang
Sain dan bagi pemerintah. Dalam teori kepentingan juga menyatakan
bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingankepentingan dengan memberikan dan melindungi keuntungan. Jeremy
Bentham (1748-1832) berpendapat bahwa memiliki suatu hak berarti
berada di suatu posisi untuk diuntungkan dan kewajiban orang lain. John
Stuart Mill (1806-1873) berpandangan bahwa hak moral yang universal
memiliki justifikasi sebagai pelindungan bagi kepentingan-kepentingan
yang sama paling mendasar.
Suatu teori kepentingan akan menekankan bahwa kendati hak milik
yang dipunyai seseorang pemilik lahan minoritas nanya memberikan
kontrol yang sangat kecil terhadap penggunaan asset pribadinya oleh
perusahaan, hak ini benar-benar menempatkan pemilik saham pada
suatu kedudukan untuk diuntungkan oleh pendapatan perusahaan.
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Sebaliknya, sering dikatakan bahwa berada di suatu posisi untuk
beruntung dan suatu kewajiban tidak dengan sendirinya berarti memiliki
suatu hak.
Perdebatan hak tidak memiliki fungsi tunggal, seperti hak secara
karakteristik mengungkapkan sesuatu:
1.
2.
3.
4.

5.

E.

Menyediakan suatu kategori normatif yang bersifat mengikat,
berprioritas tinggi, dan baku.
Menyediakan dan melindungi suatu ruang otoritas.
Memberikan dan melindungi suatu ruang otoritas.
Menyediakan suatu kosakata normatif yang membuka peluang untuk
mengklaim dalam bermacam-macam pengertian, oleh para pemilik
hak atau oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Memberikan suatu fokus bagi sejumlah unsur-unsur hak yang
berkaitan.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metodologi yang dibagi atas:
1.

Tipe Penelitian:
a. Normatif
Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data
melalui studi kepustakaan yang digunakan adalah bahan-bahan
yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang
penulis dapatkan melalui buku-buku ilmiah yang berhubungan
dengan judul, artikel-artikel, majalah maupun surat kabar dan
sebagainya. Penulis juga menggunakan peraturan perundangundangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer).
b.

Empiris
Metode penelitian empiris ini dilaksanakan dengan maksud
untuk mengetahui sampai di mana keberadaan suatu teori yang
terdapat dalam suatu buku dengan praktik sebenarnya. Untuk
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mengetahui dilakukannya penelitian secara langsung ke tempat
di mana diharapkan akan memperoleh data yang akan
menunjang pemahaman.
2.

Sifat Data
Menurut sifatnya maka penelitian ini menggunakan metode deskripsi
analisis, yaitu suatu penelitian yang menjabarkan data dan informasi
yang diperoleh berdasarkan kaidah-kaidah teoritis maupun praktis
untuk kemudian dianalisis.

3.

Data
a. Sumber Data
Berdasarkan sumber maka penulisan skripsi ini disusun
berdasarkan:
1)
2)

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari
lokasi penelitian.
Data Sekunder adalah yang merupakan data yang
diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh
pihak lain dalam hal ini penulis melakukan penelusuran
kepustakaan yang terdiri dari:
Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan judul, yaitu Kitab Undang-undang
Hukum Perdata.
2.1. Bahan Hukum Sekunder adalah buku ilmiah, artikelartikel baik dari majalah, surat kabar serta hasil
penelitian yang telah ada sesuai dengan judul.
2.2. Bahan Hukum Tertier di antaranya kamus hukum dan
kamus lengkap Bahasa Indonesia.
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II.

Hasil Penelitian

A.

Hak Milik Atas Tanah

Perdebatan tentang hak-hak atas tanah dalam hukum adat Jawa yang
berkembang sebelum dan sesudah Bangsa Barat datang, apakah kepemilikan
tanah terletak pada penguasa (Negara), sekelompok atau pada sekelompok
pemilik yang memungut pajak dan mengatur penggunaan tanah, ataukah
suatu badan koorporasi seperti dusun atau desa, ataukah pada petani
perorangan. Selain itu, apakah kepemilikan tanah di Jawa bersifat individual
atau komunal dan apakah kepemilikan tanah terkait dengan sistem rodi
(corvee) atau tidak.
Persoalan hak atas tanah merupakan suatu hal yang sangat menarik
untuk dikaji, dan hasil kajian tahun 1867, bahwa pemilikan dan penguasaan
individu atas tanah tidak ada di Jawa adalah keliru. Kekeliruan hasil penelitian
tersebut menurut Robert van Niel bahwa pola kepemilikan hak atas tanah,
terjadi kekeliruan penafsiran semantik antara istilah Belanda dan Jawa,
sebagai berikut:
1.

2.

Kata bezit dalam bahasa Belanda yang digunakan secara luas untuk
menggambarkan hak atas tanah dapat berarti penguasaan (possession),
pemilikan (ownership), dan penggunaan (tenure). Arti beraneka ragam
itu dimungkinkan mengingat hakikat hukum perundang-undangan
Belanda membuktikan hampir setiap hal yang dikehendaki atau tidak
sama sekali.
Kata yasa, sebuah istilah yang lazim dipakai dalam Bahasa Jawa
mengacu kepada hak-hak penanaman atas tanah yang baru dibuka (hak
kepemilikan individu), diartikan sebagai kepemilikan tanah. Istilah itu
sebenarnya mengacu kepada pemanfaatan tanah yang akan mendapat
imbalan tertentu, bukan merujuk kepada kepemilikan tanah yang dalam
pengertian Jawa adalah pemilik penguasa.

Hak atas tanah di Jawa kembali mengalami perdebatan pada awal ke-20,
ketika Van Vollenhoven mengemukakan pandangannya tentang hak atas
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tanah yang didasarkan kepada kekerabatan, suku, dan desa di seluruh
kepulauan Hindia Timur mempunyai hak pembagian asli yang dimasukkan ke
dalam istilah hukum. Yaitu beschikkingrecht. Hak-hak tersebut merupakan
hak warga desa yang disimpangi menjadi tidak bias dialihkan secara
permanen, padahal hanya hak pembagian komunal desa saja yang tidak bias
diaiihkan secara permanen. Selain di Pulau Jawa, hak pembagian komunal
desa perlahan-lahan menghilang dan berubah menjadi kepemilikan oriental.
Sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan dan datangnya Bangsa Barat di Pulau
Jawa, telah dikenal kepemilikan oriental, yaitu hak seorang petani dan
keluarganya untuk menguasai, menggunakan sebidang tanah dan ikut
menikmati keuntungan dan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan masyarakat
desa.
Sebenarnya hak yasa yang dikenal dalam masyarakat Jawa yang
merupakan konsep hak individu atas tanah, yang oleh raja-raja dan
Pemerintah Hindia Belanda tidak diakui sebagai hak milik individual atas tanah,
hanya diakui sebagai individuee/bezitrecht dalam siklus beschikkingrecht
(ulayat desa).
Hubungan kehidupan antara umat manusia yang teratur susunannya dan
bertalian satu sama lain di satu pihak, dan tanah di lain pihak, dalam sejarah
tradisi suku Bangsa di Indonesia dikenai dengan bentuk hubungan yang serba
berpasangan. Ter Haar menyebutkan dengan istilah participerend denken dan
dalam Hukum Adat Asli suku bangsa, hubungan semacam itu muncul
hubungan pertalian hukum, TerHaar menyebutkan dengan istilah rechts
betrekking.
Substansi hubungan tersebut, dinyatakan dalam beberapa prinsip sebagai
cermin kehidupan, sebagai berikut:
(1)
(2)
(3)
(4)

Tanah tempat mereka berdiam;
Tanah yang memberi mereka makan;
Tanah tempat mereka dimakamkan;
Tanah tempat kediaman makhluk haius sebagai pelindung mereka
beserta arwah leluhurnya;
(5) Tanah tempat meresapnya daya-daya hidup.
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Prinsip-prinsip tersebut di atas telah menjadi budaya dan berurat akar dalam
kehidupan masyarakat adat.
Dalam tatanan masyarakat asli, ada yang berdiam pada suatu pusat
tempat kediaman disebut sebagai dorpsgemeennschap (dusun) dan ada
yang berdiam menyebar dalam kelompok-kelompok kecil di suatu wilayah
pusat kediaman disebut streekgemeenschap. Dan kedua pola kediaman
tersebut merupakan dasar pembentukan hubungan antara masyarakat yang
mendiami wilayahnya, baik secara perorangan maupun hubungan komunal.
Hak perorangan dan kelompok dalam wilayah masyarakat adat tersebut,
dalam perkembangannya menjadi tiga jenis hak, yaitu: (1) hak pakai asli
perorangan, (2) hak komunal masyarakat adat, (3) hak pertuanan.
Hak pakai asli perorangan disebut inlandsbezitrecht. tetapi istilah bezit
merupakan istilah yang dipergunakan dalam Burgerlijke Wetboek yang
mempunyai arti lain dari pada bezit menurut hukum adat. Untuk menghindari
pemakaian istilah bezitrecht, para ahli menggunakan istilah yang berlainan
sesuai dengan pemahamannya tentang hak milik, seperti: Westenenk
menggunakan istliah beper kefgendomsrecht untuk bezitrecht, Kleintjes
menggunakan istilah Oostereigendomsrecht, Van Vollenhoven menggu
nakan istilah door adatrechtrestricties beklemd eigendomsrecht.
Pengertian Bezitrecht menurut Burgeriijks Wetboek menunjukkan perhubungan
yang nyata antara orang dengan tanah. Sedangkan bezitrecht menurut hukum
adat sama halnya dengan eigendomsrecht menurut Hukum Barat, artinya
perhubungan hukum antara orang pribadi dengan tanah.
Perbedaan pemakaian istilah dalam bahasa asing itu mudah
menimbulkan kekeliruan atau salah paham. Sehingga dahulu seorang Bangsa
Indonesia asli yang memiliki tanah menurut hak adat, dianggap sebagai
beziter dalam pengertian Burgerlijke Wetboek, yaitu antara pemilik dan tanah
hanya ada hubungan yang nyata saja, sedangkan Negara dianggap sebagai
eigenaar, Artinya, Negara dan tanah mempunyai hubungan hukum.
Hak eigendom sebagaimana dalam Hukum Barat tidaklah berbeda
dengan hak-hak ada Bangsa Indonesia asli, di mana hak ulayat tidak nampak
iagi, maka hak eigendom secara Timur (milik yayasan) itu muncul. Orang
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yang mempunyai tanah dengan bangsa Indonesia asli boleh menjual,
memberikan, dan sebagainya dan bila meninggal dunia tanah itu jatuh pada
ahli warisnya.
Hak menandai dalam perkembangannya merupakan cikal bakal lahirnya
konsep hak milik perorangan atas tanah. Istilah milik berasal dari Bahasa Arab,
dalam Bahasa Indonesia atau bahasa daerah biasanya digunakan kata ganti
empunya, seperti sawahku, ladangku, di Jawa Timur disebut duwe atau
gadah, di Jawa Barat disebut boga atau gaduh, dan pada saat sekarang
istilah hak milik sudah tidak asing lagi. Di Indonesia pada umumnya hak milik
dipegang oleh orang perorangan (individu), tetapi persekutuan hukum dapat
mempunyainya, misalnya bila membeli tanah untuk persekutuan hukum
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan
Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
Di Jawa terdapat tanah atau sawah milik desa yang hasilnya
dipergunakan untuk keperluan kas desa, yang disebut titisara, tititama,
suksara, bodo desa, sanggan, sawah kocolcan, sawah kas desa, dan
sawah celengan. Di Bali disebut Druwe desa, di Manado tanah perangan,
kepunyaan distrik disebut kintakalakeran, di Minangkabau tanah milik
persekutuan (famili atau kien) mempunyai tanah disebut harato pusako.
Tanah milik yang berasal dari pembukaan tanah di Jawa disebut yasa, yasan,
kitri, bakalan, cokrah, trukah, patokan. Di Jawa Barat disebut jasa
sorangan, pribadi, usaha. Tanah yang diperoleh karena hibah atau warisan
dalam adat Jawa disebut tilaran, pusaka, cukil, dan asli. Di Madura disebut
sangkolan, pasok atau elar-elor. Di Tanah Sunda disebut turunan.
Sebelum terbentuknya masyarakat genealogi dan territorial, hak pakai
asli perorangan diperoleh dengan membuka tanah, namun hak pakai asli
tersebut tidak bertahan lama, karena pemiliknya berpindah-pindah. Dalam
perkembangan masyarakat genealogi dan territorial, hak pakai asli itu dikenal
dengan nama hak milik dan diperoleh dengan cara membuka tanah, sesudah
terlebih dahulu dibuat tanda batasnya dan setelah melaiui voorkeurrecht (hak
wewenang pilih) dan genotrecht (hak menikmati hasil garapan). Tanah yang
dimiliki tersebut dapat diwariskan, digadaikan, dan dipindahkan secara mutlak.
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Dalam proses terjadinya hak pakai asli, bermula dari penandaan yang
dilakukan oleh perorangan dengan memasang tanda batas pada daerah yang
akan dibuka, yang melahirkan hak penandaan dan berdasarkan pembukaan
tanah, maka timbul hak untuk menikmati hasil garapan. Hak untuk menikmati
hasil garapan sebidang tanah pada awalnya tidak tetap (wisselvaiig),
penggarap akan berpindah sesudah tanah tersebut telah tidak akan
menghasilkan lagi. Jadi hanya bersifat sementara yang pada umumnya satu
musim. Sesudah dipanen, tanah ditinggalkan atau penggarapan tidak
dilanjutkan, berakhirlah hak garapan tersebut. Sepanjang tanda-tanda
penggarapan masih ada hubungan antara penggarap dengan tanahnya
dianggap tetap ada yang disebut voorkeurrecht (hak wewenang pilih).
Sesungguhnya anggota persekutuan hukum antara genonrecht dan hak milik
sukar dicari batasnya. Sebab, pada prinsipnya ikatan anggota dengan
tanahnya menimbulkan hak milik. Walaupun hak itu hanya satu atau dua
musim lamanya, praktis hak itu tidak lebih lama dan satu panen, seperti tanah
teleng di Sulawesi Selatan, huma, tipar, gogo, pegangan, akuan di Banten,
Brebes, dan Jawa. Dengan demikian hak penggarapan diperoleh anggota
bersumber pada perbuatan. Bentuk kedua dari hak penggarapan ialah hak dan
orang yang bukan anggota persekutuan hukum, mempergunakan tanah di
daerah lingkungan persekutuan hukum, telah mendapat izin terlebih dahulu
dan membayar sesuatu, seperti sewa bumi kepada pemuka adat dan dikenai
dengan recognitie. Dengan demikian, hak pelanggaran dan bukan anggota
bersumber pada izin, bukan pada perbuatan. Hubungan antara pembuka tanah
dan tanahnya adalah lemah, menurut hukum berakhir sesudah panen.
Bagi penggarap yang meninggalkan tanah garapannya (genotrecht)
secara hukum adat mempunyai hak wewenang pilih (voorkeurrecht) asal saja
hubungan dengan tanah masih ada, sekalipun dalam bentuk tanda-tanda
batas. Orang yang mempunyai hak wewenang pilih {voorkeurrecht) ini
mencegah orang lain untuk memiliki sesuatu bidang tanah, dapat diketahui:
(1) Seorang yang akan membuka tanah dengan persetujuan persekutuan,
menyatakan dengan suatu tanda larangan. Penandaan di Jawa dilakukan
dengan potongan cabang kayu ditanam di sekeliling batas. Di Sumatera
Selatan tanda takik pada pohon sekeliling tanah atau tanam dua canggah
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batang kayu yang bergarpu dikaitkan pada sebatang palang atau tanduk
untuk menyatakan beberapa luas tanah yang akan digarap, dan
menggunakan batu sebagai tanda batas.
(2) Seseorang yang telah pernah menjadi penggarapnya, bila orang lain akan
menggarapnya, harus minta izin kepadanya. Dalam hal ini orang yang
disebut pertama (orang yang memberi tanda batas) boleh memilih antara
tanah garapan diteruskan atau diserahkan kepada penggarap baru
tersebut.
(3) Seseorang menggali selokan pengairan, ia mempunyai wewenang pilih
atas tanah-tanah belukar yang dilalui selokan itu.
Menurut hukum adat hak milik atas tanah, berarti yang punya dapat
berlaku sekehendak hatinya dengan tanah tersebut sebagai yang dipertuan,
dengan memperhatikan beberapa pembatasan sebagai berikut:
(1) Harus menghormati hak ulayat sepanjang masih ada;
(2) Menghormati hak pemilik tanah yang ada di sekitarnya;
(3) Menghormati aturan-aturan adat, seperti: kewajiban untuk membiarkan
tanahnya untuk mengembalikan selama tidak dikerjakan, ditanam dan
dipagar;
(4) Menghormati aturan-aturan yang diadakan oleh warga.
B. Filsafat Eksistensi, Serta Hubungan Antara Hak Pribadi (Milik) dan
Hak Bersama
Dari segi pandang filsuf penganut hukum kodrat dalam arti hukum moral,
substansi hukum kodrat adalah hukum keadilan yang mengatur hubungan
antar manusia. Dengan keadilan, maka hak, baik HP maupun HB diberi
jaminan agar masing-masing dapat dipertahankan demi kelangsungan hidup
umat manusia. Eksistensi HP diekspresikan dalam kesetarasan dengan HB.
Aristoteles telah meletakkan dasar pemikiran tentang hak asasi ketika
menyatakan bahwa isi hukum kodrat adalah keadilan yang mengacu pada
pelestarian dan hormat kepada kehidupan manusia dan hak-hak yang melekat
padanya.
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Lebih lanjut, dalam kaitan antara HP dan HB. Cicero menyatakan bahwa
manusia sebagai bagian dari masyarakat harus mempertahankan hidupnya,
namun pada saat yang bersamaan harus mempertahankan alam dan
masyarakatnya. Sebagai Catatan, untuk pertama kali, alam disebut secara
ekspiisit untuk dipertahankan di samping HP dan HB.
Thomas Aquinas dalam uraiannya tentang hubungan antara HP dan HE
menekankan bahwa manusia secara kodrati adalah makhluk individu sekaligus
makhluk sosial. Hal itu ditegaskan dalam tiga kewajiban dasar manusia, yakni:
mempertahankan kehidupan pribadi, mengetahui kebenaran akan Tuhan dan
mempertahankan hidup bersama dengan orang lain dan masyarakat.
Pufendorf, memberi arti hubungan antara HP dan HB berdasarkan
kewajiban negatif untuk tidak merugikan orang lain. Dalam hidupnya manusia
harus mempertahankan dirinya sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak
terganggu.
Pemikiran lebih lanjut tentang hubungan antara individu dengan
masyarakat ditangkap oleh JohnLocke dengan menekankan antara
kelangsungan hidup individu dengan kelangsungan hidup orang lain. Adalah
merupakan salah satu prinsip hukum kodrat bahwa manusia hidup bersama
dengan orang lain, dan dengan demikian manusia tidak mungkin hidup
terpisah dari masyarakatnya.
Berkenaan dengan HP dan HB terdapat berbagai varian yang menarik
dari pandangan berbagai filsuf tersebut di atas. Cicero menyatakan bahwa
sejak awal adalah bahwa HP yang merupakan hak alamiah yang paling
penting. HB dapat menjadi HP karena penguasaan, perolehan, pembelian, dan
sebagainya. Oleh karena itu bagi Cicero, HP adalah hak yang artificial.
Keberadaan HP ditentukan oleh hukum positif, karena itu pemerintah perlu
melindungi hak milik pribadi.
Sama halnya dengan Cicero, Grotius juga berpangkal tolak dari HP. HP
diterima sebagai hak untuk menggunakan milik bersama, yang diperoleh
melalui usaha atau pekerjaan. Bagi Grotius, HP adalah hak artifial.
David Hume, sejalan dengan Cicero dan Grotius juga berpendapat
bahwa HP merupakan hak artificial karena diatur oleh hukum positif dan
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tercipta karena hubungan antara subjek dan objek dalam bentuk usaha.
Tetapi, bagi Hume, tujuan pengaturan tidak hanya untuk menjamin HP, tetapi
untuk menjamin kepentingan dan kebahagiaan semua orang dalam
masyarakat.
Aliran pemikiran yang berbeda tentang HP dan HB tersebut adalah
pemikiran yang lebih menekankan pada HP sebagai hak asasi, seperti
misalnya pemikiran Thomas Aquinas, Pufendof, dan John Locke.
Thomas Aquinas berpendapat bahwa yang utama adalah HP, karena
dengan milik pribadi manusia dapat mengembangan diri sepenuhnya. Faham
HR ditolak Thomas Aquinas karena: (1) manusia bertanggungjawab dan peduli
hanya terhadap yang dimilikinya; (2) keteraturan sosial lebih terjamin jika orang
bertanggungjawab terhadap milik masing-masing; (3) HP akan menimbulkan
perdamaian, sebaliknya HR akan menimbulkan pertengkaran. HP dalam arti
penggunaan tidak bersifat eksklusif, artinya HP harus digunakan bersama
dengan orang lain dan ada kesediaan untuk membagikan kepada manusia
yang membutuhkan. Dengan demikian, HP digunakan dalam semangat
kebersamaan. Dari sinilah bermula pemikiran tentang Hak Milik sebagai HP.
mempunyai fungsi sosial Negara dapat melakukan campur tangan bila hal itu
dipandang perlu untuk menjamin kepentingan bersama.
Pufendor berpendapat bahwa HP adalah hak asasi, HB diciptakan untuk
manusia dan manusia membuat Kesepakatan, baik secara nyata maupun
diam-diam, untuk membagi HB dalam rangka mencegah konfiik HP merupakan
hak asasi karena keberadaannya adalah untuk mempertahankan hidup dan
berasai dari HB yang merupakan ciptaan Tuhan.
Dalam gagasan Pufendorf, HP diperoleh baik secara originair yakni
melalui kerja, maupun secara derivatif, yakni karena peralihan. Di samping
malalui keija, perolehan secara originair juga dapat terjadi terhadap barangbarang yang tidak pernah diklaim orang lain, atau walaupun semula dimiliki
tetapi kepemilikannya sudah tidak ada lagi sehingga kembali menjadi HB yang
kemudian dapat menjadi HP.
John Locke juga berpendapat bahwa HP sebagai hak asasi berdasarkan
hak untuk hidup dan mempertahankan hidup melalui sarana yang tersedia,
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yakni SDA. HP dalarn arti luas mencakup semua hak asasi (untuk hidup,
kebebasan), sedangkan HP dalam arti sempit diperoleh karena tenaga fisik
saja.
Berbeda dengan Grotius dan Hume yang mendalilkan bahwa HP
diperoleh karena kerja dan melalui kesepakatan. Locke menyatakan bahwa HP
diperoleh melalui kerja dan melalui kesepakatan, Locke menyatakan bahwa
HP diperoleh melalui kerja tanpa kesepakatan dengan orang lain.
Kesepakatan yang dibuat antar sesama warga masyarakat yang disebut
dengan kontrak sosial, bukanlah kesepakatan tentang perolehan HP
melainkan kesepakatan untuk membentuk masyarakat politik yang menjadi
dasar hukum untuk melindungi HP yang lahir sebelum adanya hukum positif.
Berbeda juga dengan Thomas Aquinas, John Locke mengartikan HP
sebagai hak yang eksklusif, artinya melalui kerja pribadi, seorang beroleh HP
yang berhak menikmati hasilnya oleh yang bersangkutan dengan
mengecualikan orang lain untuk ikut menikmatinya, dengan catatan bahwa
penggunaan HP tidak boleh merugikan orang lain.
Berkenaan dengan kekhawatiran bahwa manusia akan mengambil HP
melebihi yang diperlukan, John Locke berpendapat bahwa: (1) hukum yang
luas harus mengatur bahwa orang boleh memiliki lebih dari yang digunakan,
sejauh hal itu tidak melanggar hak orang lain; (2) di samping mempunyai hak
untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, manusia mempunyai kewajiban
untuk menghargai hak orang lain; (3) memperoleh hak layak, manusia harus
bekerja karena dengan demikian hidupnya dan hidup orang lain akan menjadi
leih baik.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa pola pikir
berkenaan dengan hubungan antara HP dengan HB dalam alam pikiran
Indonesia antara lain adalah sebagai berikut: Pertama, pola pikir Indonesia
cenderung menekankan pada HB (kolektifitas), tanpa mengabaikan HP, HP
diperoleh melalui kerja. Hal ini dapat dipahami dan sifat elastis hubungan
antara HB berupa ulayat dengan HP. HP berawal dari hak membuka tanah
sepengetahuan Kepala Persekutuan, diikuti dengan memberi tanda batas dan
mengolah tanah untuk menjadi tanah pertanian atau pekarangan. Setelah
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hubungan itu bersifat nyata dan menetap HP yang disebut dengan hak milik
baru dapat terjadi.
Kedua, bila hubungan antara pemegang HP dengan tanahnya itu putus,
tanah kembali menjadi HB dan dengan demikian membuka peluang kepada
orang lain untuk memperolehnya.
Ketiga, Perolehan HP menurut hukum adat yang menjadi dasar dari
hukum tanah nasional dapat terjadi menurut dua cara, yakni originair
(membuka tanah) maupun derivative (warisan, jual beli, hibah dan
sebagainya).
Keempat, HP (termasuk di dalamnya semua hak atas tanah dan SD lain)
mempunyai fungsi sosial. Secara singkat, HP harus digunakan selaras dengan
kepentingan HB; antara HP dan HE harus ada keseimbangan. HP tidak
bersifat mutlak.
Kelima, semua hak (HP maupun HB) di samping berisi wewenang juga
berisi kewajiban termasuk pembatasannya.
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa prinsip hubungan HP dan HE itu
bersifat universal.
Pemikiran tentang HAM mulai timbul pada tahun 1908 bersamaan dengan
timbulnya kesadaran pembentukan suatu negara dan bangsa. Pada masa
Boedi Oetomo tersebut, konsep HAM terutama berkisar pada hak atas
kemerdekaan, bebas dan diskriminasi hak mengeluarkan pendapat dan ikut
serta dalam pemerintahan.
Pada tahun 1928 (Sumpah Pemuda) mulai berkembang pemikiran awal
tentang HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya bersamaan dengan
timbulnya kesadaran akan kebersamaan dalam keanekaragaman.
Dalam perkembangannya, dalam rapat-rapat BPUPKI tentang rancangan
UUD tercatat beberapa hal penting, yakni bahwa HAM itu bersifat universal,
tanpa membedakan faham liberal, individual atau kekeluargaan. Pemahaman
HAM dalam negara hukum Indonesia didasarkan pada hubungan antar
individu dan masyarakat secara keseluruhan; penerimaan adanya tanggung
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jawab untuk menghormati HAM; dan bahwa dasar HAM adalah untuk menjadi
manusia yang utuh.
Pemikiran dasar tersebut kemudian terwujud pertama kali dalam UUD
1945. UUD 1945 belum secara eksplisit mengatur pasal-pasal terkait dengan
HAM, khususnya di bidang ekonomi. Hanya ada 2 (dua) pasal yang secara
implisit memuatnya, yakni pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: "'Tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan". Secara tidak langsung dalam kaitan dengan HP dan HB dapat
disebutkan Pasai 33 ayat (3) yang berbunyi: "Bumi, air, dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat".
Jika UUD 1945 hanya secara sumir mengatur tentang HAM, sebaliknya
Konstitusi Indonesia Serikat (KRIS) mengatur tentang HAM yang dijumpai
pada bagian V tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia
(pasal 7 sampai 33). KRIS mengakui secara ekspiisit HP dan HR yakni bahwa
(1) "Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain", dan (2) bahwa "Seseorang tidak boleh dirampas miliknya
dengan semena-mena"; (3) bahwa "Pencabutan hak untuk kepentingan umum
tidak dibolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan
undang-undang". Pengakuan akan hukum adat secara eksplisit dapat dijumpai
dalam pasal 31 KRIS: "Setiap orang yang ada di daerah negara harus patuh
kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, dan
kepada penguasa-penguasa yang sah dan bertindak sah".
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mengambil alih seluruh
ketentuan tentang HAM dalam KRIS dengan beberapa perubahan redaksional.
Pantas dicatat adalah penambahan pasal tentang fungsi sosial hak milik
(Pasal 26 ayat (3)) UUDS 1950. Perkembangan yang mutakhir adalah dengan
dimuatnya materi HAM dalam Pembukaan Kedua UUD 1945 yakni dalam Bab
X A tentang HAM, Pasai 28 A sampai dengan pasal 28 j. Namun demikian,
perkembangan yang terpenting justru terjadi sebelum perubahan kedua UUD
1945. Diawali dengan Ketetapan MPR Nomor XVII/ MPR/1998, disusui
kemudian dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan
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Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, khusus
HAM di bidang sipil dan politik memperoleh pengakuan dalam hukum positif.
Orientasi penguasa dalam kurun waktu tertentu berpengaruh pada sikap
terhadap HAM dan hal itu tercermin dalam peraturan perundang-undangan
sebagai produknya. Penelitian Bagir Manan dan kawan-kawan menunjukkan
hal ini. Semenjak tahun 1966 sampai sekarang dapat ditandai dengan
berlakunya tahap-tahap sebagai berikut:
1.

2.

3.

Tahap represi. Penekanan dilakukan Pemerintah terhadap mereka yang
memperjuangkan HAM, Dalam tahap ini HAM tidak dihormati, antara lain
karena dianggap produk Barat dan menghambat pembangunan. Produk
hukum yang diterbitkan pada umumnya membatasi HAM.
Tahap penyangkalan. Sekitar tahun 1980-an karena reaksi dunia
internasional mulai bermunculan sehubungan dengan perlakuan HAM,
pemerintah mengambil sikap defensif, yang intinya adalah bahwa yang
dimaksud sebagai HAM seseorang harus diselaraskan dengan hak-hak
orang lain.
Tahap konsesi taktis. Karena tekanan-tekanan dari dalam maupun luar
negeri, pemerintah mulai melakukan konsesi sekitar tahun 1993
(pendirian Komnas HAM, pembatasan Undang-undang Subversi, dan
sebagainya).

Dalam kaitannya dengan HP dan HB, pengakuan akan HB secara tidak
langsung juga karena adanya pengaruh global. Dan penelusuran pustaka
terdapat paling tidak 12 (dua belas) konvensi internasional yang memuat
perlindungan terhadap hak-hak adat, diawali dengan UNC barter (1945)
sampai dengan Tehnical Review of the UN Declaration on The Rights of
Indigenous Peoples (20 April 1994).
Dalam dimensi nasional HB diakui antara lain dalam: (1) Pasal 18 B ayat
(2) dan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Kedua; (2) TAP MPR RI
Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam; Pasal 3 UU No/1960: Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayaf (1) dan ayat
(2) UU No.39/1999; UU No.25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dan Peraturan
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Menteri Negara Agraria/Kepala 3PN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan berbagai
peraturan perundang-undangan.
Akhir-akhir ini terjadi fenomena yang menarik jika dikaitkan dengan
kemajuan pengakuan HP dan HB dalam peraturan perundang-undangan.
Sebagai contoh dapat dikemukakan reclaiming oleh masyarakat
(termasuk masyarakat adat) atas tanah-tanah perkebunan (swasta maupun
PTPN) dan tanah-tanah kehutanan maupun tanah-tanah yang dikuasai instansi
lain, konflik antar etnis yang akarnya adalah persaingan untuk memperoleh
hak ekonomi atas SDA yang terbatas, sengketa antara transmigran dan produk
setempat berkenaan dengan pemanfaatan tanah masyarakat lokal, konflik
laten antara pengungsi dan masyarakat setempat berkenaan dengan
pengambilan SDA masyarakat setempat, dan lain-lain.
Berbagai konflik kepentingan itu dapat terjadi sebagai akibat dari
penafsiran yang kurang tepat tentang salah satu aspek hubungan antara HP
dan HB. Reclaiming dan sebagainya itu di satu sisi antara lain disebabkan
karena belum terjaminnya akses atas SDA secara adil di sisi lain itu terjadi
karena pada masa yang lalu, masyarakat (termasuk masyarakat adat) tidak
berada pada posisi tawar yang sejajar dengan pihak yang memerlukan SDA
mereka dengan mengatas namakan pembangunan.
Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa "semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial" diterjemahkan lebih lanjut dalam peraturan
perundang-undangan dengan lebih menekankan pada pentingnya HB dalam
arti luas (dalam hal ini kepentingan umum), namun kurang memberikan
keseimbangan terhadap hak untuk mempertahankan tingkat kehidupan sosial
ekonomi bagi pemegang HP. Hal ini antara lain dapat dilihat pada bentuk ganti
kerugian yang hanya meliputi faktor fisik dan belum adanya perhatian yang
cukup kepada hak-hak kelompok rentan dan kelompok rawan.
Konflik yang terjadi akan tetap terbuka kemungkinannya karena beberapa
segketa bersifat masif dan melibatkan berbagai pihak. Pelanggaran masa lalu
berkenaan dengan perampasan tanah-tanah HP maupun HB tidak
diselesaikan melalui Pengadilan HAM maupun Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi (KKR), sebabTai itu tidak termasuk dalam kategori pelanggaran
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HAM berat. Tidak tertanganinya konflik secara utuh dan terpadu tidak mustahil
akan menghambat laju pencapaian demokrasi karena selalu akan terbuka
kemungkinan pemaksaan oleh satu pihak kepada pihak lain, baik secara kasat
mata maupun dengan cara-cara yang lebih halus.
III.

Kesimpulan

Hak milik sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 570 KUHPerdata
dalam istilah Belanda disebut eigendom, dimaknai sebagai suatu hak terhadap
benda untuk mengenyam kenikmatan secara bebas (genof) dan menguasai
(mempergunakannya) secara yang tidak terbatas (beschikking) asal saja
tidak dipergunakan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan
perundang-undangan umum yang diadakan oleh suatu kekuasaan yang
berhak menetapkannya, dan asal tidak mengganggu hak terhadap benda
(zakelijkrecht), kemungkinan dicabut untuk kepentingan umum dengan syarat
akan dibayar ganti kerugian yang layak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Hak eigendom merupakan suatu hak terhadap kebendaan. Hukum
perdata membedakan antara hak kebendaan dengan hak perorangan atau hak
terhadap orang (persoonlijkrecht). Hak terhadap benda (zakelijkrecht),
seperti: eigendom, postal, arfpacht, pand, credietverband, adalah hak yang
memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan
terhadap setiap orang lain. Setiap orang harus mengindahkan kekuasaan ini.
Hak eigendom atas tanah misalnya merupakan suatu perhubungan hukum
antara pemilik dengan tanahnya. Walaupun secara riil orang lain menguasai
tanah itu, seperti halnya penyewa. Dalam ketentuan sewa-menyewa terdapat
hubungan antara pemilik dengan penyewa yang diakomodasi dalam bentuk
perjanjian sewa-menyewa, akan tetapi harus dipegang teguh bahwa ada
hubungan langsung dengan pemilik dengan tanah itu. Dalam ketentuan
eigendom, efgenaar dapat melaksanakan sekaligus menuntut hak eigendom
di muka hakim dan setiap orang yang mengganggu dalam perhubungan
hukum antara pemilik dan tanah itu (revindicatierecht).
Hak terhadap orang (persoonlijkrecht), seperti hak berdasarkan atas
perjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pinjam-meminjarn
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perburunan (arbeidscontract), penanggungan (borghtocht), persuruhan
[lastgevtng). penitipan (bewaargeving) adalah hak yang hanya ditujukan
terhadap satu orang tidak terhadap setiap orang lain dan untuk menuntut
sesuatu dari orang tertentu. Dengan demikian zakelijkrechtat ialah hak
seseorang atas kebendaan dan bersifat tetap, sedangkan persoonlijkrecht
adalah hak seseorang atas kebendaan dan bersifat sementara.
Di samping hak terhadap kebendaan, untuk mengenyam kenikmatan
yang bersifat mutlak, eigendom dikenal pula sebagai hak kebendaan yang
sempurna dan pada hak-hak kebendaan lainnya. Hak eigendom adalah induk
dari berbagai hak-hak lainnya, seperti: erfpacht dan vruchtgebruik (hak
penggunaan hasil), Dalam hukum perdata tanah, di samping hak-hak yang
sempurna, dikenal pula hak-hak yang terbatas yang bersumber kepada hak
eigendom, sedangkan hak-hak itu sendiri dapat pula merupakan hak induk
bagi hak-hak terbatas lainnya, seperti erfpacht terhadap postal dan sewa.
Eigendom adalah merupakan hak atas benda sendiri (recht op een anders
zaak). sedangkan hak-hak kebendaan lainnya adaiah hak atas benda orang
lain (recht op een anders zaak).
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PENERAPAN KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA
O le h :

Tana Mantiri, S.H.

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam Era Pembangunan hukum yang sedang digalakkan dewasa ini
didasarkan pada prinsip Negara Hukum telah dijadikan dasar konkrit untuk
segala sepak terjang negara dalam segala aktifitasnya. Artinya Hukum akan
lebih berperan dalam kehidupan Masyarakat.
Pada hakekatnya hukum menyatu dengan seluruh kehidupan bersama,
baik kehidupan bermasyarakat dan berbangsa maupun kehidupan bernegara.
Hukum merupakan aturan permainan yang menjamin tertib dan lancarnya
kehidupan bersama. Maka keterlambatan membina tertib hukum di suatu
masyarakat, akan berakibat fatal. Sebab warga masyarakat itu sudah terlanjur
hidup bebas menurut seleranya, dan selalu mengandalkan kekuatan
pribadinya atau kelompoknya untuk mencapai setiap keinginannya.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah Negara
Hukum, yang bersumber pada Pancasila dan bukan berdasarkan atas
kekuasaan. Sifat Negara Hukum hanya dapat dituju, jika alat-alat
perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan yang telah
ditentukan oleh alat-alat Perlengkapan yang dikuasakan untuk itu. Namun
demikian untuk menegakkan Hukum demi Keadilan dan Kebenaran, perlu
adanya Badan-badan Kehakiman yang kokoh kuat yang tidak mudah
dipengaruhi oleh Lembaga-lembaga lainnya, untuk itu Pemimpin Eksekutif
(Presiden) wajib bekerja sama dengan Badan-badan Kehakiman untuk
menjamin penyelenggaraan Pemerintahan yang sehat.
Pancasila sebagai dasar Negara yang mencerminkan jiwa Bangsa
Indonesia harus menjiwai semua peraturan Hukum dan Pelaksanaannya. Hal
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ini menunjukkan bahwa di Negara Indonesia dijamin adanya hak-hak azasi
manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dan bukan berdasarkan
kekuasaan. Oleh karena peranan Hukum sangat penting di dalam kehidupan
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, maka penulis dalam rangka
memenuhi salah satu syarat Latihan Tenaga Peneliti Hukum Departemen
Kehakiman, sangat tertarik untuk membahas topik tentang Negara Hukum
Pancasila, dengan Judul Selayang Pandang Tentang Penerapan Konsep
Negara Hukum Pancasila (Suatu Tinjauan dari Sudut Hukum Tata Negara).
B. POKOK PERMASALAHAN
Dari latar belakang ini dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan
dibahas dalam penelitian ini bahwa, Apakah penerapan konsep negara hukum
Pancasila sesuai dengan rambu-rambu sistem hukum nasional yang ada di
dalam Undang-Undang Dasar 1945?
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN
Dalam penelitian ini, akan dibatasi pada pembahasan beberapa aspek
daripada penerapan konsep negara Hukum Pancasila mengingat waktu yang
sangat singkat, sehingga tidak mungkin membahas secara keseluruhan.
D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN
Pada pokoknya menurut Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah
Negara Hukum, tetapi konsep Negara Hukum belum menjadi kenyataan,
terbukti dari masih banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan
baik oleh kalangan penguasa maupun oleh masyarakat itu sendiri, Di dalam
berita-berita Pers masih terdapat pendapat umum yang menunjukkan adanya
keresahan, karena belum berlakunya Hukum sebagaimana mestinya.
Kemudian dalam Garis-garis Besar Haluan Negara sendiri terlihat bahwa
Indonesia masih menuju Kepastian Hukum, tegaknya Hukum dan kesadaran
Hukum. Oleh sebab itu perlu dipelajari faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi belum ditegakkannya supremasi Negara Hukum Pancasila
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secara penuh, guna dijadikan bahan informasi dalam pembinaan hukum
nasional. Itulah maksud tujuan utama penulis dalam memilih topik "Penelitian
tentang Konsep Negara Hukum Pancasila". Sedangkan maksud dan tujuan
lainnya agar hasil penelitian ini dapat dikembangkan dalam rangka Studi
Hukum Tata Negara.
E.

KERANGKA TEORI

Guna memberikan batasan persepsi dalam pembahasan selanjutnya,
maka di bawah ini dirumuskan beberapa pengertian sebagai berikut:
1.

Negara
Rumusan pengertian negara itu beraneka ragam, yang antara lain
dikemukakan oleh:
a. Prof. Dr. J.H.A. Logemann; Negara ialah suatu organisasi kekuasaan
/ kewibawaan (De staat is een gezags organizatie)
b. Prof. R. Djoko Soetono, S.H., Negara ialah suatu organisasi manusia
atau kumpulan-kumpulan manusia-manusia yang berada dibawah
suatu pemerintahan yang sama.
c. G. Pringgodigdo, S.H., Negara ialah suatu organisasi kekuasaan
atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan
unsur-unsur tertentu, yaitu harus ad a: Pemerintahan yang berdaulat,
wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga
merupakan suatu nation (bangsa).

2.

Negara Hukum di Indonesia
a. Prof. R, Djokosutono, S.H., bahwa Negara Hukum menurut UndangUndang Dasar 1945 adalah berdasarkan pada Kedaulatan Hukum,
Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subyek
hukum, dalam arti Rechstaat (badan hukum publik). Karena negara
itu dipandang sebagai subyek hukum, maka jika ia bersalah dapat
dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melawan hukum.
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b.

c.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat).
Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas
dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.5).
Prof. Dr. Ismail Suny, S.H. M.C.L, mengatakan bahwa negara hukum
Indonesia memuat unsur-unsur:
1) Menjunjung tinggi hukum
2) Adanya pembagian kekuasaan
3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak Azasi Manusia serta
remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya.
4) Dimungkinkan adanya Peradilan Administrasi.

Dari rumusan-rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa negara hukum
adalah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki wilayah, rakyat dan
pemerintahan yang dalam menjalankan tugasnya tunduk pada hukum.
F.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dipergunakan metode library research yaitu
penelusuran bahan-bahan literatur hukum dan peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan topik penelitian melalui perpustakaan.
Adapun prosedur kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1.

Tahap pengumpulan bahan pustaka
Pada tahap ini dilaksanakan pengumpulan bahan dari literature yang
relevan dengan topik penelitian, baik bahan peraturan perundangundangan maupun bahan pustaka lainnya;

2.

Tahap mengidentifikasi dan klasifikasi data
Pada tahap ini diadakan sortiran data dan pengelompokan data untuk
mempermudah penganalisaan data;

3.
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Tahap analisa data

Pada tahap ini dilakukan analisa data yang telah dikelompokkan/
klasifikasi.
4.

Tahap Penyelesaian
Pada tahap ini dilakukan penyimpulan dari hasil analisa data.
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM

A.

Hubungan Antara Hukum dengan Masyarakat dan Negara

Dalam hal hidup bermasyarakat sudah berpuncak pada suatu organisasi
negara yang merdeka, maka tertib bermasyarakat tersebut dipedomani oleh
dasar organisasi negara tersebut. Apabila hal ini kita tinjau dari segi hukum,
maka tertib bermasyarakat yang berupa tertib hukum, haruslah didasarkan
pada Undang-Undang Dasar Negara tersebut.
Pada zaman modern ini, hidup bermasyarakat di dalam kerangka
organisasi negara Indonesia, diatur dengan hukum baik yang berbentuk tertulis
maupun yang berbentuk tidak tertulis. Untuk mudahnya seringkali disebut
Negara Hukum atau untuk lengkapnya, agar dapat membedakannya dengan
konsep-konsep Negara Hukum lainnya disebut Negara Hukum Pancasila.
Jelaslah bahwa setiap negara pada zaman modern ini berdasarkan hukum.
Sedangkan apa yang disebut hukum tergantung pada sistem hukum
nasionalnya.
Di dalam negara kita maka puncak hirarkhis hukum tersebut ialah
Undang-Undang Dasar 1945, yang dirumuskan lebih lanjut arah geraknya
(haluannya) dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta
dirumuskan lebih lanjut pengaturannya dengan Undang-undang dan jenis
bentuk hukum tertulis lainnya sesuai dengan hirarkhisnya yang tidak hanya
menunjukkan kedudukannya tetapi juga fungsinya.
Ditinjau dari segi isi dari pada hukum, maka dikenal adanya cita-cita hukum
direalisir di segala aspek kehidupan manusia yang utuh di dalam bernegara
maupun di dalam bermasyarakat (kepentingan umum) ataupun dalam
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memenuhi kepentingan pribadinya baik yang material maupun yang non
material. Dalam hal isi inipun nampak adanya pertingkatan yang puncaknya
ialah masyarakat (hukum) yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Dengan demikian maka dapat dikemukakan bahwa ketertiban hidup
bermasyarakat dan bernegara dicerminkan ataupun dipedomani oleh suatu
hirarkhis hukum baik mengenai bentuk maupun isi, di mana yang lebih tinggi
kedudukannya dalam hirarkhis tersebut. Ini merupakan "soko guru" suatu
sistem hukum nasional dalam zaman modern ini.
B. Perlindungan hak Asasi Manusia
Secara garis besar hak asasi manusia dapat dibagi sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
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Hak-hak Asasi Pribadi (Personal Rights) yang meliputi kebebasan
menyatakan pendapat (pasal 28 UDD 1945: Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan atau tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang).
Pasal 29(a): Negara berdasar atas ke Tuhanan Yang Maha Esa
(Kebebasan Beragama).
Pasal 27(2): Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Kebebasan Bergerak).
Hak Asasi Ekonomi atau Property Rights yaitu hak untuk memiliki
sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya (pasal 33
UUD 1945).
Hak Asas untuk mendapatkan perlakukan yang sama dalam Hukum dan
Pemerintahan atau yang biasa disebut Rights Of Legal Equality (pasal 27
ayat 1 UUD 1945).
Hak Asasi Politik atau Political Rights yaitu hak untuk ikut serta dalam
Pemerintahan, Hak pilih (memilih dan dipilih dalam Pemilu).
Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan atau disebut Social An Cultural Rights.
Misalnya : Hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan
dan sebagainya (pasal 31, pasal 32 UUD 1945).
Hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan tatacara Peradilan dan
Perlindungarr-atau "Procedural Rights", misalnya : Peraturan dalam

penanganan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya (pasal 27 ayat 1
UUD 1945).
Menjadi kewajiban dari Pemerintah atau Negara Hukum untuk mengatur
pelaksanaan dari pada Hak-hak Asasi Manusia ini, yang berarti menjamin
pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasan demi kepentingan
umum, kepentingan Bangsa dan Negara. Malahan ada kecenderungan bahwa
demi penghormatan akan perlindungan hak asasi manusia itu, maka negara
bertugas hanyalah menjaga ketertiban masyarakat, karena yang penting dalam
hal ini ialah negara tidak akan turut campur dalam hal yang dianggap
merupakan pelanggaran akan hak asasi ini, seperti masalah setiap orang
berjuang dan bersaing dalam kehidupan ekonomi. Dalam hal ini para anggota
masyarakat dibiarkan bersaing dalam kehidupan dengan suatu anggapan
dasar, bahwa bila setiap orang berjuang sendiri-sendiri dengan melaksanakan
hak asasinya, maka masyarakat akan dengan sendirinya makmur. Jadi dengan
menghormati haknya dan dengan sendirinya setiap orang akan berjuang untuk
mencapai kemakmurannya masing-masing. Dengan adanya kemakmuran
masing-masing maka kemakmuran rakyat akan tercapai dengan sendirinya di
dalam masyarakat.
C. Peradilan Yang Bebas
Kekuasaan kehakiman yang bebas dapat pula diartikan bahwa
kebebasan hakim dari keterikatan kepada pihak-pihak yang berperkara, dalam
hal ini hakim dalam memeriksa dan mengadili sesuatu perkara baik perdata
maupun pidana haruslah obyektif, tanpa memihak atau berat sebelah kepada
salah atau pihak dan tidak boleh membeda-bedakan orang, sehingga dengan
demikian hak asasi di negara kita atau hak seseorang dapat terwujud
sebagaimana mestinya. Hal ini adalah sesuai dengan cita-cita Undang-Undang
Dasar 1945 khususnya dalam pasal 27 yang menetapkan adanya persamaan
di hadapan hukum bagi setiap warga negara tanpa ada kecualinya. Dan
agaknya perlu juga diketahui, bahwa hal ini merupakan salah satu elemen dari
pada Negara Hukum. Jadi gamblangnya, agar kekuasaan kehakiman bisa
melaksanakan fungsinya sebagai benteng pencari keadilan.
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Kalau begitu kekuasaan kehakiman bisa melaksanakan fungsinya sebagai
tempat dimohonkan keadilan, untuk agar keadilan serta kepastian hukum
dapat bisa dicapai dan ditegakkan maka kepada hakim atau pengadilan
haruslah diberikan suatu keleluasaan dan kebebasan untuk memutuskan
setiap perkara dengan seadil-adilnya, tanpa campur tangan atau pengaruh dari
kekuatan manapun, sehingga pengadilan sebagai benteng terakhir bagi
pencari keadilan dapat terwujudkan secara murni, bebas tanpa tekanan atau
pengaruh dari kekuasaan manapun.
BAB III
PENERAPAN KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA DI INDONESIA
A. Rambu-rambu Sistem Hukum Nasional di Dalam UUD 1945
1.

Pengorganisasian bentuk/jenis hukum

Negara kita menganut asas kedaulatan rakyat yang berarti bahwa
kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah di tangan rakyat. Asas ini dalam
hal pengorganisasian bentuk/jenis hukum dicerminkan dalam ketentuan bahwa
bentuk/jenis hukum yang tertinggi haruslah dibentuk oleh rakyat/wakil rakyat.
Ketentuan ini dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai berikut:
Alinea III

: Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan
didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Alinea IV : Kemudian daripada itu maka disusunlah kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang
Dasar Negara Indonesia.
Jadi setelah rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya maka disusunlah
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh rakyat melalui
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wakilnya yang ada di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya
Majelis Permusyawaratan Rakyatlah yang menentukan arah-arah
kebijaksanaan dengan Ketetapan MPR. Selanjutnya Mandataris bersamasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dari Majelis
Permusyawaratan Rakyat membentuk Undang-undang. Mandataris dan
pembantu-pembantunya yaitu para Menteri melaksanakan lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah. Kemudian pada Menteri merealisir lebih lanjut dengan
Surat Keputusan Menteri dan seterusnya.
2.

Pengorganisasian Materi Hukum

Puncak daripada hirarkhis materi hukum ialah cita-cita hukum. Sedangkan
Cita-cita Hukum menurut Undang-Udang Dasar 1945 ialah pokok-pokok
pikiran yang terkandung dalam pembukaan yaitu:
a.

b.
c.
d.

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indoensia.
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan
permusyawaratan perwakilan.
Negara berdasar atas Ke Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang
menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-undang
Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Selanjutnya cita-cita hukum in i:
a.

diciptakan dalam Pasal-pasal Undang-undang Dasar;

b.

mengharuskan Undang-undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan
pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi
pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat
yang luhur;

c.

mengharuskan pasal-pasal baik yang hanya mengenai warga negara
maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa
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Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang
hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan,
Cita-cita hukum ini pada hakekatnya adalah Pancasila, falsafah dasar
negara kita yang pokok-pokok rumusan tujuannya dalam bernegara ialah:
a.
b.
c.

memajukan kesejahteraan umurn;
mencerdaskan kehidupan bangsa;
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penciptaan lebih lanjut cita-cita hukum ini dalam pasal-pasal Undang-undang
Dasar ialah:
a.

b.
c.

d.
e.
f.

g.
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Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu.
Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang;
Pasal 30. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan Negara;
Pasal 31. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran;
Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipehhara oleh negara.

Dalam hidup bernegara kita lihat rumusan-rumusan :
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Bab III

: Kekuasaan Pemerintahan Negara yang meliputi antara lain :
- kekuasaan pemerintah itu sendiri.
- keikut-sertaan pemerintah dalam pembentukan undangundang;
- kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan Laut
dan angkatan udara;
- pernyataan perang dan perdamaian dengan negara lain;
- pernyataan keadaan bahaya;
- pengangkatan duta, konsul dan penerimaan duta
besar asing;
- pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
Bab IV Dewan Pertimbangan Agung;
Bab V Kementerian Negara;
Bab VI Pemerintahan Daerah;
Bab VIII Hal Keuangan;
Bab IX Keuangan Kehakiman;
BabXWarganegara;
Pasal 32 Kebudayaan Nasional;
Bab XV Bendera dan Bahasa;

Instruksi Undang-undang Dasar mengenai materi ini dikembangkan lebih
lanjut dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dituangkan dalam bidang dan
sektor sesuai Garis Garis Besar Haluan Negara. Selanjutnya setiap tahunnya
dituangkan dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun
dalam undang-undang tentang pokok-pokok bidang tertentu. Di dalam
pelaksanaannya lebih lanjut kita dapat berorientasi pada Departemendepartemen yang asumsinya membagi habis tugas kenegaraan di bidang
pemerintahan (objecten van staatzorg) yang pokok-pokok pengaturannya
(dianggap) telah ada dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian secara
teoritis Keputusan Menteri telah ada dasar hukumnya pada bentuk/jenis hukum
yang lebih tinggi.
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3.

Sistem Kelembagaan Negara

Apabila kita tinjau perihal pengorganisasian bentuk/jenis serta materi
hukum maka pada hakekatnya hal ini erat permasalahannya dengan lembaga
kenegaraan yang menanganinya. Konsisten dengan asas Kedaulatan Rakyat,
maka lembaga tinggi negara yang menangani hukum ini harus dibentuk
dengan undang-undang, artinya (wakil) rakyat ikut menentukannya.
a.

b.
c.
d.

e.

Pasal 2 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggotaanggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari
daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan
dengan undang-undang;
Pasal 19. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undangundang;
Pasal 16. Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan
undang-undang;
Pasal 23 ayat (5). Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan
negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya
ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 24. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang;

Lembaga negara yang dikecualikan dalam hal ini ialah Presiden, yang
rumusannya ialah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut undang-undang dasar. Rumusan Sistem Pemerintahan
Negara kita tetap mewajibkan Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4.

Sistem Kepatuhan Pada Hukum

Rambu-rambu yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, di
dalam hal kepatuhan kepada hukum antara lain adalah sebagai berikut:
a.

Secara umum dirumuskan bahwa;
"Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara
ialah semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan,
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b.

Secara kelembagaan kepatuhan dituntut pula dan hal ini-terumus di dalam
Sistem Pemerintahan Negara yaitu :
I. Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat);
II. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak
bersifat absoluttisme (kekuasaan yang tidak terbatas);
III. Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis
besar yang telah ditetapkan oleh Majelis.

c.

Secara Penegakan Hukum
Menurut Undang-Undang Dasar kita maka penegakan hukum
terutama dipercayakan kepada kekuasaan kehakiman. Mengenai
Kekuasaan Kehakiman ini rumusannya ialah :
a)

pasal 24 ayat 1. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undangundang;
b) di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan
kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah;
c) jabatan di lingkungan kekuasaan kehakiman ini disebut hakim
menurut pasal 25 dirumuskan : syarat-syarat untuk menjadi dan
untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undangundang;
d) di dalam penjelasan dirumuskan : berhubung dengan itu, harus
diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para
hakim.
B. Politik Hukum Nasional
Semenjak Proklamasi Kemerdekaan Pembinaan Hukum Nasional
haruslah berlandaskan Falsafah Negara Pancasila, mengapa harus
berlandaskan Pancasila sebab hal tersebut jelas tercantum dalam alinea ke
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empat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kalimat yang
berbunyi:
"Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Ke Tuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia
dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial
bagi Seluruh Rakyat Indonesia,
Politik hukum Nasional Indonesia yang tercantum dalam ketetapan MPR
No. IV/MPR/1973 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara, sebagai berikut
:6)
"1. Pembangunan di bidang hukum dalam Negara Hukum Indonesia adalah
terdapat atas landasan Sumber Tertib Hukum yaitu: cita-cita yang
terkandung pada pandangan hidup kesadaran dan cita-cita moral yang
luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari Bangsa Indonesia
didapat dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
2.
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Pembinaan Undang-undang Hukum harus mampu mengarahkan dan
menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran
hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkattingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga mencapai
ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan
ke arah peningkatan pembinaan bangsa, sekalipun berfungsi sebagai
sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang
menyeluruh, dilakukan dengan:
a. Peningkatan dan penyempurnaan Pembinaan Hukum Nasional
dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta
unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan
kesadaran hukum dalam masyarakat.
b. Menertibkan fungsi Lembaga-lembaga Hukum menurut proporsinya
masing-masing.
c. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.

3.

Menurut kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para
pejabat pemerintah ke arah penegakan hukum, keadilan serta
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta
kepastian hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945."

Sedangkan politik hukum yang termuat dalam Ketetapan MPR No.
IV/MPR/1978 sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.
5.

Pembangunan di bidang hukum dalam Negara Hukum Indonesia
didasarkan atas landasan Sumber Tertib Hukum seperti terkandung
dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Pembangunan dalam pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum
mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan
pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban
dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.
Dalam rangka ini pula dilanjutkan usaha-usaha untuk:
a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional,
dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta
Unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhati
kan kesadaran hukum masyarakat.
b. Menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan
wewenangnya masing-masing.
c. Meningkatkan kemajuan dan kewibawaan aparat penegak hukum.
d. Membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan
masyarakat yang kurang mampu.
Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga menghayati
hak dan kewajiban dan meningkatkan sikap para pelaksana penegak
hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap
harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum dengan
Undang Undang Dasar 1945.
Mengusahakan terwujudnya peradilan Tata Usaha Negara.
Dalam usaha pembangunan hukum Nasional perlu ditingkatkan langkahlangkah untuk menyusun perundang-undangan yang menyangkut hak
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dan kewajiban asasi warga negaranya dalam rangka mengamalkan
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Selanjutnya politik hukum dalam TAP MPR No. II/MPR/1983 sebagai berikut:
1.
2.

3.

4.
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Pembangunan dan pembinaan hukum negara hukum Indonesia didasar
kan atas Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Pembangunan dan pembinaan hukum di arahkan agar dapat:
a. Memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.
b. Menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota
masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan
kepastian hukum yang berintikan keadilan.
c. Lebih memberi dukungan dan pengamanan kepada upaya
pembangunan untuk mencapai kemakmuran.
Dalam pembangunan dan pembinaan hukum itu akan dilanjutkan usahausaha untuk:
a. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional
dalam rangka pembaharuan hukum, dengan antara lain mengadakan
kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan
memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam
masyarakat.
b. Memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penengak
hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.
c. Memantapkan sikap dan perilaku para penegak hukum serta
kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa
hukum serta aparat penegak hukum.
d. Meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian
bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu.
e. Meningkatkan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk
menunjang pembangunan bidang hukum.
Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran
hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota
masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai

5.

warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilarvdan perlindungan
terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum
sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.
Dalam usaha pembangunan hukum nasional perlu dilanjutkan langkahlangkah untuk penyusunan perundang-undangan yang menyangkut hak
dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka pengamalan Pancasila
dan Undang Undang Dasar 1945.

Kemudian politik hukum nasional ini lebih diarahkan pada TAP MPR No.
II/MPR/1988 sebagai berikut:
1.

2.

3.

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan,
kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diarahkan untuk meningkatkan
kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian
hukum serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdi pada
kepentingan nasional.
Pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan
pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan anggota
masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih
memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk
mencapai kemakmuran yang adil dan merata, serta menumbuhkan dan
mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada
setiap anggota masyarakat. Di samping itu hukum benar-benar harus
menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman dan tenteram,
menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas
nasional yang sehat dan dinamis.
Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya
pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi
dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangundangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung
pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan,
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam
masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum perlu terus dimantapkan
kedudukan dan peranan badan-badan penegakan hukum sesuai dengan
tugas dan wewenangnya masing-masing serta terus ditingkatkan
kemampuan dan kewibawaannya dan dibina sikap, perilaku dan
keteladanan para penegakkan hukum sebagai pengayom masyarakat
yang jujur, bersih dan adil.
Penyuluhan hukum perlu dimantapkan untuk mencapai kadar kesadaran
hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota
masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai
warga negara, dalam tegaknya hukum. Keadilan dan perlindungan
terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan
kepastian hukum serta terbentuknya perilaku setiap warga negara
Indonesia yang taat pada hukum.
Dalam rangka mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan
perlindungan hukum perlu terus diusahakan agar proses peradilan
menjadi lebih sederhana, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau
oleh semua lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu perlu lebih
dimanfaatkan penyelenggaraan pemberian bantuan dan konsultasi hukum
bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu.
Untuk menunjang upaya pembangunan hukum, perlu terus ditingkatkan
penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan serta ditingkatkan
pendayagunaannya.
Dalam usaha penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan serta
ditingkatkan pendayagunaannya.
Dalam usaha pembangunan hukum perlu ditingkatkan langkah-langkah
untuk mengembangkan dan menegakkan secara serasi hak dan
kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan
UUD 1945.

Kalau kita perhatikan politik hukum yang dituangkan dalam TAP MPR,
kelihatan bahwa ada usaha untuk membina hukum nasional yang berorientasi
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pada perlindungan hak-hak warga negara dan pelaksanaan penegakan hukum
ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan
martabat manusia. Di samping itu ada upaya untuk mewujudkan unifikasi
hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
C. Unifikasi Hukum Nasional
Dalam praktek sehari-hari sering dijumpai sikap Jaksa yang masih
menghendaki dilakukannya musyawarah dengan Hakim dalam menentukan
berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Alasannya yang dikemukakan
adalah jika putusan Hakim berbeda terlalu jauh dengan tuntutan, akan
membawa akibat kepada Jaksa karena yang bersangkutan diwajibkan untuk
membuat laporan kepada atasannya.
Perkara-perkara sederhana (sumir) maka kewajiban itu dianggap terlalu
memberatkan dan membuang waktu saja. Mahkamah Agung dengan Surat
Edaran No. 8/1964 pernah mengajukan supaya Hakim sebelum mengadakan
rundingan lebih dahulu dengan Jaksa sebelum tuntutan sampai terjadi
perbedaan yang menyolok antara tuntutan Jaksa dengan hukuman yang akan
dijatuhkan oleh hakim.
Dan bahkan dinyatakan pula baliwa jika dalam rundingan itu tidak berhasil
memperkecil perbedaan maka hakim yang bersangkutan di harapkan untuk
merundingkannya dengan Ketua Pengadilan Tinggi setempat, meskipun surat
edaran ini kemudian dicabut oleh surat edaran No. 11/1969, akan tetapi
kenyataannya masih di ikuti secara diam-diam, baik oleh Jaksa maupun
sementara Hakim.
Kita ketahui bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat,
adapun tujuan pokok dari hukum apabila hendak diredaksi pada satu hal saja
adalah ketertiban, yang merupakan suatu syarat pokok yang tidak dapat
dipengaruhi lagi bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Ketertiban salah
satu tujuan pokok hukum yang merupakan suatu fakta yang berlaku bagi
segala masyarakat dalam segala bentuknya.
Di samping itu tujuan lain dari hukum adalah untuk mencapai keadilan (justice),
yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zaman.
407

Perspektif Hukum di dalam masyarakat dalam arti terciptanya kepastian
hukum, sangat erat pula hubungannya dengan sejauh mana kebebasan untuk
menyatakan pendapat di daiam sistem ketatanegaraan. Baik pembukaan UUD
1945, maupun pasal yang bersangkutan yang terdapat pada batang tubuhnya,
jaminan tersebut terdapat, dapat dilihat dalani pembukaan .
"..... dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan .. dst."
Kemudian pasal 1:
"...... (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk
Republik."
".....(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat........."
Pasal 28 .... Kemerdekaan berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
Undang-undang.
Pasal-pasal di dalam UUD 1945 tersebut di atas, erat sekali hubungannya
dengan beberapa pasal lainnya dalam batang tubuh ini, maupun dengan
Pembukaannya, dapat disimpulkan dengan singkat yaitu hubungan yang erat
dengan Demokrasi.
Dihubungkan dengan kepastian Hukum, maka Demokrasi adalah sangat
penting, karena hanya dengan peranan Demokrasi suatu kontrol sosial dapat
berjalan; kontrol sosial akan dapat mencegah sejauh mungkin terjadinya
penyalah gunaan hak dan wewenang oleh penguasa. Sehingga apabila hal ini
terjadi maka sangat bertentangan dengan asas negara kita yang menganut
paham Negara Hukum. Karena itu di sini diartikan bahwa Hukum di atas
segala-galanya sehubungan dengan itu penegasan di dalam UUD 1945 bahwa
Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, yang mana dalam Negara
Hukum menghendaki agar Hukum ditegakkan yaitu hukum harus dihormati,
baik ia warga masyarakat maupun penguasa Negara dan segala perbuatannya
harus didasarkan kepada Hukum. Dengan demikian kepastian Hukum tidak
dapat terpisahkan dari masalah Hukum secara keseluruhan, dan masalah
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Hukum harus dilihat dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
BAB IV
PENUTUP
A.

KESIMPULAN
1. Negara hukum mempunyai sifat dimana alat perlengkapannya hanya
dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah
ditentukan lebih dahulu oleh alat perlengkapannya sebagai akibat
prinsip Rule of Law.
2. Bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas
kekuasaan belaka. Hal ini secara tegas dan gamblang di dalam
penjelasan UUD 1945, yang mana salah satu ciri yang merupakan
syarat mutlak bagi adanya negara hukum adalah adanya peradilan
bebas yang tidak memihak suatu kekuasaan atau kekuatan lain.
3. Masalah hak asasi manusia, terutama dalam hukum acara pidana,
saat ini sudah dapat dikatakan tidak lagi banyak kesewenangwenangan para petugas terutama dalam taraf pemeriksaan
penyidikan dan begitu pula di dalam lembaga kemasyarakatan sudah
banyak perubahan dalam bidang sarana kesehatan, pendidikan dan
sebagainya.
4. Pasal 27 UUD 1945 menegakkan bahwa adanya persamaan di
hadapan hukum bagi setiap warga negara tanpa kecualinya.
Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila demi tercapainya negara hukum Republik Indonesia. Akan
tetapi tegaknya asas persamaan di depan hukum tidak hanya
menyangkut hal-hal yang prosedural belaka, tetapi juga melibatkan
konteks sosial, ekonomi dan politik yang berlaku, sangat menentukan
pola-pola bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketimpangan
struktural biasanya cenderung menjadikan hukum itu berpihak
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5.

6.

kepada lapisan sosial atas sehingga menjauhkan tercapainya
keadilan sosial.
Bahwa rambu-rambu sistem hukum nasional yang intinya sebagai
pelaksanaan Kedaulatan Rakyat berdasarkan Pancasila sebagai
berikut:
a. Sistem tata hukum nasional
b. Sistem kelembagaan yang menangani hukum
c. Sistem kepatuhan pada hukum
d. Sistem penegakan hukum.
Bahwa politik hukum nasional diarahkan pada perlindungan hak-hak
warga negara dan pelaksanaannya penegakan hukum ke arah
tegaknya hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap harkat dan
martabat manusia. Untuk mencapai hal tersebut maka pembinaan
hukum nasional harus berwawasan nusantara yang diimplemen
tasikan dalam unifikasi hukum nasional.

B. SARAN-SARAN
1. Guna mewujudkan negara hukum Pancasila, maka praktek hukum tata
negara pelaksanaannya harus sesuai dengan rambu-rambu yang
tercantum di dalam UUD 1945.
2. Hendaknya para penegak hukum dapat memberikan contoh yang baik
dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat sehingga
kedisiplinan hukum dalam kehidupan bernegara akan sesuai dengan
konsep negara hukum Pancasila.
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PERKEMBANGAN KONVENSI KETATANEGARAAN
DI INDONESIA
Oleh :

Yul Ernis, S.S

I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pembangunan hukum sebagai salah satu bidang pembangunan
dalam era reformasi hukum, tidak hanya sekedar menjadi objek
pembangunan, hukum juga sebagai subjek pembangunan yang
ditempatkan pada posisi yang utama atau supreme dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu hukum merupakan titik sentral dalam seluruh
kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, maka perlu dibangun
dan dikembangkan agar dapat mengatur menjaga melayani serta
memberi pengayoman, pengamanan dan menetapkan arah bagi
terselenggaranya tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sumber hukum adalah
Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945 merupakan hukum dasar yang
tertulis dan disamping itu berlaku pula hukum dasar yang tidak tertulis,
ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan kenegaraan.
Hal tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar
1945 bahwa undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian
dari hukumnya dasar negara itu Undang-undang ialah hukum dasar yang
tertulis, sedang disampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga
hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan yang timbul dan
terpelihara dalam praktek penyelenggaraan meskipun tidak tertulis.
Dalam praktek penyelenggaraan negara undang-undang dasar 1945
tersebut dijadikan pedoman dan pengayoman oleh para penyelenggara
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negara. Segala tindakan penyelenggaraan negara yang bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap merupakan tindakan yang
inskonstitutional.
Namun Undang-Undang Dasar 1945 tidak serta merta mengatur cara
penyelenggaraan negara secara rinci dan jelas. Untuk itu timbul
kebiasaan dalam praktek penyelenggaraan negara, kebiasaan tersebut
dilakukan berulangkali, sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek
penyelenggaraan negara.
Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat
dinyatakan bahwa kehidupan ketatanegaraan RI menurut UndangUndang Dasar 1945, selain dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah
hukum tertulis, maka harus pula memperhatikan dan mentaati kaidah
hukum
tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan negara di Indonesia, yang bisa disebut dengan istilah
hukum
kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan
(Constitutional Covention).
Dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan pada saat ini
timbul permasalahan yaitu masalah kedudukan Penjelasan UndangUndang Dasar 1945 yang semakin tidak jelas. Hal tersebut karena
timbulnya persepsi dari para pakar hukum ketatanegaraan maupun
anggota MPR dan DPR yang berniat mencabut penjelasan UUD 1945
meskipun demikian dalam ketentuan Penjelasan Undang-Undang Dasar
1945 tentang keberadaan hukum dasar yang tidak tertulis sebagai
landasan berlakunya konvensi ketatanegaraan di Indonesia masih
merupakan suatu hal yang mendasar dalam hukum tatanegara Indonesia.
Kalau diamati konvensi ketatanegaraan itu mempunyai kekuatan
yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan.
Sebaliknya konvensi ketatanegaraan itu dapat melengkapi aturan atau
hukum dasar yang tertulis.
Berdasarkan perkembangan konvensi ketatanegaraan dari tahun
1945 sampai sekarang, banyaknya timbul kebiasaan ketatanegaraan atau
konvensi dalam praktek tatanegara, salah satu contoh yaitu setiap tanggal
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16 Agustus Presiden mengucapkan pidato kenegaraan di dalam Sidang
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
B. POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang yang tersebut di atas, disini timbul pertanya
an :
1.

2.

3.

Dimana letak landasan hukum konvensi ketatanegaraan itu, yang
dapat dijadikan landasan oleh para penyelenggara negara meskipun
diakui konvensi ketatanegaraan tidak mempunyai daya paksa sacara
hukum, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap konvensi
ketatanegaraan tersebut pelakunya tidak dapat dikenakan sanksi
hukum.
Kriteria apa yang dapat dijadikan dasar dari rumusan tentang suatu
negara atau kaidah-kaidah yang dapat diklasifikasikan sebagai
konvensi ketatanegaraan tersebut.
Sejauhmana praktek konvensi ketatanegaraan yang pernah terjadi di
negara Indonesia.

C. TUJUAN PENULISAN
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:
1.

2.
3.

Untuk mengetahui landasan hukum terhadap hukum kebiasaan atau
konvensi ketatanegaraan yang timbul dalam praktek penyeleng
garaan negara.
Untuk merumuskan norma-norma yang dapat dijadikan sebagai
criteria konvensi ketatanegaraan.
Untuk mengetahui perkembangan konvensi ketatanegaraan dari
tahun 1945 sampai era reformasi saat ini.

Dari tujuan tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam
melakukan amandemen UUD 1945.
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D. METODE PENULISAN
Dalam melakukan penulisan karya ilmiah tentang Perkembangan
konvensi ketatanegaraan di Indonesia ini dilakukan metode yang bersifat
Deskriftif Normatif. Adapun pendekatan yang dipergunakan adalah
pendekatan yuridis, yaitu melakukan kajian dari perpektif hukum dengan
mengumpulkan kajian data secunder melalui studi perpustakaan dan
mempelajari berbagai literatur, hasil-hasil pengkajian, karya ilmiah dan
pertemuan ilmiah.
II.

PEMBAHASAN

A.

LANDASAN HUKUM
Fungsi konvensi ketatanegaraan termasuk salah satu sumber hukum
dalam arti formal yang dijadikan landasan praktek penyelenggaraan
ketatanegaraan pada suatu negara.
Menurut Winamo Yudho dan Agus Brotosusilo, pengertian sumber
hukum dalam arti formal sering dijelaskan dengan menunjuk pada
kenyataan-kenyataan yang menimbulkan hukum yang mempunyai
kekuatan berlaku atau mengikat setiap orang, jadi yang dipentingkan
adalah segi bentuknya semata-mata, tanpa mempersoalkan asal usul isi
aturan hukum tersebut.
Konvensi ketatanegaraan akan selalu ada dan berkembang sesuai
dengan kondisi perkembangan pemerintahan suatu negara. Begitu pula
halnya dengan praktek penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia,
sejak lahirnya Undang-undang Dasar 1945 konvensi ketatanegaraan
merupakan pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Apabila
diperhatikan Pembukaan atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
tidak tercantum kata-kata konvensi ketatanegaraan, yang dapat
digunakan sebagai landasan hukum dalam praktek ketatanegaraan di
Indoensia.
Namun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat
uraian sebagai berikut:

414

Undang-undang Dasar suatu negara ialah ada sebagian dan hukum
dasar negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang
tertulis sedang disampingnya berlaku juga hukum dasar yang tidak
tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam
praktek penyelenggaraan negara.
Dari uraian tersebut, seorang pakar tatanegara Indonesia Bagir
Manan menyimpulkan bahwa kehidupan tatanegara RI menurut UndangUndang Dasar 1945, selain dilaksanakan menurut kaidah-kaidah hukum
tertulis, harus pula memperhatikan dan mentaati kaidah-kaidah (hukum
yang tidak tertulis).
Uraian hukum dasar yang tidak tertulis dalam penjelasan UndangUndang Dasar 1945 dan Pasal 1 ayat (2) TAP MPR 2000, berarti lebih
mendekati kepada diakuinya Konvensi Ketatanegaraan dalam kehidupan
ketatanegaraan di Indonesia.
Jika penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dicabut sebagaimana
dinyatakan sebelumnya, ini akan menimbulkan permasalahan letak
landasan hukum konvensi ketatanegaraan.
Meskipun diakui bahwa konvensi ketatanegaraan tidak mempunyai
daya paksa secara hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap konvensi
ketatanegaraan tersebut dalam hal ini pelakunya tidak dapat dikenakan
sanksi hukum, Namun dalam praktek konvensi ketatanegaraan selalu
diikuti dan ditaati oleh para penyelenggara negara dalam hal tersebut
dimungkinkan karena ketidaklengkapan Undang-undang Dasar suatu
negara dalam mengatur pemerintahan.
Seperti halnya di Indonesia hanya memuat pokok-pokoknya saja
sedangkan hal yang tidak diatur oleh Undang-undang Dasar diberlakukan
konvensi ketatanegaraan, yang pada umumnya ditaati dan diikuti. Adanya
suatu keharusan untuk mentaati konvensi ketatanegaraan atas dasar
pertimbangan beberapa faktor sebagai berikut:
1. Konvensi ketatanegaraan ditaati dalam rangka memelihara dan
mewujudkan kedaulatan rakyat Konvensi ketatanegaraan merupakan

salah satu upaya mewujudkan dan memelihara demokrasi.
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2.

3.
4.

5.

6.

Konvensi ketatanegaraan ditaati, karena hasrat atau keinginan untuk
memelihara tradisi pemerintah yang konstitusional (a constitutional
government);
Konvensi ketatanegaraan ditaati, karena setiap pelanggaran akan
membawa atau berakibat pelanggaran terhadap kaidah hukum;
Konvensi ketatanegaraan ditaati, karena didorong oleh hasrat atau
keinginan agar roda pemerintahan yang kompleks tetap dan berjalan
secara tertib;
Konvensi ketatanegaraan ditaati, karena takut atau khawatir
menghadapi ancaman hukum tertentu, seperti impeachment atau
takut terkena sangsi politik tertentu, seperti kehilangan jabatan; dan
Konvensi ketatanegaraan ditaati, karena pengaruh pendapat umum
(public opinion). Pelanggaran terhadap konvensi ketatanegaraan
akan menimbulkan reaksi umum, misalnya kehilangan dukungan
masyarakat.

Dari faktor-faktor yang memungkinkan adanya keharusan atau sifat
memaksa bagi penyelenggaraan negara, agar konvensi ketatanegaraan
dapat dijadikan sebagai salah satu landasan hukum formal bagi
terwujudnya negara yang demokrasi.
Selanjutnya untuk menentukan kriteria apa yang menjadi dasar dapat
diklasifikasikan sebagai Konvensi ketatanegaraan perlu mendapat
perhatian terutama dari pakar hukum ketatanegaraan. Konvensi
ketatanegaraan ialah perbuatan yang dilakukan berulang kali, sehingga ia
diterima dan ditaati dalam praktek ketatengaraan, walaupun ia bukan
hukum. Sebagaimana menurut Moh. Kusnardi, S.H. dan Ibrahim
Harmaeli, S.H., demikianlah letak perbedaannya dengan ketentuan
hukum yang tidak diragukan lagi kesalahannya, tetapi sebaiknya konvensi
ketatanegaraan walaupun bagaimana penting ia tetap merupakan
kebiasaan saja.
Berdasarkan uraian tersebut sangat penting untuk dicermati
khususnya para pakar hukum tatanegara atau kalangan parlemen
sehingga terdapat ketentuan baku dalam menentukan konvensi
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ketatanegaraan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas eksistensi
konvensi ketatanegaraan dimungkinkan karena Undang-undang Dasar
hanyalah mengatur hal-hal pokoknya saja.
Pada dasarnya konvensi ketatanegaraan tidak selalu merupakan
ketentuan yang tidak tertulis, yang timbul dari persetujuan (Agreement),
tapi bisa saja berbentuk tertulis la mungkin saja merupakan persetujuan
yang ditandai tangani pemimpin-pemimpin negara seperti antara Wakil
Presiden RI dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat RI pada tanggal
16 Oktober 1945 atau suatu memorandum yang dikeluarkan setelah
pembicaraan antara Menteri-menteri seperti Maklumat Pemerintah pada
tanggal 14 November 1945.
Selama Konvensi Ketatanegaraan tersebut tidak bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertolak belakang dengan
Undang-Undang Dasar, pada hakekatnya ia dapat dijadikan landasan
untuk dilaksanakan pada penyelenggaraan negara.
Seperti dalam praktek ketatanegaraan terdapat beberapa contoh tentang
konvensi ketatanegaraan dimaksud sebagai berikut:
a.

Pidato Kenegaraan Presiden di depan Sidang Paripurna DPR setiap
tanggal 16 Agustus yang berisikan laporan pelaksanaan tugas
pemerintah dalam tahun anggaran yang lewat dan arah
kebijaksanaan ke depan.
b. Prakarsa Presiden untuk menyiapkan bahan-bahan Garis-Garis
Besar Haluan Negara (GBHN) jauh sebelum Sidang Umum itu
berlangsung untuk disampaikan sebagai masukan kepada MPR.
c. Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960, tentang Perjanjian-Perjanjian
dengan negara lain.
Kemudian Surat Presiden Nomor 2826/Hk/1960 diperbaharui dengan
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000. Dapat dikatakan bahwa DPR
memiliki kewenangan untuk terlibat dalam pembuatan Perjanjian
Internasional untuk hal prinsipal dan untuk hal-hal yang bersifat teknis
pemerintah berkewajiban melaporkan berbagai perjanjian tersebut melalui
Menteri Luar Negeri kepada DPR.
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Dan pernah pula terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sistem
presidentil menjadi parlementer di tahun 1945 begitu pula pada masa
pemerintahan Orde Lama, melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara (MPRS) No. III/MPRS/1963 ditetapkan bahwa
Presiden Soekarno diangkat menjadi Presiden seumur hidup.
B.

KRITERIA KONVENSI KETATANEGARAAN
Mengenai pengertian hukum dasar tidak tertulis, apakah yang
dimaksud hukum adat atau konvensi yang terdapat dalam hukum
ketatanegaraan Inggris, dalam hal ini ada beberapa pendapat
menyatakan bahwa pengertian hukum dasar tidak tertulis tersebut dapat
diartikan sebagai konvensi, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan
terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun itu tidak
tertulis. Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang
Dasar 1945 di atas. Namun hukum adat bukanlah hukum yang timbul dan
terpelihara dalam penyelenggaraan negara. Sebab hukum adat terbentuk
berdasarkan keputusan-keputusan penguasa adat. Oleh karena itu
prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum kebiasaan, berlaku pula
konyensi ketatanegaraan seperti apa yang dikemukakan oleh para ahli
mengenai kriteria-kriteria yang pada umumnya diambil dari praktek
(keputusan) pengadiian sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Common Law.
Telah ada untuk jangka waktu yang panjang.
Telah dilaksanakan secara damai dan berkelanjutan
Dipandang oleh masyarakat sebagai kewajiban.
Mempunyai arti dan ruang lingkup tertentu.
Diakui sebagai sesuatu yang mengikat oleh mereka yang terkena.
Layak, tidak bertentangan dengan hak dan tidak merugikan atau
menimbulkan ketidakadilan bagi (kepentingan) mereka yang berada
di luar kebiasaan itu.

C. KONVENSI KETATANEGARAAN DALAM PRAKTEK PENYELENG
GARAAN NEGARA
Praktek konvensi ketatanegaraan yang pernah terjadi di Indonesia
terdapat dalam beberapa periode:
1.

Periode Demokrasi Federal dan Demokrasi Terpimpin Pada periode
pertama terbentuknya negara Indonesia, Undang-undang Dasar
yang diberlakukan Undang-undang Dasar 1945 yang ditetapkan dan
disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atas nama
Soekarno dan Moh. Hatta menyatakan kemerdekaan Republik Indo
nesia pada tanggal 17 - 8 -1945.

Dalam periode ini yang termasuk konvensi ketatanegaraan antara lain
sebagai berikut :
a.

Maklumat Wakil Presiden No. 10.
Dapat dikemukakan bahwa menurut Pasal 17 UUD 1945 Menteri
Negara bertanggung jawab kepada Presiden karena ia adalah
pembantu Presiden dalam perkembangan ketatanegaraan di tahun
1945 ternyata seorang menteri negara yang bertanggung jawab
kepada Presiden, karena kebiasaan ketatanegaraan menteri negara
tersebut bertanggung jawab kepada Pekerja Komite Nasional
Indonesia Pusat (BP. KNIP).

b.

c.

Amanat 17 Agustus Pemimpin Besar Revolusi
Pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden setiap tanggal
17 Agustus dalam pertanggungjawaban sebagai Pemimpin Besar
Revolusi dan bukan sebagai Presiden.
Tentang Perjanjian dengan Negara Lain
Perjanjian dengan negara lain yang sudah diperbaharui atau
disempurnakan dengan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional sebagaimana
telah disebutkan sebelumnya, UU ini merupakan pelaksanaan dari
Pasal 11 UUD 1945. Menurut Mukhtar Kusumaatmaja, Perjanjian
Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota
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masyarakat bangsa-bangsa bertujuan mengakibatkan akibat-akibat
hukum tertentu.
2.

Periode Orde Baru
Periode pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto
salah satu contoh praktek konvensi ketatanegaraan dalam periode ini
adalah tentang Referendum untuk perubahan UUD 1945. Tujuan
referendum adalah upaya untuk mengadakan perubahan UUD 1945,
ini bertentangan dengan salah satu pasal dari UUD 1945 itu sendiri.
Kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945 telah didahului dengan
Persetujuan mayoritas rakyat melalui referendum, yang diseleng
garakan sebelum mengadakan perubahan terhadap UUD, Materi
yang terkandung dalam ketentuan mengenai referendum secara
formal adalah mengatur mengenai perubahan tentang UUD 1945.
Ternyata lembaga ini justru bertujuan untuk mempersempit kemung
kinan untuk mengubah UUD 1945.
Mengenai upaya untuk mempertahankan atau mempersulit
diadakannya perubahan terhadap UUD 1945 terlihat dari bunyi
konsideran ketetapan MPR No. 4/MPR/1983, yang berbunyi sebagai
berikut:
"Bahwa dalam rangka makin menumbuhkan kehidupan Demokrasi
Pancasila dan keinginan untuk meninjau pengangkatan 1/3 anggota
jumlah majelis dalam (MPR), perlu ditemukan jalan konstitusional
dengan Pasal 37 UUD 1945 tidak mudah digunakan untuk merubah
UUD 1945."

3.

Periode Reformasi
Dalam periode reformasi konvensi ketatanegaraan yang pernah
terjadi dalam periode ini antara lain adalah sebagai berikut:
a.
b.

Pemilu dipercepat
Rapat konsultasi Presiden dengan Pemimpin Fraksi DPR secara
berkesinambungan.

c.

Pembentukan Kabinet Dalam sistem Presidensil pengangkatan
kabinet adalah hak Prerogatif Presiden ternyata dalam
pembentukan Kabinet KH. Abdurrahman Wahid, penentuan
kabinet berdasarkan hasil kompromi antara pimpinan parpol
pemenang pemilu dengan Presiden terpilih.

Dari ketiga periode yang disebutkan di atas, pada masingmasing periode tidak disebutkan secara terperinci paraktek konvensi
ketatanegaraan yang pernah berlaku di Indonesia, hanya baru
dikemukakan sebagian saja, yang dapat dijadikan patokan bahwa
konvensi yang berlaku dalam praktek penyelenggaraan negara
merupakan aturan-aturan dasar yang tidak tertulis tapi diterima dan
ditaati.
Dalam hal ini menurut Bagir Manan kemungkinan pengembangan praktek
ketatanegaraan di Indonesia ke dalam konvensi ketatanegaraan, secara
garis besarnya antara lain mengenai:
1.

2.

3.

Pertanggungjawaban Wakil Presiden terhadap MPR, penjelasan
UUD 1945 hanya mengatur tentang pertanggungjawaban Presiden
terhadap MPR. Perlu dipertimbangkan keikutsertaan Wakil Presiden
untuk bertanggung jawab kepada MPR, seperti di era reformasi ini
kepada Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri telah diberikan
tugas khusus oleh Presiden yang ditetapkan oleh ketetapan MPR.
Pertimbangan regional dalam pemilihan Presiden, Wakil Presiden
dan Pengangkatan Menteri, dengan pertimbangan untuk keutuhan
dan persatuan bangsa Indonesia, maka harus diperhatikan unsur
perwakilan daerah dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
maupun pengangkatan para menteri.
Wewenang Presiden dalam membuat perjanjian dengan negara lain,
untuk menciptakan keharmonisan penyelenggaraan ketatanegaraan,
perlu dipertimbangkan adanya kerjasama antara Presiden dengan
DPR dalam hal membuat perjanjian dengan negara lain.
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4.

Keikutsertaan DPR dalam pengangkatan menteri, dengan
pertimbangan untuk memperoleh kerjasama antara DPR (legislatif)
dengan Presiden (Eksekutif). Pengangkatan para menteri sebaliknya
berdasarkan kompromi dengan para anggota DPR atau DPR
dimintakan pertimbangan untuk memberikan masukan kepada
Presiden terpilih tentang kualitas calon para menteri.

Dilihat dari uraian landasan hukum, kriteria konvensi ketatanegaraan
dan konvensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan negara
diatas maka dapat disimpulkan bahwa konvensi ketatanegaraan diakui di
dalam konstitusi dan banyaknya terjadi praktek konvensi ketatanegaraan
yang diterima dan dijalankan dari tahun 1945 sampai sekarang, serta
kemungkinan pengembangannya atas dasar suatu upaya untuk
memperkuat sendi-sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh
karena itu perlu dikembangkan hukum konvensi ketatanegaraan yang
dapat digunakan untuk membantu pemerintah negara Indonesia, agar
dapat keluar dari dimensi kritis untuk masa datang.
PENUTUP
Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

2.

3.
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Keberadaan konvensi hukum ketatanegaraan tidak secara tegas
dinyatakan dalam UUD 1945, hanya melalui penjelasan UUD 1945
dinyatakan bahwa UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedang
disampingnya UUD itu berlaku pula hukum dasar yang tidak tertulis, ialah
aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.
Pada dasarnya konvensi ketatanegaraan, adalah hukum yang timbul
dalam praktek penyelenggaraan negara, untuk melengkapi, menyem
purnakan, menghidupkan (mendinaminasi) kaidah-kaidah hukum
perundang-undangan dibidang ketatanegaraan.
Bedasarkan kenyataan dalam praktek bahwa konvensi ketatanegaraan
(kebjasaan ketata negaraan) bukan hanya ditentukan sekali saja, tetapi

4.

berulang-ulang yang pada rakhirnya diterima dan ditaati dalam prafctek
ketatanegaraan. Mengingat dalam hal ini belum adanya aturan hukum
yang memberikan tolak ukur yang dapat dijadikan landasan bahwa
sesuatu praktek ketatanegaraan diklasifiaksikan kedalam hukum konvensi
ketatanegaraan, oleh karenanya perlu adanya landasan hukum yang baku
sebagai acuan.
Perkembangan konvensi ketatanegaraan di Indonesia sebagai hukum
ketatanegaraan selalu berkembang, sesuai dengan kebutuhan negara itu
sendiri.
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MASALAH PERTANAHAN
DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH
O le h :

Ady Kusnadi, SH., CN.

1.

Otonomi Daerah Dalam No. 22 Tahun 1999

Landasan konstitusional untuk menyelenggarakan otonomi ditetapkan
oleh Pasal 18 UUD 1945, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pembagian
daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan
pemerintah ditetapkan dengan Undang-undang. Selanjutnya dalam penjelasan
pasal diatas dinyatakan oleh karena negara Indonesia itu suatu eenhedsstaat
maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang
bersifat staat juga.
Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi
akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah yang bersifat
otonom (steek dan locale rechtgemeenschapper), atau bersifat daerah
administrasi belaka semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan
Undang-undang. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan Dewan
Perwakilan Daerah, oleh karena di daerah pun pemerintah akan bersendikan
atas dasar permusyawaratan, (lihat penjelasan Pasal18 UUD 1945).
Dengan landasan konstitusional di atas maka termuat beberapa esensi
yang penting, dan dengan menyimak penjelasan Pasal 18 UUD 1945 tersebut,
maka khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kalimat
kunci dalam pasal tersebut yakni daerah Indonesia akan dibagi menjadi daerah
besar dan kecil, dan dalam daerah Indonesia tidak akan dipunyai daerah yang
bersifat staat (negara), selain itu akan terdapat daerah yang bersifat otonom,
yang semua itu akan ditetapkan dengan Undang-undang.
Dalam perjalanan dan Pelaksanaan berbangsa dan bernegara selama
kurun waktu 1945 - 1999 telah beberapa kali amanat konstitusi itu
dilaksanakan dengan Undang-undang. Menurut Mochtar Nairn (dalam otonomi
daerah: sebuah fatamorgana, Harian Republika 13 Juli 2000) menyatakan,
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bahwa UU No. 22 Tahun 1999 bukanlah UU tentang otonomi Daerah yang
pertama, tetapi yang ke-7 sejak Indonesia merdeka, dan selama itu otonomi
daerah lebih sebagai janji-janji daripada realitas.
Sejarah telah mencatat pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan UU
No. 1 Tahun 1945, kemudian diundangkan UU No. 22 Tahun 1948 dan UU No.
1 Tahun 1957, dengan undang-undang tersebut di atur pembagian daerah
Indonesia dan dilaksanakannya otonom daerah yang disesuaikan dengan
prioritas dan kondisi pada waktu itu, Undang-undang terakhir di atas kemudian
dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan, dan dengan prioritas yang
berbeda, maka diundangkan Undang-undang No. 18 Tahun 1965, Undangundang ini dikeluarkan dalam masa demokrasi terpimpin, kemudian Undangundang inipun dianggap sebagai Undang-undang yang merupakan produk
orde lama, maka pada saat pergantian orde lama ke orde baru diundangkan
UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, dalam
undang-undang ini diatur format pembagian daerah dan diberikannya otonomi
daerah dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penye
lenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan
dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan
kestabilan politik dan kesatuan bangsa; kemudian sejalan dengan tuntutan
reformasi, maka UU No. 5 Tahun 1974 diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah.
Sebelum diuraikan pemahaman otonom daerah yang diatur dalam UU No.
22 Tahun 1999 terlebih dahulu ingin dijelaskan alasan-alasan digantinya UU
No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Undangundang ini ditetapkan pada tanggal 23 Juli 1974 atau sekitar 25 tahun yang
latu, dilihat dari sisi waktu sebenarnya kekunoan suatu aturan tidak menjadi
penting untuk dijadikan alasan suatu aturan harus dirubah, asalkan aturan
tersebut masih relevan dengan fungi hukum yang diembannya. Sesuatu yang
lama bahkan mungkin sangat lama perlu tetap dipertahankan kalau masih
memenuhi fungsi hukum yang diembannya dan mampu mewakili
perkembangan kebutuhan masyarakat (DR. Bagir Manan, Harian Republika),
Akan tetapi dalam UU No. 5 Tahun 1974, diganti karena dari awal terdapat
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pengaturan yang tidak sesuai dengan landasan filosofis dan diabaikannya
fungsi hukum serta terjadinya pemaksaan dinamika kemasyarakatan.
Secara filosofis dalam UU No. 3 Tahun 1974 akan diperoleh pengertian
bahwa Undang-undang tersebut mengatur filosofis dasar penyeragaman, baik
bentuk maupun tingkatan pemerintahannya, hal ini dapat dibaca konsideran
butir c disebutkan bahwa sesuai dengan sifat negara kesatuan Republik
Indonesia maka kedudukan pemerintahan daerah sejauh mungkin diseragam
kan, secara perlahan penyeragaman ini mematikan kreativias daerah dalam
mengembangkan sumberdaya alam dan manusia yang sesuai dengan karakter
setempat, padahal kecenderungan penyeragaman sebenarnya justru
bertentangan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika (Pokok-pokok Pikiran
STPDN Jatinangor, Bandung)
Selanjutnya dalam UU No. 5 Tahun 1974 diatur, bahwa penyelenggaraan
pemerintah di daerah di dasarkan pada tiga asas yaitu, desentralisasi,
dekonsentrasi serta perbantuan, secaral konseptual melalui ketiga asas
tersebut diharapkan dapat diletakkan titik keseimbangan, dalam prakteknya
melalui asas dekonsentrasi dan tugas perbantuan, pemerintah pusat
melakukan camput tangan yang sangat kuat pada daerah, campur tangan
tersebut dapat berupa intervensi dalam peraturan perundang-undangan yang
mengebiri kebebasan daerah dan melalui berbagai cara, setiap daerah dibuat
sangat tergantung pada pemerintah pusat (centralistis), baik segi
kepegawaian, kewenangan dan terutama segi keuangan oleh karena itu
terjadilah kemandulan dalam pelaksanaan otonomi daerah, kreativitas daerah
dalam menggali potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia tidak
optimal, distorsi politik, ekonomi dan hukum yang diciptakan secara sengaja
maupun tidak sengaja oleh pemerintah pusat merupakan determinan bagi
perkembangan otonomi daerah dan daerah otonom, sehingga otonomi daerah
tidak berkembang sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.
Dalam Pasal 1 huruf C UU No. 5 Tahun 1974 otonomi daerah adalah "hak
wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus nimah
tangganya sendiri-sendiri". Penjelasan pasal di atas menyatakan bahwa
otonomi daerah menurut UU ini lebih ditekankan pada kewajiban dari pada
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hak, sehingga konsepsi tersebut jelas-jelas bertolak belakang dengan hakekat
otonomi itu sendiri yang merupakan hak mengatur dan mengurus urusan
rumah tangganya sendiri, dalam konteks otonomi daerah menurut UU No. 5
Tahun 1974 daerah otonomi diposisikan pada tempat yang harus patuh pada
kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, tanpa adanya kesempatan untuk
melakukan negoisasi mengenai peiaksanaan sesuai situasi dan kondisi
setempat.
Dalam rangka pengembangan otonomi daerah di masa akan datang,
dengan memahami pengalaman selamaa ini yang dipraktekkan oleh
peiaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 itu, maka untuk mengantisipasi
peiaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang PEMDA, haras diawali dengan
pemahaman pengertian tentang otonomi itu sendiri, sebagai titik awal untuk
berpijak pada masa yang akan datang. Sebagaimana ditulis oleh SH.
Sarundayang dalam bukunya Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah.
Dijelaskan bahwa otonomi atau autonomy berasal dari Bahasa Yunani auto,
yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan.
Menurut Encyclopedia of Social Science:
bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah the legal self sufficiency
of social body and its actual independence.Jadi ada 2 ciri hakikat dari
otonomi yakni legal legal self sufficiency dan actual independence.
Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah
berarti self Government atau the condition of living under one's own laws. Jadi
otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self sufficiency yang
bersifat self government yang diatur dan diurus oleh own laws. Karena itu,
otonomi lebih menitik beratkan aspirasi daripada kondisi. Koesoemaatmadja
(1979) berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia,
otonomi selain mengandung arti perundangan (regeling), juga mengandung
arti "pemerintahan (bestuur).
Dalam literatur Belanda otonomi berarti "pemerintahan sendiri"
(zelfregering) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas Zelfwetgeving (membuat
undang-undang sendiri), Zelfuitvoering (melaksanakan sendiri), zelfrechtspraak
(mengadili sendiri) dan zelfpolitie (menindaki sendiri).
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Namun demikian, walaupun otonomi itu sebagai self government, self
suffieciency dan actual independency, keotonomian tersebut tetap berada
pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang
menyerahkan urusan kepada daerah. Legally, of course lical government are
not like sovereign nations. Condition may be imposed upon them from above.
State government may insist upon the consolidation of local government,
(Berman, 1978).
Dari pemahaman tentang otonomi daerah tersebut, maka pada
hakikatnya otonomi daerah adalah :
1.

Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak
tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan
Pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah; penetapan
kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan
pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada
pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah
(pusat).

2.

Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur tangga
sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya
itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;

3.

Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah
tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang
diserahkan kepadanya;

4.

Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan
mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak
mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian
suatu daerah otonom adalah daerah yang self government, self
sufficiency, self authority, dan self regulation to its laws and affairs dari
daerah lainnya baik secara vertical maupun horizontal karena daerah
otonom memiliki actual independence.
Dengan demikian otonomi adalah kemandirian dan kemampuan untuk
mengatur rumah tangga sendiri, sehingga dengan memahami idealisme
otonomi di atas, maka dengan UU No. 22 Tahun 1999 dengan berbagai
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keterbatasannya otonomi haras dimulai dan harus jalan, siap atau tidak
siap dengan SDM maupun SDA-nya karena pelaksanaan otonomi tidak
harus dimulai dengan prasyarat-prasyarat tertentu sebagaimana juga
dengan demokrasi dan kemandirian serta kebebasan. (Mochtar Nairn,
otonomi sebuah fatamorgana).
2.

Kewenangan Pertanahan Dalam UU No. 22 Tahun 1999

Bumi dan Air, dan ruang angkasa serta kekayaan serta kekayaan yang
terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat" demikian pernyataan Pasal 33 ayat 3 UUD
1945, sebagai landasan konstitusional yang sekaligus juga merupakan pijakan
politik hukum pertanahan di Indonesia, Sebagai salah satu syarat keberadaan
suatu negara adalah adanya wilayah (Tanah), tempat berdiamnya semua
warga masyarakat negara tersebut, dengan amanat pasal 33 ayat (3) UUD
1945 diatas, maka mau tidak mau diperlukan pengaturan masalah pertanahan
secara nasional yang juga dapat menjadi perekat dalam menjaga integrasi
bangsa, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yakni menciptakan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini relevan dengan landasan
konstitusionai lainnya yaitu pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan
bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik",
yang dalam pelaksanaannya bahwa negara kesatuan Indonesia dibagi di
dalam daerah besar dan kecil, dan di daerah tersebut tak akan mempunyai
daerah yang lingkungannya bersifat staat, sehingga dengan demikian dari
landasan konstitusionai tersebut kerangka perumusan perundang-undangan
yang mengatur apapun tidak boleh terlepas dalam kerangka negara kesatuan
Republik Indonesia, demikian pula halnya dengan UU No. 22 Tahun 1 tentang
PEMDA.
Dalam UU PEMDA khususnya Pasal 7 dan pasal 11 dinyatakan dengan
tegas tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan pemerintah daerah.
Pasal 7 ayat 1 UU No. 22/1999 tentang PEMDA menyebutkan bahwa
kewenangan daerah mencakup seluruh bidang kewenangan, kecuali
kewenangan dalam bidang politik luar negeri. Pertahanan keamanan,
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Peradilan Moneter dan Fiskal, agama serta kewenangan bidang lain,
sedangkan yang dimaksud dalam kewenangan bidang lain ditegaskan dalam
pasal 7 ayat 2 UU PEMDA, yakni kewenangan yang meliputi kebijakan tentang
Perencanaan Nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara
makro, dan Perimbangan keuangan, serta admintstrasi negara dan lembaga
perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia,
pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis,
konservasi dan standarisasi nasional.
Dengan pasal di atas ditegaskan bahwa urusan pertahanan tidak
termasuk yang dikecualikan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan
kewenangan pertanahan menjadi kewenangan daerah otonom, hal ini lebih
lanjut ditegaskan dalam pasal 11 UU PEMDA, yang menyatakan kewenangan
pemerintahan selain kewenangan yang disebutkan kewenangan pemerintahan
selain kewenangan yang disebutkan dalam pasal 7 dan pasal 9. Pasal 11 UU.
PEMDA tersebut menyatakan "Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan
oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan
perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan
tetiaga kerja. Dengan ketentuan pasal ini maka bidang pertanahan merupakan
bidang yang wajib yang harus dilaksanakan di daerah Kabupaten dan kota.
Sebagai daerah otonom, malah dalam penjelasan pasal 11 di atas lebih
ditegaskan, bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang ini pada
dasarnya seluruh kewenangan sudah berada pada daerah kabupaten dan
kota, oleh karena itu penyerahan kewenangan tidak perlu dilakukan secara
aktif, tetapi dilakukan melalui pengakuan pemerintah, sedangkan untuk
menghindarkan terjadinya kekosongan penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat, daerah kabupaten dan daerah kota, wajib melaksanakan
kewenangan tertentu dalam bidang tertentu sesuai dengan kondisi daerah
masing-masing.
Dengan demikian daerah-daerah yang belum siap melaksanakan
kewenangan secara menyeluruh menurut UU ini untuk sementara dilakukan
oleh Pemerintah, karena kewenangannya yang wajib dilaksanakan oleh
Daerah Kabupaten dan daerah kota tidak dapat dialihkan ke daerah propinsi.
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Sehubungan dengan norma-norma yang diatur di dalam UU PEMDA tersebut,
pertanyaannya adalah apakah secara serta merta UU PEMDA menghapus
kewenangan Pertanahan Pemerintah Pusat?
Untuk menjawab pertanyaan yang sangat mendasar di atas, terdapat dua
pendapat yang ekstrim, pendapat pertama dengan mendasarkan pada Pasal 7
dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PEMDA, dari
pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa urusan pertanahan termasuk/menjadi
wewenang daerah otonomi, dengan demikian pemerintah pusat tidak perlu lagi
menangani masalah pertanahan, karena dengan UU PEMDA segala sesuatu
telah diserahkan kepada daerah otonom. Pendapat di atas dibantah oleh yang
menyatakan bahwa masalah pertanahan adalah masalah yang sangat
strategis bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, sehingga dengan adanya
amanat konstitusi tersebut maka diperlukan Hukum Tanah Nasional bagi
keperluan, menjaga integritas bangsa maupun sebagai upaya menciptakan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Silang pendapat tersebut untuk sementara diakhiri dengan dikeluarkannya
Surat Keputusan Presiden No. 154 Tahun yang menetapkan adanya Badan
Pertanahan Nasional. Dalam Pasal I Keppres Nomor 154 Tahun 1999
dinyatakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah
non departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden. Badan ini dipimpin oleh seorang kepala yang
dijabat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala dan dalam pasal II nya dinyatakan
"Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini. Mendagri selaku Kepala BPN
segera mengambil langkah-langkah penyesuaian tugas dan fungsi BPN dalam
kaitannya dengan dilaksanakannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang PEMDA.
Keppres tersebut di atas, mengharuskan BPN mengambil langkahlangkah penyesuaian kebijakan Pertanahan dengan Paradigma baru, salah
satu yang harus dikedepankan, yaitu dikembalikannya fungsi pertanahan untuk
mendukung kesejahteraan bangsa sesuai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945,
yang pendekatannya yakni keberpihakan kepada rakyat.
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Satu hal yang menjadi sasaran perubahan adalah perubahan kebijakan
mengenai pengaturan perlindungan hak ulayat dan hak-hak serupa itu. Selama
ini pengakuan terhadap hak ulayat sebatas pada aturan UU, tidak pada aturan
pelaksanaannya (lihat uraian sub c) ini terjadi karena pertama UU itu sendiri
telah membatasi keberadaan Hak Ulayat, dan kedua sebagai akibat dari
dianutnya filosofi dasar undang-undang tersebut, yaitu filosofi dasar
"penyeragaman" baik dalam UU yang mengatur Pemerintah Daerah, UU
Pemerintahan Desa maupun Undang-undang Agraria (Pertanahan dan
Kehutanan, dan lain-lain).
Dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah pada konsideran butir c disebutkan sesuai dengan sifat Negara
Kesatuan RI, maka kedudukan Pemerintah Daerah sejauh mungkin
diseragamkan, kemudian UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
dan Kelurahan juga dikatakan bahwa Pemerintahan Desa sejauh mungkin
diseragamkan, demikian halnya dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Dalam Pasai 3 UUPA ditentukan bahwa "Dengan mengingat Pasai 1 dan
2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara,
yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan
dengan UU dan peraturan lain yang lebih tinggi.
Anak kalimat tidak boleh bertentangan dengan UU dan peraturan lain
yang lebih tinggi, menjadikan kreatifitas daerah terpasung. M. Khoidin, dalam
"menyoal hak masyarakat adat yang terpinggirkan" (Media Indonesia 24
September 1997), bahwa pengakuan atas hak ulayat, pemerintah bersikap
ambivalen, di satu sisi hak ulayat diakui dengan catatan mesti disaring asal
tidak bertentangan dengan Undang-undang, Sementara di sisi lain UUPA
mengadopsi hak-hak menurut hukum modern, dalam hal ini Hak Guna Usaha
(HGU), Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang pada kenyataannya mengalahkan
hak-hak asli masyarakat hukum adat yang disebut Hak Ulayat. Keadaan
seperti ini pelaksanaan otonomi dengan UU No. 22/1999 seyogianya tidak
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perlu terjadi lagi, daerah harus kreatif dalam rangka menjaga dan melindungi
Hak Ulayat dan hak-hak serupa dengan itu didaerahnya, hal itu dimungkinkan
karena daerah sekarang ini berhak mengurus dan mengatur daerahnya atas
prakarsanya sendiri.
Sejalan dengan arus reformasi dan berbarengan dengan pelaksanaan UU
No. 22 Tahun 1999 di atas dengan diberikannya otonomi yang lebih luas,
maka pemerintah daerah/pemerintah kota mempunyai momentum yang tepat
untuk memikirkan langkah-langkah antisipatif guna meluruskan pengakuan
Hukum Positif Tertulis (U UPA dan UUPK) terhadap Hak Ulayat masa datang
pada posisi semula, sehingga pada saatnya nanti orientasi pengaturan lebih
memperhatikan kepentingan masyarakat, dalam tatanan praktis tak perlu lagi
Hak Guna Usaha dan Hak Pengelolaan Hutan mengalahkan hak-hak
masyarakat hukum adat yang sudah turun temurun dikuasainya.
Oleh karena itu sebagai bahan antisipasi atas pelaksanaan otonomi
daerah diperlukan perubahan atas UU No. 5 Tahun 1960 agar tidak terjadi
disharmonisasi dengan UU No. 22 Tahun 1999, sehingga didapatnya
keseimbangan perlindungan hak individu dan perlindungan kolektif atas hakhak atas tanah masyarakat hukum adat (Hak Ulayat atas Tanah).
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PERSAINGAN USAHA JASA ANGKUTAN UMUM
DAN PERAN KPPU
(Analisis Putusan Perkara Inisiatif
Nomor 05/KPPU-1/2003)
Oleh :
Syprianus Aristeus, S.H., M.H.

A. LATAR BELAKANG
Persaingan curang dalam dunia sudah terjadi sejak manusia
mengenal peradaban, terlebih-lebih manusia sudah masuk dalam suatu
millenium perdagangan walaupun tidak serumit yang terjadi seperti
sekarang ini. Dalam persaingan dagang adalah suatu hal yang wajar bila
satu dengan yang lain saling menjatuhkan dengan tujuan dapat
menenangkan kompetisi dagang.
Untuk menuju ke arah ini berbagai cara dilakukan oleh berbagai
pihak untuk mencapai tujuan termasuk fenomena monopoli dalam kancah
bisnis. Krisis ekonomi yang berkepanjangan sebagai imbas krisis yang
secara akumulatif terjadi di belahan bumi khususnya di Asia. Indonesia
adalah negara yang paling parah terkena imbas ekonomi. Di samping
krisis-krisis lain yakni krisis politik, sosial dan terlebih-lebih krisis
kepercayaan.
Salah satu bentuk usaha pemerintah dalam mengatasi krisis
ekonomi ini adalah membenahi peraturan tentang anti monopoli.
Rancangan undang-undang tersebut sudah disetujui Dewan Perwakilan
Rakyat untuk diundangkan dalam Undang-Undang tentang Larangan
Praktek Monopoli yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Pemerintahan menimbang bahwa pembangunan bidang ekonomi harus
diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dalam bidang
ekonomi membuka secara luas kesempatan yang sama bagi
warganegara untuk berusaha baik itu dalam proses produksi, distribusi
435

barang dan jasa dalam iklim usaha yang sehat, efisien dan efektif
sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi membentuk suatu
mekanisme ekonomi pasar kekeluargaan pada satu kelompok atau orang
sebagai pelaku usaha yang selaras dengan perjanjian-perjanjian
internasional yang telah diratifikasi.
Secara harfiah monopoli diartikan sebagai satu pedagang banyak
pembeli. Sedangkan oligopoli adalah berupa pedagang dan banyak
pembeli. Namun monopoli dan oligopoli itu umumnya diartikan sebagai
situasi di mana satu atau beberapa perseroan produsen menguasai
sebagian besar barang atau jasa tertentu di pasar. Penguasaan pangsa
pasar ini biasanya melebihi 50%. Jadi monopoli dapat diartikan sebagai
keadaan pasar yang hampir tanpa persaingan. Baik kualitas dan kuantitas
barang atau jasa maupun dalam hal penentuan harga.
Jika ingin lebih dikembangkan maka pengertian monopoli dan
oligopoli ini adalah suatu praktek pelaku usaha secara bersama-sama
melakukan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang berakibat
persaingan usaha tidak sehat. Jadi praktek curang ini meliputi:
1.

Penetapan harga (harga ditetapkan semaunya tanpa ada kontrol dari
masyarakat).

2.

Penyesuaian wilayah (kapling-kapling wilayah pemasaran).

3.

Pemboikotan (mengadakan aksi mogok dalam kegiatan-kegiatan
yang menjurus kepada pemboikotan).

4.

Kartel (kongsi dagang yang mengutamakan sindikat dan aliansi
bisnis).

5.

Trust (produk-produk dumping dan monopoli harga).

6.

Integrasi vertikal (melakukan akuisisi internal terhadap group usaha
sendiri).

Bagi Indonesia dapatlah disimpulkan bahwa pengertian monopoli dan
oligopoli adalah praktek dalam dunia bisnis yang melibatkan negara
melalui pemerintah yang memberikan kemudahan-kemudahan tertentu
kepada sekelompok pengusaha untuk mendapatkan fasilitas sehingga

terbentuk suatu situasi di mana monopoli dan oligopoli terjadi dalam
kehidupan perekonomian di Indonesia. Semangat reformasi dengan
jadwal yang berkesinambungan dan konsisten untuk berubah sistem lama
menjadi suatu era reformasi keterbukaan adalah jalan satu-satunya yang
harus ditempuh untuk menimbulkan suatu suasana fair-competition dan
fair-business.
Untuk menghadapi pasar global yang semakin ketat dan menggeser
pasar-pasar individu menjadi suatu kekuatan pasar yang dahsyat di era
keterbukaan seperti yang dirasakan selama ini.
Dengan semakin terbukanya perekonomian Indonesia sebagai
konsekuensi dan kebijakan deregulasi yang antara lain didorong oleh
kesepakatan perjanjian perdagangan bebas seperti WTO, AFTA, dan
APEC.
Penentu kebijaksanaan seringkali harus bergantung pada regulasi,
perusahaan negara, instrumen promosi, dan pembatasan perdagangan
untuk mendukung pembangunan industri. Langkah-langkah seperti
Hsensi, subsidi, investasi yang ditargetkan, perencanaan dan hambatan
perdagangan telah menyebabkan terjadinya konsentrasi industri,
melindungi pasar domestik secara berlebihan (over protection), distorsi
harga dan keuntungan oligopolists dan monopolisms yang menghambat
peningkatan efisiensi sehingga terjadilah monopoli terselubung dari apa
yang kita lihat selama ini, khususnya Pengangkutan Jasa Transportasi
sebagaimana yang telah diputuskan oleh Komisi Pengawasan Persaingan
Usaha (KPPU Nomor 05/KPPU-1/2003.
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha sebagaimana diketahui telah
melakukan pemeriksaan terhadap beberapa Angkutan Penumpang yang
telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 yang antara lain adalah sebagai berikut:
1.

PT Stady Safe Tbk. (Telapor I);

2.

PT Mayasari Bakti (Terlapor II);

3.

Perum PPD (Terlapor HI);
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4.

PT Bianglala Metropolitan (Terlapor IV);

5.

PT Pahala Kencana (Terlapor V);

6.

PT Aja Putra (Terlapor VI).

Dari ke 6 (enam) perusahaan angkutan tersebut diketahui bahwa
mereka telah melakukan beberapa pelanggaran sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menyangkut tarif angkutan
penumpang melebihi dari tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah DKI
Jakarta dalam hal ini adalah Pihak Organda.
B. POKOK PERMASALAHAN
Dalam penulisan makalah ini yang menjadi permasalahannya adalah
sebagai berikut:
1.

Bagaimana bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

2.

Bagaimana tugas dan peran komisi pengawas persaingan usaha?

3.

Bagaimana Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
Nomor 05/KPPU-1/2003?

C. PENGERTIAN MONOPOLI DAN BENTUK PERSAINGAN USAHA
YANG TIDAK SEHAT
Dalam undang-undang, monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas
penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku
usaha. Dalam Black's Law Dictionary Monopoli diartikan sebagai a
privilage or peculiar advantage vested in one or more persons or
companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a
particular business or trade, manufacture a particular article, or control the
sale of the whole supply of a particular commodity. Selanjutnya dalam
Black's Law Dictionary dikatakan Monopoly as prohibited by Section 2 of
the Sherman Antitrust Act, has two elements?
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1.

Possesion of monopoly power in relevant markets.

2.

Willful acquisition or maintenance of that power.

Berbeda dari definisi yang diberikan dalam undang-undang yang
secara langsung menunjuk pada penguasaan pasar, dan Black's Law
Dictionary penekanan iebih diberikan pada adanya suatu hak istimewa
yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga
akan menciptakan penguasaan pasar.
Selain definisi dari Monopoli, dalam Undang-Undang juga diberikan
pengertian dari Praktek Monopoli, yaitu suatu pemusatan kekuatan
ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan
dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa
tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat
merugikan kepentingan umum.
Dari definisi yang diberikan di atas dapat kita ketahui bahwa pada
dasarnya ada 4 hal penting yang dapat kita kemukakan di sini:
1.
2.
3.
4.

Adanya pemusatan kekuatan ekonomi.
Pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku
usaha ekonomi.
Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan
usaha tidak sehat.
Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan
umum.

Yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi adalah
penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau
lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau
jasa: Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam
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bidang ekonomi; dan Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan
antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur
atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Persaingan yang sehat dapat terwujud apabila pasar dalam kondisi
persaingan sempurna (perfect competition). Perfect competition mem
punyai ciri-ciri pokok sebagai berikut: •
Pertama, produksi dalam kondisi efisien. Artinya perekonomian
secara keseluruhan telah memanfaatkan semua sumber daya ekonomi
yang ada.
Kedua, konsumsi dalam situasi efisien. Ini menuntut bahwa produksi
yang dihasilkan di dalam perekonomian diserap seluruhnya oleh
perekonomian dengan harga yang ditentukan oleh biaya marginal untuk
memproduksi produk yang bersangkutan.
Ketiga, dalam jangka panjang keuntungan perusahaan adalah nol
meskipun dalam jangka pendek dapat bernilai positif dan negatif.
Dengan ketiga ciri pokok di atas, pasar yang bersaing sempurna
menuntut beberapa persyaratan pokok sebagai berikut:
Pertama, baik produsen maupun konsumen harus berjumlah sangat
banyak agar masing-masing pihak secara individu (sendiri-sendiri) tidak
dapat mempengaruhi pembentukan harga di pasar.
Kedua, tidak adanya penghalang bagi perusahaan untuk masuk ke
dalam (entry) dan keluar dari (exit) industri yang bersangkutan.
Ketiga, faktor produksi (terutama modal dan tenaga kerja) bebas
bergerak dari satu industri ke industri lainnya. Dengan demikian tidak
terdapat sumber daya yang mengganggur di dalam perekonomian.
Perekonomian senantiasa dalam kondisi market clearing.
Keempat, informasi adalah sempurna di mana masing-masing
produsen dan konsumen meinpunyai pengetahuan dan informasi yang
lengkap mengenai kondisi pasar. Perfect information akan mencegah
perilaku adverse selection dan moral harazd yang mengakibatkan pasar
tidak dapat bekerja secara sempurna.

Sedangkan mengenai bentuk-bentuk persaingan usaha yang tidak
sehat adalah sebagai berikut:
1.

Monopoli
^ Suatu pasar disebut monopoli apabila pasar tersebut terdiri
hanya satu produsen dengan banyak pembeli dan terlindung dari
persaingan. Sedangkan monopoli adalah pasar yang hanya terdiri
dari satu pembeli dengan banyak penjual.
Baik pasar yang bersifat monopoli maupun monopsoni,
keduanya mempunyai kekuatan untuk menentukan harga (price
setter). Monopoli dapat terjadi baik melalui persaingan pasar maupun
secara alami (natural monopoli).

2.

Kartel
Kartel sering disebut sebagai collusive oligopoly. Kartel adalah
gabungan dari perusahaan-perusahaan sejenis yang secara terbuka
sepakat untuk mengatur kegiatan-kegiatannya di pasar. Apabila
semua pasar di dalam satu industri sepakat mengkoordinasikan
kegiatannya, maka pasar akan berbentuk monopoli sempurna
(perfect monopoly).
Umumnya kartel membentuk kekuatan monopoli di pasar
dengan mengatur suplay secara bersama-sama melalui pembagian
kuota produksi kepada anggota-anggotanya.

3.

Dominant Firm
Pasar dengan jumlah produsen yang banyak tidak identik bahwa
pasar tersebut bersaing sempurna. Jumlah perusahaan tidak akan
berarti apabila dalam pasar yang bersangkutan terdapat dominant
firm. Pasar dengan dominant firm adalah pasar di mana satu perusa
haan menguasai sebagian besar pangsa pasar. Sedangkan sebagi
an kecil pangsa pasar sisanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan
berskala kecil dengan jumlah yang sangat besar (fringe firms).
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D. ANALISIS
Untuk membahas lebih" lanjut mengenai permasalahan yang telah
disebutkan tadi, maka penulis akan memulai dengan menguraikan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1.

Bentuk Perjanjian dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999
Dalam undang-undang objek perjanjian yang dilarang antara
pelaku usaha dengan pelaku usaha lain (saingannya) adalah sebagai
berikut:
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a.

Penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4 ayat (1)).

b.

Menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus
dibayar oleh konsumen atau peianggan pada pasar bersang
kutan yang sama (Pasal 5 ayat (1), dengan pengecualian:
1)

Perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

2)

Perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku
(Pasal 5 ayat (2)).

c.

Yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar
dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh
pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama (Pasal 6).

d.

Menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 7).

e.

Yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau
jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau
jasa yang telah diterimanya, dengan harga yang lebih rendah
daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat menga
kibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 8).

f.

Yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi
pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
persaingan usaha tidak sehat (Pasal 9).

dan

atau

g.

Yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan
usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri
maupun pasar luar negeri (Pasal 10 ayat (1)).

h.

Untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku
usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
1)

Merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain;
atau

2)

Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli
setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan
(Pasal 10 ayat (2)).

i.

Yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur
produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat (Pasal 11).

j.

Untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan
perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap
menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masingmasing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan
untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang
dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan tidak sehat (Pasal 12).

k.

Yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai
pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan
harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang
bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 13 ayat

l.

1))Yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang
termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu
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L

yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil
pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian
langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan
masyarakat (Pasal 14).
m. Yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang
dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok
kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu
dan atau pada tempat tertentu (Pasal 15 ayat (1)).
n.

Yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang
dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau
jasa lain dari pelaku usaha pemasok (Pasal 15 ayat (2)).

o.

Mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan
atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang
menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
1)

Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari
pelaku usaha pemasok; atau

2)

Tidak akan membeli barang atau jasa yang sama atau
sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari
pelaku usaha pemasok (Pasal 15 ayat (3)).

Selain itu dalam ketentuan Pasal 16 undang-undang juga
ditambahkan larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian
dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat.
Sedangkan menyangkut posisi dominan dan hubungan
terafiliasi adalah sebagai berikut:
a.

Posisi Dominan
Selain kegiatan yang dilarang untuk dilakukan secara
langsung oleh satu pelaku usaha ataukelompok pelaku usaha,
dalam undang-undang ini juga dilarang pelaku usaha-pelaku

usaha tertentu yang memiliki posisi dominan untuk, baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk:
1) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan
untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen
memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari
segi harga maupun kualitas;
2) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi;
3) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi
pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
Yang dimaksud dengan Posisi Dominan dalam UndangUndang adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak
mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam
kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada
pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan
pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Selanjutnya
pelaku usaha dianggap sebagai memiliki posisi dominan jik a :
1) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha
menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
2) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha
menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih
pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
b.

Hubungan Terafiliasi
Untuk lebih memperkokoh/mempertegas/ memperkuat
maksud dan tujuan dari pembentukan undang-undang untuk
mencegah dan/atau melarang terjadinya monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat, dalam undang-undang dilarang
juga berbagai hal yang memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk
hubungan terafiliasi sebagai berikut:9
1)

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau
Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang
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bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau
Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaanperusahaan tersebut:
a) berada dalam pasar bersangkutan yang sama;
b) memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau
jenis usaha;
c) secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar
barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengaki
batkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat.
Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada
beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan
usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan
yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang
memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar
bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut
mengakibatkan:
a)

satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha
menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;

b)

dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku
usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima
persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
tertentu.

Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau
peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadi
nya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat.
Pelaku usaha dilarang melakukan pengambil-alihan saham
perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengaki
batkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat.

Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) ditegaskan kembali bahwa
setiap penggabungan atau peleburan badan usaha, atau
pengambilalihan saham yang mengakibatkan nilai aset dan atau nilai
penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau
pengambilalihan tersebut.
2.

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Menurut rumusan yang diberikan dalam Pasal 30 UndangUndang, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, adalah suatu
lembaga independen yang khusus dibentuk sebagai pelaksanaan
dari undang-undang. Dikatakan independen, oleh karena lembaga ini
akan berdiri sendiri terlepas dari pengaruh dan kekuasaan
pemerintah. Tidak jelas sebenarnya apa yang dimaksud dengan
lepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, sedangkan
ketentuan Pasal 30 ayat (3) secara jelas menyatakan bahwa Komisi
bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Bagaimana mungkin
suatu lembaga yang bertanggungjawab kepada Presiden selaku
Kepala Pemerintahan dapat terlepas dari pengarah dan kekuasaan
Pemerintah.
Adapun untuk jelasnya maka:
a.

Tugas dan Wewenang Komisi
Tugas dan wewenang Komisi diatur dalam ketentuan Pasal
35 dan Pasal 36 Undang-Undang. Dalam rumusan Pasal 35
dikatakan bahwa tugas Komisi meliputi:
1)

Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat.

2)

Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadi
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3)
4)

5)
6)

nya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat, termasuk di dalamnya rumusan ketentuan Pasal 29
ayat (1) yang secara tidak langsung memberikan tugas
kepada Komisi untuk memantau terjadinya penggabungan
atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham
suatu perusahaan, yang patut diduga akan mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat.
Mengambil tindakan sesuai dengan wewenangnya.
Memberikan saran dan pertimbangan terhadap Komisi
kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan
dengan undang-undang ini.
Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika kita baca tugas yang diberikan dalam angka 1), 2) dan
3) dapat kita katakan bahwa pelaksanaan dari tugas tersebut di
atas terkait erat dengan tata cara penanganan perkara yang
harus diikuti oleh Komisi. Selain rumusan ketentuan Pasal 29
ayat (1) yang mewajibkan diberikannya laporan oleh pelaku
usaha kepada Komisi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak dilakukannya penggabungan atau peleburan
badan usaha, atau pengambilalihan sahara perusahaan, maka
boleh dikatakan bahwa tugas penilaian oleh Komisi bam dapat
dilaksanakan setelah adanya pelaporan atau adanya penemuan
suatu perkara oleh Komisi menurut ketentuan mengenai tata
cara penanganan perkara.
b.

Tata Cara Penanganan Perkara
Tata cara penanganan perkara diatur dalam Bab VII mulai
dari Pasal 3~8 sampai dengan Pasal 46. Dari rumusan
ketentuan Pasal 38 dapat kita ketahui bahwa tidak hanya pihak

yang dirugikan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran
terhadap undang-undang ini saja yang dapat melaporkan secara
tertulis kepada Komisi, dengan keterangan yang lengkap
danjelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian
yang ditimbulkan, melainkan juga setiap orang yang mengetahui
telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran
terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis
kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah
terjadinya pelanggaran. Pasal 39 ayat (1) mewajibkan Komisi
untuk, berdasarkan laporan yang telah disampaikan tersebut,
melakukan pemeriksaan pendahuluan. Dari hasil pemeriksaan
pendahuluan tersebut, dalam jangka waktu selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Komisi menerima laporan
tersebut, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya
dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jika pemeriksaan lanjutan
diperlukan maka dalam pemeriksaan lanjutan tersebut, Komisi
wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang
dilaporkan. Selanjutnya bila diperlukan Komisi dapat mendengar
keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain. Para pelaku
usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan
alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau
pemeriksaan. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa,
menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam
penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau mengharabat proses
penyelidikan dan atau pemeriksaan. Jika pelaku usaha
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka
Komisi wajib menyerahkan hal tersebut kepada penyidik untuk
dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut undang-undang alat-alat bukti pemeriksaan Komisi
adalah:
1)

Keterangan saksi.

2)

Keterangan ahli.
449

3)

Surat dan atau dokumen.

4)

Petunjuk.

5)

Keterangan pelaku usaha.

Komisi diwajibkan menyelesaikan pemeriksaan lanjutan
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan
pemeriksaan lanjutan. Jika diperlukan jangka waktu
pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang untuk jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari. Setelah itu komisi wajib
memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran
terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Putusan
Komisi tersebut harus dibacakan dalam suatu sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan
kepada pelaku usaha. Pelaku usaha yang menerima
pemberitahuan tersebut dapat mengajukan keberatan atas
putusan Komisi.
Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan atas
putusan Komisi, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
setelah pemberitahuan dianggap telah menerima putusan
Komisi, dan putusan Komisi tersebut akan berlaku sebagai
putusan pada tingkat akhir (final) dan mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.10 Dan sebagai konsekuensinya putusan
tersebut bersifat eksekutorial, dengan pengertian bahwa
putusan tersebut dapat dimintakan pelaksanaan penetapan
eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pelaku usaha
menerima pemberitahuan putusan Komisi, pelaku usaha wajib
melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan
pelaksanaannya kepada Komisi. Jika putusan tersebut tidak
dijalankan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, maka Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada
penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Komisi
tersebut berlaku sebagai bukti permulaan yang cukup bagi
penyidik untuk melakukan penyidikan.
c.

Banding Atas Putusan Komisi
Pelaku usaha yang tidak menerima putusan Komisi dapat
mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan
putusan tersebut diterima. Pengadilan Negeri harus memeriksa
keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha dalam waktu 14
(empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut, dan
harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Selanjutnya
jika terdapat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri, maka
pihak yang berkeberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh
pengadilan Negeri, dapat mengajukan Kasasi kepada
Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung
sejak putusan dijatuhkan. Mahkamah Agung harus memberikan
putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan
kasasi diterima.

3.

Analisis Terhadap Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-1/2003
Berdasarkan hasil pantauan dan monitoring yang dilakukan oleh
KPPU pada awal tahun 2003 yang lalu di mana telah terjadi tindakan
yang dapat merugikan pelanggaran angkutan Bus sebagaimana
yang telah disebutkan dalam Lampiran 1 (satu), maka Majeiis Komisi
Pengawasan Persaingan Usaha yang telah disebut sebagai Majeiis
Komisi dengan berbagai cara dan setelah mendengar keterangan
para Terlapor, setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi.
Setelah mendengar keterangan Pemerintah; setelah meneliti
dokumen-dokumen dan setelah melakukan penyelidikan, maka
dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, 12 Januari 2004 dan
dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk
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umum pada hari Rabu, 14 Januari 2004 oleh Majelis Komisi yang
terdiri dari Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto, M.Sc. sebagai Ketua
Majelis, Ir. H. Mohammad Iqbal, dan Ir. H. Tadjuddin Noer Said
masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu oleh Dewi Sita
Yuliani, S.T., Harun Al Rasyid, S.H., M.H., Setya Budi Yulianto, S.H.,
Siswanto, S.P., dan Verry Iskandar, S,H. masing-masing sebagai
Investigator serta dibantu oleh Endah Widwianingsih, S.H, dan
Muhammad Hadi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.
Dengan demikian maka Majelis memutuskan sebagai berikut:
a.

Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,
Terlapor V, dan Terlapor VI telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999;

b.

Menetapkan pembatalan kesepakatan penyesuaian tarif Bus
Patas AC dari Rp 2.500,- menjadi Rp 3.300,-per penumpang
yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor
IV, Terlapor V, dan Terlapor VI pada tanggal 15 Agustus 2001;

Adapun isi putusan tersebut adalah sebagai berikut:
Berdasarkan pada fakta-fakta di lapangan dan berdasarkan pula
hasil monitoring yang dilakukan oleh KPPU pada tahun 2003 yang
lalu, sehingga kemudian kasus ini menjadi perkara inisiatif (bukan
laporan yang diterima KPPU). Dengan cara demikian dari hasil
monitoring yang telah dilakukan tersebut, KPPU menemukan adanya
indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
yang dilakukan oleh para pengusaha Bus Kota Patas AC di DKI
Jakarta, yang terdiri dari beberapa perusahaan angkutan sebagai
berikut:
a.

PT Stady Safe Tbk. yang beralamat kantor di Gedung Istana
Kana Lantai 2 Jalan R.P. Soeroso Nomor 24 Jakarta 10330;

b. PT Mayasari Bakti, yang beralamat kantor di Jalan Raya Bogor
kilometer 24 Nomor 11 Cijantung, Jakarta Timur;

c.

Perusahaan Umum (Peram) Pengangkutan Penumpang
Djakarta, yang beralamat kantor di Jalan Raya Halim Perdana
Kusuma Nomor 1 Jakarta Timur.

d.

PT Bianglala Metropolitan, yang beralamat kantor di Jakarta
Raya Cilandak KKO Nomor 112.

e.

PT Pahala Kencana, yang beralamat kantor di Jalan Bukit
Gading Raya Blok C Nomor 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

f.

PT Aja Putra, yang beralamat kantor di Jalan M.H. Thamrin
Nomor 5 Cikokol Tangerang.

Dengan hasil monitoring yang ditemukan di lapangan ini KPPU
menindaklanjuti dengan cara membentuk Tim Pemeriksa guna mela
kukan serangkaian pemeriksaan, yang dimulai dengan Pemeriksaan
Pendahuluan terjadi tanggal 16 Juni 2003 dengan menetapkan
status para pelaku usaha tersebut sebagai Terlapor.
Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terdapat indikasi
yang menunjukkan adanya bukti awal pelanggaran Pasal 5 dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Price Fixing
(Penetapan Harga) yakni para Terlapor tersebut diduga telah
melakukan kesepakatan bersama melalui DPD Organda DKI Jakarta
(Surat DPD Organda DKI Jakarta Nomor : Tentang Penyesuaian
Tarif Angkutan Umum Bus Kota Patas AC di Wilayah DKI Jakarta
tanggal 5 September 2001) yang menetapkan tarif Bus Kota Patas
AC dari Rp 2.500,- menjadi Rp 3.300,Adapun ketentuan dalam Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
a.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha untuk menetapkan harga atau suatu barang dan atau
jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggaran pada
pasar bersangkutan yang sama.

b.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku
lagi.
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1)

suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan,
atau

2)

suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang
berlaku.

Sebagaimana diketahui undang-undang telah melarang pelaku
usaha untuk melakukan kesepakatan dengan pelaku usaha
pesaingnya untuk menetapkan harga (dalam hal ini tarif) yang harus
dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan
yang sama.
Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan inilah KPPU
kemudian menindaklanjuti dengan cara membentuk Majelis Komisi
untuk melakukan pemeriksaan lanjutan yang berakhir pada 9
Desember 2003. Hasil pemeriksaan lanjutan menyimpulkan:
a.

Penetapan tarif bus kota sebagaimana tertuang dalam Surat
Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Organda DKI Jakarta
Nomor: Skep-115/DPD/IX/2001 tentang Penyesuaian Tarif
Angkutan Umum Bus Kota Patas AC di Wilayah DKI Jakarta
tanggal 5 September 2001 merupakan penetapan harga
sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999;

b.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Organda DKI Jakarta
Nomor: Skep-115/DPD/IX/2001 tersebut dibuat didasarkan oleh
Kesepakatan bersama Para Pengusaha Bus Kota pada tanggal
15 Agustus 2001 terjadi perihal Penyesuaian Tarif Bus Kota
Patas AC dari Rp 2.500,- menjadi Rp 3.300,-

c.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Organda DKI Jakarta
Nomor: Skep-115/DPD/1X/2001 muncul karena adanya Surat
Gubernur Nomor 2640/-1.811.33 tanggal 4 September 2001
perihal Penyesuaian Tarif Angkutan yang dijadikan dasar hukum
oleh para penyedia jasa angkutan untuk melakukan kesepa
katan tarif.

Dalam penanganan kasus ini yang telah menjadi pertimbangan
Majelis Komisi dalam upaya mengambil putusan dalam perkara ini
adalah sebagai berikut:
a.

Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan ditentukan
bahwa tarif dasar sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri, sedangkan
Pasal 47 ayat 2 menentukan bahwa tarif peiayanan tambahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) ditetapkan oleh
penyedia jasa angkutan;

b.

Bahwa dalam penyedia jasa angkutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun
1993 Tentang Angkutan Jalan adalah perusahaan angkutan
umum, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa angkutan
orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan (vide
Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1993);

c.

Bahwa dengan adanya Surat Gubernur Nomor 2640/-1.811.33
tanggal 4 September 2001 (yang antara lain menyebutkan
bahwa penyedia jasa adalah DPD Organda DKI Jakarta) tidak
dapat dijadikan dasar hukum untuk membuat perjanjian yang
dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dengan demikian, maka Majelis Komisi kemudian memutuskan,
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a.

Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,
Terlapor V, dan Terlapor VI telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999.

b.

Menetapkan pembatalan kesepakatan penyesuaian tarif Bus
Kota Patas AC dari Rp 2.500,- menjadi Rp 3.300,- per
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penumpang yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor
III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI pada tanggal 15
Agustus 2001.
Pada kasus ini terlapor menyatakan keberatan dan kemudian
mengajukannya ke Pengadilan Negeri, tetapi pada proses pemerik
saan keberatan tersebut Terlapor kemudian mencabut keberatannya
dan akhirnya pemeriksaan dihentikan. Dengan demikian Terlapor
dianggap menerima putusan KPPU dan wajib melaksanakan putusan
tersebut.
Adapun ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha perdagangan untuk menetapkan harga atas mutu suatu
barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau
pelanggar pada pasar bersangkutan yang sama;
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku
bagi:
1) suatu perjanjian yang dibuat dalam usaha petugas; atau
2) suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang
berlaku.
Dasar pijakan Pasal 5 ini dengan jelas telah memberikan
kewenangan dari KPPU untuk dapat menindaklanjuti sehingga pada
akhirnya tidak akan merugikan konsumen pengguna jasa angkutan
umum (Bus).
E.

PENUTUP
Seperti dapat dibaca dari rumusan Pasal 3 undang-undang, jelas
bahwa tujuan dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk:
1.
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Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

2.

Mewujudkan iklim usaha yang kondosif melalui pengaturan
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku
usaha menengah dan pelaku usaha kecil.

3.

Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

4.

Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dan untuk keperluan perlindungan dan penciptaan iklim usaha yang
mendukung dalam rumusan Pasal 4 ayat (2) undang-undang juga telah
ditentukan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara
bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa, jika 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau
kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima
persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Selanjutnya
dalam Pasal 25 ayat (2) undang-undang dikatakan juga bahwa pelaku
usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1)
apabila:
1.

Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai
50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang
atau jasa tertentu; atau

2.

Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai
75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu.

Khusus untuk kepemilikan saham, Pasal 27 undang-undang juga
telah menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham
mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan
usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama,
atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha
yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan
tersebut mengakibatkan:
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1.

Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai
lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang
atau jasa tertentu;

2.

Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai
lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu.

Jika dibaca ketentuan mengenai objek perjanjian yang dilarang oleh
undang-undang, jelas bahwa rumusan yang diberikan adalah akibat dari
pelaksanaan perjanjian tersebut yang menimbulkan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat, baik yang terbentuk secara langsung
maupun tidak langsung. Tampaknya peraturan-peraturan pelaksanaan
yang lebih terfokus dan mendetail akan sangat diperlukan agar UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat ini nantinya dapat efektif dalam
pelaksanaannya
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HAK-HAK ATAS TANAH DALAM UUPA1
O leh :
Ellyna Syukur, S.H.2

I.

Pendahuluan
A.

Latar Belakang
Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Jangka Panjang
Tahap II, tanah merupakan salah satu unsur yang sangat strategis
karena pembangunan dimaksud memerlukan bidang tanah,
sedangkan ketersediaan tanah semakin terbatas. Kebijaksanaan
dalam bidang pertanahan didasarkan pada Pasal 33 UUD .1945
mengatakan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat",
Ketentuan ini kemudian dijabarkan ke dalam UU No. 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Di mana
dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa : "Atas dasar ketentuan
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat
tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh
rakyat".
Dalam kaitannya dengan hak menguasai Negara tersebut, Pasal 2
ayat (2) mengatakan bahwa : Hak menguasai dari Negara termaksud
dalam ayat (I) pasal ini memberi wewenang untuk:
a.

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa
tersebut.

b.

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
459

c.

menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air
dan ruang angkasa.

Hukum Tanah Nasional sebagaimana dijelaskan dalam
Penjelasan Umum UUPA, bahan utamanya digali dari hukum adat.
Berarti konsepsi maupun asas-asasnya dilandasi oleh ketentuanketentuan hukum yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri,
sedangkan konsepsi hukum adat bersifat komunalistik yang
memungkinkan adanya penguasaan tanah perorangan dan sekaligus
mengandung unsur kebersamaan, hal ini terlihat dalam Pasal 4 dan
9 UUPA.
Di mana Pasal 4 menyebutkan bahwa:
(1) Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan
kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan
hukum.
(2) Hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi
wewenang untuk mempergunakan tanah yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas
menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang
lebih tinggi.
Ketentuan dalam Pasal 4 ini dipertegas oleh Pasal 9 ayat (2)
menyebutkan bahwa : "Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik lakilaki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk
memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan
manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
Hak-hak atas tanah yang dapat dinikmati secara pisik yaitu berupa
hak atas tanah yang mempunyai sifat keperdataan adalah hak atas
tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA, seperti:
a. Hak Milik;
b. Hak Guna Usaha;

c.
d.
e.
f.

Hak Guna Bangunan;
HakPakai;
Hak Sewa;
Hak Membuka Tanah;

g.

Hak Memungut Hasil Hutan;

h.

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di
atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hakhak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam
pasal 53.

Dan Pasal 16 ayat 1 huruf h di atas mengelompokkan dua
macam yaitu:
a.

Hak Atas Tanah yang sudah disebutkan Pasal 16 ayat 1 UU No.
5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria sebagai
mana titel untuk hak perorangan atau badan hukum.

b.

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas
yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak
yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal
53 ini lazimnya sebagai Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh
Negara termasuk Hak Pengelolaan.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa tanah merupakan salah
satu unsur yang sangat strategis karena pembangunan dimaksud
memerlukan tanah, sedang ketersediaan tanah semakin terbatas.
Terbatasnya tanah yang tersedia tersebut menimbulkan berbagai
permasalahan dalam bidang pertahanan terutama yang berkaitan
dengan hak menguasai oleh negara. Apakah negara menguasai atau
memiliki, sebab sebagaimana yang disebutkan di atas yaitu dalam
Pasal 2 ayat (1) UUPA yaitu atas dasar ketentuan dalam Pasal 33
ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh
negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
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B.

Permasalahan
Meskipun UUPA yang telah berusia sekitar 37 tahun, namun
dalam pelaksanaannya masih banyak menemui hambatan-hambatan
antara lain dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan hak-hak atas tanah. Sejauhmana hak-hak atas
tanah tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat, dan hak-hak apa saja
yang terdapat dalam UUPA.

C.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup penulisan ini meliputi hak atas tanah yang secara
keperdataan dapat dimiliki baik oleh perorangan maupun badan
hukum.

D.

Metode Penulisan
Metode atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan dalam
penulisan ini dengan melakukan penelusuran data yang berkaitan
dengan hak-hak atas tanah yang secara keperdataan dapat dimiliki
oleh perorangan dan Badan Hukum.

II.

Pembahasan
A.

Hak Milik Atas Tanah
Membahas mengenai Hak milik atas tanah, yang dimaksud
adalah hak atas tanah seperti tersebut dalam Pasal 20 UUPA yaitu:
"Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan
dalam Pasal 6"
Di dalam UUPA, Hak Milik secara khusus diatur dalam Pasal 20
s.d. 27, juga dalam Pasal 49. Menurut Pasal 50 UUPA, ketentuanketentuan lebih lanjut mengenai Hak Milik akan diatur dengan UU.
Selama UU yang dimaksud belum terbentuk, maka menurut Pasal 56
UUPA, selama peraturan yang diatur dan hak milik atas tanah, maka
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ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang hak milik atas tanah
adalah ketentuan yang terdapat dalam hukum adat dan ketentuanketentuan lain yang berlaku.
Setelah diundangkan UUPA, dari asal-usul dan cara terjadinya
Hak Milik (sebagai hubungan hukum yang konkret, bukan sebagai
lembaga atau institusi hukum), dapat dikelompokkan dalam dua
kelompok, yaitu:
a.

Hak Milik yang berasal dari konversi sebagian, hak yang lama
oleh UUPA,

b.

Hak Milik Pemberian baru oleh pemerintah sejak berlaku UUPA.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 UUPA
yang mana Hak Milik terjadi karena ketentuan UU dan Penetapan
Pemerintah.
Menurut Pasal 1 Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, Hak
Eigendom atas tanah yang ada pada tanggal 24 September 1960,
sejak saat tersebut menjadi Hak Milik, kecuali jika yang
mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang ditentukan
dalam pasal 21 di atas.
Dalam Pasal II ditentukan, bahwa hak-hak atas tanah yang
memberi wewenang sebagai atau mirip dengan hak yang dimaksud
dalam Pasal 20 (1) UUPA, yang ada pada tanggal 24 September
1960, sejak tanggal tersebut dikonversi menjadi Hak Milik, dengan
syarat sama seperti untuk konversi Hak Eigendom. Biarpun tidak
tepat benar untuk mudahnya hak-hak atas tanah yang dimaksudkan
dalam Pasal II disebut Hak Milik Adat,
Konversinya menjadi Hak Milik terjadi pada tanggal 24
September 1960, maka sejak saat itu tidak ada lagi Hak-hak
Eigendom, juga tidak ada lagi tanah-tanah yang dimiliki dengan Hak
Milik Adat.
Selain melalui dua cara tersebut, (yaitu ketentuan UU dan
Penetapan Pemerintah), dalam Pasal 22 ayat (1) UUPA dimungkin
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kan Hak Milik terjadi menurut Hukum Adat, yang ketentuannya akan
diatur dengan Peraturan Pemerintah. Terjadinya Hak Milik menurut
Hukum Adat adalah melalui pembukaan tanah ulayat (yang berupa
hutan), diikuti dengan pengusahaannya secara intensif dan kontinue.
Hak membuka tanah tersebut dalam Pasal 16 dan 46 UUPA sebagai
hak yang bersumber pada Hukum Adat. Dalam Penjelasannya
dikemukakan bahwa hak tersebut perlu diatur dengan Peraturan
Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas dari pada
kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan.
Lebih lanjut berkaitan dengan pemilikan hak atas tanah seperti
di atas, dalam UUPA (UU No. 5 Tahun 1960), khususnya mengenai
Hak Milik atas tanah, merupakan hak atas tanah yang telah diakui
keberadaannya yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 16 UUPA.
Untuk masa sekarang yaitu sesudah berlakunya UUPA, permasa
lahan tanah ternyata banyak muncul ke permukaan. Hal ini tentu saja
tidak akan mudah dalam penanganannya mengingat tanah sangat
dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan, yang mana satu
dengan yang lain akan berbeda kepentingannya. Oleh karena itu
penanganan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan
sangat diperlukan.
Pada dasarnya yang dapat mempunyai hak milik adalah
warganegara Indonesia, dalam hal ini tidak dibedakan apakah
warganegara asli atau warganegara keturunan asing, dan dengan
dianutnya asas nasionalitas dalam UUPA, terdapat proteksi terhadap
pemilikan hak milik atas tanah yaitu tidak diperkenankannya orang
asing memilikinya (Pasal 21 UUPA Jo. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945
dan merupakan pelaksanaan dari pada asas kebangsaan, salah satu
dasar dari UUPA dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar umum
dari pada hukum internasional, di mana setiap negara berwenang
dan berdaulat untuk menentukan siapa-siapa yang boleh mempunyai
hak milik atas tanah. Orang asing tidak diperkenankan untuk
mempunyai hak milik atas tanah, adalah ketentuan yang dikenal
dalam perundang-undangan agraria negara lain. Juga orang-orang

yang berdwi-kewarganegaraan karena dapat disamakan dengan
orang asing. Oleh karena itu jika orang tersebut mempunyai hak
milik, misalnya dengan jalan membeli dengan memakai nama orang
lain yang warganegara Indonesia maka perbuatannya dapat
dibatalkan berdasarkan hukum. Juga dapat mempunyai hak milik
atas tanah berdasarkan PP No. 38 tahun 1963 adalah : Bank-bank
didirikan oleh Negara. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian
yang didirikan berdasarkan Undang-undang
Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri
setelah mendengar Menteri Agama. Badan-badan sosial yang
ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Menteri
Sosial.
Guna memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum
bagi pemilik maka, hak atas tanah tersebut harus didaftarkan. Pasal
19 UUPA menyebutkan bahwa "untuk menjamin kepastian hukum
oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah
Republik Indonesia, pendaftaran tersebut meliputi pengukuran,
pemetaan dan pembukuan dan yang harus didaftarkan adalah hakhak atas tanah dan peralihan atas hak tersebut, serta pemberian
Surat-surat Tanda Bukti Hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat. Jika dikaitkan Pasal 19 UUPA tersebut maka hak milik
atas tanah harus didaftarkan, mengenai pendaftaran ini diatur dalam
PP No. 10 Tahun 1960 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud
dengan pendaftaran tanah adalah : rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinam
bungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan
dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan
rumah susun, termasuk pemberian Surat Tanda Bukti haknya. Bagi
bidang-bidang tanah yang sudah adanya dan Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal
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3 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan
hak-hak lain-lain yang terdaftar agar dengan mudah untuk
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
Dan Pasal 4 menyebutkan bahwa untuk memberikan kepastian
hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan
sertifikat hak atas tanah. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui
bahwa pendaftaran tanah selain untuk menjamin kepastian hukum
juga adanya kepastian hukum untuk bukti hak yang berlaku sebagai
alat bukti yang kuat dan untuk memperoleh sertifikat sebagai alat
bukti hak.
Jika dikaitkan dengan pemanfaatan tanah terutama dengan
pembangunan, pemerintah mengharapkan agar masyarakat ikut
berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, maka hak milik tersebut
dapat dijadikan jaminan atau agunan merupakan dasar untuk
menentukan penilaian besar kecilnya pemberian dana atau kredit
oleh perbankan. Mengenai hak jaminan atau agunan dalam UUPA
disebut hak tanggungan, dan Pasal 25 menyebutkan bahwa hak milik
dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani dengan hak
tanggungan.
Penjelasannya menyebutkan bahwa "Tanah milik yang dibebani hak
tanggungnya ini tetap di tangan pemiliknya. Pemilik tanah memer
lukan uang dapat pula (untuk sementara) menggadaikan tanahnya
menurut ketentuan dalam Pasal 53 UUPA. Dalam hal ini tanahnya
beralih kepada pemegang gadai.
Pasal 51 UUPA juga menyebutkan bahwa yang dapat dibebani
dengan hak tanggungan adalah hak milik (Pasal 25), hak guna usaha
(Pasal 33) dan hak guna bangunan (Pasal 39).
Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa hak milik atas tanah
adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai

orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Namun
berdasarkan ayat (2) Pasal 20 UUPA menyebutkan bahwa hak milik
atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, dan berarti
hak milik tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain,
misalnya dijadikan agunan.
Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dipunyai orang
atas tanah namun hak turun temurun terkuat dan terpenuh juga
mempunyai fungsi sosial, dan dipunyai seseorang untuk berbagai
keperluan baik di atas tanah pertanian maupun di atas tanah
bangunan, walaupun hak tersebut tidak dibatasi jangka waktu
kepemilikannya, tetapi tidak berarti bahwa pemilik tanah tersebut
dapat memperlakukan tanahnya dengan semaunya, juga hak milik
tersebut dapat hapus atau musnah. Mengenai hapusnya hak milik
atas dalam UUPA diatur dalam Pasal 27, Pasal tersebut menye
butkan bahwa hak milik hapus apabila:
a.

Tanahnya jatuh pada Negara:
* karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18
* karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.
* karena ditelantarkan
* karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2).

b. Tanahnya musnah.
Selanjutnya Pasal 18 UUPA menyebutkan bahwa untuk
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut,
dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang
diatur dengan Undang-undang, dan Pasal 21 ayat (3) menyebutkan
bahwa orang asing yang sesudah berlakunya UUPA ini memperoleh
hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta
karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang
mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UUPA ini di dalam
jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau
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hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut
lewat hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena
hukum tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hakhak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
Pasal 26 ayat (2) mengatakan setiap jual beli, penukaran, penghi
bahan, pemberian dengan wasiat, perbuatan lain yang dimaksudkan
untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada
orang asing, kepada seorang warganegara yang di samping
kewarganegaraan atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang
ditetapkan oleh Pemerintah termasuk dalam Pasal 21 ayat (2),
adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara,
dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya
tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh
pemilik tidak dapat dituntut kembali.
B.

Hak Guna Bangunan
Pengertian
Yang dimaksud dengan Hak Guna Bangunan adalah hak untuk
mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri dalam jangka waktu paling lama 30 tahun.
Dalam pengertian tersebut tercakup:
1. Hak untuk mendirikan banguan di atas milik orang lain dalam jangka
waktu tertentu.
2. Hak untuk mempunyai/memiliki bangunan yang berdiri di atas milik
orang lain untuk jangka waktu tertentu.
1.
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Obyek Hak Guna Bangunan
a. Hak Guna Bangunan dapat diberikan atas tanah negara, di
mana seseorang diberi izin oleh negara untuk jangka waktu
tertentu mendirikan bangunan di atas tanah tersebut.
b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan atas tanah HPL atas
izin/perjanjian dengan Pemegang HPL yang bersangkutan.

c.

2.

Hak Guna Bangunan dapat diberikan di atas tanah hak milik
orang perorangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui
perjanjian yang dibuat dengan pemilik tanah yang bersangkutan.

Subyek Pemegang Hak Guna Bangunan
a.

Warga negara Indonesia

b.

Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia

c.

Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan
dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat tersebut yang
sebagaimana disebut di atas dalam jangka waktu 1 tahun wajib
melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang
memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak
yang memperoleh Hak Guna Bangunan melalui peralihan hak
wajib untuk mengalihkannya kembali kepada pihak yang berhak
dalam jangka waktu 1 tahun.

d.

Bilamana dalam jangka waktu tersebut tidak dialihkan maka hak
itu akan hapus karena hukum yang akan diatur dengan tata
Peraturan Pemerintah.

3. Terjadinya Hak Guna Bangunan

4.

a.

Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara Hak Guna
Bangunan terjadi karena penetapan pemerintah.

b.

Mengenai tanah milik Hak Guna Bangunan terjadi dengan
adanya perjanjian yang dibuat secara otentik antara pemilik
tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh
Hak Guna Bangunan tersebut.

Jangka Waktu Hak Guna Bangunan
a.

Hak Guna Bangunan diberikan selain untuk jangka waktu paling
sedikit 10 tahun dan paling lama 30 tahun.
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5.

b.

Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat
keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya jangka waktu
tersebut pada huruf a, dapat diperpanjang untuk waktu paling
lama 20 tahun.

c.

Dalam hal Hak Guna Bangunan yang bersangkutan berada di
atas tanah HPL atau Hak Milik Perseorangan, maka untuk
perpanjangannya diperlukan adanya persetujuan tertulis/dari
pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik yang bersangkutan
yang menyatakan kesediaannya untuk itu.

d.

Perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Bangunan tidak
akan diberikan bilamana bertentangan dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk kawasan
di mana Hak Guna Bangunan yang bersangkutan berada.

e.

Khusus untuk Hak Guna Bangunan yang ada di atas tanah
negara Pemegang Hak Guna Bangunan yang berakhir jangka
waktunya dapat pula mengajukan permohonan peningkatan
hak. kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan Hak
Milik atas Tanah yang bersangkutan. Syarat-syarat untuk
peningkatan hak tersebut dapat diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Peraiihan Hak Guna Bangunan
a.

b.

Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak
lain.
1)

Beralihnya Hak Guna Bangunan (terutama untuk peme
gang hak yang bersifat perorangan) harus memperhatikan
persyaratan kewarganegaraan pemegang hak yang baru
dan jangka waktu berakhirnya HGB;

2)

Peralihan Hak Guna Bangunan dilakukan sesuai dengan
ketentuan mengenai peralihan hak pada umumnya.

Untuk Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik atau hak
pengelolaan pengalihannya hanya dapat dilakukan dengan

persetujuan pemilik atau pemegang hak pengelolaan yang
bersangkutan.
c.

6.

Dalam hal terjadinya peralihan Hak, maka pemegang Hak Guna
Bangunan yang baru mempunyai hak yang sama untuk
mengajukan perpanjangan, pembaharuan dan atau peningkatan
HGB tersebut.

Pendaftaran Hak Guna Bangunan
a.

Hak Guna Bangunan termasuk syarat-syarat pemberiannya
demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus
didasarkan menurut ketentuan mengenai pendaftaran tanah;

b.

Pendaftaran tersebut di atas merupakan alat pembuktian yang
kuat mengenai hapusnya Hak Guna Bangunan serta sahnya
peralihan tersebul, kecuali dalam hal hak itu hapus karena
jangka waktunya berakhir.

7. Pembebanan Hak Guna Bangunan
Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan
dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan
undang-undang tentang Hak Tanggungan.
8. Hapusnya Hak Guna Bangunan
a.

Hak Guna Bangunan hapus karena berakhirnya jangka waktu
yang telah ditentukan;

b.

Hak Guna Bangunan hapus karena dihentikan sebelum jangka
waktu berakhir karena tidak dipenuhinya suatu syarat yang telah
ditetapkan pada waktu pemberiannya;

c.

Hak Guna Bangunan hapus karena dilepaskan oleh pemegang
haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

d.

Hak Guna Bangunan hapus karena dicabut untuk kepentingan
umum;
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C.

e.

Hak Guna Bangunan hapus karena ditelantarkan;

f.

Hak Guna Bangunan hapus bilamana tanah obyek Hak Guna
Bangunan menjadi hapus;

g.

Hak Guna Bangunan hapus karena tidak dipenuhinya
persyaratan mengenai kewarganegaraan.

Hak Guna Usaha
Pengertian
Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang
langsung dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu tertentu guna
perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.
Pengertian ini mengandung makna:
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1.

Hak Guna Usaha diberikan kepada seseorang atau badan hukum
yang akan menjalankan suatu kegiatan usaha yang secara langsung
mengusahakan tanah seperti melakukan perkebunan, maupun
melakukan kegiatan usaha di atas tanah yang bersangkutan seperti
peternakan. Dengan demikian untuk penilaian ada tidaknya HGU
adalah tergantung pada ada tidaknya kegiatan usaha di atas tanah
yang bersangkutan.

2.

Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu tertentu yang sifatnya
terbatas, berbeda dengan Hak Milik. Mengenai batas waktu ini akan
dibicarakan secara khusus.

3.

Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan atas tanah yang langsung
dikuasai oleh negara sehingga tidak ada Hak Guna Usaha di atas
tanah hak lainnya.

4.

Hak Guna Usaha diberikan untuk kegiatan pertanian (dalam arti luas
termasuk kegiatan kehutanan dan perkebunan). Perikanan dan
peternakan yang memerlukan areal tanah cukup luas untuk
usahanya.

Obyek Hak Guna Usaha
1.

Hak Guna Usaha hanya yang diberikan atas tanah yang langsung
dikuasai oleh negara.

2.

Hak Guna Usaha diberikan untuk tanah yang luasnya paling sedikit 5
Ha. Penentuan luas tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna
Usaha ditetapkan berdasarkan kebutuhan riil dari usaha yang akan
dilaksanakan dan sedapat mungkin dicegah penggunaan HGU yang
bersifat spekulasi tanah. Pandangan teknis akan dilakukan oleh
instansi yang berwenang memberikan HGU tersebut.

3.

Bilamana pengusaha tanah Hak Guna Usaha yang luasnya di atas
25 Ha. harus dipenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

4.

a.

Harus memakai investasi modal yang layak;

b.

Harus menggunakan teknik perusahaan yang baik;

c.

Kegiatan usaha yang bersangkutan harus sesuai dengan
perkembangan zaman.

Dalam hal keadaan khusus dapat dilakukan pemecahan dari suatu
Hak Guna Usaha dan atau penggabungan beberapa Hak Guna
Usaha yang menjadi suatu syarat dan ketentuan lebih lanjut dan
pemecahan dan penggabungan Hak Guna Usaha akan diatur
dengan Peraturan Pemerintah. Pemecahan Hak Guna Usaha dapat
dilakukan dalam hal suatu areal Hak Guna Usaha yang diberikan
ternyata tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemegang Hak
Guna Usaha. Sedangkan penggabungan Hak Guna Usaha terjadi
bilamana ada beberapa Hak Guna Usaha kecil yang tidak mungkin
digarap secara sendiri-sendiri.

Subyek Pemegang Hak Guna Usaha
Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah :
1.

Warganegara Indonesia
Untuk orang perorangan hanya dimungkinkan mempunyai Hak Guna
Usaha yang luasnya tidak lebih dari 25 Ha.
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2.

Badan Hukum yang didirikan memuat hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia, Hak Guna Usaha yang akan diberikan
kepada suatu Badan Hukum luasnya harus paling sedikit 25 Ha.
Untuk tanah-tanah yang luasnya di atas 25 Ha pemegang haknya
harus berbentuk Badan Hukum.

3.

Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada badan-badan hukum yang
untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing bilamana hal
tersebut diperlukan dan dimungkinkan dalam ketentuan perundangundangan mengenai penanaman modal yang berlagu di Indonesia
untuk kepentingan Pembangunan Nasional sepanjang tidak
merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Jangka waktu
1.

Pada dasarnya semua Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka
waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.

2.

Penetapan pemberian jangka waktu Hak Guna Usaha didasarkan
pada kegiatan teknis dam ekonomis dari kegiatan usaha yang
dilakukan di atas tanah yang bersangkutan. Dengan demikian maka
Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu
misalnya 10 tahun, 15 tahun, atau jangka waktu 20 tahun atau
jangka waktu yang paling lama 25 tahun.

3.

Untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang memerlukan waktu
usaha yang lebih lama lagi dapat diberikan Hak Guna Usaha untuk
waktu paling lama 25 tahun. Persyaratan dari kriteria untuk itu akan
diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah.

4.

Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan
perusahaannya jangka waktu yang tersebut pada angka 1 dan 4,
dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

5.

Pengalihan Hak Guna Usaha dapat dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk peralihan hak pada umumnya.

6.

Beralih dan pengalihan Hak Guna Usaha harus didaftarkan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Terjadinya Hak Guna Usaha
1.

Karena ketentuan Undang-undang Hak Guna Usaha dapat terjadi
karena ketentuan Undang-undang. Hal ini terjadi dalam hal konversi.

2.

Karena penetapan Pemerintah
Hak Guna Usaha diberikan oleh Pemerintah dengan satu penetapan/
keputusan.

Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha
1.

Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk mengelola tanah
Hak Guna Usaha sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan
lingkungan yang baik. Wajib memilihkan dan mencegah kerusakan
serta menambah kesuburan tanahnya.

2.

Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban membantu mengem
bangkan komoditi yang dapat menunjang perekonomian negara.

Pendaftaran Hak Guna Usaha
1.

Hak Guna Usaha wajib didaftarkan oleh Pemegang Haknya kepada
Badan Pertanahan Nasional setelah diterimanya pemberian hak
yang bersangkutan dari pemerintah. Pemegang Hak Guna Usaha
yang melalaikan kewajiban pendaftaran ini dapat dikenakan sanksi
hukum yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.

Dalam pengertian pendaftaran Hak Guna Usaha tercakup pula
pendaftaran syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah
pada waktu pemberian hak dimaksud.

3.

Termasuk yang harus didaftarkan dari Hak Guna Usaha adalah
peralihan haknya, perpanjangan jangka waktu dan hapusnya.

Pembebanan Hak Guna Usaha
1.

Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani
Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undangundang Hak Tanggungan.
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2.

Hak Tanggungan yang dibebankan pada Hak Guna Usaha akan
berakhir dengan berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha yang
bersangkutan.

3.

Pembebanan Hak Guna Usaha dengan Hak Tanggungan wajib
didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Hapusnya Hak Guna Usaha
Hak Guna Usaha hapus, karena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

D.

Berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan.
Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak dipenuhi
nya suatu syarat yang telah ditetapkan pada waktu pemberiannya.
Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya
berakhir.
Dicabut untuk kepentingan umum.
Diterlantarkan.
Bilamana tanah obyek Hak Guna Usaha menjadi hapus.
Tidak dipenuhinya persyaratan mengenai kewarganegaraan :
a. Bilamana seseorang Pemegang Hak Guna Usaha kehilangan
kewarganegaraan Indonesia dalam waktu 1 tahun ia wajib untuk
mengalihkan atau melepaskan Hak Guna Usahanya.
b. Bilamana dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan maka
Hak Guna Usaha menjadi hapus dan tanahnya jatuh pada
negara.

Hak Pakai
1.

Hak Pakai adalah suatu "kumpulan Pengertian" dari hak-hak yang
dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama yang
semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung dengan keadaan
daerah yang memberikan wewenang kepada pemegangnya
sebagaimana dijelaskan berikut ini.

2.

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil
dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik
orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan
dalam keputusan pemberiannya oleh Pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya
yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan
tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan
ketentuan UUPA.

Obyek Hak Pakai
1.

Hak Pakai dapat diberikan atas tanah negara;

2.

Hak Pakai dapat diberikan atas tanah HPL;

3.

Hak Pakai dapat diberikan atas tanah hak milik.

Subyek Pemegang Hak Pakai
1.

Warga negara Indonesia.

2.

Orang-orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

3.

Badan-badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

4.

Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

5.

Badan-badan sosial dan keagamaan.

6.

Instansi Pemerintah.

7.

Perwakilan-perwakilan Asing yang ada di Indonesia.

8.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak pakai diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Jangka Waktu
1.

Untuk hak pakai biasa atas tanah negara dapat diberikan untuk
jangka waktu paling lama 10 tahun baik untuk keperluan
pertanian/perkebunan, perumahan, atau untuk keperluan lainnya.
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2.

Hak Pakai yang diberikan kepada instansi pemerintah dan
perwakilan Asing adalah untuk jangka waktu selama tanahnya masih
dipergunakan.

3.

Hak Pakai yang dipergunakan untuk keperluan pemakaman umum
diberikan untuk selamanya.

4.

Hak Pakai yang diberikan untuk para transmigrasi selama menunggu
penyelesaian hak milik.

5.

Untuk hak pakai yang ditentukan jangka waktunya dapat dilakukan
perpanjangan hak pakai dengan jangka waktu tertentu.

6.

Perubahan hak pakai menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak milik
dapat dimungkinkan setelah memenuhi persyaratan tertentu.

Terjadinya Hak Pakai
1.

Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara hak pakai
terjadi karena penetapan Pemerintah.

2.

Pemberian Hak Pakai ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional atau Pejabat Khusus yang ditunjuk
untuk itu.

3.

Mengenai tanah yang berdasarkan hak pengelolaan, Hak Pakai
terjadi karena adanya penetapan Pemerintah, penetapan tersebut
setelah ada persetujuan dari pemegang hak pengelolaan yang
bersangkutan.

4.

Mengenai tanah milik Hak Pakai terjadi dengan adanya perjanjian
yang dibuat secara otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan
dengan pihak yang akan memperoleh Hak Pakai tersebut.

Penggunaan Hak Pakai
1.
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Hak Pakai hanya diberikan untuk keperluan Pertanian, Perikanan
dan Peternakan hanya diberikan untuk tanah yang luasnya tidak
lebih dari 5 Ha (untuk tanah yang luasnya diatas 5 Ha akan diberikan
dengan Hak Guna Usaha).

2.

Hak Pakai juga diberikan dalam pelaksanaan pembangunanpembangunan dengan sistem BOT (Build Operate and Transfer)
kepada pihak pembangunan.

Pemberian Hak Pakai
1.

Hak Pakai diberikan untuk jangka waktu tertentu atau untuk lamanya
tanah dipergunakan.

2.

Memberikan hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang
mengandung unsur pemerasan.

3.

Hak Pakai dapat diberikan dengan cuma-cuma atau dengan
pembebanan jasa tertentu.

Pendaftaran Hak Pakai
1.

Hak Pakai termasuk syarat-syarat pemberiannya yang setiap
peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan manurut
ketentuan peraturan mengenai pendaftaran tanah.

2.

Pendaftaran tersebut di atas merupakan alat pembuktian yang kuat
mengenai hapusnya Hak Pakai serta sahnya peralihan hak tersebut.

Pembebanan Hak Pakai
1.

Pada dasarnya Hak Pakai hanya dapat dijadikan jaminan utang
dengan dibebani Hak Tanggungan dalam h a l:
a.

Hak Pakai atas tanah negara.

b.

Bukan merupakan Hak Pakai yang diperuntukkan • kepentingan
instansi Pemerintah, kepentingan umum lainnya atau untuk
kepentingan perwakilan Asing di Indonesia.

2.

Pembebanan Hak Pakai dengan Hak Jaminan harus didaftarkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.

Pemerintah dapat menetapkan bekas pemegang Hak Pakai untuk
memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi sebelum ia
mengembalikan tanah yang bersangkutan kepada negara untuk
479

melakukan penilaian kondisi tanah pemerintah dapat membentuk
satu tim khusus yang akan diatur secara khusus.
4.

Segala tanaman-tanaman dan benda lain yang ada di atas Hak
Pakai, terkecuali bilamana pemindahan benda yang bersangkutan
dapat mengakibatkan kerusakan tanah harus dianggap merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari tanah bekas Hak Pakai yang
dikembalikan pada negara, atau pemegang hak asalnya.

5.

Penggunaan lebih jauh tanah bekas Hak Pakai atas tanah negara
ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan rencana peruntukannya.
Untuk hak pakai yang diberikan atas tanah milik atau Hak
Pengelolaan yang berakhir jangka waktunya kembali kepada pemilik
atau pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan.

Hapusnya Hak Pakai
Hak Pakai menjadi hapus karena berakhirnya jangka waktu yang telah
ditentukan antara lain:
1.

Hak Pakai akan berakhir sesuai dengan ketentuan berakhirnya Hak
Pakai yang bersangkutan dalam penetapannya (30 tahun) dan tidak
diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpan
jangannya tidak dikabulkan oleh yang berwenang.

2.

Dalam hal ada perpanjangan Hak Pakai maka Hak Pakai akan
berakkhir setelah jangka waktu perpanjangan berakhir (20 tahun).
Setelah itu hanya dimungkinkan pembaharuan Hak Pakai yang baru
dengan ketentuan dan persyaratan yang mungkin berbeda dengan
Hak Guna Bangunan yang sebelumnya.

3.

Setelah jangka waktu berakhir, pemegang Hak Pakai berkewajiban
untuk mengembalikan tanah bekas pemegang Hak asalnya dalam
kondisi ekologis yang baik. Pemerintah dapat menetapkan bekas
pemegang hak pakai untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang
terjadi sebelum ia mengembalikan tanah yang bersangkutan kepada
negara untuk melakukan penilaian kondisi tanah pemerintah dapat
membentuk suatu tim khusus yang akan diatur secara khusus.

E.

Hak Sewa Atas Tanah Menurut UUPA
Bilamana kita membaca rincian hak-hak atas tanah yang disebutkan
dalam pasal 16 jo. Pasal 53 Undang-undang Pokok Agraria maka akan
tampak kepada kita bahwa UUPA membedakan ada 2 macam hak sewa
atas tanah, yaitu:
1.

Hak Sewa atas tanah untuk pertanian yang oleh pasal 16
dikelompokkan termasuk hak-hak atas tanah yang sifatnya
sementara. Disebut sebagai hak yang sifatnya sementara ialah oleh
karena hak-hak ini dianggap kurang selaras dengan UUPA dan hak
tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.
Akan tetapi menurut kenyataan sampai sekarang dalam kurun
waktu kurang lebih 33 tahun pencabutan belum juga dilakukan
sehingga secara formal keberadaan hak ini masih diakui.

2.

Hak Sewa atas tanah untuk bangunan yang oleh pasal 16 UUPA
disebut dengan "Hak Sewa". Berbeda dengan apa yang disebut
dalam angka 1 di atas maka hak ini akan berlaku terus sebagaimana
pokok-pokoknya diatur dalam Pasal 44 dan 45 UUPA. Kemudian
dalam Pasal 50 ayat (2) UUPA hak sewa untuk bangunan akan
diatur dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana halnya
juga ditentukan untuk hak guna usaha, hak guna bangunan, hak
pakai. Akan tetapi sebagaimana halnya sudah sekian tahun belum
ada ketentuan penghapusannya, juga peraturan pelaksanaannya ini
belum juga ditetapkan.

Pasal 44 Undang-undang Pokok Agraria menyatakan tentang hak ini
sebagai berikut:
1.

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas
tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain
untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya
sejumlah uang sebagai sewa.
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2.

3.

Pembayaran uang sewa dapat dilakukan
a.

Satu kali atau tiap-tiap waktu tertentu.

b.

Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.

Perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal ini tidak boleh
disertai syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan.
Sedangkan Pasal 45 UUPA mengatur tentang siapa-siapa yang
dapat menjadi pemegang hak sewa tanah untuk bangunan, adalah
sebagai berikut: "Yang dapat menjadi pemegang hak sewa adalah :
a.

Warga negara Indonesia;

b.

Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

c.

Badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia;

d.

Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Ketentuan ini sama dengan siapa-siapa yang dapat mempunyai
hak pakai sebagaimana disebut dalam Pasal 42 UUPA. Dengan
demikian lingkupnya sangat luas karena hanya orang asing yang
bukan penduduk Indonesia saja yang tidak boleh mempunyai hak
sewa begitu juga badan hukum yang tidak mempunyai perwakilan di
Indonesia.
Penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan Hak SewaTanah
untuk bangunan ini dapat kita lihat dalam Penjelasan Pasal 44 dan
45 yang menyatakan bahwa:
"Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifatsifat khusus maka disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan
untuk bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan Pasal 10
ayat 1. Hak Sewa Tanah pertanian hanya mempunyai sifat
sementara (Pasal 16 jo. 53) Negara tidak dapat menyewakan tanah
karena negara bukan pemilik tanah".
Dari ketentuan ini dapat ditarik beberapa prinsip berkenaan
dengan hak sewa tanah ini, yaitu :
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1.

Hak Sewa tanah untuk bangunan adalah merupakan bentuk
khusus dari hak pakai dan sehingga beberapa ketentuan yang
menyangkut hak pakai juga berlaku atau dapat dimasukkan
dalam pengaturan mengenai hak sewa dengan memperhatikan
kekhususan yang ada.

2.

Tanah yang dapat disewakan hanyalah tanah untuk bangunan
artinya, sewa menyewa tanah ini hanya diprioritaskan untuk
daerah yang oleh Rencana Tata Guna Tanah sudah ditentukan
untuk daerah pemukiman, industri dan daerah lainnya yang
bukan dicadangkan untuk kawasan pertanian.

3.

Sewa menyewa tanah hanya dapat berlangsung di kalangan
swasta oleh karena negara membolehkan menyewakan tanah.
Prinsip ini memang masih perlu untuk menjabarkan lebih lanjut
apakah suatu Badan Usaha Milik Negara boleh menyewakan
tanah yang diperolehnya kepada pihak ketiga dan sebaliknya
apakah suatu instansi Pemerintah masih boleh menyewa tanah
kepada pihak swasta. Yang dimaksud dalam penjelasan ini
adalah negara sebagai organisasi politik atau kekuasaan yang
tidak bisa terlihat dalam hubungan sewa menyewa dengan
pihak swasta, akan tetapi untuk badan-badan usaha milik
negara masih dimungkinkan.

Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan
Untuk memperoleh kejelasan lebih jauh berkenaan dengan Hak
Sewa Tanah untuk Bangunan yang kita bahas, ada baiknya untuk
dikemukakan beberapa pandangan para pakar/penulis berkenaan dengan
hal tersebut paling tidak untuk bahan perbandingan dalam rangka
penjabaran lebih lanjut prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUPA,
Ada beberapa prinsip yang menyangkut sewa menyewa, pada
umumnya yang harus dipikirkan dalam merumuskan pengaturan lebih
lanjut tentang hak sewa tanah ini, antara lain:
"Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dalam mana pihak yang satu
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mengagunkan, agar pihak yang lain mendapat kenikmatan (genot) dari
suatu benda yang bergerak atau yang tidak bergerak, selama waktu yang
telah ditentukan pula, sedangkan pihak lain itu menerima untuk
membayarnya (Pasal 1548KU HPerdata).
Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan benda itu
kepada pihak yang menyewa dalam keadaan dan pemeliharaan yang
baik, sehingga pihak yang menyewa itu, selama persewaan berlangsung,
dapat menggunakan dan menerima kenikmatannya.
Orang yang menyewa harus memelihara benda itu sebaik-baiknya (als
goed husvader) dan menggunakannya sesuai dengan apa yang telah
diterangkan dalam perjanjian. Uang sewa harus dibayar pada waktuwaktu yang telah ditentukan. Persewaan yang diselenggarakan dengan
tulisan menurut hukum akan berakhir, apabila waktu yang ditentukan telah
lewat, dengan tidak perlu dihentikan lebih dahulu. Bila tidak dengan
tulisan, maka persewaan itu tetap berlangsung, biarpun waktu yang
ditentukan itu lewat, sampai saat salah satu pihak menghentikannya.
Perjanjian sewa menyewa tidaklah hilang karena yang menyewakan atau
yang menyewa meninggal dunia.
Penjualan benda yang disewakan itu tidak memutuskan persewaan,
tetapi bila dalam perjanjian sewa menyewa itu dimuat syarat, bahwa
persewaan itu akan putus pada saat benda itu dijual, maka pembeli hanya
dapat mengeluarkan penyewa setelah memberi peringatan sepanjang
mengenai tanah paling sedikit satu tahun.
Orang yang menyewakan tidak dapat menghentikan persewaan dengan
alasan akan menggunakan sendiri, kecuali apabila hal ini dimuat dalam
perjanjian. Apabila ada syarat ini, maka harus dapat dituntut untuk
menghentikan persewaan sepanjang mengenai tanah setelah paling
sedikit satu tahun diberitahukannya.
Selanjutnya mengenai persewaan tanah negara dikemukakan
sebagai berikut:
"Istilah "persewaan tanah negara" dalam suasana Undang-undang
Pokok Agraria sekarang ini adalah tidak pada tempatnya lagi. Negara

tidak dapat menyewakan tanah, karena negara bukan pemilik tanah,
tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yang tidak dipunyai
dengan suatu hak oleh seorang atau badan hukum dengan suatu
hak menurut peruntukkan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak
guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau hak pengelolaan
kepada suatu badan penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah
Swatantra) dengan memperhatikan hak ulayat persekutuan hukum
bila masih ada, Oleh karena itu mengenai persewaan-persewaan
tanah negara yang diuraikan di bawah ini masih dinantikan
peraturan-peraturan lebih lanjut dari Pemerintah".
Mengenai pengertian dan isi dari hak sewa atas tanah untuk
bangunan, dijelaskan sebagai berikut:
"Hak sewa sebenarnya juga hak pakai, tetapi karena mempunyai
sifat-sifat khusus maka disebut tersendiri.
Demikian penjelasan Pasal 44/45, sebagai hak atas tanah maka hak
sewa memberi wewenang untuk mempergunakan tanah, dalam hal ini
tanah milik orang atau pihak lain. Bedanya dengan hak pakai adalah
bahwa pihak penyewa wajib membayar sewa kepada pemilik tanahnya.
Pasal 44 ayat 1 dan 2 menetapkan pembayaran sewa itu dalam bentuk
uang, yaitu satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu (tiap bulan tiap
tahun atau tiap selesai panen) sebelum atau sesudah tanahnya
dipergunakan".
Dalam hubungan ini ia membedakan antara Hak Sewa untuk
bangunan dan Hak Sewa atas bangunan, yang perbedaannya adalah
sebagai berikut: "Hak Sewa untuk bangunan harus dibedakan dari hak
sewa atas bangunan. Dalam hal hak sewa untuk bangunan maka pemilik
menyerahkan tanahnya dalam keadaan kosong kepada penyewa, dengan
maksud bahwa penyewa akan mendirikan bangunan di atas tanah itu.
Bangunan itu menurut hukum yang berlaku sekarang menjadi milik pihak
penyewa tanah tersebut, kecuali kalau ada perjanjian lain. Dalam hal hak
sewa atas bangunan maka tujuan penyewa adalah menyewa bangunan.
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III. Penutup
Sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria di wilayah
Indonesia secara yuridis formal telah terjadi unifikasi hukum pertanahan.
Dikatakan secara formal karena sejak berlakunya Undang-undang Pokok
Agraria pada tahun 1960. Undang-undang Pokok Agraria telah
menyatakannya, sehingga secara yuridis formal tidak ada lagi hak milik
atas tanah secara adat, demikian pula tentang keberadaan hak ulayat
atas tanah hanya diakui apabila masih ada dan sepanjang masih hidup
serta tidak menghambat pembangunan.
Mengingat tanah sangat dibutuhkan oleh berbagai sektor
pembangunan, yang mana satu dengan yang lain akan berbeda
kepentingannya, sehingga penanganannya melalui peraturan perundangundangan sangat diperlukan. Sejak berlakunya UUPA permasalahan
mengenai hak milik atas tanah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan
tanah tunduk pada ketentuan-ketentuan pokok tentang hak milik atas
tanah yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam berbagai
peraturan pelaksanaan.
Sebagaimana hak milik, hak guna usaha juga mengandung asas
nasionalitas sehingga tidak dapat dimiliki warganegara asing maupun
badan hukum asing. Sektor perkebunan dan pertanian sampai saat ini
kurang mendapat respon dari para investor karena sektor ini dianggap
kurang menarik terutama berkaitan batas waktu pemilikan hak guna
usaha yang pendek. Bagi usaha yang hanya memerlukan waktu
musiman, jangka waktu tersebut tidak akan menjadi masalah tetapi bagi
tanaman keras yang membutuhkan waktu hasil yang menguntungkan
jangka waktu tersebut terlalu pendek. Hal tersebut perlu menjadi
perhatian karena biasanya badan usaha dalam bidang perkebunan
adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Jangka
waktu tersebut penting dan seperti diketahui di Belanda dulu untuk erfacht
mengatur untuk selama 75 tahun dan Malaysia sekarang 100 tahun.
Mengenai hak guna usaha telah diatur dalam PP No. 40 tahun 1996, di
mana mengenai jangka waktunya telah mengalami perkembangan yaitu
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diberikan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang serta
pembaharuan dapat dilakukan dengan sekaligus sehingga secara total
dapat dihitung selama 95 tahun. Meskipun PP No. 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai AtasTanah telah
memberikan jangka waktu yang lebih leluasa bagi para investor dan
diharapkan dapat menyedot perhatian para investor.
Sebagaimana hak guna usaha maka hak guna bangunan sebagai
hak atas tanah, terbatas dalam peringkat tinggi berdasarkan asas
nasionalitas juga hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan
Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak guna
bangunan dapat terjadi diatas tanah negara dan juga diatas tanah hak
milik berdasarkan suatu perjanjian dengan hak milik.
Berdasarkan Pasal 27 PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bagunan dan Hak Pakai Atas Tanah, jangka waktu
berlakunya hak guna bangunan dapat diperpanjang dan diperbaharui dan
untuk kepentingan penanaman modal permintaan perpanjangan dan
pembaharuan dapat dimintakan sekaligus, sehingga total dapat
dimintakan untuk selama 50 Eahun. Meskipun demikian ternyata dalam
praktik pemberian hak guna bangunan pada saat ini hanya diberikan
untuk 20 tahun.
Hak pakai adalah hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh
warganegara asing dan badan hukum asing berdasarkan ketentuan Pasal
42 UUPA, namun dalam Pasal 42 UUPA tersebut disebutkan bahwa hak
pakai sepanjang mengenai hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh
negara dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang
berwenang, sedangkan hak pakai atas hak milik hanya dapat dialihkan
apabila diperjanjikan.
Di samping itu hak sewa yang merupakan hak keperdataan sampai
saat ini belum mendapat perhatian oleh pemerintah, pada hal hak sewa
ini sangat potensial karena dengan perjanjian sewa yang dibuat oleh para
pihak dapat tercapai kesepakatan tentang jangka waktu sewa yang
disesuaikan dengan kebutuhan penyewa.
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PERANAN HUKUM UNTUK KEADILAN MASYARAKAT
Oleh:
Bungasan Hutapea, S.H.

Abstrak:
Berbagai cara dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi konflik di
berbagai aspek kehidupan, dan keadaan yang terjadi di Indonesia, mulai dari
Bidang ekonomi, sosial, sara dan hukum. Tentu saja untuk menanggulangi
perbaikan-perbaikan di segala bidang tersebut ternyata, keberadaan mereka
sebagai power executive tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini
disebabkan ketidakseriusan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang
semakin rumit. Dan cenderung menjadikan suasana inters! bahkan tidak
terkendali. Para pengamat politik, membuktikan bahwa di antara Badan
Legislatif dan Eksekutif tidak ada rekonsiliasi di bidang politik untuk menangani
masalah hukum dan keadilan.
Kata Kunci: Hukum adalah Keadilan Masyarakat
A.

Pendahuluan
Hampir setiap hari kita mendengar hukum dan keadilan kerap kali
kita juga selalu mempergunakan istilah tersebut, tanpa memberi
pengertian dalam arti apa kita mempergunakannya.
Dalil-dalil tentang apakah hukum itu juga selalu berubah-ubah sesuai
dengan perubahan dan kemajuan zaman. "Derham, Maher dan Waller
dalam bukunya "An introduction to law menyetir dalil-dalil tentang hukum
dari zaman dulu hingga sekarang "Law is the will of god expressed in his
commands revealed to man throught his chosen instruments, obedience
to god's will is the supreme command1. Sampai dengan law is what the
courts declare to be the law ....2
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B.

Metode Penulisan
Untuk menjawab permasalahan-permasalahan dari tulisan ini penulis
mencari data dengan cara studi literatur (bahan pustaka), majalah, surat
kabar dan saduran para pakar.

C.

Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penulisan adalah bagaimanacara untuk menggali
dan menerapkan cara yang tepat dan sinkron dalam menerapkan hukum
bagi masyarakat sehingga tercipta iklim yang kondusip dalam mencari
keadilan.

D.

Permasalahan
Pada umumnya kebanyakan di antara masyarakat tidak mengetahui
apakah fungsi dan tugas hukum yang sesungguhnya. Oleh karena itu
tugas hukum tidak dapat dipisahkan dengan keadaan masa atau zaman.
Karena setiap masa, zaman memberi jawaban yang berbeda-beda
terhadap apakah tugas hukum itu. Perbedaan antara jawaban atas
pertanyaan apakah tugas hukum itu dari zaman yang satu ke zaman yang
lain dan antara masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, yang
berhubungan erat dengan cita-cita untuk memperbaiki masyarakat dan
konstelasi negara dalam hukum berbeda pada zaman dan masyarakat
yang bersangkutan.
1.

Tinjauan Literatur
Menurut falsafah Yunani, bahwa segala sesuatu di dalam dunia
ini mempunyai tempat sendiri-sendiri, dengan demikian dalam
perpindahan atau keluarnya seseorang anggota dari ikatan
masyarakat atau golongan yang semula ke ikatan golongan
masyarakat yang bersangkutan. Karena pengaruh falsafah tersebut,
maka tugas dari peraturan-peraturan hukum di Yunani pada waktu itu
ialah memelihara ketenteraman dalam masyarakat, yakni mengatur
bagaimana caranya menyelesaikan persengketaan-persengketaan
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antara ikatan-ikatan masyarakat atau golongan-golongan satu sama
lain:
Menurut ajaran Romawi, hukum mempunyai tiga tugas yaitu:
a.

Menyelenggarakan taraf hidup yang layak bagi para warga
negaranya;

b.

Berusaha agar setiap orang menghormati jiwa raga orang lain;

c.

Berusaha agar setiap orang menghormati hak orang lain.

Dengan perkembangan masyarakat ke arah modernisasi maka
berubah pula fungsi hukum,
Setelah abad dua puluh yang lalu, dan menjelang abad
duapuluh satu, di manapengaruh ajaran-ajaran para filsuf hukum,
pada waktu itu mendasar kepada seluruh teori atas gagasan
kebebasan, sehingga arti tugas hukum berubah menjadi, bagaimana
dapat mengusahakan agar hak-hak individu tidak dilindungi dan
terpelihara, bukan selayaknya di mana hak-hak diartikan sebagai
kebebasan seperti dalam hal kebebasan untuk menikmati sesuatu
benda bergerak, dan kebebasan untuk dipilih seperti dalam pemilu.
Kalau kita melihat dalam kejadian masa silam pengaruh para
filsuf sosial tentang hukum berubah pula dari segi hak kepada segi
kewajiban. Karena terpengaruh oleh filsuf-filsuf itu. Di mana ajaran
tentang kebebasan individu diganti dengan ajaran tentang
kepentingan sosial dan kepentingan tertentu. Hak menjadikan suatu
alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas
mengembangkan bakatnya yang mencerminkan untuk dapat
menunaikan tugasnya dengan baik. Kemungkinan besar kesempatan
itu harus diselenggarakan oleh negara, dengan jalan untuk
membentuk kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan hukum.
Kebebasan melaksanakan kewajiban tersebut merupakan tugas
penting bagi negara, karena kebebasan perlu dijamin demi
kepentingan masyarakat itu sendiri. Di mana kaedah-kaedah hukum
yang tumbuh di masyarakat lebih rnemben kepastian kepada
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anggota masyarakat untuk mengembangkan bakat-bakatnya yang
lebih bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib
hukum dari pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh
penguasa walau dengan kebebasan, atau ancaman hukuman
seberat-beratnya.
Di antara keberadaan tersebut tadi, adalah merupakan
kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan ketertiban dengan
jalan membentuk kaedah-kaedah hukum dus harus ada pengakuan
dari masyarakat itu sendiri bahwa kaedah-kaedah itu diperlukan.
Dengan kata lain, perlunya kaedah-kaedah hukum tersebut tidak
hanya dirasakan oleh elk (penguasa) semata, paling tidak harus
dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.
Karena itu agaknya tepat dalil ROSCOE POUND dalam
bukunya ”An introduction to the philosophy of law” bahwa hukum itu
adalah : A social institution to satisfy social wants-the claims and
demands involved the existence of civilized society by giving effect to
as such wants may be satisfied or such claims given effect by an
ordering of human conduct through politically organized society
Dengan demikian untuk menjamin ketaatan masyarakat pada
hukum tanpa memerlukan kekuasaan atau ancaman hukuman berat
dari penguasa. Sebagaimana yang dipraktikkan akhir-akhir ini
dikalangan penegak hukum tidak tampak dalam melakukan tindakan
hukum. Seolah-olah samar-samar dalam bertindak, mengingat
kemacetan pelaksanaan institusi dalam segala bidang aspek dan
tidak berdayanya para penegak hukum kita untuk mengatasinya.
Kiranyadipikirkan kembali apakah peraturan hukum yang kini berlaku
memang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini ?
ataukah orangnya (penegak hukum) tidak transparan dalam
bertindak dalan melaksanakan kinerjanya ?
Sebenarnya yang diutamakan adalah landasan mental dan
moral yang sangat menentukan dalam suka dan dukanya untuk
mencapai tertib hukum. Mental dan moral dari pejabat yang betul-

betul mengamalkan isi dan jiwa sumpah jabatan. Termasuk mental,
moral dari masyarakat yang mencari keadilan, tidak dengan cara
kekerasan atau politik pula, sebaiknyalah didasari dari asumsi
keadaan sadar dan kesejukan.
2.

Faktor yang mempengaruhi pengawasan
Hukum merupakan alat pengawasan masyarakat dalam pembangun
an.
Pembangunan haruslah dijalankan oleh seluruh unsur yang
terinduksi atau masyarakat yang terlibat di dalamnya sehingga dapat
tercapai apa yang diharapkan. Untuk mewujudkan dimensi
pembangunan itu. Menurut penulis ada 3 (tiga) aspek yang harus
diperhatikan:
1) Kemampuan pemerintah untuk merespon segala persoalanpersoalan nasional.
2) Kemampuan pemerintah untuk memilih cara-cara pemecahan
dan pemerintah kemudian terikat dengan cara-cara itu.
3) Kemampuan pemerintah untuk memperoleh dukungan masya
rakat,
Dukungan masyarakat dalam pengertian demokrasi adalah
partisipasi masyarakat. Dukungan ini artinya, hanya diperoleh dari
masyarakat pada umumnya apabila masyarakat ikut berkepentingan
dan hak-haknya dilindungi. Persoalan yang sekarang kita hadapi
adalah, apakah dalam pembangunan ini masyarakat akan memberi
dukungan ? mengingat kenyataan bahwa tidak jarang terjadi hak-hak
asasi manusia dilanggar dalam segi bidang kehidupan.
Kita tidak dapat menutup mata terhadap gejala yang kini kita
hadapi, bahwa di mata beberapa atau sebagian pejabat eksekutif
terdapat pandangan seolah-olah antara hukum dan pembangunan
telah terjadi konflik. Pada hal apabila kita tempatkan persoalan dalam
hubungan yang tepat, hukum dan pembangunan tidak dapat
dipisahkan.
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Pada hakikatnya, tegaknya hukum merupakan unsur esensial
bagi tercapainya suatu iklim yang kondusif sebagai salah satu
persyaratan untuk dapat menggairahkan pertisipasi seluruh
masyarakat dalam usaha pembangunan.
Menurut penulis ada beberapa faktor yang menyulitkan terlak
sananya proses penegakan hukum.
a.

Masih ada undang-undang dan peraturan-peraturan yang tidak
sesuai dengan jiwa UUD 1945 karena secara material
Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966, belum dilaksanakan
mengenai peninjauan kembali produk-produk legislatif di luar
produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

b.

Terjadinya penyelewengan-penyelewengan dalam penegakan
tertib hukum dan peradilan, seperti:
a) Penahanan yang tidak berdasarkan hukum dan bila benar,
proses untuk ke tingkat putusan pengadilan terlalu berteletele dan menjenuhkan karena lamanya penanganan
administrasi.
b) Tidak dijaminnya hak-hak asasi para tersangka dan sering
terjadi perlakuan-perlakuan yang menyedihkan dan tidak
beradab terhadap para tahanan.
c) Pelaksanaan putusan-putusan institusi peradilan tidak
merupakan jaminan.
d) Kurang beraninya para advokad membela hak-hak
terdakwa, dan apabila dibela tentu merupakan hak tawarmenawar yang tentu saja harus mendapat keuntungan,
e) Tidak adanya due proces of Law4.
f) Mentalitas dan tindakan para pejabat/aparat yang
berwenang yang sengaja atau tidak sengaja mengaburkan
ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan
tugasnya, di samping itu bahwa masyarakat sendiri belum
sepenuhnya menyadari akan hak-hak asasinya serta hak
dan kewajibannya menurut hukum,

Penguasa kita janganlah menutup mata terhadap gejala yang
timbul di masyarakat tentang penyelesaian sengketa, bahwa
masyarakat sendiri tidak jarang mencari penyelesaian tidak lagi
melalui saluran hukum, akan tetapi melalui, kekuasaan, intimidasi
dan cara-cara lain yang terorganisir seperti: sogok, backing,
menggunakan senjata atau penguasa.
Belum terlaksana keseragaman penuntutan dan penghukuman
dalam perkara koneksitas dalam perkara pidana, sehingga
menimbulkan perasaan tidak adil di mata masyarakat. Sehingga ada
kesan bahwa setiap manusia selalu berfikiran bahwa adil bagi anda,
belum tentu adil bagi saya dan sebaiknya.
Untuk mengurangi konflik yang ditimbulkan oleh tumpukan
bermacam-macam undang-undang dan peraturan-peraturan sudah
saatnya di setiap Departemen agar membentuk draft tentang
Rancangan Undang-undang (RUU) untuk diajukan ke salah satu
Badan bukan langsung diajukan ke DPR. Ternyata praktik di
lapangan bahwa di setiap departemen telah di bentuk biro-biro
hukum yang langsung menangani RUU secara tidak terkoordinir
tanpa memperhatikan sifat, bentuk, dan istilah-istilah yang
digunakan, karena tidak ada koordinasi dan penentuan prioritas,
sehingga terjadilah tumpang tindih dan pengacauan hukum. Untuk itu
sudah saatnya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
ditingkatkan kedudukannya, tidak berada di bawah Departemen
Kehakiman dan HAM tetapi merupakan suatu badan tersendiri yang
tugas pokoknya adalah membentuk Hukum Nasional sampai
pengajuan RUU ke DPR. Hal ini merupakan satu bagian Reformasi
total di bidang hukum yang mungkin akan meringankan beban
pemerintah dalam upaya penyegaran hukum dalam era reformasi.
Masyarakat akan sadar, bahwa tegaknya hukum merupakan titik
sentral dari kesejahteraan masyarakat, dan jalannya hukum hams
dimulai dari kalangan atas. Sebab tegaknya hukum juga
mengimplikasikan proses legislatif yang kreatif dan peranan judikatif
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yang wajar dalam arti bebas dari tekanan pihak eksekutif maupun
dari tekanan pelbagai unsur dalam masyarakat.
Proses kreatif Legislatif sangat kurang. Dalam Era Reformasi
sekarang ini peranan DPR untuk mempertahankan haknya masih
dalam batas minimum. Bahkan di Lembaga Legislatif ini, politik wil
sangat menentukan, sedangkan dalam pembentukan Rancangan
Undang-Undang sangat rentan bahkan di mana sering terjadi
Undang-undang yang dibuat dalam waktu tertentu dapat berubah
atau dicabut seketika. Di sinilah membuat peranan Legislatif sebagai
wakil rakyat atau partner pemerintah dalam pembentukan Undangundang tidak berjalan sesuai ketentuan. Kenyataan membuktikan
bahwa TAP-TAP MPR kadang-kadang dapat digantikan pada saat
tertentu tanpa memandang dari segi aspek yang dibuat, sudah
memadai atau belum, sehingga bila dipandang dari segi pendanaan/
anggaran akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi
negara RI.
Pada prinsipnya ketakutan masyarakat akan hukum tidak perlu
terjadi, apakah itu bentuk kekerasan atau ancaman asal saja
dukungan dari penguasa dapat dijamin dan dijalankan secara
terpadu yaitu:
a. Adanya kaedah-kaedah hukum yang memberi kemungkinan
kepada anggota-anggota masyarakat untuk mengembangkan
bakatnya.
b. Adanya pengakuan dari masyarakat, bahwa kaedah hukum
diperlukan.
c. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pembentukan
undang-undang (menurut UUD 1945 adalah pemerintah dan
DPR) dapat menyesuaikan diri dengan proses perubahan yang
amat cepat dalam masyarakat, dengan demikian masyarakat
dapat menghayati nilai-nilai keadilan.
Peranan Yudikatif yang wajar yaitu di mana penegak keadilan
antara lain memberikan hak kuasa, kepada yang berhak mengadili

dan memberikan hak rakyat kepada rakyat. Dengan demikian lambat
laun secara murni dan konsekuen peranan yudikatif akan menjamin
kepastian hukum sebagai ciri pokok suatu pemerintahan yang
berdasarkan hukum. Dengan terbentuknya pola-pola tersebut, maka
beratlah tugas pengadilan dalam menegakkan keadilan. Dengan
demikian apabila keadilan dihormati sebagai integritas para aparat
hukum mulai dari para hakimnya sampai petugas bawahannya
haruslah dipupuk, agar pembangunan berhasil, dan hukum harus
benar-benar merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam suatu
negara demokrasi, sehingga penguasa pun harus tunduk pada
hukum, dalam arti bahwa pihak Yudikatif harus diberi tugas dan
wewenang mengawasi pelaksanaan tugas kekuasaan pemerintah
atau dengan kata lain, pengadilan diberi wewenang untuk
mengawasi kebijaksanaan pemerintah secara Yuridis. Menurut
hemat penulis tidak perlu pembentukan suatu organisasi masyarakat
seperti: KON (Komite Ombusment Nasional) ICW, KONTRAS,
PARTAI-PARTAI POLITIK (16 Partai besar) di Indonesia,
ORGANISASI MAHASISWA semua ini pasti menjurus kepada
persoalan negara yang ujung-ujungnya duit, justru merugikan
negara. Berilah kesempatan dan wewenang Mahkamah Agung untuk
menguji undang-undang (Hak Uji Materiil) atau kebijaksanaan
pemerintah yang telah dituangkan ke dalam suatu ketetapan yang
bernuansa terhadap UUD 1945. Jadi wewenang dan kedudukan
yang demikian itu, niscaya akan dapat mengawasi pelaksanaan
hukum secara adil dan efektif. Dengan adanya pengakuan hak-hak
asasi yang tercermin dalam bentuk perundang-undangan dan
pelaksanaannya, sedangkan kepastian akan terlindungi oleh
kepentingan hukumnya di pengadilan.
Maka seruan pemerintah kepada rakyat untuk turut serta dalam
usaha-usaha pembangunan menuju kemakmuran bersama, pasti
mendapat sambutan dan partisipasi yang baik.
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3.

Kekuasaan Hukum dan Keadilan Masyarakat
Prof. OEMAR SENO ADJI dan SOELAEMAN SOEMARDI, S.H.
berpendapat "bahwa meskipun menurut penjelasan UUD 1945
bahwa negara kita adalah negara hukum (rechtsstaat) dalam
kenyataan belum merupakan negara hukum. Negara hukum pada
pokoknya berarti ketertiban masyarakat dan tertib negara dapat
dijamin dengan adanya peraturan hukum, berarti setiap orang yang
merasa dirinya terganggu dapat meminta pelindungan hukum.
Bagi hukum nasional kita, seharusnya antara kekuasaan dan
hukum wajib ada hubungan timbal balik.
Kekuasaan timbul karena hukum, sedangkan hukum bersumber
pada rasa keadilan masyarakat, maka kekuasaan dapat memelihara
tertib masyarakat dengan cara yang adil pula bukankah demikian ?
Akan tetapi apa yang kita alami dalam praktik, bahwa hukum
kerap merupakan hukum hantam kromo tanpa dasar, norma dan
etika, bahkan tidak menggambarkan suatu menselijke behandeling
berdasarkan suatu menselijke beschouwing
Pada era reformasi sekarang ini hukum dapat dijadikan sebagai
aturan bermain dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena
pandangan para anggota masyarakat kita tentang hukum dan yang
bukan hukum bersimpang siur.
Pada zaman Orde Baru dan menjelang era reformasi sekarang
ini hukum seakan-akan dapat dijadikan sebagai aturan bermain
dalam pola bermasyarakat terutama di kalangan elit politik. Hal ini
disebabkan karena pandangan para anggota masyarakat kita
tentang hukum dan yang tidak hukum silang pendapat dengan
undang-undang dasar, pada hal UUD 1945 yang seharusnya
menjadi pedoman mutlak dalam mengemudikan bahtera negara
ditafsirkan secara bersimpang siur malahan kerap disesuaikan
dengan kepentingan-kepentingan lain, yang bukan kepentingan
hukum.

498

Menurut Prof. Oemar Seno Adji bahwa peraturan yang tidak
dikenal dalam UUD 1945 memang demikian keadaannya. Produk
Legislatif inkonstitusi tindakan yang sewenang-wenang dan dengan
menggunakan bentuk lain, berarti perluasan wewenang tanpa lebih
dahulu diadakan perubahan UUD oleh MPR. Penpres di dasarkan
pada Dekrit Presiden, kecuali apa yang dikemukakan oleh Prof
Oemar Seno Adji hanya bersifat ein malig8, Presiden bertanggung
jawab kepada MPR. Jadi Dekrit Presiden tidak dapat dijadikan dasar
Penpres. Memberi dasar hukum Penpres atas dasar dekrit berarti
Presiden melalui dekritnya sendiri memberikan wewenang hukum
kepada Presiden berarti kepada dirinya melenyapkan segala asas
hukum dalam sesuatu tertib hukum. Ini akan bertentangan pula
dengan penjelasan UUD 1945 mengenai bab VII yang menyatakan
"Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR ia
bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas".
4.

Peranan Peradilan dalam Perkembangan Nasional Untuk
Penegakan Pemerintahan berdasarkan Hukum.
Kalau kita berbicara mengenai perkembangan, apa sebenarnya
yang dimaksud dengan perkembangan itu ? Maksudnya adalah :
Suatu proses perkembangan yang menuju kemajuan dalam
masyarakat, dalam kontek "Perkembangan" berarti perubahanperubahan di masyarakat terarah berdasarkan tujuan yang diakui
dan disetujui. Dengan kata lain perubahan tersebut bukan sekedar
perubahan saja, melainkan dengan kesadaran diusahakan untuk
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena
masyarakat itu sendiri merupakan suatu struktur yang kompleks,
maka perubahan tadi tidak mutlak harus terjadi pada setiap sektor
masyarakat melainkan pada sektor-sektor tertentu saja.
Hukum sebagai kaedah sosial merupakan pencerminan dari
nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan hukum yang baik
adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.
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Sejak diproklamasikan kemerdekaan kita tahun 1945, proses
perkembangan masyarakat berubah dengan cepat dan proses
perubahan dengan sengaja diarahkan ke suatu tujuan untuk
mencapai masyarakat yang lebih sesuai dengan cita-cita dan
aspirasi Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945,
Oleh karena itu fungsi hukum sesudah proklamasi
kemerdekaan, akan berlainan dengan sewaktu zaman penjajahan
Belanda dan pendudukan Jepang. Fungsi hukum sebelum
kemerdekaan dipakai sebagai alat untuk memelihara ketertiban
dalam masyarakat dengan kata lain hukum bersifat memelihara dan
mempertahankan yang telah tercapai. Sesudah kemerdekaan dan
terutama dalam Orde Baru fungsi hukum adalah alat untuk mewu
judkan perubahan-perubahan pada bidang sosial atau meminjam
istilah ROSCOE POUND "Law as a tool of social engineering.
Manusia dan masyarakat modern tidak diberi kesempatan untuk
dengan sabar menunggu spontan yang akan terjadi dalam
masyarakat, melainkan diharuskan secara cepat dan tepat
mengadakann atau menggunakan cara-cara dan saluran yang
menuju ke arah cita-cita masyarakat tadi agar jangan terlalu banyak
menimbulkan ketegangan sosial dalam masyarakat.
Bila kita melihat perkembangan hukum dewasa ini kurang
memuaskan walaupun mutlak dilakukan di mana hukum merupakan
bagian dari proses perkembangan sosial, karena pengaruh
perkembangan tadi merupakan hasil pengaruh mempengaruhi antara
masyarakat dengan pembentuk undang-undang. Pada zaman
penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, hukum berada dalam
suasana heterogen, pluralisme hukum ditimbulkan oleh keyakinan
pada waktu itu, bahwa golongan-golongan penduduk yang
mempunyai kebutuhan hukumnya masing-masing, tidak lagi di
indahkan dan dibiarkan hidup dalam golongannya sendiri-sendiri.
Setelah kemerdekaan, dapat dirasakan bahwa banyak di antara
peraturan dan lembaga hukum dari masa yang lalu tidak sesuai lagi
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dengan keadaan alam kemerdekaan, dan lambat laun banyak di
antara perundang-undangan dibatalkan dan diganti dengan yang
baru. Baru mulai tahun 1959 perubahan-perubahan dalam bidang
hukum lebih ditekankan pada kepentingan politik di mana semboyansemboyan revolusioner menjadi pegangan dalam membina hukum.
Jadi hukum dilihat bukan sebagai suatu kategori dalam
kehidupan masyarakat, tetapi sekedar sebagai alat politik (politik will)
belaka. Disiplin hukum menjadi pudar, bahkan tercela demikian pula
nasib profesi hukum seperti yang terlihat sejak Rezim Orde Baru
yang mendudukkan pemerintahan status quo, di mana para profesi
hukum di Indonesia justru membela para pejabat yang justru
melanggar norma-norma hukum.
Sangat eronis memang di mana sering terjadi baik secara
yuridis pra penuntutan harus didasarkan dengan pembuktian pada
hal pembuktian dafam setaip perkara yang diajukan justru adanya
kendala pro dan kontra yang menyebabkan terjadinya disharmonis
hukum di mana dalam praktik yang benar disalahkan dan yang salah
dibenarkan.
5.

Pembinaan Kinerja Profesi Hukum
Perlu dikembangkan filsafat hukum nasional terutama bagi
kalangan profesi hukum karena menggunakan filsafat hukum berarti
sudah mencakup di dalamnya teori hukum, sehingga para penegak
hukum dapat mengekspos sesuatu perkara agar tidak menimbulkan
suatu perdebatan opini di kalangan pers. Ini penting sekali digaris
bawahi karena sering terjadi back to basic atau secara dimanipulasi
baik masalah reputasi kekuasaan. Bahkan Presiden sekalipun
sering, menjadi bahan perbincangan di kalangan publik demikian
juga di kalangan selebritis kita di Indonesia banyaknya masalah
tersebut adalah karena kurang mendukung rekonsiliasi nasional.
Di era Reformasi saat ini secara vis a vis bahwa masyarakat
sudah mulai memahami arti demokrasi yang sebenarnya oleh karena
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itu sudah saatnya transparansi masyarakat umum dibenarkan agar
tidak terjebak di dunia yang digelutinya. Untuk itu peran pemerintah
sangat menentukan dalam membentuk pola-polabaru yang urgen
terhadap kejadian di masyarakat. Dengan demikian seyogianyalah
apabila pemerintah bersikap terbuka terhadap masyarakat madani
dan dapat memagarinya dari segi moralitas dan spiritual agar
masyarakat tangguh dan berprilaku yang harmonis.
Dengan demikian masyarakat internasional mengaguminya dan
bukan sebaliknya sebagi mana tersiar di laur negeri akhir-akhir ini
bahwa stabilitas di Indonesia sudah mencapai titik rawan.
6.

Hukum Sebagai Panglima Apa Responnya ?
Suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang bukan ahli
hukum (Prof. Dr. Selo Sumardjan) yang menyusun pendapatnya atas
dasar pengalaman yang dilihat dan dicatatnya sehari-sehari. Hal ini
bukan teori secara spekulatif mengenai perlunya hukum tampil ke
depan sebagai "Panglima".
Pembangunan ekonomi merupakan panggilan dasa warsa yang
lalu, di mana pembangunan pada masa itu telah memberikan
jasanya sendiri, namun demikian pada waktu itu timbul pula berbagai
kerusakan dalam masyarakat yang tidak boleh terus dibiarkan dan
hanya dapat dibereskan oleh hukum. Demikian pendapat beliau.

7.

Posisi Hukum Dalam Masyarakat
Kalau dikatakan bahwa hukum sekarang dikehendaki untuk
menjadi panglima, maka dapat diartikan bahwa selama ini hukum itu
tentunya bukan/belum jadi panglima. Secara logika bahwasannya
istilah panglima ini dapat diterima dan dipahami dan dapat diamati
bagaikan situasi yang aneh, karena Indonesia terkenal pasang
merek sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan.
Negara kekuasaan dalam arti absolut dapat diartikan kekuasaan di
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bidang politik, ekonomi dan sebagainya sampai kekuasaan yang
telanjang.
Kekuasaan-kekuasaan itu mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu
tidak diikat oleh prosedur hukum. Kalau Negara kita Indonesia
disebut suatu negara hukum, tentunya tidak perlu dipersoalkan,
bahwa sudah jelas hukumlah yang memegang kendaii dalam
manajemen kenegaraan, sosial, politik, ekonomi dan lainnya. Jadi
pada hemat penulis bahwa persoalannya di sini tidak bisa didekati
secara Yuridis-yuridisan (baca peristiwa pengadilan Soeharto ....
Yang secara formil tidak dapat diadili dalam kurun waktu akibat ulah
pengacaranya (Juan-OC Kaligis).
Dan memang metafora kepanglimaan itu bukanlah bahasa
hukum, melainkan bahasa politik atau sosiologi hukum. Oleh karena
itu untuk memahaminya para profesi hukum yang terlibat akan
keadilan dihimbau, untuk memahaminya dan menggunakan caracara pemahaman yang yuridis pula. Sudah kebiasaan bagi seorang
pengacara bahkan Jaksa penuntut, untuk debat hukum dalam suatu
peristiwa/perkara yang selalu dimulai dengan cara-cara tidak
mengindahkan keadilan untuk kebenaran.
Secara sosiologis bahwa hukum itu merupakan salah satu
fenomena saja di samping yang lain yang berhubungan seperti politik
dan ekonomi. Pemaparan secara demikian dapat mengandung arti
bahwa selalu terdapat hubungan di antara sektor-sektor tersebut
yang bisa berupa tarik-menarik, dorong-mendorong, bantumembantu, dukung-mendukung, tolak-menolak dan seterusnya yang
ujung-rnengambil gayanya masing-masing pihak.
Dalam hubungan inilah perlu hukum sebagai "panglima" yang
menjadi relevan dalam praktik adalah siapa saja pada waktu itu
menjadi panglima, maka pada waktu itu pula ia sedang berkuasa
atau memenangkan suatu pertempuran.
Sejarah membuktikan bila mengingat kembali periode tahun
1960-an pertempuran dimenangkan oleh politik, lantas periode 1970503

an kemenangan di pihak ekonomi bagaimana pada saat era
Reformasi sekarang kelihatan seolah-olah politik, ekonomi dan sosial
kemasyarakatan justru dimenangkan oleh sekelompok (kekuasaan)
tertentu. Sehingga banyak orang meramalkan bahwa abad 21 ini
merupakan abad yang menakutkan, hal ini ditinjau dari segi
sosiologisnya. Karena segala cara dan jurus-jurus telah dilakukan
oleh elit politik yang justru memancing di air keruh/mencari
kesempatan dalam kondisi/situasi politik yang tidak menentu.
Sampai saat ini masih samar-samar walaupun disebut era
Reformasi dari segala bentuk, karena semua orang menyebutnya
reformis pada hal hukum atau panglima tadi, tidak pernah
memenangkan secara proporsional justru selalu adu kekuatan atau
tarik menarik, (para pihak), sekalipun resminya Indonesia tetap
memakai identitas Negara Hukum. Jadi cara pemahaman seperti ini
sudah tentu akan mendorong para sarjana yang terlibat di dalamnya
untuk memenuhi labih jauh tentang hubungan yang bagaimanakah
yang menyebabkan suatu sektor kehidupan mendominasi sektorsektor lainnya, (identitas formal dan secara normatif tidak berbicara
banyak).
Pertanyaan adalah : Apakah situasi seperti tahun 1960 s.d.
tahun 1970 bisa di jumpai sekarang ini yang dapat memberikan
dukungan terhadap suatu gerakan nasional bagi kepemimpinan
negara hukum ?
Suatu hal yang menarik adalah bahwa pada waktu semangat
untuk menegakkan orde baru timbul pada tahun 1960~an itu maka
ide perombakan yang dilontarkan sebetulnya tidak hanya ekonomi,
melainkan juga politik dan hukum yang pada waktu itu disebut
sebagai "trasee baru" bahkan lebih bersifat ideologis dari pada
ekonomis, ide konstitusionalisme, kemerdekaan kekuasan keha
kiman, pemurnian UUD 1945 dan sebagainya merupakan masalahmasalah (issues) yang dilontarkan dan merupakan anak dari
jamannya. Tetapi mengapa semangat yang berkobar pada waktu itu

kemudian seolah-olah padam sama sekali, apabila dibandingkan
dengan kegairahan untuk membangun perekonomian pada saat
sekarang.
Berbeda dengan ekonomi pasar, yang menjanjikan untuk
memberikan hasil-hasil konkret kepada masyarakat berupa barang
dan jasa, maka hukum hanya dapat menjanjikan suatu keadaan yang
kurang begitu nyata langsung dirasakan oleh masyarakat seperti
kepastian, keteraturan, ketertiban, sekaligus termasuk pada
persyaratan dasar berdirinya suatu negara.
Sepantasnyalah hukum dalam bekerjanya justru dapat memba
tasi kepentingan dan tindakan orang, sehingga dapat dimaklumi,
kalau orang berusaha untuk menolongnya atau memandangnya
disebut sebagai penghambat dengan segala akibatnya.
8.

Program Aksi yang bagaimana yang discripsikan ?
Melihat dan memahami posisi hukum dalam masyarakat
sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk melakukan gerakan
vitalitas hukum, terlebih dahulu orang perlu menyadari bahwa
keadaan sudah cukup mendesak dan hanya hukumlah yang bisa
mengatasinya.
Inilah yang penulis inginkan dalam era reformasi dalam segala
bentuk fundamental agar masyarakat bawah dapat merasakan hal
yang sama. Kita juga perlu menindaklanjuti bahwa hukum senantiasa
mempunyai fungsinya sendiri dalam masyarakat, dan hal ini tidak
sama dengan ekonomi maupun politik. Oleh karena itu ciri-ciri
kepanglimaannya pun akan berbeda pula.
Beberapa hal yang dapat dikemukakan berikut ini sebagai
perangsang kearah ide penyusunan suatu program aksi di bidang
hukum yaitu:
1.

Merencanakan agar hukum benar-benar mampu untuk membe
rikan perlindungan serta hak-haknya kepada rakyat.
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2.

Memperjuangkan agar lebih banyak sumber dana yang dapat
dianggarkan atau dialokasikan untuk kepentingan hukum
dengan segala otoritasnya tetapi menggunakan dengan
semaksimal mungkin.

3.

Menyusun suatu Crash Program untuk meningkatkan efektivitas
dalam kontrol pelaksanaan hukum yang terdiri dari:
(1) menyusun undang-undang yang mengatur tata cara penyu
sunan peraturan perundang-undangan yang membuka
peluang untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat
dengan tetap mengakui dan menghargai hukum agama,
dan hukum adat;
(2) Perlu rekonsiliasi dalam mekanisme kerja antara pemerin
tah dan DPR dalam rangka pembentukan peraturan
perundang-undangan sebagai konsekuensi amandemen
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945;
(3) Meningkatkan
(Prolegnas);

peran

Program

Legislasi

Nasional

(4) Menyempurnakan dan memperbarui peraturan perundangundangan untuk mendukung kegiatan perekonomian dalarri
menghadapi perdagangan bebas dan perlindungan daya
dukung ekosistem dan fungsi lingkungari hidup serta
perlindungan masyarakat setempat;
(5) Melakukan ratifikasi berbagai konvensi internasional
khususnya yang berkaitan dengan HAM serta perlindungan
dan peningkatan hak-hak perempuan dan ketenaga
kerjaan;
(6) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengem
bangan dan pemanfaatan penelitian hukum antar instansi
baik di pusat maupun di daerah, kalangan akademis,
lembaga pengkajian dan penelitian hukum, organisasi
profesi hukum dan lembaga swadaya masyarakat; serta

(7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga perancang
peraturan perundang-undangan (legal, drafter) pada
masing-masing instansi dan lembaga pemerintah.
Contoh peristiwa
Suatu contoh peristiwa yang masih teringat di benak kita adalah putusan
pengadilan yang-dapat disimpulkan suatu kejahatan terorganisir (organized
transnasional crime). Ketika Pengadilan (PN Jakarta Pusat) menghukum Moh.
Bob Hasan 2 tahun perkara potong masa tahanan, dapat diperlakukan tahanan
rumah. Pada hal koruptor Bob Hasan yang merugikan keuangan negara
milyaran rupiah sama dengan vonis yang dijatuhkan terhadap pencuri ayam,
sementara kuasa hukumnya berpendapat bahwa Bob Hasan tidak bersalah.
Pengamat hukum Harkristuti dari UI, dan Teten Masduki (ICW) berpendapat
bahwa putusan majelis hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai Subardi
merupakan hal yang tidak biasa, sebab status Bob Hasan sudah seorang
terpidana bukan lagi tahanan rumah justru harus masuk penjara.
Menurut penulis bahwa peristiwa tersebut merupakan mavia peradilan, di
mana si terdakwa (Bob Hasan) dengan majelis Hakim terjadi disharmonis
hukum. Untuk menindak lanjuti kasus mavia peradilan tersebut dalam hal ini
Mahkamah Agung (Ketua MA) yang baru diangkat segera meluruskan agar
supaya tidak terlanjur menjadi Yurisprudensi.
Demikian juga tindakan administratif dari Menteri Kehakiman dan HAM
yang baru diangkat segera mengakomudir terhadap Hakim yang memberikan
putusan karena dampaknya tidak memberikan rasa keadilan di mata
masyarakat. (Baca Kompas tgl. 5 Februari 2001 Vonis Bob Hasan). Mudahmudahan kasus Bob Hasan dapat dilanjutkan sampai tuntas.
Kesimpulan
Di era Reformasi yang sedang digalakkan oleh Pemerintah saat ini sudah
selayaknya bahwa hukum harus tampil ke permukaan politik, seperti yang
diuraikan di atas karena dua interpretasi yang saling bertentangan secara
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diametrik tentang politik (politik hukum). Ada orang beranggapan bahwa politik
adalah pergolakan pertempuran untuk mendapatkan kekuasaan.
Di mana kelompok/indivtdu menentang dominasi dan ekspoitasi agar
berusaha melawan dan rnembinasakannya. Di pihak lain orang beranggapan
politik sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan,
sementara yang berkuasa meiindungi kemakmuran umum untuk kepentingan
yang khusus.
Kekuasaan dalam Negara Hukum yang berintikan prerogatif presiden atau
yang dilakukan oleh eksekutif power justru dapat mempengaruhi atau
mengendalikan tingkah laku orang atau kelompok lain, kalau seandainya
kemampuan ini dibiarkan berlangsung, secara bebas maka akan terjadi
kekacauan dalam masyarakat.
Di antara sekian banyak jenis kekuasaan di dalam masyarakat Indonesia,
justru kekuasaan politik yang mempunyai arti dan kedudukan penting. Oleh
karena itu kekuasaan harus diintegrasikan dengan bentuk perwujudan dalam
bentuk negara.
Rekomendasi
Setelah penetapan MPR dengan mengamandemen UUD 1945 yang
mengubah beberapa pasal yang berhubungan dengan pasal yang telah
dicabut maka perlu merubah :
1.

Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara,
termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas wewenang yang saling
berhubungan dengan kelembagaan negara, segera terlaksana.

2.

Pasal-pasal yang berisi materi hubungan negara dengan warga negara,
serta penduduknya juga dipertegas oleh pembukaan UUD 1945 yang
berisi konsep negara hukum baik di bidang politik, ekonomi, sosial
budaya, hankam dan sebagainya, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia
dapat bergerak mencapai cita-cita nasionalnya.
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BIROKRASI DAN G O O D G O V E R N A N C E
DALAM PEMERINTAHAN
Oleh :
Syprianus Aristeus, S.H., M.H.

A.

Latar Belakang
Dalam sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, kehadiran
birokrasi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu unit
kegiatan menyangkut pemerintahan. Birokrasi dan pemerintahan
diibaratkan dengan ikan dan air, di mana antara satu dengan yang laihnya
saling mengisi dan menjalankan kewajibannya masing-masing untuk
memperoleh tujuan yang akan dicapai.
Ikan tidak akan hidup dengan air, sedangkan air tidak akan memiliki
siklus kehidupan di dalamnya yang penuh dinamika apabila tidak ada
ikan.1 Perkembangan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari
perkembangan sejarah terbentuknya suatu masyarakat.
Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat bersifat sangat
dinamis, bergerak seperti pendulum antara kutub sangat berkuasa ke
kutub yang sangat lemah. Pada awalnya, pemerintah yang dibentuk oleh
masyarakat warga menjalankan fungsi utama melayani masyarakat yang
memberikan kewenangan kepadanya.2 Dalam perjalanan waktu,
pemerintah kemudian menjadi sangat berkuasa dan kemudian "menelan"
masyarakat yang membentuknya. Masyarakat hanya menjadi obyek
kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah. Kenyataan tersebut dapat
dilihat secara jelas dalam panggung kehidupan masyarakat dunia
sebelum abad ke-19, pada saat terjadinya pemerintahan kolonialisme
ataupun pemerintahan dengan corak monarki absolut.
Pendulum tersebut kemudian bergeser setelah berkembangnya
paham demokrasi pada awal abad ke-20. Masyarakat warga negara yang
semula hanya menjadi obyek kekuasaan yang sewenang-wenang
kemudian bangkit dan menuntut adanya hak dan kewajiban yang
509

seimbang. Pemerintahan demokratis harus dijalankan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat.
Konsep ideal sebagaimana dikemukakan di atas, dalam prakteknya
banyak mengalami penyimpangan. Pimpinan politik dan pemerintahan
yang dipilih oleh masyarakat warga negara kemudian banyak yang
menyalahgunakan kepercayaan dari rakyat. Korupsi, kolusi dan
nepotisme merajalela di mana-mana.
Kekayaaan Negara dan uang hasil pajak yang dipungut dari rakyat
disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Situasi,
dan kondisi semacam itu telah mendorong kesadaran masyarakat warga
negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi
jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dari tujuan mulianya.
Istilah birokrasi berasal dari dua akar kata, yaitu bureau (burra, kain
kasar penutup meja), dan cracy, ruler. Keduanya membentuk kata
bureaucracy. Berbagai sumber berpendapat setidak-tidaknya ada tiga
macam arti birokrasi. Pertama, birokrasi diartikan sebagai government by
bureaus, yaitu pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh
pemegang kekuasaan, pemerintah, atau pihak atasan dalam sebuah
organisasi formal, baik publik maupun privat, pemerintahan birokratik
adalah pemerintahan tanpa partisipasi pihak yang diperintah. Kedua,
birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu sifat
kaku, macet, berliku-liku, dan segala tuduhan negatif terhadap instansi
yang berkuasa. Ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal organisasi.
Birokrasi terdapat di semua bidang kehidupan dan diperlukan oleh
setiap organisasi formal. Birokrasi yang terdapat di dalam organisasi
formal yang memproses public goods dapat disebut Birokrasi Publik
(Public Bureaucracy). Birokrasi, yang dijadikan sasaran kajian Ilmu Politik,
oleh Katz dan Danet disebut government bureaucracy. Ini sama saja
dengan Public Bureaucracy. Jadi pertanyaan, apakah ada birokrasi yang
disebut Birokrasi Pemerintahan, belum terjawab.4
Seperti diketahui, pemerintahan, adalah proses penyediaan jasa
publik dan layanan civil bagi masyarakat dan bagi setiap orang.
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Karakteristik atau sifat-sifat produk yang disebut jasa publik dan layanan
civil itu sedemikian rupa sehingga dalam hampir semua hal, pemerintah
mau tidak mau hams menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat atau
orang yang bersangkutan.
Sedangkan untuk dapat mewujudkan suatu kepemerintahan yang
baik maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana mewujudkan
kinerja dari pemerintah tersebut. Terwujudnya good governance
merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan
dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN
(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem
akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara.5
Krisis nasional yang dihadapi bangsa Indonesia di penghujung Abad
20 tidak lepas dari kegagalan mengembangkan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara dan pembangunan yang tidak mengindahkan
prinsip-prinsip good governance. Perjuangan untuk melakukan reformasi
di segala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan di bidang
manajemen pemerintahan. Hal tersebut antara lain diwujudkan dalam
TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-undang
Nomor -28 Jahuri 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan
bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menegaskan tekad bangsa
ini untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsipprinsip good governance. Sebagai langkah tindak lanjut TAP MPR dan
Undang-Undang tersebut, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.6
B.

Permasalahan
Adapun permasalahan yang akan dibahas-dalam penulisan makalah
ini adalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana perilaku birokrasi pemerintahan saat ini?

2.

Bagaimana ciri-ciri dan unsur-unsur dari good governance'?
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C. Analisis
Sebagai bagian dari organisasi kekuasaan yang bernama negara,
suatu pemerintahan kadangkala berhadapan dengan masalah yang
normal sebagai akibat pelaksanaan kekuasaan tersebut. Secara empiris
masalah tersebut dapat terjadi pada setiap tahap perjalanan proses
pemerintahan suatu bangsa. Istilah umum yang sering dikemukakan
untuk masalah itu antara lain adalah frand, waste and abuse.1
Keadaan berupa penipuan, pemborosan dan penyalahgunaan
kekuasaan kemudian melahirkan berbagai konsep mengenai pemerin
tahan yang semestinya yaitu pemerintahan yang bersifat demokratis. Agar
dapat lebih memahami suatu bentuk pemerintahan yang demokratis dan
berwibawa, maka yang harus diperhatikan adalah peran birokrasi, dan
terciptanya good governance sebagai upaya untuk menciptakan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana yang diinginkan
oleh masyarakat.
1.

Perilaku Birokrasi Pemerintah Saat ini
Keberadaan birokrasi menurut Max Weber, terdapat tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara-cara sebagai
berikut:
(1) Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi
oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau
kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas
menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan
pribadinya termasuk keluarganya.
(2) Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke
bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan
dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih
besar dan ada yang lebih kecil.
(3) Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu
secara spesifik berbeda satu sama lainnya.
(4) Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalan
kan. Uraian tugas (job description) masing-masing pejabat
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggungjawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.
Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionali
tasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang
kompetitif.
Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima
pensiun sesuai dengan -tingkatan hierarki jabatan yang
disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar
dari pekerjaannya dan jabatan-jabatannya sesuai dengan
keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan
tertentu.
Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan
promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan
pertimbangan yang obyektif.
Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan
jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi
dan keluarganya.
Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan
pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

Butir-butir tipe ideal tersebut tidak semuanya bisa diterapkan
dalam kondisi tertentu oleh suatu jenis pemerintahan tertentu.
Seperti persyaratan tentang pengangkatan pejabat dalam jabatan
tertentu berdasarkan kualifikasi profesionalitas cocok untuk kondisi
birokrasi tertentu tetapi banyak sekarang tidak bisa diterapkan.
Karena banyak pula negara yang mengangkat pejabat berdasarkan
kriteria subyektivitas, apalagi ada yang didasarkan atas intervensi
politik dari kekuatan partai politik tertentu.
Penekanan Max Weber terhadap rasionalitas dan efisiensi
sebenarnya bisa dilacak dari kondisi sosial budaya yang
melatarbelakangi kehidupan Max Weber pada saat itu.
Rasionalitas dan efisiensi dicerminkan dengan susunan hierarki

adalah khusus merupakan kebutuhan yang amat mendesak saat itu,
Dengan demikian ukuran rasionalitas dan efisiensi amat berbeda
dengan kriteria untuk organisasi-zaman moderen sekarang ini yang
kondisinya tidak sama dengan zamannya Max Weber.
Perilaku birokrasi jauh berbeda jika dipahami dalam hubungan,
pemerintahan. Hubungan birokratik tidak sama dengan hubungan
pemerintahan. Ketika birokrasi pemerintahan bertindak keluar,
terjadilah hubungan birokratik pemerintahan, akan tetapi hubungan
ini tidak identik dan tidak analoq dengan hubungan birokratik. Dalam
banyak hal, yang diperintah dan manusia bukanlah bawahan
pemerintah. Bahkan pada saat rakyat berfungsi sebagai pemegang
kedaulatan, pemerintah berada di bawahnya. Tetapi bagaimanapun,
antara kedua belah pihak terjadi proses pengaruh-mempengaruhi
proses interaksi.10
Dalam lingkungan pemerintahan, perilaku birokrasi yang
diperani oleh aktor mendapat pengaruh lain, yaitu karakteristik
masyarakat konsumer produk-produk pemerintahan. Perilaku
konsumer produk-produk pemerintahan jauh berbeda dengan
perilaku konsumer produk-produk ekonomi. Lingkungan konsumer
produk ekonomi mengandung banyak pilihan, mulai dari pilihan yang
murah dan mudah sampai pada pilihan yang mahal dan sukar. Tetapi
lingkungan konsumer produk-produk pemerintahan mengandung no
easy choice, sampai pada no other choice, bahkan no choice.
Lingkungan seperti itu mengundang konsekuensi atau akibat yang
luas, mulai dari rintihan putusan, sampai pada permusuhan terhadap
pemerintah.11
Salah satu pihak tuduhan negatif terhadap birokrasi sepanjang
zaman, gencar sekali, sampai-sampai birokrasi dianggap sebagai
penyakit: red-tape, inefficiency, bureau-pathology. Namun demikian,
seperti telah dikemukakan juga, di pihak lain birokrasi itu" tak
terelakkan, ibarat pepatah : benci tapi sayang, dibenci oleh konsumer
tetapi disayang oleh penguasa. Maka orang pun menulis berbagai
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resep untuk mengurangi dampak atau ekses negatif birokrasi itu.
Misalnya redesigning, re engineering, debirokratisasi, perampingan,
reformasi, banishing, reincarnation, dan sebagainya. Dikhawatirkan,
ada resep yang justru menimbulkan efek sebaliknya yang tidak
dikehendaki, yaitu berbaliknya birokrasi memangsa manusia
penciptanya, atau birokrasi berubah menjadi instrumen yang loyo
karena dikebiri. Oleh karena itu, jika muka buruk, janganlah cermin
yang dibelah. Di samping itu, fungsi kontrol terhadap aktor hams
benar-benar ditegakkan.
Birokrasi itu tak terelakan, dibutuhkan karena di bawah kondisi
lingkungan tertentu, birokrasi mutlak diperlukan guna meningkatkan
efektifitas, efisiensi, dan produktivitas dalam upaya mengejar tujuan
organisasi yang telah ditetapkan dan mengontrol cara-cara
mencapainya.
2.

Konsep Good Governance, Ciri-ciri dan dan Unsur-unsurnya
Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur
negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang
mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan
tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan
pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good
governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah
memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menang
gulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sehingga tercipta
pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods
and services sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.12
Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksa
nakan penyediaan public goods and services disebut governance
/pemerintahan atau kepemerintahan), sedang praktek terbaiknya
disebut good governance (kepemerintahan yang baik). Agar Good
Governance menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen
dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. Good Governance
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yang efektif menuntut adanya alignment (koordinasi) yang baik dan
integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi.
Dengan demikian penerapan konsep Good Governance dalam
penyelenggaraan, kekuasaan pemerintah negara merupakan
tantangan tersendiri.13
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat
utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai
tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. Perlu
diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas
pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan
kapasitas institusi parlemen, serta tersedianya akses yang sama
pada informasi bagi masyarakat luas.
Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi
responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang
bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masingmasing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab
atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep
inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali
(controllable activities) dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali
(uncontrollable activities). Kegiatan-kegiatan yang terkendali meru
pakan kegiatan-kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh
seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benarbenar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak
yang berkewenangan.
Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam, mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.14 Dalam
dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu meru
pakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk memper
tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, telah ditetapkan
TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1988 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai
tindak lanjut TAP MPR tersebut. Sebagai tindak lanjut dari produk
hukum tersebut telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Asas-asas umum
penyelenggaraan negara menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun
1999 meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan
negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas
proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.
Menurut penjelasan undang-undang tersebut, asas akuntabilitas
adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.15
Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue
yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik
dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada
pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan
masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola
lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan
masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu
merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh
pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah
pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
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Dari segi functional aspect : governance dapat ditinjau dari
apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam
upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau sebaliknya?
World Bank memberikan defmisi "the way state power is used in
managing economic and social resources for development of society.
Sementara UNDP mendefinisikan sebagai "the exercise of political,
economic, and administrative authority to manage a nation's affair at
all levels". Oleh karena itu, menurut definisi terakhir ini, governance
mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu economic, political, dan
administrative. Economic governance meliputi proses-proses
pembuatan keputusan (decision-making processes) yang
memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara
penyelenggara ekonomi. Economic governance mempunyai implikasi
terhadap equity', poverty dan quality of life. Political governance
adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi
kebijakan. Administrative governance adalah sistem implementasi
proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari governance meliputi
tiga domain, yaitu state (negara atau pemerintahan), private sector
(sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), yang
sating berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing,
Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan
hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan
pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi
sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok
dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi,
sosial dan politik.16
Negara, sebagai satu unsur governance, didalamnya termasuk
lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor
swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak
diberbagai bidang dan sektor informal lain di pasar. Ada anggapan
bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. Namun
demikian sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karena
sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan

sosial, politik dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang
lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu sendiri.
Sedangkan masyarakat (society) terdiri dari individual maupun
kelompok (baik yang terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi
secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun
tidak formal. Society meliputi lembaga swadaya masyarakat,
organisasi profesi dan lain-lain.'7
Arti good dalam good governance sendiri mengandung dua
pengertian : pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/
kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan
kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional)
kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;
kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan
efisien dalam pelaksanaan, tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan
tersebut. Berdasarkan pengertian ini, good governance berorientasi
pada, yaitu: pertama, orientasi ideal negara.yang diarahkan pada
pencapaian tujuan nasional; kedua, pemerintahan yang berfungsi
secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya
mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada
demokrasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen
konstituennya seperti : legitimacy (apakah pemerintah dipilih dan
mendapat kepercayaan dari rakyatnya, accountability (akuntabilitas),
securing of human right, autonomy and devolution of power, dan
assurance of civilian control. Sedangkan orientasi kedua, tergantung
pada sejauhmana pemerintahan mempunyai kompetensi, dan
sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif
berfungsi secara efektif dan efisien.18
OEGD dan World Bank mensinonimkan good governance
dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan'
bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang
efisien, penghindaran safah alokasi dana investasi yang langka, dan
pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,
menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political
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frameworks bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Sedangkan
UNDP sendiri memberikan definisi good governance sebagai
hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor
swasta dan masyarakat (society). Berdasarkan hal ini UNDP
kemudian mengajukan karakteristik good governance, sebagai
berikut:
a.

b.
c.

d.
e.

f.

g.

h.

Participation. Setiap warganegara mempunyai suara dalampembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui
intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan
berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa
pandang bulu, terutama hukum hak asasi manusia.
Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan
arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi
secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membu
tuhkan. Informasi harus dapaf dipahami dan dapat dimonitor.
Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus
mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
Consensus orientation. Good governance menjadi perantara
kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik
bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakankebijakan maupun prosedur-prosedur.
Equity. Semua warganegara, baik laki-laki maupun perempuan,
mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga
kesejahteraan mereka.
Effectiveness and efficiency. Proses-proses dan lembagalembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digaris
kan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik
mungkin.
Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan,
sektor swasta dan masyarakat (civil sociaty) bertanggungjawab
kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas

/'.

j.

ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat,
apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau
eksternal organisasi.
Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai
perspektif good governance dan pengembangan manusia yang
luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan
untuk pembangunan semacam ini.
Sosial Justice Prinsip kesetaraan dan keadilan bagi setiap
masyarakat.20

Kesembilan karakteristik tersebut di atas saling memperkuat dan
tidak dapat berdiri sendiri.
Atas dasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wujud
good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara
yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan
menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domaindomain negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Oleh karena
good governance meliputi sistem administrasi negara, maka upaya
mewujudkan good governance juga merupakan upaya melakukari
penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada
suatu negara secara menyeluruh.
Jika dilihat dari ketiga domain dalam governance, tampaknya
domain state menjadi domain yang paling memegang peranan
penting dalam mewujudkan good governance karena fungsi
pengaturan yang memfasilitasi domain sektor dunia usaha swasta
dan masyarakat (society), serta fungsi administratif penyelenggaraan
pemerintahan melekat pada domain ini. Peran pemerintah melalui
kebijakan-kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi
terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpanganpenyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Oleh
karena itu, upaya-upaya perwujudan ke-arah good governance dapat
dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyeleng
garaan negara dan bersamaan dengan itu dilakukan upaya
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pembenahan penyelenggara pemerintahan sehingga dapat terwujud
good government.22
Dari aspek pemerintahan (government), good governance dapat
dilihat melalui aspek-aspek :23
1. Hukum/Kebijakan Hukum/kebijakan ditujukan pada perlindungan
kebebasan sosial, politik dan ekonomi.
2. Administrative competence and transparency. Kemampuan
membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara
efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi,
penciptaan disiplin dan model administratif, keterbukaan
informasi.
3. Desentralisasi. Desentralisasi regional dan dekonsentrasi
didalam departemen.
4. Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme
pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain
dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah
dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.
Adapun ciri-ciri dari good governance dalam sistem
pemerintahan yang demokrasi. Secara umum dapat dikatakan
bahwa governance merujuk kepada kualitas hubungan antara
pemerintah dan warganya yang hams dilayani dan dilindungi oleh
pemerintah. Good governance merujuk kepada proses pengelolaan,
melalui pelibatan seluruh stake-holders, seluruh aspek kehidupan
sosial, ekonomi dan politik dari suatu negara dan dalam
pemanfaatan sumber daya alam, keuangan, dan sumber daya
manusia untuk kepentingan masyarakat atas dasar prinsip-prinsip
keadilan, fairness, equity, efficiency, transparansi dan akuntabilitas.
Konsep governance telah menjadi trend global yang akan
menggeser konsep tradisional dari pemerintahan yang melibatkan
seluruh sektor dalam masyarakat termasuk dunia swasta. Peran
unilateral dari pemerintahan oleh pemerintah beralih kepada konsep
multilateral dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a.

Interaksi
Akan mencakup tiga partner yaitu; pemerintah, swasta dan
masyarakat dengan model-model pemerintahan (governing
models); co-managing, co-steering, and co-guiding of actors
dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi.

b.

Komunikasi
Dalam proses governance melibatkan jaringan multi-sistem
(pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinerji
untuk menghasilkan output yang berkualitas.

c.

Self Enforcing Processes
Sistem pemerintahan mandiri (self governing) adalah kunci
untuk mengatasi kekacauan dalam kondisi perubahan
lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Self
governance akan menyumbang kepada tumbuhnya partisipasi
dan menunjang pertumbuhan bersandar atas kemampuan diri
sendiri dari masyarakat untuk berkreasi dan menciptakan
stabilitas, menciptakan kemerdekaan diantara saling ketergan
tungan, menciptakan partisipasi secara demokratis dan
tanggungjawab berwarganegara diantara warga negara.

d.

Balance of Forces
Konsep governance akan menciptakan dinamika, kesatuan
dalam kompleksitas, harmoni dan kerjasama untuk menciptakan
siistainable development, peace and justice, dan kesempatan
berusaha dalam semua sektor yang ada dalam masyarakat.

e.

In terdependence
Governance menciptakan saling ketergantungan yang dinamis
antara pemerintah, swasta dan masyarakat melalui kordinasi,
fasilitasi dan peningkatan proses governance.25

Adapun unsur-unsur good governance meliputi r6
a.

Adanya perbedaan antar individu, antar organisasi, antara
regional, nasional dan kelembagaan-kelembagaan;
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b.
c.
d.

e.

f.

Adanya interaksi antar aktor dalam proses governance;
Rationalisasi peran pemerintah;
Memberdayakan individu, masyarakat, citizen, dan swasta untuk
melakukan peran baru dan tanggungjawab dalam proses
pemerintahan;
Terciptanya sinerji antara swasta dengan pemerintah, antara
pemerintah dengan masyarakat dan antara formal governance
and informal self-governance;
Pembangunan kapasitas yang memerlukan pengembangan
sumber daya manusia, meningkatkan kebijakan dan adminis
trasi fiskal, membangun kemitraan untuk menumbuhkan
ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dari tataran di atas maka governance dalam abad ke 23 akan
ditandai oleh:
Kompleksitas antara sentralisasi dengan desentralisasi,
Persatuan dan perbedaan;
Kemitraan dan kepemimpinan negara;
Co-steering dan Co-guiding;
National - Global - Local partnership;
Adanya network vertikal, borisontal dan kompleks antara citizen
dengan institutions;
Meningkatnya inter-dependensi;
Sinerji antara aspirasi masyarakat dan pemerintah kedalam
program yang tidak birokratis;
Terjadinya pertukaran informasi, konsultasi, interaksi dan
kolaborasi.
Sedangkan pada sisi lain dikatakan bahwa dalam menjalankan
good governance yang baik, maka harus adanya semacam Capacity
Development of Governance (CDG) dengan menitikberatkan kepada
hal-hal sebagai berikut :28

a.

Kemampuan Menghadapi Perubahan
Isu demokrasi dan isu governance menjadi tema pokok setelah
berakhirnya era perang dingin. Tuntutan akan akuntabilitas
politik, kemerdekaan berserikat, peningkatan peranan hukum,
transparansi birokrasi dan penghormatan pada hak asasi
manusia menjadi isu sentral dunia. Pada waktu yang bersamaan
terjadi peningfcatan kriminalitas, ketegangan etnis, kerusuhan
sosial, ketidak percayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga
pemerintahan menjadi sangat phenomenal. Untuk itu diperlukan
pemberdayaan governance dalam menghadapi isu-isu pokok
tersebut,

b.

Perubahan Paradigma Manajemen Pemerintahan
Untuk menghadapi berbagai perubahan tersebut, negara-negara
berkembang telah dituntut untuk merubah paradigma mana
jemen pemerintahannya agar akomodatif dengan perubahan
tersebut melalui pengurangan peran dan besaran pemerintah,
perabahan dalam pelayanan masyarakat, privatisasi, desentra
lisasi, deregulasi, meningkatkan hubungan antara pemerintah
dengan masyarakat, dan membentuk kemitraan antara
pemerintah, swasta dan masyarakat, Perubahan manajemen
pemerintahan tersebut memerlukan adanya pemberdayaan
seluruh stakeholders yang terlibat dalam proses governance.

c.

Perubahan Dalam Distribusi Kewenangan
Telah terjadi perubahan distribusi kewenangan yang tadinya
menumpuk di Pusat untuk di desentralisasikan kepada Daerah,
masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan masyarakat
atau politik yang tumbuh dengan subur akhir-akhir ini. Untuk
itu perlu adanya pemberdayaan baik pemerintah maupun
masyarakat terhadap perubahan kewenangan tersebut.

d.

Pemahaman Capacity Development Capacity development
adalah suatu proses dalam mana individu, organisasi, lembaga
dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara
525

individual maupun kolektip untuk menjalankan fungsinya, meme
cahkan permasalahan dan mencapai tujuannya. Termasuk
dalam konteks ini adalah peningkatan peranan dan sustainabilitas kemampuan dari individu, organisasi dan masyarakat.
e.

Aspek-aspek Yang Menjadi Obyek Capacity Development

Ada beberapa aspek yang menjadi obyek peningkatan kapasitas
yaitu :29
1)

Individual; peningkatan kemampuan pendidikan, on the job
training, ketrampilan untuk menyelesaikan pekerjaan dan peme
cahan masalah. Setiap individu harus mampu berpartisipasi
dalam pembuatan keputusan dan mempunyai pemahaman
tentang peran dan fungsinya. Mereka harus mempunyai gaji,
tunjangan dan tanggungjawab yang jelas.

2)

Entity; individu yang sudah dilatih harus mempunyai akses ke
pembiayaan, informasi, teknologi, prasarana dan sumbersumber lainnya. Ini berarti yang bersangkutan bekerja untuk
atau dalam suatu entitas organisasi dengan misi, fungsi dan
resources yang jelas seperti organisasi pemerintah, perusahaan
swasta atau NGO atau kelompok-kelompok informal.

3)

Inter-relationships between entities', peningkatan hubungan
antar organisasi sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan
tertentu.

4)

Enabling Environment; agar peningkatan kapasitas individu,
entitas dan sistem dapat optimal diperlukan adanya lingkungan
yang kondusif untuk peningkatan kemampuan tersebut. Ada
empat isu yang perlu diperhatikan dalam penciptaan lingkungan
yang kondusif tersebut, yaitu :
a)

Kelembagaan; menyangkut pengembangan kebijakan,
dasar hukum, kemampuan dan kemauan untuk melakukan
reformasi, distribusi kewenangan dan sebagainya;

b)

Sosial politik; visi masyarakat, tata nilai dan standard,

c)

d)

f

proses demokrasi, hubungan kewenangan, manajemen
konflik, peranan wanita, keamanan dan sebagainya;
Ekonomi; kebijakan fiskal dan moneter yang baik, distribusi
sumber daya dan aset yang adil, teknologi dan manajemen
hutang;
Natural Resource Management and Environment; penting
nya sumber daya alam, dan pengelolaan lingkungan yang
berkelanjutan.
Sustainable Capacity Development

Suatu program akan kondusif terhadap pengembangan kappasitas yang berkelanjutan kalau :30
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Responsif; terhadap kebutuhan orang dan stake-holders;
Participatory; orang yang terkena dampak suatu kebijakan,
harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut;
Transparent; adanya informasi yang has atas suatu program;
Equitable; adanya akses yang sama bagi setiap orang terhadap
kesempatan dan aset;
Accountable; pengambilan keputusan oleh pemerintah, sektor
swasta dan" masyarakat harus akauntabel kepada masyarakat
umum (publik) dan seluruh stakeholders;
Consensus Oriented; perbedaan kepentingan dimusyawarahkan
untuk menciptakan kepentingan untuk orang banyak.
Efective and efficient; adanya pemanfaatan yang optimal dari
resources.

D. Tanggapan Penulis
Penerapan terhadap prinsip-prinsip Good Governance dalam
mekanisme pemerintahan saat ini, adalah merupakan suatu perwujudan
pelaksanaan demokrasi.
Dalam suatu negara yang demokrasi pelaksanaan pemerintahannya
harus dihadapkan pada ketentuan yang dikeluarkan oleh UNDP dan telah
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diaplikasikan ke dalam Hukum Indonesia berupa TAP MPR, Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999.
Sebenarnya prinsip Good Governance ini telah ada dan cukup lama
berkembang di negara-negara Asia tidak terkecuali Indonesia, namun
prinsip ini seakan tidak berkembang karena adanya intervensi dari
pemerintah, dalam hal ini pemerintah di bawah pimpinan rezim Orde
Baru.
Sejak rezim Orde Baru dan dilanjutkan dengan rezim Reformasi
sekarang telah berupaya untuk melakukan perubahan pada sebagian
besar tatanan kehidupan baik dari sistem kepemerintahan, maupun pada
sistem ketatanegaraan.
Era reformasi saat ini telah membawa pemerintah untuk dapat
menjalankan suatu mekanisme yang transparan, sehingga dapat
membawa negara ini pada satu sistem pemerintahan yang bebas dari
korupsi, kolosi dan nepotisme.
Sebagaimana diketahui bahwa Good Governance agar dapat ber
jalan sebagaimana diharapkan, maka para pemimpin dalam menjalankan
tugas dan kewajiban dapat melaksanakannya dengan prinsip-prinsip yang
disepakati.
E.

Penutup
Konsep Good Governance berlaku untuk semua jenjang
pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.
Konsep Good Governance secara eksplisit maupun implisit telah masuk
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1999.
Dengan demikian mau tidak mau, atau suka tidak suka, mampu atau
tidak mampu, di dalam melaksanakan Otonomi Daerah, Pemerintah
Daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance,
karena prinsip tersebut telah menjadi paradigma bam di dalam
penyelenggaraan kepemerintahan yang digunakan secara universal,
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masyarakat daerah yang telah memahami konsep good governance
secara, politis maupun moral akan mendesak Pemerintahan Daerahnya
untuk menjalankan prinsip tersebut. Pada sisi lain, Pemerintah Pusat
memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan konsep good governance
kepada seluruh jajaran pemerintahan, karena konsep tersebut menjadi
salah satu ukuran keberhasilan birokrasi pemerintahan sebagaimana
tercermin indeks good government.
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PERGESERAN POLITIK HUKUM PIDANA
DI INDONESIA
Oleh :
Sri Mulyani, S.H.

A.

Latar Belakang
Hukum Pidana yang merupakan Hukum Positif, yang sampai saat ini
masih berlaku di Indonesia, dalam sejarah maupun politik hukum pidana
banyak mengalami pergeseran yaitu dari Konvensional ke arah Modern.
Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
terlebih lagi dengan lahirnya era reformasi dan masyarakat pengetahuan
(knowledge society), ditandai dengan globalisasi teknologi elektronik yang
berinfrastruktur information superhighway (popular dengan nama internet)
telah menguasai seluruh kehidupan manusia.
Dalam mengantisipasi fenomena-fenomena internasional yang
diakibatkan oleh teknologi informasi tersebut, maka bagi bangsa
Indonesia yang memperoleh peluang baru dan positif, sangatlah penting
untuk memahami dan menguasai dunia teknologi informasi dimaksud
dengan berbagai macam sarananya yang perkembangannya dari hari ke
hari sukar diprediksi (unpredictable) karena cepatnya mengalami
perubahan dan perkembangan.
Keberadaan hukum yang fasilitatif, merupakan keharusan yang tidak
dapat ditawar-tawar lagi untuk mengatasi cepatnya perkembangan media
elektronik, terutama yang berkaitan dengan hukum kontrak, hukum
kejahatan, hukum pembuktian dan aspek-aspek hukum lainnya yang
pengaturannya dianggap telah ketinggalan jaman dan sudah tidak
memadai lagi, sehingga perlu pembaruan hukum di segala bidang,
termasuk hukum pidana sebagaimana telah disinggung di atas, tetapi
tidak terbatas hanya pada bidang pidana saja tetapi hukum yang lain,
dengan harapan nantinya dapat mengantisipasi kemajuan teknologi yang
terjadi di dunia.
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Pembaruan hukum di Indonesia baik materiil maupun hukum formil.
Dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan hukum yang sangat luas,
apalagi kalau melibatkan dan menyesuaikan dengan media maya,
misalnya untuk komunikasi, kontrak-kontrak, perdagangan dan dalam
dunia kejahatan cyber.
Di Indonesia pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah
dimulai lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, namun demikian
sampai saat ini kitab yang dimaksud belum kunjung selesai. Hal ini
disebabkan antara lain adalah:
Adanya perdebatan yang sengit di antara para pakar di bidang
hukum pidana untuk memasukkan tindak pidana baru, misalnya (santet),
perzinaan, terorisme, oral sex, marxisme ke dalam KUHP.
Selanjutnya menurut Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia,
Yusril Ihza Mahendra, bahwa sumber-sumber yang dipakai untuk
menambal sekaligus memperbaiki hukum nasional itu tidak hanya KUHP
lama, yang berasal dari Wetboek van Strafrecht di jaman Belanda saja,
melainkan juga diambil dari hukum adat, hukum islam, dan konvensi
internasional. Sehingga sangat masuk akal bila revisi atas KUHP tersebut
terdapat tindak pidana baru, lengkap dengan bab-bab baru yang meliputi
pasal-pasal yang mengatur hukuman atas kejahatan-kejahatan tersebut,
hal yang demikian itulah antara lain yang menyebabkan bahwa tidak
mudah untuk membuat sebuah kitab undang-undang yang mencakup
seluruh kepentingan rakyat banyak, selain memerlukan waktu yang lama
dan biaya yang sangat banyak.
B.

PERMASALAHAN
Kenyataan menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia dan yang masih
menjadi salah satu hukum positif, sudah sangat ketinggalan dan tidak
dapat lagi untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang timbul yang
telah mempergunakan alat canggih, yang perlu diantisipasi yang dalam
perkembnagannya sukar untuk diprediksi. Sehingga sangat diperlukan
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pembaruan hukum khususnya hukum pidana yang tadinya bersifat
konvensional menjadi hukum pidana yang modern yang dapat
mengantisipasi dan menampung kejahatan-kejahatan yang timbul seperti
saat ini yang mempergunakan alat canggih atau modern yang dikenal
dengan Cyber Crime.
C.

MAKSUD DAN TUJUAN
Tulisan ini dimaksudkan untuk menambah referensi dalam tulisantulisan ilmiah yang telah ada untuk menambah wawasan bagi mahasiswa
maupun para pemerhati masalah-masalah hukum pidana pada umumnya.
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan
sumbangan pemikiran maupun solusinya, bagaimana untuk
mengantisipasi tentang kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan dengan
mempergunakan peralatan canggih yang belum atau tidak diatur oleh
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. METODOLOGI
Dalam tulisan ini penulis menggunakan studi normatif dengan
membaca buku dari sejumlah literature, kamus, pendapat para pakar,
yang merupakan studi penjajakan yang dimaksudkan untuk mendapatkan
gambaran umum tentang bagaimana hukum pidana saat ini dan masa
yang akan datang.
Sedangkan metodologi yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah
diskriptif yang maksudnya adalah untuk mengadakan eksplorasi dan
klasifikasi dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkena
an dengan masalah dan unit yang dibahas dengan pendekatan kualitatif.
E.

PEMBAHASAN
Dalam hal ini akan dibahas Hukum Pidana Yang Konvensional yang
meliputi antara lain, sejarah hukum pidana, hukum pidana, tujuan hukum
pidana dan asas hukum pidana dan bagaimana hukum pidana yang dapat
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mengantisipasi terhadap kejahatan-kejahatan yang canggih atau Cyber
Crime.
I.

Tujuan Hukum Pidana
Bahwa Hukum Pidana yang dipakai di Indonesia ini adalah
merupakan pengganti dari Bahasa Belanda yang sesungguhnya
yaitu: STRAFRECHT.
Sebenarnya arti dari suatu istilah tidaklah penting, yang lebih penting
dalam hal ini adalah pengertian sesuatu istilah. Oleh karena
pengertian ini sering ditetapkan untuk memperbedakannya dari
istilah lain, dengan tidak begitu mementingkan arti kata.
“Hukum Pidana adalah Peraturan Hukum mengenai Pidana.Kata
Pidana berarti hal yang di "Pidanakan" yaitu yang oleh instansi yang
berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang
tidak sehari-hari dilimpahkan", demikian menurut Prof. Dr. Wiryono
Projodikoro, M.A.
Selanjutnya Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, M.A. dalam bukunya
yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, pada halaman
18, menyatakan, diantara para sarjana berpendapat bahwa tujuan
hukum adalah:
a.

Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan
kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun
secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan
kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan.

b.

Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah
menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang
yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana, (1975, hal
7) menyatakan bahwa Hukum Pidana menyebutkan perbuatan apa
yang dapat dikenakan hukuman (pidana) dan macam-macam
hukuman yang dapat dijatuhkan. Pidana adalah penderitaan yang
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sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan
yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
Kemudian Prof. Mulyanto, S.H dalam bukunya Asas-asas
Hukum Pidana menyatakan bahwa:
Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang
berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturanaturan untuk:
1.

Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi
yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar
larangan tersebut.

2.

Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dirancamkan.

3.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah
melanggar larangan tersebut.

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan antara lain bahwa,
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku
disuatu Negara, yang biasanya ada 2 (dua) jenis yaitu hukum public
dan hukum privat, dan hukum pidanan ini digolongkan kepada
hukum public, yaitu mengatur hubungan antara negara dan
perseorangan atau mengatur kepentingan umum.
Sedangkan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam
dengan pidana adalah perbuatan pidana yang bersifat bertentangan
dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, adalah
perbuatan yang (melanggar) melawan hukum yang merugikan
masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan
terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.
Akan tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau
merugikan masyarakat diberi sanksi pidana, agar perbuatan tersebut
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memenuhi unsur-unsur yang dapat dikategorikan kepada perbuatan
melawan hukum, hukum yang mana yang ditentukan sebagai
perbuatan pidana, hal ini adalah masuk kebijaksanaan pemerintah
yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.
II.

Asas-Asas Hukum Pidana
Asas hukum adalah dasar normatif pembentukan hukum; tanpa
asas hukum, hukum positif tak memiliki makna apa-apa, dan
kehilangan watak normatifnya, sedang pada gilirannya asas hukum
membutuhkan bentuk yuridis untuk menjadi aturan hukum positif.
Asas hukum adalah konsep-konsep pembimbing bagi pemben
tukan hukum, yang dalam proses pembentukan hukum dijabarkan
lebih lanjut dan dikonkritkan.
Untuk mendapatkan definisi dari asas hukum merupakan suatu
usaha yang sangat cukup sulit, sehingga menurut Eikema Hommes
saya berpendapat bahwa yang kita maksudkan dengan asas hukum
adalah pangkal tolak dan daya dorong normative bagi proses
dinamik pembentukan hukum, yang tak terjangkau oleh segala
pengaruh dari luar dirinya.
Asas-asas hukum mempunyai peranan penting dalam pene
muan hukum, apakah penemuan hukum akan dipandang sebagai
proses atau produk, asas-asas hukum akan selalu muncul sebagai
fenomena penting. Oleh karena itu harus diakui bahwa asas-asas
hukum mengambil tempat sentral dalam hukum positif.
Kemudian menurut Roeslan Saleh ada 3(tiga) cirri asas hukum
antara lain:
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1.

Pertama-tama dia menunjukkan bahwa asas hukum adalah dari
sistem hukum, oleh karena dia adalah pikiran-pikiran dasar dari
sistem hukum;

2.

Selanjutnya, dia menunjukkan bahwa asas-asas hukum bersifat
lebih umum dari pada ketentuan undang-undang dan

keputusan-keputusan hukum, oleh karena ketentuan undangundang dan keputusan-keputusan hukum adalah penjabaran
dari asas-asas hukum;
3.

Akhirnya, definisi ini menunjukkan bahwa beberapa asas hukum
berada sebagai dasar dari sistem hukum; beberapa lagi
dibelakangnya, jadi diluar sistem hukum itu sendiri,
sesungguhnya demikian mempunyai pengaruh terhadap sistem
hukum tersebut.

Selanjutnya dinyatakan bahwa asas-asas hukum adalah pikiranpikiran dasar yang menjadi fundamen dari suatu sistem hukum,
walaupun tidak seluruhnya masuk ke dalamnya. Rumusan ini berlaku
pula bagi Hukum Pidana.
Dalam Hukum Pidana ada beberapa asas:
1.

Asas dalam hukum Pidana Materiil
a. Asas legalitas;
b. Asas tidak berlaku surut suatu aturan perundang-undangan
pidana;
c. Asas kesamaan dalam penuntutan dan pemidanaan;
d. Asas larangan digunakan analogi dalam menentukan
adanya tindak pidana;
e. Asas hukum tertulis dan dikodifikasikan dengan kecualian
masih dimungkinkan asas hukum tidak tertulis dengan
syarat-syarat tertentu;
f. Asas wilayah (territorial)
g. Asas perlindungan (nasional pasif)
h. Asas personal (nasional aktif)
i. Asas universal;
j. Asas kejahatan rangkap, kecuali bagi tindak pidana
terhadap keamanan Negara Indonesia;
k. Asas pembatasan berlakunya hukum pidana oleh hukum
internasional yang diakui;
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l.

Asas pemisahan antara tindak pidana dan pertanggung
jawaban pidana;
m. Asas sifat melawan hukum materiil;
n. Asas tiada pidana tanpa kesalahan;
o. Asas pertanggungjawaban pidana korporasi;
p. Asas yang menentukan bahwa dalam hal tertentu sese
orang juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain
(vicarious liability);
q. Asas pemidanaan yang tidak dimaksudkan untuk mende
ritakan manusia dan merendahkan martabat manusia;
r. Asas pidana mati, sebagai pidana pokok yang bersifat
khusus;
s. Asas keseimbangan dan perikemanusiaan serta pembi
naan dalam pemidanaan;
t. Asas penghapusan penggolongan tindak pidana dalam
kejahatan dan pelanggaran;
u. Asas individual dalam pemidanaan;
v. Asas kumulasi dalam pengancaman dan penjatuhan
pidana;
w. Asas ancaman pidana denda yang bersifat progresif;
Asas-asas dalam hukum acara pidana
a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
b. Asas praduga tak bersalah;
c. Asas opportunitas;
d. Asas pemeriksaan terbuka dengan pengecualian;
e. Asas perlakuan sama di depan persidangan;
f. Asas perlakuan sama di muka hukum;
g. Asas pemeriksaan langsung dan lisan;
h. Asas memperoleh bantuan hukum dalam semua tingkat
pemeriksaan;
i. Asas pembatasan lama waktunya penangkapan dan
penahanan;

j.
k.
l.

Asas peringanan jenis penahanan;
Asas “equal of arms”;
Asas penggabungan perkara perdata dan pidana yang
berhubungan dengan tuntutan ganti rugi;
m. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakantindakan tidak sah oleh penegak hukum.

III. Sejarah Hukum Pidana
Sudah bukan merupakan rahasia umum bahwa, Negara
Republik Indonesia sebelum memperoleh kemerdekaannya, oleh
karena dijajah Pemerintah Hindia Belanda dalam waktu yang
berlarut-larut, selama Pemerintah Hindia Belanda tersebut maka di
bidang Hukum Pidana terdapat dualism peraturan hukum pidana.
Untuk orang Eropah berlaku Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) tersendiri, yang dimuat dalam Firman Raja Belanda
tanggal 10 Pebruari 1866 dengan Staatsblad 1866 No. 55 yang mulai
berlaku tanggal 1 Januari 1867. Sedangkan untuk orang Indonesia
dan Timur Asing lainnya berlaku pula Hukum Pidana yang dimuat
dalam Staatsblad 1872 No.85 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari
1873. Kedua Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia itu, baik untuk
orang Eropa maupun untuk orang Indonesia dan Timur Asing, adalah
merupakan salinan dari Kodifikasi Perancis yang oleh Napoleon
dinyatakan berlaku di Negara Belanda sewaktu Negara tersebut
ditaklukan oleh Napoleon. Kemudian pada tahun 1886 barulah mulai
berlaku di Negara Belanda KUHP baru yang bersifat Nasional yang
sebagian besar mencontoh KUHP Jerman.
Dualisme Hukum Pidana di Indonesia baru dapat diakhiri
dengan terbentuknya KUHP yang baru yaitu, “WETBOEK VAN
SRAFRECHT VOOR NEDERLADSH INDIE” dengan firman Raja
Belanda tanggal 15 Nopember 1915, yang mulai berlaku 1 Januari
1918 dan sekaligus menggantikan kedua Hukum Pidana yang
berlaku sebelumnya.
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Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, pada
pasal 2 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, dan pasal 1
Peraturan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 1945
yang bunyinya hampir bersamaan.
Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Segala
Badan Negara dan peraturan yang masih langsung berlaku selama
belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini”.
Sedangkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tanggal 10
Oktober 1945 adalah:
“Segala Badan-badan Negara dan Peraturan-peraturan yang ada
sampai berdirinya Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus
1945 sebelum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undangundang Dasar”.
Dari bunyi kedua pasal diatas dapat disimpulkan antara lain sebagai
berikut:
Bahwa segala peraturan-peraturan yang pernah berlaku sebelum
berdirinya Republik Indonesia baik yang berlaku selama Pemerintah
Jepang, menurut pasal 2 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar
1945 dan pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia tanggal 10
Oktober 1945, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang Dasar.
Tetapi dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 dalam
pasal 1 yang menyatakan :
Bahwa Peraturan Hukum Pidana yang berlaku sekarang adalah,
peraturan hukum pidana yang telah ada sebelum atau sampai
tanggal 8 Maret 1942, yakni, pada waktu pemerintah Hindia Belanda
menyerah pada Jepang.
Jadi berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1946
tersebut diatas bahwa Hukum Pidana yang berlaku di Negara
Republik Indonesia sekarang adalah Hukum Pidana yang berlaku

semasa Pemerintah Hindia Belanda dan tidak termasuk peraturan
Hukum Pidana yang dibuat oleh Pemerintah pendudukan Jepang.
Sedangkan pasal-pasal yang berikutnya ditegaskan bahwa:
1.

Nama Hukum Pidana WETBOEK VAN STRAFREHT VOOR
NEDERLANDSH INDIE diubah menjadi WETBOEK VAN
STRAFRECHT (W.V.S).

2.

Undang-undang tersebut dapat juga disebut kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP).

3.

Bahwa pasal-pasal tertentu dari KUHP diubah/dicabut, sehingga
oleh Undang-undang No.73 tahun 1958, ditambahkan pasalpasal 52a; 142a; 154a;
Oleh Undang-undang No. 1 tahun 1960 pasal 359; 360;
188 diganti.
Undang-undang No. 16 Prp tahun 1960 mengadakan
perubahan beberapa pasal dari KUHP.
Kata-kata Rp.25; (Vijf twentig gulden); dalam pasal 364;
373; 384; dan 470 ayat 1 diubah menjadi Rp.250;

Namun demikian Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang
sudah berlaku sejak Indonesia Merdeka, sampai saat ini belum
mengalami perubahan, karena tidak mudah untuk membuat suatu
Kitab Undang-undang seperti yang telah penulis sebutkan terdahulu
dalam tulisan ini, sehingga sudah waktunya untuk mengadakan
pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari yang
konvensional kearah modern.
IV. Kejahatan Modern
Pergeseran politik hukum pidana dari konvensional kearah
modern, harus disadari oleh pemerintah sebagai pembuat undangundang untuk mengantisipasi langkah yang harus diambil dalam
menyikapi tindak pidana yang tidak lagi umum sifatnya, melainkan
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kejahatan yang mempunyai tipikal dan khas sifatnya. Pergeseran
tersebut ditandai dengan modus operandi yang dilakukan secara
acak (random) dan bersifat nomaden (berpindah-pindah).
Perkembangan modus kejahatan modern tidak dapat lagi dijangkau
oleh Peraturan perundang-undangan kita yang masih banyak
menggunakan produk colonial, karena hanya menjangkau tindak
pidana konvensional yang umum.
Politik pemerintah pun telah banyak dipengaruhi oleh berkem
bangnya kejahatan-kejahatan modern yang terjadi diseluruh dunia.
Akan tetapi pemerintah pun telah banyak mensahkan undangundang yang bersifat khusus, misalnya:
1.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan
perpu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme
menjadi, undang-undang.

2.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang.

3.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Tindak
Pidana Perbankan.

Tindak Pidana tersebut sangat berpengaruh besar terhadap
stabilitas politik dan keamanan Negara serta perekonomian Negara
serat perekonomian Negara, bahkan ikut pula mempengaruhi
hubungan diplomatik dengan Negara-negara lain.
Pelaku tindak pidana tidak lagi menggunakan ilmu pengetahuan
dan teknologi modern yang disalahgunakan untuk kejahatan yang
terorganisir dan mempunyai skema perencanaan yang matang serat
berskala internasional.
Lahirnya undang-undang Terorisme, membuktikan bahwa
kejahatan yang masuk dalam lingkup tindak pidana khusus telah
menuntut pergeseran politik hukum pidana, dalam hal ini merupakan

Policy yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat undangundang, dalam menyikapi sekaligus mengantisipasi perkembangan
tindak pidana. Bahkan kebijakan yang menyangkut tindak pidana
terorisme merupakan pergeseran dan perkembangan yang bersifat
global yang tidak lepas dari perhatian “tekanan dan tuntutan" publik
dari dunia internasional.
Tindak pidana bukan saja menjadi tanggung jawab dari masingmasing Negara, akan tetapi merupakan tanggung jawab dunia.
Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir dan
pada umumnya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
hanya dikuasai oleh orang-orang yang khusus terlatih dan dilatih
untuk melakukan kejahatan tersebut.
Selain itu, pergeseran dan perkembangan lingkup hukum pidana
dibuktikan dengan terjadinya kejahatan-kejahatan Perbankan dengan
segala modus operandinya telah berkembang dari bentuk
konvensional ke bentuk modern yang terorganisir. Hal ini merupakan
ancaman besar bagi pemerintah ditengah-tengah kondisi perekono
mian yang fluktuatif dan mendorong pemerintah untuk menyikapinya,
baik secara hukum dan politik.
Berbagai macam kejahatan perbankan beserta bentuk modus
operandinya seperti penyalahgunaan Kartu Kredit, Pemalsuan Cek,
Pemalsuan Bilyet Giro, Pemalsuan Telex Transfer Bank, Inkaso
Bankers Draft Fiftif, Transfer/transaksi via telepon palsu,
Unauthorized Tranfer Uang, Pemalsuan Aplikasi Telex Transfer,
Pemberian fasilitas kredit diluar prosedur, 'Bank Garansi Palsu dan
lain-lain, merupakan perkembangan dari "Fraud and Crime" yang
terjadi di seluruh dunia. Aktivitas komersial melalui dunia maya yang
memungkinkan transaksi global secara elektronik juga sangat
berpotensi memberikan peluang terjadinya kejahatan perbankan
dengan menggunakan kecanggihan teknologi komputer dan bahkan
sulit untuk dideteksi.
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Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah
mempersempit jarak dan waktu tentunya menimbulk'an efek risiko
yang hams diperhitungkan dengan cermat oleh dunia hukum, in casu
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan (Policy Maker).
Hukum Pidana dengan sendirinya terbawa kedalam arus
pergeseran yang menuntut untuk-dibentuknya peraturan-peraturan
yang bersifat khusus yang mengatur permasalahan yang
sebelumnya tidak-terjangkau oleh Peraturan Perundang-undangan
kita yang tidak dapat mengakomodir lingkup kajahatan-kejahatan
seperti dimaksud
Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Aparat Kepolisian
Republik Indonesia pun tidak mau ketinggalan dalam mengikuti
perkembangan dan pergeseran lingkup hukum pidana tersebut,
misalnya Polda Metro laya saat ini mempunyai satuan yang berada
dibawah Direktorat Kriminal Khusus dalam menangani masalah
Fismondev (Fiskal, Moneter dan Devisa), termasuk menangani
kejahatan dunia maya (Cyber Crime).
Segala bentuk inovasi teknologi (termasuk kemajuan komuni
kasi) dalam operasional perbankan memang membuat segalanya
menjadi lebih mudah, cepat dan praktis, namun demikian mau tidak
mau akan menimbulkan efek berupa risiko yang senantiasa harus
diwaspadai, yaitu penyalahgunaan fasilitas dan teknologi tersebut.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan, merupakan perangkat peraturan perundang-undangan
yang kita miliki untuk menyikapi hal tersebut. Begitu juga dengan
lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah
diubah dengan undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian
Uang (Money Laundring), hal ini juga merupakan langkah antisipasif
dari pemerintah dalam hal menyikapi kejahatan perbankan yang
telah berkembang dengan pesat..

Pergeseran dan perkembangan hukum pidana dan lahirnya
Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus tersebut tidak
dapat terlepas dari asas hukum pidana itu sendiri, yaitu "Nulla Poena
Siene Legi Poenali", yang bearti bahwa Tiada yang dapat dihukum
kecuali ada kesalahan, dan kesalahan tersebut harus disebutkan
atau dicantumkan terlebih dahulu di dalam undang-undang. Bahwa
penafsiran secara analogis dalam hukum pidana tidak diperboleh
kan, hal ini dikarenakan asas-asas tersebut untuk menjamin
kepastian hukum agar jangan sampai terjadi orang yang dijatuhi
hukuman dengan alasan melakukan suatu perbuatan, padahal
perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang dilarang dan diancam
hukuman dengan undang-undang.
Asas dari ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP tak lain adalah
bertujuan melarang orang menggunakan analogi di dalam lapangan
hukum pidana, yang akan mambuat suatu perbuatan yang seharus
nya tidak dapat dihukum akhirnya menjadi dihukum.
F.

Kesimpulan
Pada bagian akhir dari tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
Bahwa dalam politik hukum pidana telah terjadi pergeseran dan
perkembangan yang sangat signifikan terutama dari kejahatan yang
sifatnya konvensional kearah kajahatan yang modern.
Hal ini akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
menyebabkan dunia tanpa batas, hal ini tak lepas dari perkembangan
media elektronik, terutama yang berkaitan dengan kejahatan (Cyber
Crime). Kenyataan menunjukkan bahwa KUHP sudah sangat ketinggalan
jaman, sehingga dipandang perlu untuk melakukan perubahan hukum
(khususnya dalam hukum pidana).
Kejahatan yang tadinya biasa-biasa saja, dengan adanya peralatan
yang canggih, mengakibatkan berkembangnya pula kejahatan yang
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mempergunakan kecanggihan teknologi seperti komputer, internet,
faksimili, dan sebagainya.
Tetapi dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan (policy
maker) juga telah berusaha untuk mengantisipasinya dengan membuat
beberapa undang-undang misalnya, Undang-undang tentang Anti
terorisme, Undang-undang tentang Money Laundring, Undang-undang
tentang Perbankan dan sebagainya, meskipun hal ini tidak
menghapuskan atau meniadakan kejahatan dimaksud, tetapi paling tidak
diharapkan untuk dapat meminimalisir atau bahkan kalau mungkin dapat
membatasinya.
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ASPEK HUKUM PEMBERIAN SUBSIDI
OLEH NEGARA DALAM LALULINTAS
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Oleh :
Bungasan Hutapea, S.H.

I.

Pendahuluan

Setiap kita berfikir mengenai perdagangan internasional, maka yang
muncul dipikiran kita adalah kegiatan ekspor dan impor. Hal ini kemudian
menimbulkan pertanyaan kepada kita yaitu, mengapa harus melakukan
kegiatan ekspor. Secara mudah jawabannya adalah karena ekspor
memberikan kesempatan yang luas untuk bidang pekerjaan. Selain itu melalui
kegiatan ekspor sekaligus dilakukan kegiatan lainnya, seperti: pertukaran mata
uang (exchange rate), pertukaran dokumen (exchange document), yang
melibatkan kegiatan-kegiatan asuransi (insurance), dan pengangkutan barang
(transportation)
Untuk memudahkan kita memahami kegiatan ekspor dan impor, maka
perlu dilihat dari segi mikro ekonomi yaitu kegiatan supply dan demand yang
terjadi dalam mekanisme pasar. Supply dapat di umpamakan sebagai kegiatan
ekspor dan demand sebagai kegiatan impor. Melalui pemahaman angka
ekspor dan impor, sekaligus kita akan memahami surplus atau defisit suatu
kegiatan perdagangan internasional dalam Negara.
Perdagangan internasional sangat terkait dengan perjanjian internasional
antara dua negara. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional dapat
dibagai ke dalam dua bagian. Di dalam pengertian luas Hukum Perdagangan
Internasional adalah hukum yang mengatur antar negara dengan negara
dalam kerangka hubungan hukum mternasional.
Sedangkan dalam pengertian sempit, Hukum Perdagangan Internasional
adalah kesepakatan antar negara dengan negara lain agar pelaku usaha
dalam negeri (subjek hukum) dapat melakukan perdagangan dengan pelaku
usaha negara lain, dimana pengertian negara hanya berfungsi sebagai
fasilitator.
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Di dalam konteks "Negara" sebagai fasilitator, manakala kegiatan subsidi
justru selalu menjadi perdebatan. Di satu sisi negara memandang bahwa
subsidi sebagai salah satu fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha agar
dapat menekan harga serendah mungkin, sehingga dapat bersaing di pasar
internasional, tetapi disisi lain dalam perdagangan internasional subsidi
dikategorikan sebagai salah satu bentuk persaingan curang. Meskipun batasan
subsidi juga tidak jelas.
II.

Permasalahan
1.

2.

Bagaimana sebenarnya pengaturan subsidi bagi negara-negara
berkembang, yang berbasis negara kesejahteraan (Walfare State)
dalam lalu lintas perdagangan internasional
Sejauhmana batasan-batasan subsidi dan pembuktian-pembuktian
sehingga terjadinya Material Injury yang diderita oleh negara
pengimpor dalam perspektif hukum nasioinal.

III. Subsidi dan Aspek Hukum Perdagangan Intarnasionai
Pembicaraan masalah subsidi pemerintah tidak terlepas dari pembahasan
konsep Negara Kesejahateraan (Walfare State). Sebab dalam konsep negara
kesejahteraan, peranan pemerintah lebih besar dari pada suatu negara dimana
pemerintah hanya bersikap sebagai policy dan hanya bertindak atas
permintaan perorangan, dan apabila ada kepentingan individu yang dilanggar.
Pada awalnya pengaturan ekonomi dibiarkan bebas dan tunduk pada hukum
persaingan besar, yang menurut Spero3> sebagai "Natural Law."
Tetapi seteleh mengalami berbagai proses sosial, timbul pemikiranpemikiran untuk melibatkan pemerintah di bidang ekonomi untuk melindungi
golongan ekonomi lemah melalui hukum administrasi negara.
Demikian pula di bidang hukum, awalnya hanya diatur oleh hukum perdata
saja malahan justru banyak diterobos oleh hukum administrasi negara untuk
memberikan suasana yang lebih adil bagi pihak-pihak yang berperan dalam
lalu lintas ekonomi.4! Salah satu campur tangan pemerintah terhadap kegiatan
ekonomi adalah pemberian subsidi.
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Subsidi merupakan bantuan baik langsung maupun tidak langsung
kepada pelaku usaha dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan
bersaing dengan pelaku usaha dari negara lain.
Menurut Pos M. Hutabarat5> turunnya harga tidak hanya akibat tindakan
produsen saja. Tetapi tindakan pemerintah harus bersifat aspiratif terhadap
negara produsen untuk membantu penurunan harga, melalui pemberian
subsidi, misalnya saja keringanan bunga kredit modal, keringanan pajak, atau
pemberian subsidi lainnya.
Mengenai pemberian terhadap subsidi ini dari segi hukurn dapat timbul
permasalahan yaitu, dalam lingkup internasional, kriteria apa yang dapat
dijadikan pegangan, bahwa subsidi itu diperbolehkan atau tidak. Apabila tidak
ditentukan kriteria yang jelas, alasan subsidi dapat dipakai dalam bentuk
apapun oleh negara kaya, yang kemungkinan dapat terus bertambah, yang
oleh negara berkembang tindakan itu dianggap cukup wajar sesuai dengan
kemampuan ekonominya 6>
IV. Landasan Hukum
Untuk pertama kali General Agreement on Tariff and Trade (GATT) terdiri
dari 3 Bab, yaitu : Part I (bersama-sama dengan Pasal XXVIII dan XXVIII bis,
yang dimuat dalam Part III) menyangkut fungsi pertama, yakni menentukan
kerangka (framework) bagi negoisasi-negoisasi masalah perdagangan
berserta landasan hukum untuk menampung (to consolidate) basil-basil
negoisasi ini dari semua peserta sesuai dengan prinsip "Most Favoured Nation
(MFN)" yang tidak bersyarat. Part II menyangkut "Code of Conduct" yang
memuat ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan perdagangan
internasional, serta ketentuan-ketentuan mengenai konsultasi dalam
penyelesaian sengketa. Part III memuat ketentuan-ketentuan umum yang
menyangkut hubungan antara para peserta dengan Contracting Parties, yang
meliputi penerimaan (accesion) peserta baru, kedudukan "Custom Unions",
dan "Free Trade Areas", serta mengenai" Waivers".
Pada tahun 1965 telah ditambahkan Part IV tentang Perdagangan dan
Pembangunan. Part IV telah mencanangkan prinsip-prinsip hukum baru, yakni
"standstill" dan "non-reciprocity",
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Berdasarkan Bab IV Pasal XXXVI ayat 8 telah lahir Generalized System
of Prefential Tratmen (GSP), yakni sejumlah fasilitas yang diberikan kepada
semua negara berkembang. Dengan demikian kemudian GATT terdiri dari 4
Bab 38 Pasal, Annex A-G yang berkaitan dengan Pasal 1, Annex H berkaitan
dengan Pasal XXVI.
Negara sedang berkembang telah diperkenankan untuk mengenakan
Subsidi berdasarkan "Agrement on the Interpretation and application" of article
VI, XVI dan XXVIII yang menyatakan bahwa:
1.

Subsidi merupakan bagian yang integral dengan pembangunan
ekonominya.

2.

Perjanjian tidak boleh mencegah negara berkembang yang menanda
tangani perjanjian, untuk menerapkan kebijaksanaan subsidi terhadap
industrinya, termasuk industri ekspor.

3.

Larangan subsidi ekspor produk non-primer tidak boleh diterapkan
kepada negara berkembang.

4.

Jika negara berkembang menerima suatu komitmen untuk mengurangi
atau menghapuskan subsidi ekspor, maka negara maju yang turut dalam
perjanjian tidak boleh melakukan five back, baik berupa tarif maupun non
tarif tanpa memberikan konsesi sebagai gantinya.
4.1. Subsidi dalam Tokyo Round
Dari beberapa" kelonggaran yang diberikan kepada negara
berkembang seperti tersebut diatas, permasalahan yang kemudian
timbul adalah "siapa saja yang disebut negara berkembang itu? tidak
ada peraturan hukum internasional yang merinci kriteria-kriteria apa
saja yang disebut sebagai negara berkembang.
Pasal VIII dan Part IV hanya menyebut "Less Development
Contracting Parties" Apabila ditinjau dari sejarah lahirnya pasal-pasal
tersebut, bahwa Part IV lahir atas persetujuan Kelompok 77 (Selatan)
di dalam forum United nation Conference on Trade and Development
(UNCTAD) bahwa kelompok itulah yang termasuk negara berkem
bang. Tetapi jika ditinjau dari segi hukum, subjek hukum negara
berkembang tidak memiliki kekuatan hukum yang tegas yang dapat
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menyandang sebagai subyek hukum, agar mereka dapat menuntut
haknya melalui Mahkamah Internasional. Istilah "Less Developde
Contracting Parties" yang masih dipergunakan dalam pasal-pasal
GATT masih merupakan "Soft Law" dan bukan "hard law" Kenyataan
ini dapat dibuktikan di dalam klausula pemberian fasilitas GSP yang
masih mempergunakan klausula" Self election".
Terlepas dari adanya fasilitas tersebut, Indonesia kini telah dianggap
kompetitif dengan ditandatanganinya "Code on Subsidies and
Countervailing duties" hasil perundingan Tokyo Round 1979, pada
tahun 1985, menyusul ditandatanganinya perjanjian bilateral dengan
Amerika Serikat untuk menghapus subsidi atas produk tekstil dan
pakaian jadi yang pada tahun 1991 telah berakhir masa berlakunya
subsidi tersebut.
Oleh karenanya untuk mengejar ekspor dan untuk mengefektifkan
kebijaksanaan industri yang berorientasi ekspor, sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, maka
telah diambil kebijaksanaan efisiensi melalui deregulasi dan
debirokratisasi yang diawali dengan Inpres No. 4 tahun 1985
mengenai perdagangan antar Pulau.
4.2. Subsidi dalam Uruguay Round
Ada 3 (Tiga) masalah yang dibahas didalam Uruguay Round, yaitu :
1.

Subsidi yang dilarang (Prohibited Subsidies)

2.

Subsidi yang dapat dikenakan tindakan balasan (Countervailable Subsidies) dan

3.

Subsidi yang tidak dapat dikenakan tindakan balasan (Non
Countervailable Subsidies).

Subsidi yang diidentifikasikan menurut ketentuan GATT (pasal XVI)
dan kode, subsidi ekspor maupun domestik yang tercantum ke dalam
"Illustrative list" ini ada yang menginginkan agar dibuat daftar
devinitive tetapi sebagian terbesar menginginkan agar tetap
dipertahankan "Illustrative list" itu.
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Untuk menentukan follow up dirasakan perlu segera:
1. Diadakan identifikasi terhadap subsidi yang raempunyai dampak
langsung yang potensial.
2. Ada pendapat, bahwa hanya subsidi ekspor yang dilarang dan
tidak untuk subsidi domestik.
Mengenai subsidi yang dapat dikenakan tindakan balasan, dari
beberapa usulan ada semacam kriteria, antara lain :
1) Subsidi harus dapat diukur dari segi manfaatnya bagi
penerima;
2) Subsidi tidak langsung merupakan pengeluaran dari dana umum
atau biaya-pemerintah yang terbatas pelaksanaannya,
3) Subsidi yang khusus untuk suatu perusahaan atau industri.
4) Di dalam hal subsidi yang tidak dapat dikenakan tindakan
batasan, ada pihak yang mengusulkan agar ada ambang batas
besarnya subsidi yang dapat digolongkan sebagai "de mini mis
Subidies"
5.

Kriteria Subsidi
Di dalam perdagangan internasional subsidi dianggap sebagai salah satu
bentuk persaingan curang. Oleh karenanya penggunaan subsidi dibatasi
agar tidak menimbulkan hal-hal yang dapat mengganggu negara lain
Perlakuan ini merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan
perekonomian dalam negerinya tetapi dalam praktek seringkali
menimbulkan masalah didalam perdagangan internasional
Di dalam hal-hal tertentu secara prinsip, subsidi merupakan kewenangan
pemerintah dalam rangka mewujudkan ekonomi dalam negeri, maka
pada dasarnya peraturan hukum internasional hanya bersifat membatasi,
yaitu agar penggunaannya tidak menimbulkan kerugian terhadap industri
negara lain.
Ada 2 (dua) bentuk subsidi yang dapat dikategorikan menjadi
penyanggah industri yaitu:
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1.

Subsidi Produksi yang diberikan kepada industry yang semata-mata
untuk produksi.

2.

Subsidi Ekspor yaitu subsidi yang diberikan kepada industri dalam
negeri yang produksinya akan di ekspor.

Sedangkan yang dibatasi oleh hukum adalah subsidi ekspor, terutama di
dalam Pasal VI dan Pasal XVIGATT.
Permasalahan yang sering terjadi dalam Pasal VI adalah mengenai
rumusannya yang tidak memberikan kepastian hukum. Pasal VI hanya
memberikan landasan bagi suatu negara penerima subsidi, barang siapa
yang merasa dirugikan oleh perlakuan subsidi dapat menerapkan bea
balasan (Countervailing duty).
Sedangkan Pasal XVI menyebutkan kriteria yang sangat umum yaitu
suatu tindakan pemerintah, baik melalui bantuan langsung maupun
dengan kemudahan pajak, sehingga dapat mendorong ekspor dan
menghambat impor, lengkapnya berbunyi :
"If any Contracting Party grants or maintains any subsidy, including any
form of income or price support, Which operates directly or indirectly to
increase exports of any product from, or to reduce import of any product
from, or to reduce import of any product into its territory....."
Kriteria yang umum yang tergambar secara implisit dari pasal tersebut
dinyatakan, bahwa subsidi berupa perlakuan yang mengandung unsurunsur sebagai berikut:
1) Peserta memberi dan mempertahankan subsidi yang meliputi
berbagai upaya untuk menambah penghasilan produsen agar dapat
menekan harga produksinya.
2) Subsidi ditujukan untuk mendorong ekspor, baik langsung maupun
tidak tangsung, dengan mengharapkan impor dari negara lain.
Sehubungan dengan tidak adanya batasan yang jelas, maka pada tahun
1960 telah diadakan inventarisasi praktek subsidi yang kemudian
dimasukkan ke dalam Agreement of Interpretation of Article VI dan XVI
tahun 1979 dan Tokyo Round, sebagai berikut:
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1) Penentuan skema kelonggaran alat pembayaran (Currency
Retention Schemes) misalnya dengan 'menarik cek atas rekening
Bank atau berupa bonus-bonus ekspor-impor bahan baku;
2)

Pemberian bantuan langsung;

3)

Pengurangan pajak-pajak langsung atau dana sosial yang di
kalkulasilkan pada perhitungan ekspor dari industri dan usaha
komersial lainnya;

4)

Pembebasan (exemption) pajak ekspor selain pajak yang dikenakan
pada barang impor secara langsung, pajak yang dikenakan pada
barang untuk konsumsi domestik;

5)

Pengenaan beban pajak secara diskriminatif terhadap bahan baku
barang ekspor dan bahan baku barang konsumsi domestik;

6) Jaminan kredit ekspor jangka panjang dengan bunga lunak;
7)

Kredit ekspor baik yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh
swasta yang diawasi pemerintah, dengan bunga rendah;

8)

Pemikulan sebagian atau seluruhnya segala ongkos yang hams
dibayar oleh eksportir dengan pengembalian secara kredit.

Dalam prakteknya ternyata masih banyak terjadi masalah. Misalnya,
rendahnya upah buruh atau pembayaran pajak dengan cicilan seperti
dalam kasus Domestic International Sales of Corporation (DISC) antara
Amerika Serikat dengan Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1971.
Permasalahan yang muncul di dalam kasus DISC selain mengenai tidak
jelasnya kriteria subsidi yang menyangkut masalah prosedur
penyelesaian sengketa seperti mengenai siapakah yang berhak
menjadi anggota panel dalam menyelesaikan sengketa.
6.

Batasan-Batasan Subsidi Ekspor
Pada tahun 1954 telah berhasil dimasukkan Seksi B dari Pasal XVI yang
berjudul"AditionaI Proposions on Export Subsidies".
Penambahan Pasal ini dikarenakan makin seringnya negara-negara
melakukan subsidi ekspor, yang berbunyi:
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"The garanting by a Contacting Party of a Subsidy on the Export of any
product may have harmful effects for the ather Contracting Parties, both
importing and exporting, may cause unde disturbance to their normal
Commercial Interest, and may hinder the achiefment of the objective of
this agreement".
Pemberian subsidi ekspor dianggap dapat membahayakan, baik negara
importir maupun eksportir dan bahkan negara pihak ketiga. Pasal XVI
Seksi E membedakan produk primer dan non primer. Subsidi terhadap
produk primer harus dibatasi a'gar tidak menimbulkan membanjirnya
barang di pasar (Market discruption) yang melebihi "equitable share" oleh
negara penerima tersebut.
7.

Pemberitahuan (Notification)
Pasal XVI ayat 1 menentukan, bahwa negara yang telah memberikan
subsidi kepada eksportirnya:
"....Shall notifi the Contracting Parties in writing of the extent and nature
of Subsidization, of estimated effect the Subsidization on the quantity of
the effectd product or products imported into or exported from its territory
had of the circumstances making the Subsidization necessary".
Adanya kewajiban pemberitahuan ini dimaksudkan untuk melindungi
industri domestik negara importir dan melindungi industri domestik
eksportir.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelapor kepada Contracting
Parties adalah merupakan pemberitahuan yang harus dilakukan secara
tertulis yang berisi:
a. Jumlah produk yang diberi subsidi;
b. Nilai subsidinya;
c.

Keadaan-keadaan
subsidi.

yang dijadikan

alasan-alasan diberikannya

Secara hukum kewajiban ini kurang mempunyai kekuatan, peserta yang
mengenakan subsidi, hanya diwajibkan untuk memberitahukan saja,
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tanpa harus menunggu penerimaan dari Contracting Parties. Selain itu
tidak ada sanksi hukum yang dapat diterapkan apabila suatu negara tidak
melakukan pemberitahuan, misalnya apakah subsidinya harus dicabut
atau dikurangi.
Dengan demikian kewajiban ini cenderung untuk tidak ditaati oleh para
peserta.
Bagaimanapun juga patut diduga, bahwa subsidi itu dapat menimbulkan
kerugian terhadap perekonomian negara lain.
Hal ini disebutkan dalam Pasal XVI ayat 2, bahwa:
"In any case in which it is determined that serious Prejudice to the interest
any other Contracting Party is caused or threatened by such
Subsidization, the Contracting Party garanting the subsidy shall upon
request discuss with the other Contracting Party or Parties Concerned, or
with the Contracting Parties, the Posibility of limiting the Subsidization".
Apabila disimak, isi pasal tersebut bahwa pemberi subsidi dan permintaan
mitra dagangnya atau pihak yang berkepentingan, harus membicarakan
mengenai kemungkinan untuk membatasi subsidinya. Pasal ini
menggambarkan bahwa pemberi subsidi harus benar-benar beritikad
baik.
Seandainya pemberi subsidi tidak memberi tahu, dia telah merugikan
negara lain, sanksinya adalah dikenakan bea balasan. Begitu pula apabila
ia memberi tahu, akan diancam dengan sanksi yang sama. Oleh
karenanya tentu negara yang memberi subsidi itu akan lebih aman
apabila tidak memberitahukan sama sekali.
8.

Penerapan Bea Balasan (Countervailing duty)
Bea balasan dapat diterapkan apabila telah terjadi kerugian materil
(material injury) terhadap industri yang sudah berdiri (established
domestic industry) atau telah menghambat pembangunan industri baru (to
retared materially the establishment of domestic industry), yang dapat
berupa keadaan;
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8.1. Mengakibatkan "be level printing", di negara importir (Pasal XVI
ayat 4). .
8.2. Mengakibatkan banjirnya barang yang melampaui "eguitable share"
(Pasal XVI ayat 2).
8.3. Mengakibatkan bangkrutnya industri yang telah berdiri (Pasal XVI
ayat 3). „
8.4. Mengakibatkan terhambatnya pembangunan industri baru (Pasal XVI
ayat 3).
Pada Putaran Tokyo, telah diterima "Code of Subsidies and
Countervailing Duties" sebagai peraturan pelaksanaan Pasal VI GAIT.
Kode ini disertai dengan dibentuknya Komisi Subsidi dan Bea Balasan.
Komisi ini merupakan lembaga yang bertugas menangani masalahmasalah yang berhubungan dengan penerapan subsidi. Ketentuan dalam
kode ini lebih merinci bagaimana cara menerapkan Bea Balasan serta
proses penyelidikan subsidi tersebut, yang meliputi antara lain.
8.4.1. Dilakukan "Injuri tesf yang berupa penyelidikan dan pembuktian
adanya kerugian materil;
8.4.2. Dilakukan pengujian yang obyektif tentang pengaruh harga
barang produk impor terhadap produk domestik;
8.4.3 Diajukan pemberitahuan tertulis kepada negara yang melakukan
subsidi, bahwa ia akan mengenakan bea balasan dengan
menyertakan keterangan sebagai berikut;
8.4.3.1. Subsidi yang telah dikenakan terhadap barang ekspor
tertentu;
8.4.3.2. Jumlah dugaan kerugian materil yang telah diderita oleh
industri domestik;
8.4.3.3. Hubungan para pihak merasa tidak mampu menyelesai
kan perselisihan, maka akan diserahkan kepada Tim
Komisi. Dan Tim Komisi akan mencari fakta-fakta yang
obyektif tentang adanya kerugian materil.
Dengan demikian suatu negara hanya dapat mengenakan bea balasan

setelah disetujui Komisi.
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V.

ASPEK HUKUM NASIONAL

A.

Kedaulatan Negara
Pada dasarnya setiap negara mempunyai kedaulatan penuh terhadap
setiap tindakan yang menyangkut kepentingan dalam negerinya. Tetapi
dewasa ini pengertian dan penerapan kedaulatan ini tidak lagi mutlak
seperti yang digambarkan oleh Jean Bodin. Kedaulatan negara dibatasi
oleh kepentingan sesama anggota dalam bentuk prinsip "national
treatmen" dan larangan melakukan tindakan yang "unfair competition".
Larangan ini sebenarnya merupakan pencerminan dari asas liberalisme
yang lebih menekankan kepada peranan swasta. Mengenai kebijaksa
naan pemberian subsidi bagi Indonesia dapat didasarkan kepada 2 hal
yaitu:
1. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan
2.

Untuk memelihara perdamaian dan ketertiban dunia sejalan dengan
Pembukaan UUD 1945.

Subsidi diberikan sepanjang untuk mencapai hal pada butir 1 dan
tidak melanggar butir 2. Oleh karenanya peranan pemerintah untuk
melindungi industri nasional sangat diperlukan.
B.

Perlindungan Industri di Dalam Negeri
Bagaimanapun juga pemerintah berkewajiban untuk memberikan
perlindungan terhadap industri dalam negeri, terutama dalam upaya
meningkatkan daya saing, baik dalam lingkup nasional maupun
internasional, sebagaimana tertuang dalam UU No.5 tahun 1984 tentang
Perindustrian.
Oleh karena itu dalam rangka orientasi ekspor bagi produk-produk
Indonesia, telah dilakukan serangkaian deregulasi sejak tahun 1984
sampai dengan sekarang. Hal ini sangat mengurangi biaya tinggi agar
para produsen dapat meningkatkan daya saing dengan menekan harga di
pasar luar negeri.
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C.

Pembinaan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Ada 2 (dua) orientasi dari UU No.5 tahun 1984 yaitu untuk meningkatkan
daya saing produk kita di pasar internasional dan untuk memberikan
peluang sekaligus perlindungan terhadap pengusaha kecil dan ekonomi
lemah. Hal ini tentunya juga sejalan dengan UU No.5 tahun 1995 tentang
Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk dalam
negeri selama ini telah dilakukan melalui paket-paket deregulasi disetiap
sektor.
1.

Sektor Industri
Langkah deregulasi di sektor industri mencakup:
a. Perizinan;
b. Penggantian Perlindungan tata niaga impor menjadi perlin
dungan melalui tarif bea masuk, dan
c. Perlindungan tarif bea masuk yang serasi.
Upaya ini sebenarnya tidaklah mampu menunjang pertumbuhan
industri nasional yang berdaya saing kuat dan semakin besar
peranannya baik terhadap ekspor nasional (lebih kurang 81% pada
tahun 1989).
Penyelesaian jumlah dan besar tarif bea adalah sebagai berikut:
1) Tata Niaga Impor
Dari sejumlah 1.013 jenis produksi industri yang didatangkan
diputuskan untuk dihapus dan disederhanakan tata niaga impor
atas 371 produksi industri.
2) Tarif Bea Masuk jumlah selurah komoditi adalah sekitar 7.431
jenis.
Setelah diadakan penelitian dan pembahasan, maka untuk
meningkatkan daya saing industri nasional telah disederhanakan pos
tarif dari 3.006 pos menjadi 2.827 pos dan menyerasikan tingkat tarif
sebagai berikut:
a) Bea masuk turun : 2.363 pos tarif (83,6%) karena seraakin
banyak industri yang daya saingnya kuat.
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b) Bea masuk naik 100 pos tarif (3,5%) untuk memberikan proteksi
terhadap industri yang baru tumbuh.
c) Bea masuk tetap: 364 pos tarif (12,9%).
2.

Sektor Pertanian
Sektor pertanian baru disentuh deregufasi oleh peket kebijaksanaan
28 Mei 1990 yang meliputi:
a. Pembinaan usaha peternakan ayam ras;
b. Izin usaha peternakan;
c. Izin usaha perikanan;
d. Pengujian mutu.
Kebijakan deregulasi pembinaan usaha peternakan ayam ras
dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan berusaha yang
hasilnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga diharapkan
dapat memasuki pasaran ekspor, dengan demikian pendapatan
masyarakat akan semakin meningkat. Perusahaan peternakan
swasta nasional Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman
Modal Asing diperbolehkan melakukan budidaya ayam ras dan
dapat bekerja sama, untuk Penanaman Modal Asing dan wajib
mengekspor sekurang-kurangnya 65% dari hasil produksinya.

VI. PENUTUP
A.
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Kesimpulan
1.

Di dalam suatu negara yang menganut paham negara kesejahteraan
(welafare state), seperti halnya Negara Republik Indonesia,
pemerintah selalu ikut campur tangan terhadap urusan ekonomi
campur tangan tersebut dalam rangka mencapai tujuan keadilan
sosial, sebab Indonesia adalah negara donor bantuan subsidi,
terbesar di AsiaTenggara.

2.

Hukum Internasional tidak dapat melarang secara mutlak pemberian
subsidi, tetapi hanya melakukan batasan-batasan agar pereko
nomian industri negara lain tidak dirugikan. Sebagaimana diusulkan

dalam Uruguay Round, bagi "uncountervailing subsidy" diberikan
ambang batas.

B.

3.

Didalam Pasal VI dan Pasal XVI GATT masih ditemukan adanya
kekurangan dimana dalam praktek masih ada perselisihan antar
negara (penerima bantuan) misalnya kriteria sistern pemberitahuan,
sistem pembuktian adanya kerugian dan "illustrative list" yang tidak
ditentukan secara definitive.

4.

Dengan ditandatanganinya "Code on Subsidies and Countervailing
Duties" oleh pihak Indonesia, para pengusaha diminta dengan ekstra
ketat agar pebisnis Indonesia siap untuk dikenakan tindakan
balasan, bila merugi dalam pelaksanaan subsidi tersebut.

5.

Oleh karena itu pihak produsen harus berusaha semaksimal mungkin
untuk meningkatkan daya saing tanpa harus mendapatkan insentif
dari pemerintah.

SARAN
Secara ekonomis pemberian subsidi harus terfokus kepada pihak-pihak
yang dianggap mampu berkompetisi, sebab alokasi dana subsidi
tentunya, harus benar-benar terkoordinir sampai kepada pihak penerima
subsidi dan dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Tetapi perlu juga diperhatikan bahwa pihak-pihak yang tidak diberi
subsidi, agar mereka tidak tertinggal. Perlu dihindari kemungkinan
terjadinya monopoli yang disebabkan oleh pihak-pihak yang mendapatkan
subsidi.
Dan bagi para pihak yang tidak menerima subsidi harus diperhatikan
secara nasional agar tidak tertinggal, dan bagi pengusaha yang terindikasi
ada unsur monopoli segera di audit agar segera keluar dari tuntutan tadi.
Di dalam ketentuan subsidi perlu diberikan kriteria yang jelas mengenai
pengertian batasan kerugian, batasan industri dan batasan "material injury
sebagaimana diterapkan dalam ketentuan GATT. Perlu-pula ditetapkan ;
Illustrative list" menjadi "defitive list" agar ada kepastian hukum. Segera
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dikeluarkan Undang-undang perdagangan Nasional yang salah saru
pasalnya mengatur Perdagangan Internaional. Dan perlu memperbanyak
paket-paket deregulasi demi kepentingan pengusaha kecil dan
menengah.
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PUTUSAN HAKIM SEBAGAI
“A TOOL OF SPECIAL ENGINEERING
DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL*
Oleh :

Ahmad Ubbe**'
I
Pengaruh putusan pengadilan terhadap perubahan faktor-faktor
nonhukum dalam perubahan sosial digambarkan dengan mengutip Satjipto
Rahardjo1 yang menuliskan bahwa:
"Para hakim termasuk orang-orang profesional yang bekerja dengan
diam-diam. Lingkungan dan suasana kerja hakim adalah suasana yang
tenang dan tenteram, sangat berbeda dengan komponen peradilan yang
lain, seperti polisi. Pekerjaan memeriksa dan mengadili lebih banyak
mengarahkan kemampuan intelektual daripada otot. Tetapi ternyata
kelirulah kita jika berpendapat, bahwa pekerjaan profesional yang penuh
dengan ketenangan itu tidak dapat menghasilkan suatu keguncangan
besar, suatu perubahan sosial bahkan suatu revolusi".
Demikian adanya sebuah putusan hakim dapat melakukan revolusi
digambarkan juga oleh Sudikno Meitokusumo2 dengan menuliskan bahwa:
"Dalam penemuan hukum oleh hakim dikenal adanya aliran progresif dan
aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan
peradilan merupakan alat perubahan-perubahan social, sedangkan aliranaliran konservatif berpendapat, bahwa hukum dan peradilan itu hanya
untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain”.
Putusan hakim sebagai alat rekayasa sosial dalam hubui ini dipandang
sebagai mekanis yang menghubungkan penegakan dl perubahan hukum
dengan kehidupan social dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dalam
pertautan yang demikian, dijelaskan bagaimana upaya penegakan dan

perubahan merupakan tahap-tahap dari sebuah proses pembentukan hukum.
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Pemahaman seperti telah disebut di atas dinamai oleh SunaryJ Hartonosebagai pembentukan hukum fungsional, yakni suatu cara pembinaan hukum,
yang walaupun ditujukan kepada perubahan-perubahan, namun tidak
dipertentang dengan penegakan yang dian pada dipegangteguhnya kaidahkaidah hukum positif atau kaidah-kaidah hukum yang ada dan berlaku. Alasanalasan mengenai hal ini adalah pertama karena penegakan hukum sendiri
membutuhkan pembinaan, dan kedua sebab apabila pembinaan dan
penegakan hukum dihubungkan dengan kehidupan sosial dan kebutuhankebutuhas' masyarakat, diketahui keduanya merupakan tahap-tahap dalam
proses pembentukan hukum.
Pembentukan hukum melalui proses penegakan hukum ini melibatkan
proses-proses dengan tahap-tahap sebagai berikut;
(a) Penegakan hukum dan pembaruan hukum merupakan dua aspek dari
pembentukan. Sebab jika penegakan hukum menyangkut perkembangan
hukum dalam suatu kurun waktu, maka pembaruan hukum menjaga
kelanggengan (kontinuitas) proses pembentukan dalam kurun-kurun
waktu yang berurutan.
(b) Setiap kurun waktu yang baru yang dimulai dengan perubahan
masyarakat, memerlukan dibentuknya hukum yang baru pula (Pembaruan
Hukum) yang sesuai dengan perubahan social tersebut. Sehingga
(sebaliknya) apabila perubahan sosial itu (dengan sengaja) direncanakan,
diperlukan pula pembaruan hukum yang sesuai dengan perubahan yang
direncanakan itu. Oleh karena itu pembangunan masyarakat dalam kurun
waktu sekarang dan akan datang tidak dilandaskan lagi pada hukum pada
kurun waktu yang lampau.
(c) proses perkembangan hukum terkait dengan proses perkembangan
sosial. Kedua hal tersebut saling pengaruh mempengaruhi.
(d) Perkembangan hukum dalam satu kurun waktu terjadi karena "interplay"
antara masyarakat pembentuk Undang-undang, Pemerintah dan
Pengadilan.
(e) Peranan pengadilan dalam proses pembentukan hukum dapat dilihat
pada berbagai hal yakni: (1) Dalam putusan pengadilan, baik kebiasaan,
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Undang-Undang maupun penetapan
ditemukan, diuji dan dimantapkan.

dan

keputusan

pemerintah

Dalam rangka ini pengadilan dapat dianggap sebagai "stabilisator hukum",
jadi menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum; (2) Pada lain pihak
hakim pengadilan juga, yang dalam institusi terakhir dapat melihat dan
merasakan apakah suatu kebiasaan, Undang-undang atau keputusan
pemerintah masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mencari
keadilan, atau tidak. Dalam hubungan inilah dipergunakan olehnya
segala cara penafsiran (interpretatithoden) yang dikenalnya. Di sini
kemahiran hakim yang bersangkutan dalam batas-batas cara penafsiran
yang diperbolehkan kepadanya oleh hukum dan atau Undang-undang,
apakah hukum yang berlaku dapat ditafsirkannya sedemikian rupa,
sehingga dapat memenuhi kebutuhan pencari keadilan4".

Uraian di atas hanya menyebut nilai-nilai hukum tidak tertulis kebiasaan
dalam suatu untaian kata bersama dengan Undang-undang, Peraturan
Perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah. Oleh sebab itu
perlu pula diperhatikan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970 yo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok
Kekuasaan Kehakiman Butir 7 mengatakan bahwa :
"Penegasan bahwa peradilan adalah peradilan negara dimaksudkan
untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan diadakannya lagi
peradilan-peradilan swapraja atau peradilan adat yang dilakukan oleh
bukan peradilan negara, ketentuan ini sekali-kali tidak bermaksud untuk
mengingkari hukum tidak tertulis, melainkan hanya akan mengalihkan
perkembangannya dan penerapan hukum itu kepada pengadilan negara.
Dengan ketentuan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum hidup dengan mengintegrasikan diri dalam
masyarakat telah terjamin sepenuhnya bahwa perkembangan dari
penetapan hukum tidak tertulis akan berjalan secara wajar".
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Dari penjelasan umum ini, ditegaskan pengembangan nilai-nilai hukum
baik hukum adat maupun hukum kebiasaan dialihkan dari Pengadilan
Swapraja dan Pengadilan Adat ke Pengadilan Negara,
Menurut hemat penulis mengedepankan fungsi hakim sebagai penggali
nilai-nilai hukum hidup dari hukum lokal menjadi hukum nasional perlu
didukung pertama karena dibenarkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 yo Undang-Undang; Nomor 35 Tahun 1999 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umumnya
juga karena secara struktural hukum mengakui yurisprudensi sebagai sumber
hukum nasional; Mengenai hal ini dikatakan oleh Purwoto S. Ganda-subrata5,
mantan ketua Mahkamah Agung, bahwa melalui Pasal 27 ayat (1) tersebut
Hakim-hakim diberi petunjuk dan jalan untuk memperkembangkan hukum adat
melalui yurisprudensi, untuk kemudian menjadi sumber hukum nasional.
Pendapat serupa juga telah ditulis oleh Soetandyo Wignyosoebroto6 dengan
mengatakan lewat putusan hakim, hukum adat memperoleh bentuknya yang
formal (sebagi hukum pengadilan negara) dan seterusnya tersistimatisasi lewat
yurisprudensi.
Disini pengadilan berjasa telah mengembangkan dan merawat hukum
adat lewat cara yang dikenal dalam sistem common law (dan tidak lewat cara
kodifikasi menurut tradisi hukum kontinental).
Lebih lanjut Soetandyo mengatakan para yuris profesional sekarang ini
tak bisa memahami kenyataan bahwa hukum adat (dalam konteks nasional
sekalipun) sebenarnya hanya akan menemukan kelestariannya kalau
diperlakukan sebagai common law menurut konsep legal realisme dan tidak
sebagai hukum kodifikasi yang dirawat berdasarkan konsep analytical
yurisprudence. Dengan pandangan ini hukum adat tidak lagi dikembangkan
dalam konseptual sebagai gedragsregels seperti yang dilakukan oleh Van
Vollenhoven, tetapi dikonseptualkan sebagai "de beslissingen van de
adatrechtsfunsionarissen" seperti yang dikonseptualkan oleh Ter Haar,
Dengan konseptualisasi seperti itu, hukum adat tidak lagi dilihat sebagai "milik"
rakyat, tetapi hukum adat sebagai kebijakan7.
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Ill
Putusan hakim sebagai "a tool of social engineering" menurut Achmad AM8
mempunyai potensi sebagai "pengimbang" antara kekakuan dan kestatisan
hukum tertulis dengan tertinggalnya Undang-undang tersebut dan perubahan
sosial Kelambanan hukum Undang-undang dapat diimbangi dengan karakter
“Judge Made Law” yang elastis serta lebih mudah menyesuaikan diri dengan
kebutuhan masyarakat. Dalam keadaan demikian, seperti halnya hukum
tertulis hukum produk hakim pun dapat difungsikan sebagai "a tool of sosial
engineering".
Sekalipun secara asas bagi hukum nasional, tidak dianut the binding force
of precedent, namun secara praktis, hakim cenderung mengikuti putusan
hakim yang lebih tinggi dan sebelumnya telah menangani perkara sejenis.
Dalam kaitan dengan penggunaan putusan hakim sebagi "a tool of social
engineering" hakim-hakim dapat melepaskan diri dari putusan-putusan temanteman hakimnya, jika dipandangnya kebutuhan masyarakat sudah berubah.
Demikian Achmad mengatakan bahwa hakim harus mampu membuat warga
masyarakat bertindak sesuatu seperti yang diinginkan oleh kebutuhan
masyarakat. Dengan keputusannya, hakim tidak hanya menyesuaikan diri
dengan kebutuhan masyarakat, tetapi lebih dari itu, yakni mampu
mengarahkan dan mengubah prilaku warga masyarakat menuju pola yang
diinginkan; demi ketertiban, ketenteraman dan keadilan sesuai dengan nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
Peranan pengadilan yang penting dalam hubungan perubahan sosial
banyak dapat dijumpai di bidang hukum adat. Menurut Satjipto Rahardjo
keputusan-keputusan yang terjadi di bidang hukum tersebut mempunyai arti
pentingnya sendiri, yakni pengadilan turut serta melakukan penstrukturan
kembali suatu masyarakat yang didasarkan atas tatanan dan nilai-nilai tertentu
untuk ditujukan kepada masyarat baru Indonesia sebagaimana dicita-citakan,
Dihubungkan dengan hukum, masyarakat baru tersebut berarti suatu
masyarakat yang menerima berlakunya norma-norma serta asas-asas hukum
da keadilan yang lebih sesuai dengan tuntutan pertumbuhan masyarakat itu
sendiri. Penerimaan kaedah-kaedah dan asas-asas tersebut berarti mengatur
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serta mentakrifkan kembali peranan-peranan dan hubungan antara perananperanan dalam masyarakat.
Keputusan hakim sebagai wujud penemuan hukum dapat dikelom
pokkan dalam berbagai kategori, sebagai berikut :9
1)

Penemuan hukum oleh hakim yang hanya sekedar penerapan hukum
terhadap peristiwa konkrit.
Penemuan hukum oleh hakim yang hanya sekedar menjadi jalan
bagi hakim untuk menerapkan hukum dalam kasus konkrit, tetapi sama
sekali tidak mempunyai efek terhadap penyesuaian hukum pada
perubahan masyarakat, maupun efek melakukan perekayasaan
masyarakat. Jenis penemuan hukum yang demikian antara lain meliputi:
a)

Penafsiran terhadap Pasal 49 KUHP dengan Putusan HR, tanggal 27
Mei 1935. Di sini dikatakan :
"Apabila dengan jelas ternyata bahwa terdakwa tidak akan berbuat
lain dari pada yang dilakukannya, maka ia tidak berbuat karena
pembelaan terpaksa".

b)

Masih penafsiran terhadap Pasal 49 KUHP dengan Putusan HR,
tanggal 24 Desember 1913. Di sini dikatakan :
"Membalas suatu serangan dengan suatu balasan bukan merupakan
bela diri".

c)

Penafsiran terhadap pengertian zina menurut Pasal 284 KUHP
dengan Putusan HR, tanggal 16 Mei 1948. Di sini dikatakan :
"Mengadakan hubungan kelamin dengan orang lain bukan
merupakan zina, apabila telah ada persetujuan dari pihak suami
isteri".

d)

Penafsiran Pasal 289 KUHP dengan Putusan HR, tanggal 15
Februari 1926. Di sini dikatakan :
"Seorang laki-laki yang secara paksa memegang tangan seorang
wanita, meskipun ia melawan, dan menjatuhkan tangan dengan alat
kelaminnya, telah memaksa tersebut untuk melakukan perbuatan
cabul".
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e)

Penafsiran kata "persetubuhan" dalam Pasal 284 dengan Putusan
HR, tanggal 5 Februari 1912. Di sini dikatakan :
"Persetubuhan ialah beradunya antara kemaluan laki-laki dengan
kemaluan wanita yang biasa dilakukan untuk menghasilkan anak,
jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam lubang kemaluan
wanita, mengeluarkan air mani".

2)

Penemuan hukum oleh hakim yang menyesuaikan diri terhadap
perubahan masyarakat.
Penemuan hukum oleh hakim yang merupakan karya hakim untuk
menyesuaikan hukum yang dianggap sudah usang atau ketinggalan
terhadap perubahan masyarakat atau masyarakat yang telah mengalami
perubahan. Jenis penemuan hukum ini menyesuaikan Undang-undang
dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dapat dilihat antara
lain pada:
a)

Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13 April 1960 Nomor 30
K/SIP/1960. Di sini dikatakan bahwa:
"Seorang janda adalah ahli waris dari suaminya yang; telah
meninggai dunia".
Putusan ini meninggalkan putusan-putusan Mahkamah Agung
sebelumnya yang menetapkan seorang janda hanya sebagai
"Erfgerechtigde" (yang berhak atas warisan). Putusan Mahkamah
Agung ini jelas merupakan penyesuaian terhadap tuntutan zaman
yang menghendaki adanya persamaan antara kaum pria dan wanita.

b)

Putusan Mahkamah Agung, tanggal 6 Februari 1975. Putusan ini
menghapuskan "lembaga sandra" seperti yang diatur oleh HIR. Di
sini dikatakan bahwa praktek peradilan kini sudah sangat membu
tuhkan hukuman dalam bentuk uang paksa untuk mewujudkan rasa
keadilan bagi pencari keadilan yang memenangkan perkara perdata
itu.

c)

Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Agustus 1991, Nomor
38K/G/1990 Tentang Alasan-alasan Perceraian. Di sini dikatakan:
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(a) Hakim tingkat banding telah membatalkan putusan hakim tingkat
pertama dengan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan
SEMA Nomor 3 Tahun 1981 penyebab perselisihan tidak
mungkin dapat diminta cerai berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
(b) Putusan Hakim Tingkat Banding tersebut dibatalkan oleh Mah
kamah Agung dengan mengemukakan pendirian Mahkamah
Agung saat ini, bahwa alasan perceraian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 yang berbunyi:
"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga adalah semata ditujukan pada
pecahnya perkawinan itu sendiri (marriage breakdown),
tanpa mempersoalkan dan pertengkaran tersebut, sehing
ga apabila Yudex Facti telah yakin bahwa perkawinan
tersebut telah "pecah" berarti hati kedua pihak telah pecah,
terpenuhilah isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975".
3)

Penemuan hukum oleh hakim yang memiliki sifat sebagai "a tool of social
engineering"
Penemuan hukum oleh hakim yang merupakan karya hakim untuk
memerankan hukum sebagai "a tool of social engineering". Jenis putusan
ini memiliki sifat perekayasaan masyarakat. Jenis putusan ini antara lain
dicontohkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan-Barat,
tanggal 14 Nopember 1973, Nomor 546 Tahun 1973. Dengan penetapan
ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat telah berhasil mengisi
kekosongan peraturan hukum tentang penggantian jenis kelamin
Keputusan yang berupa penetapan ini, menunjukkan bahwa hakim telah
berhasil menciptakan hukum sesuai kebutuhan masyarakat. Penetapan
hakim tersebut menjawab kesenjangan antara kemajuan ilmu pengeta
huan dan teknologi kedokteran dengan hukum. Dengan operasi kelamin
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diikuti penetapan hakim "kerisis identitas" seorang laki-laki Iwan Rubianto
Iskandar telah diselesaikan dengan menetapkan statusnva sebagai
wanita dan mengganti namanya menjadi Vivian Rubyanti Iskandar.
Penetapan ini membawa akibat terhadap perubahan struktur hukum
yang berkaitan dengan Vivian, terutama dari laki-laki ke wanita, dan
status hukum yang berkaitan dengannya misalnya perkawinan dan
kewarisan.
Lebih lanjut telaah bagaimana putusan hakim dapat merubah tata
susunan peradilan nasional dapat dilihat dalam Keputusan Mahkamah
Agung tanggal 15 Mei 1991 Nomor 1644.K/Pid/1988 seperti telah dikutip
pada uraian di muka. Putusan ini membatalkan putusan Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tenggara dan menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum
dari Kejaksaan Negeri Kendari atas diri terdakwa yang melakukan delik
(adat) karena terdakwa sebelumnya telah dijatuhi sanksi adat oleh
pemuka adat dan sanksi adat tersebut telah dilaksanakan oleh terdakwa.
Bagaimana sanksi adat menghapuskan penuntutan jaksa juga
ditemukan dalam Keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 November
1996 Nomor 984.K/Pid/1996. Di sini dikatakan penuntutan Jaksa dari
Kejaksaan Negeri Poso Sulawesi Tengah, ditolak karena terdakwa yang
melakukan delik (adat) juga sebelumnya telah dijatuhi sanksi adat oleh
kepala adat dan sanksi adat tersebut telah dilaksanakan oleh terdakwa
Menurut hemat penulis kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut telah
memerankan fungsinya, sebagai alat perekayasa struktur pengadilan
negara karena mengakui keabsahan putusan “Pengadilan Adat” di
Kendari dan Poso, padahal semua pengadilan adat, pengadilan swapraja
dan pengadilan asli di Gorontalo sudah lama dihapuskan.
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V
Pengadilan dapat berperan dalam pembinaan hukum nasional dengan
mewujudkan berbagai fungsi melalui putusan-putusannya. Adapun berbagai
fungsi dapat disimpulkan sebagai berikut:10
1.

Putusan hakim sebagai perwujudan upaya restorasi dan pemulihan
keseimbangan serta mencegah situasi panas atau tidak murni yang tidak
sesuai dengan hukum.

2.

Putusan hakim sebagai perwujudan upaya mencegah dan menyelesaikan
konflik. Di sini putusan hakim ditekankan pada fungsi mekanisme
pengintegrasian masyarakat dengan mencegah konflik dan menyelesai
kan atau mengatasinya dengan cara damai dan tertib apabila konflik telah
terjadi.

3.

Putusan hakim sebagai perwujudan upaya menstabilisasikan hukum
dengan kebutuhan hukum masyarakat. Di sini putusan hakim ditekankan
pada fungsi harmonisasi antara penegakan hukum oleh hakim yang
diarahkan pada upaya mengukuhkan hukum dan kepastian hukum
dengan kebutuhan hukum masyarakat.

4.

Putusan hakim sebagai perwujudan upaya pengembangan Ilmu Hukum
(Pidana) dengan mempertemukan idealisme hukum seperti tercermin
dalam struktur hukum yang bersangkutan dengan pandangan dan sikap
masyarakat terhadap kejahatan dan penghukuman. Di sini putusan hakim
ditekankan sebagai fungsi mengembangkan Ilmu Hukum (Pidana) dengan
mempertemukan sisi atas hukum (Pidana), yakni das sollen tentang
keharusan dan nilai-nilai luhur kemanusiaan dengan sisi bawah hukum
(Pidana), yakni das sein tentang sikap, kenyataan mengenai kejahatan
dan penghukuman.

5.

Putusan hakim sebagai perwujudan upaya penemuan hukum. Disini
putusan hakim ditekankan pada hubungan fungsi dan hakim dengan
Undang-undang yang ada. Arti penting pandangan ini terletak pada
hubungan pelaksanaan tugas hakim dengan Undang-undang yang tidak
selalu lengkap selengkap-lengkapnya serta tidak selalu jelas sejelasjelasnya, karena tertinggal oleh perkembangan masyarakat.
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6.

Putusan hakim sebagai perwujudan upaya pengembangan dan
perawatan nilai-nilai hukum lokal menjadi putusan hakim, Disini
ditekankan fungsi putusan hakim sebagai sarana mentransformasikan
nilai-nilai hukum lokal menjadi hukum pengadilan negara dan kemudian
menjadi sumber hukum nasional setelah disistimatisir melalui
yurisprudensi.

7.

Putusan hakim sebagai perwujudan "a tool of social engine ing". Di sini
putusan hakim ditekankan pada fungsi pengstrukturan kembali suatu
masyarakat yang didasarkan pada tatanan dan nilai-nilai tertentu untuk
ditujukan kepada masyarakat baru.

8.

Putusan Hakim sebagai "Pengembang" antara kekerasan dan kestabilan
hukum tertulis dengan keadaan tertinggalnya Undang-undang tersebut
dari perubahan sosial. Di sini putusan hakim ditekankan pada fungsinya
sebagai "a tool of social engineering". Dengan kelambanan hukum
Undang-undang dapat diimbangi oleh karakter "Judge Made Law" yang
elastis dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dan
kebutuhan masyakat.
VI

Berdasarkan uraian dan kesimpulan-kesimpulan tersebut atas dengan ini
diajukan berbagai saran, yakni:
1.

Pendidikan dan Pelatihan
Dalam rangka meningkatkan dan menyamakan visi dan misi hakim-hakim
tentang kewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
lokal dalam penegakan hukum dan keadilan diperlukan kegiatan :
1.1. Pendidikan dan pelatihan teknis bagi hakim pengadiian negeri
tentang nilai-nilai hukum lokal.
1.2. Penyiapan peraturan pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 yang telah disempurnakan dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999.
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2.

Penelitian dan Pengembangan
2.1. Perlu data dan informasi tentang daerah dan hukum lokal apa yang
masih hidup. Di sini perlu diadakan penelitian dan pengembangan
untuk menyiapkan peta hukum lokal se Indonesia.
2.2. Pengkajian dan komentar pertahun dan permasalah terhadap
putusan hakim mengenai hukum lokal baik ditingkat pertama,
maupun di tingkat banding dan kasasi.

3.

Dokumentasi dan Publikasi
3.1. Menyiapkan dan memberikan pelayanan informasi dokumentasi yang
terpusat mengenai putusan hakim di bidang hukum lokal.
3.2. Memperbanyak publikasi dan mempercepat penyebaran putusan
hakim di bidang hukum lokal melalui Pengadilan se Indonesia.
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PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG
KEADAAN BAHAYA DAN PROSES
PENANUNGGALANGAN ANCAMAN
YANG BERJALAN SELAMA INI
O le h :

Robertas, SH

I.

Pendahuluan
Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dengan segala
pengorbanan jiwa raga bagi patriot bangsa telah mencapai kemerdekaan
yang dicita-citakan, namun demikian dalam pengalaman sejarah bangsa
ternyata perjuangan tersebut senantiasa mengalami gangguan baik dari
dalam negeri maupun luar negeri yang mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa seperti peristiwa pengkhianatan DI/TII, PRRI/Permesta,
G 30 S/PKI dan lain-lain.
Untuk menghadapi berbagai ancaman sampai saat sekarang
Indonesia sudah mempunyai cukup perangkat peraturan perundangundangan, ancaman yang berintensitas rendah dapat digunakan KUHP.
KUHAP dan lain-lain. Apabila negara dalam keadaan berbahaya baru
digunakan UU No.23 Prp Tahun 1959. syarat-syarat menggunakan
ketentuan ini antara lain: Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh
wilayah atau di sebagian wilayah Negara RI terancam oleh pemberon
takan. Kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga
dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara
biasa, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan
wilayah Negara R.l. dengan cara apapun juga, hidup Negara berada
dalam keadaan bahaya atau keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau
dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup
Negara. (Dephankam:1988). Tingkatan keadaan berbahaya ini meliputi
darurat sipil, darurat militer atau keadaan perang.
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Pada waktu yang lalu UU No.23 Prp Tahun 1959 jarang digunakan,
namun dalam rangka kepentingan nasional, ABRI tetap selalu aktif
menanggulangi ancaman, namun dengan instrument yang lain. ABRI
beranggapan bahwa sebagai kekuatan Pertahanan Keamanan Negara
yang melaksanakan fungsi selaku penindak dan penyanggah awal
terhadap setiap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri
sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 UU No. 20 Tahun 1982
perlu mengambil langkah-langkah kegiatan berupa tindakan cegah dini
(preventif) maupun penanggulangan (represif) dan menanggulangi
dampak terhadap hal-hal yang merupakan ancaman. Suatu bangsa
mempunyai kepentingan untuk mempertahankan eksistensinya, demikian
halnya dengan Bangsa Indonesia. Undang-undang No. 23 Prp Tahun
1959 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatane
garaan sehingga pada waktu pemerintahan reformasi pembangunan
disusunlah RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya yang kemudian pada
tanggal 23 September 1999 disahkan oleh DPR sebagai Undang-undang.
Namun selanjutnya gelombang protes terhadap UU yang dianggap
militeristis, anti HAM dan kebebasan Publik ini terus berjalan sehingga
akhirnya Pemerintah menunda pelaksanaannya.
Seiring dengan reformasi maka di bidang pertahanan dan keamanan
juga mengalami perubahan yang fundamental yaitu dengan keluarnya
TAP MPR No.VII/MPR/2000 dan TAP MPR No.VIII/MPR/2000 tentang
kedudukan dan peran TNI/POLRI yang dipisahkan secara tegas.
Disamping itu juga keluar Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-undang ini disebutkan
secara tegas bahwa kewenangan bidang Luar Negeri, moneter,
Pertahanan Keamanan, peradilan dan agama berada pada pemerintah
pusat.
Apabila ke dua ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan substansi
Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya maka banyak pasalpasal dalam UU tersebut yang tidak cocok lagi dan perlu diadakan
perubahan-perubahan.
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II.

Peraturan tentang Keadaan Bahaya yang pernah berlaku di
Indonesia
a.

Regeling Op De Staat Van Oorlog En Van Beleg (S.O.B) Staatblaad
1930 Nomor 582
Regeling Op De Staat Van OOrlog En Van Beleo (S.O.B) lahir
pada tahun 1939, sedangkan sebelum im berlakulah di Hindia
Belanda "Regeling van de Gevolgers der verkiaring in staat van
oorlog of in staat beleg van het gebiet in Nederlancsh Indie of een
gedeelte daarvan" (Stbi tahun 1904 No.372 juncto Stbl tahun 1922
No.506).
Regeling SOB diberlakukan di Indonesia didasarkan atas Pasal
33 I.S. Pasal 33 menjadi dasar "noodrecht" sena pelaksanaannya
dituangkan kedalam suatu "Algemeene Verordening", dimana harus
diperhatikan pula apa yans ditentukan dalam Pasal 91 IS.
Adapun Pasal 91 IS, antara Sain menyatakan bahwa segala
yang mengenai pertahanan Hindia Belanda harus diatur dalam
Algemene Maatregei va Bestuur (AMvB). Sehingga dengan demikian
berarti bahwa Regeling SOB dipandang sebagai sesuatu yang
mengenai "pertahanan Hindia Belanda", oleh karena itu harus diatur
dalam AMvB.
Regeling S.O.B. diberlakukan di Indonesia berdasarkan Pasal
33 I.S., Regeling menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Hindia
Belanda untuk menyatakan Keadaan Perang atau Keadaan Darurat
Perang. Dalam Pasal tersebut diadakan perbedaan antara tingkatantingkatan tersebut militer memegang kekuasaan tertinggi, dengan
kata lain terdapat suatu supremasi dari militer.
Perbedaan kedua tingakatn tersebut adalah :
1)

Dalam tingkatan Keadaan Perang (Staat van Oorlog) adalah
keadaan yang dianggap belum demikian genting seperti dalam
tingkatan Keadaan Darurat Perang (Staat van Beleg)."Staat van
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2)

b.

Oorlog" berarti keadaan darurat yang dikarenakan oleh perang
tetapi belum dirasakan merata di seluruh negara.
Sedangkan Keadaan Darurat Perang (Staat van Beleg) adalah
Keadaan Darurat yang mutlak, dimana kekuasaan militer adalah
lebih luas daripada dalam Keadaan Perang, yaitu :
a) Dalam "Staat van Oorlog", kekuasaan militer berhak
membuat peraturan yang menyimpang dari Algemene
Verordeningen, akan tetapi hanya dalam hal-hal yang
tertentu saja seperti yang diatur dalam S.O.B.
b) Sedang dalam "Staat van Beleg", kekuasaan militer
mempunyai wewenang untuk dapat bertindak menyimpang
dari Algemene Verordeningen.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya
Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945,
untuk pertama kalinya pada tanggal 6 Juni 1946 Pemerintah
Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya.
Dalam Undang-undang ini diatur antara lain :
1) Kewenangan Presiden untuk menyatakan seluruh atau sebagian
dari daerah Negara Republik Indonesia berada dalam keadaan
bahaya.
2) Keadaan bahaya dinyatakan apabila terjadi:
a) Serangan,
b) Bahaya serangan.
c) Pemberontakan atau kerusuhan, sehingga dikhawatirkan
pemerintah sipil tidak sanggup menjalankan pekerjaannya.
d) Bencana alam.
3)

Pernyataan keadaan bahaya seperti tersebut di atas disahkan
dengan Undang-Undang.
Pernyataan tersebut disampaikan kepada DPR (Badan Pekerja
Komite Nasional Pusat) pada hari pengumumannya untuk
mendapat pengesahan, namun segala ketentuan-ketentuan

dalam Undang-Undang Keadaan Bahaya berlaku sejak hari
pernyataan dengan tidak menunggu pengesahan. •
4)

Penghapusan keadaan bahaya dinyatakan oleh Presiden dan
disampaikan kepada DPR (Badan Pekerja Komite Nasional
Pusat) pada hari pengumumannya, untuk mendapat penge
sahan.

5)

Setelah keadaan bahaya diberlakukan untuk seluruh atau
sebagian daerah negara, maka kekuasaan menjalankan
ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini dilaksanakan
oleh:
a) Dewan Pertahanan Negara yang terdiri da ri:
(1) Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran dan
Menteri Perhubungan.
(2) Panglima Besar.
(3) Tiga (3) Wakil-wakil Organisasi Rakyat.
b)

Di tiap-tiap keresidenan dibentuk Dewan Pertahanan
Daerah yang terdiri da ri:
(1) Residen dan 2 anggota Badan Eksekutif dari? Badan
Perwakilan Rakyat Daerah Keresidenan.
(2) Komandan Tentara Tertinggi daiam daerah itu.
(3) Tiga {3} Wakil Organisasi Rakyat di daerah itu.

6)

c.

Jika hanya sebagian atau beberapa bagian dari negara
dinyatakan dalam keadaan bahaya, hanya di bagian-bagian itu
saja diadakan Dewan Pertahanan Daerah. Di dalam daerah
yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, Polisi, pembantu
Polisi, barisan pemadam api, dan penjaga bahaya udara,
dianggap sebagai tentara sedangkan menganggap golongan
atau jawatan lain selain itu sebagai tentara harus diatur dengan
Undang-undang.

Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 33 dan 70
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Peraturan Pemerintah Tahun 1948 (tangga) 28 September 1948)
Nomor 33 dan 70.
Pemerintah mengadakan ketentuan tentang Bangunan Pemerintah
Militer yang dipertanggung jawabkan kepada Panglima Divisi dan
Komandan Sub Territorium Militery, peraturan tersebut hanya berlaku
untuk daerah Jawa.
Adapun Pasal 12 Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 33
berbunyi sebagai berikut:
"Selama berlakunya Peraturan ini, maka semua kekuasaan Dewan
Pertahanan Negara dan Dewan Pertahanan Daerah dihentikan".
Dengan dasar Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 33 dan 70,
Panglima Tentara dan Territorium Jawa mengeluarkan Maklumat
Nomor 2/MBKD tanggal 22 Desember 1948 yang mengesahkan
berlakunya pemerintah militer yang isinya antara lain membakukan
badan-badan Dewan Pertahanan Daerah.
Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan
Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg danPenetapan
Keadaan Bahaya.
Undang-undang Nomor 74 tahun 1957 mencabut "Regeling op
dan Staat van Oorlog en van Beleg (Staatsblad 1939 Nomor 528)
dengan segala perubahan-perubahannya dan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya dengan segala
peraturan-peraturan/keputusan-keputusan
yang
berdasarkan
Undang-undang tersebut serta menetapkan Undang-undang tentang
Keadaan Bahaya.
Dalam Undang-undang ini diatur antara lain :
1)

Kewenangan Presiden untuk menyatakan seluruh wilayah atau
tiap-tiap bagian wilayah Indonesia dalam keadaan bahaya
dengan tingkatan keadaan darurat atau keadaan perang atas
Keputusan Dewan Menteri apabila:

a)

Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di
sebagian wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan,
kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam sehingga
dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perleng
kapan secara biasa

b)

Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan
perkosaan wilayah Indonesia dengan cara apapun juga.

2)

Keadaan bahaya terhapus dengan sendirinya menurut hukum
sejak saat, pernyataan keadaan bahaya lain lebih tinggi
derajatnya mulai berlaku atas daerah sama.

3)

Tingkatan Keadaan Bahaya terdiri dari keadaan darurat dan
keadaan perang.

Undang-undang Keadaan Bahaya Nomor 74 Tahun 1957
diundangkan pada tanggal 17 Desember 1957.
Undang-undang Keadaan Bahaya Nomor 74 Tahun 1957
tersebut diberlakukan hanya dalam waktu 1 tahun. Peninjauan
kembali berlakunya Undang-undang Keadaan Bahaya Nomor 74
tahun 1957 tersebut ditugaskan oleh panitia antar kementrian yang
diketuai oleh Mr. Erman Moeriantoro, Kepala Bagian Hukum
Kementrian Pertahanan (Surat Keputusan Perdana Menteri Nomor:
113/PM/1959).
Berhubungan dengan berlakunya kembali Undang-undang
Dasar 1945 (Dekrit 5 Juli 1959) dalam prosesnya panitia, telah
berusaha untuk merevisi undang-undang tersebut disesuaikan
dengan asas-asas dan sendi-sendi yang terkandung dalam UndangUndang Dasar 1945.
Pemerintah (Inti Kabinet Kerja) dalam musyawarahnya pada
tanggal 20 Oktober 1959 menganggap bahwa hasil kerja panitia Mr.
Erman Moeriantoro yang diajukan pada tanggal 5 September 1959
belum sesuai dengan asas-asas dan sendi-sendi Undang-Undang
Dasar 1945.
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Pemerintah (Inti Kabinet Kerja) menugaskan kepada Menteri
Muda Pertahanan, R. Hidayat untuk merancang peraturan baru
tentang Keadaan Bahaya dalam waktu 1 (satu) bulan (Surat dari
Sekretaris Dewan Menteri Muda Pertahanan Nomor: 31879/59
tanggal 3 Nopember 1959 dan mengenal pembentukan panitia
perancang peraturan baru tentang Keadaan Bahaya itu sendiri diatur
dalam Keputusan Menteri Muda Pertahanan Nomor: MP/E/0340/
1959 tanggal 20 Oktober 1959.
Tanggal 8 Desember 1959 Kabinet Kerja menyetujui Rancangan
hasil karya panitia Hidayat untuk diajukan kepada Presiden.
Pada tanggal 16 Desember 1959 Undang-undang Keadaan
Bahaya Nomor 74 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Nomor 139 Tahun 1959).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Prp
Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya
Dengan diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 negara
Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara
kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk mengatasi keadaan situasi pada saat itu, maka Presiden
berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun
1959 tentang Keadaan Bahaya menggantikan Undang-undang
Nomor 74 Tahun 1957. Pada Tahun 1959-1960 Presiden banyak
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
sehingga menumpuk menunggu pengesahan DPR.
Untuk mengatasi hal tersebut maka pada Tahun 1961
dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 yang menetapkan
semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1
Januari 1961 menjadi Undang-undang.

Salah satu Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah
Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 1959 menjadi
Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959.
Dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 diatur antara
lain:
1)

2)

Peraturan Umum yang berisi antara lain :
a)

Keputusan mengenai kewenangan pernyataan dan
penghapusan keadaan bahaya berada pada Presiden
Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

b)

Susunan penguasa dan pemberian wewenang kepada
penguasa, bila negara dalam keadaan bahaya.

Tingkatan-tingkatan keadaan bahaya.
Adanya tingkatan-tingkatan keadaan bahaya dimaksudkan
untuk menentukan gradasi kegentingan keadaan dan membawa
konsekuensi pemberian kewenangan-kewenangan yang ber
beda kepada penguasa keadaan.
Tingkatan keadaan bahaya terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu :
a)

Keadaan Darurat Sipil
Keadaan Darurat Sipil merupakan tingkatan keadaan
bahaya yang terendah dari 3 tingkatan keadaan.
Dalam keadaan darurat sipil, penguasa yang berwenang
adalah Kepala Daerah sebagai Penguasa Darurat Sipil
Daerah dan Presiden sebagai Penguasa Darurat Sipil
Pusat.
Penguasa Darurat Sipil Daerah berhak mengadakan
peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk kepen
tingan ketertiban umum atau untuk kepentingan keamanan
daerahnya dan boleh menyimpang dari peraturan yang
bukan perundang-undangan pusat.
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Penguasa Darurat Sipil Pusat berhak mengadakan segala
peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk kepen
tingan ketertiban umum dan untuk kepentingan keamanan.
b) Keadaan Darurat Militer
Keadaan Darurat Militer merupakan keadaan bahaya
setingkat lebih tinggi dari keadaan darurat sipil. Dalam
keadaan darurat militer Presiden memegang kekuasaan
sebagai Penguasa Darurat Militer Pusat dan Kepala
Daerah.
Penguasa Darurat Militer Daerah selain mempunyai
kewenangan-kewenangan sebagaimana kewenangan
Penguasa Darurat Sipil Daerah, juga mempunyai
kewenangan-kewenangan lain yang lebih luas, yaitu
dapat menyimpang dari beberapa ketentuan-ketentuan
perundang-undangan pusat, melakukan pengawasan
preventif atas instansi-instansi daerah dalam mengeluarkan
peraturan-peraturan dan bahkan Presiden sebagai
Penguasa Darurat Militer Pusat dapat memberi kekuasaan
untuk mengatur hal-hal yang harus diatur oleh Presiden
bersama-sama DPR. Militer Pusat berhak mengadakan
militerisasi terhadap suatu jawatan/perusahaan/perkebunan
baik sebagian maupun seluruhnya.
c)

Keadaan Perang
Keadaan Perang merupakan Keadaan Bahaya tingkat
tertinggi, karena hidup negara sudah sangat terancam.
Oleh karena itu dalam keadaan perang, penguasa
keadaan perang mempunyai kewenangan yang sangat
luas dalam rangka menyelamatkan kehidupan. Dalam
keadaan perang, penguasa keadaan daerah diberi
wewenang untuk mengadakan militerisasi baik terhadap
orang maupun badan/jawatan.

Penguasa perang dapat menyimpang dari ketentuanketentuan dalam peraturan perundang-undangan pusat dan
dapat mencapai semua lapangan kekuasaan Pemerintah.
Tindakan-tindakan yang diambil oleh Penguasa Perang
Daerah harus segera diberitahukan kepada Presiden
sebagai Penguasa Perang Pusat disertai alasan yang
cukup bahwa keadaan sungguh-sunggult mendadak dan
terpaksa diambil untuk mencegah keadaan yang fatal bagi
negara.
f.

Tingkatan Keadaan Bahaya menurut Undang-undang Nomor; 23
Prp Tahun 1959 dikaitkan dengan perkembangan ketatanegaraan
dan situasi yang terjadi di Indonesia saat ini dan yang akan dating.
Sejak Tahun 1959, Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku
lagi melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka Undangundang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya ditinjau
kembali. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa Undang-undang
tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-undang
Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
Dalam Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 diatur 2 (dua)
tingkatan Keadaan Bahaya, yaitu :
1) Keadaan Darurat; atau
2) Keadaan Perang
Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959
diatur 3 (tiga) tingkatan Keadaan Bahaya, yaitu :
1) Keadaan Darurat Sipil;
2) Keadaan Darurat Militer;
3) Keadaan Perang.
Presiden dapat menyatakan negara dalam keadaan bahaya
apabiia benar-benar timbul ancaman yang mengancam sendi-sendi
kehidupan bangsa dan negara. Dalam keadaan demikian Presiden
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dapat langsung menyatakan negara dalam keadaan darurat militer
atau keadaan perang. (Badan Pembinaan Hukum Nasional: 1981).
III. Proses penanggulangan ancaman yang berjalan selama ini.
a.

Umum
Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan pada
tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Mr. M. Hatta atas
desakan para pemuda, yang pada waktu itu telah bosan dengan
janji-janji balatentara Dai Nippon. Pada tanggal 18 Agustus 1945
Negara baru tersebut menyatakan diri adalah negara yang
berdasarkan atas hukum, konstitusi Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Sebelumnya kawasan tersebut dikenal dengan nama Nederlandsch
Indie di bawah kekuasaan kerajaan Belanda, di Nederlandsch Indie
dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal (Gouverneur General van
Nederiandsch Indie). Pada tanggal 8 Mei 1942 pemerintah
Nederlandschlndie menyerah kepada Bala Tentara Nippon,
melarikan diri ke Australia, pada saat itu di Nederlandsch Indie
(Hindia Belanda) diberlakukan hukum keadaan darurat perang (Staat
Orloog van Beleg) dan setelah Jepang terpaksa harus meninggalkan
kawasan bekas Hindia Belanda dan pemerintah Belanda dengan
membonceng kemenangan Tentara Sekutu masuk lagi ke Indonesia
1945, mereka ternyata berhadapan dengan Rakyat Indonesia yang
telah dipersenjatai (dengan telah dibentuk Pembela Tanah Air/PETA
pada 10 Oktober 1943). Dapat dipastikan bahwa keadaan SOB
masih diperlakukan berhubung menurut visi Pemerintah Belanda di
kawasan eks jajahannya kini banyak "kaum ekstreemis" (nama yang
diberikan oleh tentara NICA kepada pejuang kemerde-kaan RI).
Bagi pemerintah NKRI dengan dasar Undang-Undang Dasar
1945, apabila mencermati UUD 1945 pada bagian I Aturan Peralihan
pada Pasal II menyebutkan "Segala Badan Negara dan Peraturan
yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang
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baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Hal ini dapat ditafsirkan
bahwa semua peraturan tentang ketatanegaraan pada waktu itu
masih diberlakukan peraturan yang dibuat pemerintah Hindia
Belanda, hanya tentunya tentang undang-undang keadaan bahaya
pemerintah Republik Indonesia akan menentukan (Tidak konkordan
dengan NICA).
Namun demikian sejak itu timbul masalah dari sisi pandang
teori yuridis normatif. Yaitu pertanyaan apakah Negara Republik
Indonesia 17-8 -1945 tersebut sejak di proklamasikan terus menerus
dalam keadaan bahaya ?.
Jawaban dari data sejarah hukum, berikut ini akan ditinjau halhal tersebut.
b.

Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia dipandang dari sudut
pandang Geo-demo strategi sangat rentan terhadap ancaman
perpecahan, menurut teori di dalamnya mengandung entrophi (ada
mengandung faktor inherent yang akan menghancurkan diri sendiri).
Ditinjau dari aspek geografi, letak Indonesia merupakan sasaran
kepentingan negara-negara lain baik di bidang ekonomi maupun
militer. Mungkin dapat timbul sengketa perbatasan dengan negara
lain, konfrontasi dengan Federasi Malaysia pada waktu itu bukan
karena sengketa perbatasan namun karena ada perbedaan persepsi
dalam bidang ideologi dan politik.
Politik konfrontasi menelorkan pernyataan keadaan bahaya dan
diberlakukan Undang-Undang Keadaan Bahaya (UUKB).
Demikian pula sebelumnya pada waktu persengketaan dengan
Belanda tentang Irian Barat. Mengenai hal lain yang juga merupakan
ancaman adalah dari demografi. Penduduk Indonesia terdiri dari
puluhan suku-bangsa dan beberapa ras dan etnis, hal ini sewaktuwaktu dapat meledakkan titik api ketegangan sosial dan berakibat
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kerusuhan-kerusuhan, namun dari segi keadaan bahaya beium
pernah digunakan sebagai landasan dinyatakan Negara dalam
keadaan bahaya.
(Sejak lama banyak terjadi kerusuhan anti etnis Cina, namun
penyelesaian yang pernah dilakukan pada waktu tahun 1959
dikeluarkan PP-10 tahun 1959 dimana warga keturunan Cina harus
meninggalkan daerah tingkat II dan harus menyatakan sebagai
warga atau kembali ke RRC). Bahkan sumber daya alam yang
banyak terdapat di Indonesia juga dapat menjadi hakekat ancaman,
banyak investor asing yang ingin menanamkan modal ke Indonesia
namun tentunya mereka meminta imbalan yang menguntungkan
perusahaannya, kasus aktual menunjukkan hal itu (masalah FT.
Freeport di Irja, masalah tambang emas Busang, masalah eksploitasi
minyak, batu bara dan sumber tenaga listrik gas bumi). Pengaruh
ideologi. Interaksi dengan lingkungan global disebabkan kemajuan
alat dan media elektronik, maka Indonesia berkat kemajuan
pendidikan yang telah dicapai, ternyata trend perubahan yang cepat
menuju ke arah bangsa yang modern, negara yang demokratis
menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, serta mengutamakan
penegakan hukum untuk menuju ke arah masyarakat yang makmur
serta berkeadilan, Namun hal-hal ideologi tersebut dapat pula
menjadi ancaman atas keutuhan NKRI. Permasalahan politik, sejak
NKRI menyatakan diri sebagai negara yang sejak politis sebenarnya
dapat dipupuk sejak 1928, dalam Sumpah Pemuda Indonesia di
mana mulai saat itu ada rasa persatuan dari bangsa yang mendiami
kawasan ini.
Pada saat Proklamasi terdapat banyak aspirasi politik yang
menginginkan bentuk kesatuan politik negara, aspirasi keagamaan,
aspirasi sosialis, aspirasi komunis dan sebagainya menjadikan NKRI
bergoyang terus sampai saat ini.
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Pengembangan Negara yang dicita-citakan terus mencari
bentuk. Dalam kaitan tersebut dasar konstitusional mengalami
perubahan-perubahan. (Kabul Arifin 1970; 100)
c.

Perubahan-perubahan Dalam Dasar Ketatanegaraan Indonesia
Dikaitkan Dengan Berlakunya UUKB
1.

Periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1950
Berlakunya UUD 1945 dalam periode ini terjadi perang
kemerdekaan. Sistem pemerintahan Presidentil di mana
kekuasaan ada pada Presiden, namun praktek ketatanegaraan
masih dalam keadaan perang kemerdekaan. Ada beberapa
peristiwa perjuangan yang penting mempengaruhi ketatanega
raan NKRI antara lain:
Perlawanan para pejuang terhadap invasi NICA di
Semarang, Palembang, Medan kira-kira pada bulan Oktober
1945 dan yang terbesar adalah di Surabaya 10 Nopember 1945
merupakan peristiwa di mana pemerintah NKRI terancam
eksistensinya. Pada tanggal 21 Juli 3947 Belanda melancarkan
serangannya ke daerah NKRI terutama di Jawa Barat dengan
melakukan blokade ekonomi.
Serbuan Belanda mengakibatkan NKRI melakukan perlawanan
gerilya, pemerintahan berpindah pindah.
Pada Perjanjian Renvile 17 Januari 1948 maka terjadi hijrah
pasukan TNI ke kantong-kantong gerilya, terdapat apa yang
dinamakan garis Van Mook.
Upaya pemerintah Belanda untuk memecahkan Indonesia
menjadi negara kecil, pada saat Republik menghadapi agresi
NICA terjadi pemberontakan di Jawa Timur oleh kaum Komunis
yang dipimpin oleh Muso 18 September 1948. Negara Republik
Indonesia terancam, pasukan yang hijrah terpaksa menghadapi
kaum komunis Muso. Tidak jelas apakah ketentuan keadaan
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bahaya diberlakukan (namun hal secara yuridis normatif NKRI
pada waktu itu belum ada UUKB), hanya dengan instruksi dari
pimpinan TNI dari kantong-kantong gerilya, bukan mengguna
kan ketentuan pasal 12 UUD 1945.
Suatu keadaan darurat yang terdapat dalam sejarah revolusi
Republik Indonesia adalah pada waktu tanggal 19 Desember
1948 Ibukota RI Yogyakarta di bom oleh tentara Belanda, ibu
kota Republik Indonesia diduduki, Presiden dan Wakil Presiden
RI ditangkap.
Pemerintah tanpa menyatakan keadaan darurat mengalihkan
pusat pemerintahan RI ke Padang-Sumatera Barat, di bawah
pimpinan Mr. Syafruddin Prawiranegara dan TNI mengambil
inisiatif untuk menyelenggarakan pemerintahan militer di Jawa.
Masih dalam periode ini, ada gerakan makar untuk menyerang
Jakarta dalam gerakan yang dinamakan APRA yang dipimpin
oleh seorang Kapten NICA Westerling, pada saat yang
bersamaan ada gerakan federalis yang dipimpin oleh Sultan
Hamid II dengan perencanaan menyerang kabinet RI di Jakarta,
gagal dan menteror kota Bandung.
Hasutan-hasutan kaum federalis merambah terus
dr.Soumokil cs. Andi Aziz melakukan makar pemberontakan
pada RI di Sulawesi (Makasar), Republik Maluku Selatan Ir.
Manusama pada 25 April 1950 melakukan proklamasikan
Negara Indonesia Timur. Dalam pada itu muncul Gerakan Darul
Islam telah memproklamasikan kemerdekaan pada 1 Agustus
1949 yaitu Negara Islam Indonesia, disusul dengan perlawanan
di Di Aceh dan di Sulawesi Selatan. Penggunaan undangundang dalam keadaan bahaya tidak ada karena belum ada
undang-undangnya. Setelah periode 1950 sampai dengan 1959
akan ditinjau lebih lanjut.

2.

Periode tahun 1950 sampai tahun 1959
Dalam mengawali periode ini pada tanggal 31 Januari? 1950
diundangkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat,
atas desakan Belanda dalam konferensi Meja Bundar di Den
Haag dalam penyerahan Kedaulatan; kepada RI. Maka pada
saat itu digunakan UURIS 1950,) namun umur Negara
Indonesia Serikat tidak lama, yaitu pada tanggal 15 Agustus
1950 Indonesia kembali; menjadi Negara Kesatuan (dasar
Piagam Persetujuan; Pemerintah RIS dengan Pemerintah RI
tanggal 19 Mei = 1950) dan karena kembali ke Negara
Kesatuan Republik; Indonesia, dibentuk UUD RI Sementara
1950 dan menyatakan dengan tegas NKRI adalah Negara yang
diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
UUD RI Sementara ini diumumkan berlaku pada tanggal 17
Agustus 1950 maka dengan demikian ide federalisme kandas
lagi, rakyat Indonesia tetap menginginkan Negara Kesatuan.
Pada tahun masa ini terjadi beberapa perlawanan terhadap
NKRI antara lain;
Pemberontakan PRRI dan Permesta di wilayah Sumatera
Barat dan di Sulawesi Utara, sedangkan di Sulawesi Selatan Di
Kahar Muzakar menggabungkan diri dengan Nil di Jawa Barat.
Perlawanan bersenjata 1956-1957 terjadi, maka pada saat ini
ada diundangkan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957
tentang Undang-Undang Keadaan Bahaya (Undang-undang ini
mendasarkan pada konstitusi federal 1950 yaitu dari pada
Undang-undang Nomor 29 tahun 1954). Apakah ada Keputusan
Presiden dalam pernyataan keadaan darurat karena ada
perlawanan bersenjata di wilayah RI, nampaknya Presiden baru
menggunakan UUKB setelah Undang-Undang Keadaan Bahaya
itu diganti pada tahun 1959 (16 Januari 1960).
Pada periode ini di Indonesia terjadi Pemilu 1955 dengan diikuti
banyak partai, terbentuk konstituante yang bertugas menyusun
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UUD, namun tidak dapat kesepakatan dan Presiden tidak
berkuasa. Perdana Menteri dalam kabinet sering jatuh. Pada
saat itulah terjadi gerakan perlawanan bersenjata, UUKB 1957
tidak efektif untuk mengatasi keadaan.
Pada 16 Desember 1959 diundangkan Undang-Undang nomor
23 tahun 1959 (LN nomor 139 tahun 1959) yang mencabut
UUKB 1957. Sementara itu perlu dilihat perkembangan pada
periode 1959 sampai tahun 1967.
3.

Periode tahun 1959 sampai dengan tahun 1967
Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mencermati
adanya kegagalan Dewan Konstituante untuk menyusun UUD
bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan alasan
untuk mencegah perpecahan yang semakin mendalam di
negara RI, Presiden menyatakan Dekrit untuk kembali kepada
Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya Undang-undang
tentang Keadaan Bahaya disesuaikan dengan ketentuan pasalpasal yang ada dalam UUD 1945. Masa ini berlakulah UndangUndang Nomor 23 tahun 1959 (LN No. 139 Tahun 1959) dalam
masa ini ada pergolakan keamanan maupun politik yang luar
biasa antara lain:
Masa Trikora (Tri Komando Rakyat) seperti diketahui pada
Konferensi Meja Bundar tahun 1950. Penyerahan Kedaulatan
termasuk Irian Barat (sekarang disebut Irian Jaya), ditentukan
bahwa masalah Irian Barat akan ditentukan dalam waktu
setahun, namun sampai 1963 masalah Irian Barat baru selesai
dengan dibentuk UNTEA dan akhirnya Irja masuk kepada
kedaulatan RI. Sejak Peraturan Pemerintah Nom or: 10 tahun
1960, Keputusan Presiden Nomor 114 tahun 1960, Keppres
nomor 11 tahun 1961 adalah beberapa peraturan yang
menentukan berlaku dan pencabutan atas beberapa wilayah
Republik Indonesia dalam keadaan darurat (sipil, militer dan
perang). Sedangkan hubungan militer dengan sipil dalam

keadaan biasa diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 16
tahun 1960. Persoalan ketatanegaraan ternyata berkembang
dengan konfrontasi dengan negara Federasi Malaysia 1963
sampai tahun 1966, akibat dari itu ada pemberontakan Partai
Komunis Indonesia yang makin merepotkan keadaan Indonesia.
Maka dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 Presiden Sukarno
menunjuk Letnan Jenderal Suharto Menteri Panglima Angkatan
Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu
untuk terjaminnya keamanan dan seterusnya.
Kemudian pada tanggal 18 Maret 1966 dengan Pengumuman
nomor 5 Presiden Republik Indonesia melakukan tindakan
pengamanan terhadap tokoh-tokoh, Gerakan 30 September
1965. Suasana keadaan darurat (Negara dalam keadaan
darurat) tidak pernah ada pencabutan, dalam arti meneruskan
Keppres pada masa Pemerintahan Sukarno.
Pergolakan politik dikendalikan dengan lembaga Kopkamtib dan
menggunakan Undang-undang anti kegiatan Subversi (UU
Nomor JI/Pnps/1963). Dalam beberapa kasus masih ada
Peperpu dan Peperda istilah-istilah yang dipergunakan apabila
negara dalam keadaan darurat perang. Perlawanan bersenjata
di Aceh, Irian Jaya dan Timor Timur diselesaikan oleh Komando
Operasi, bukan dengan menyatakan keadaan darurat pada
wilayah setempat, sehingga di daerah bergolak tersebut hukum
biasa masih berlaku.
4.

Periode tahun 1966 sampai dengan sekarang
Tentang Undang-Undang Keadaan Bahaya tidak pernah
dipergunakan, penyelesaian masalah pergolakan di daerah
dilaksanakan oleh Komando Operasi yang dibentuk dari Pusat
untuk memperkuat Komando setempat.
Letupan perlawanan berupa kerusuhan sosial, perlawanan
bersenjata yang menonjol di Timor Timur dan Aceh serta
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Irian Jaya, akan tetapi semua kerusuhan sosial dan gerakan
pengacau keamanan itu dapat diatasi dengan operasi militer
reguler yang diperkuat dari pusat Pemerintahan Presiden
Suharto tidak pernah mempertimbangkan penggunaan undangundang keadaan bahaya, karena hal ini diperkirakan akan
berisiko pada investasi modal asing.
Sejak pengangkatan Presiden Suharto sebagai pengganti
Sukarno, maka dengan tugas mengamankan revolusi Indonesia,
presidium kabinet menyiapkan Pemilu dan dalam upaya
mengatasi pergolakan keamanan maupun politik pemerintahan
Orde Baru menyandarkan diri untuk menggunakan undangundang keadaan darurat.
Namun demikian Keppres tentang Negara dalam keadaan
darurat masa pemerintahan Sukarno tidak dijelaskan apakah
masih berlaku, namun yang jelas tidak ada pencabutan.
(Sebagai contoh Keppres nomor 315 tahun 1959, Keppres
nomor 3 tahun 1960 dan Keppres nomor 353 tahun 1960,
Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1960 tentang Presiden
sebagai Penguasa Perang Tertinggi tidak pernah dicabut).
Maka dalam bab ini telah diuraikan bahwa penerapan UUKB
sejak masa era revolusi (1945-1950) sampai era konstituante
dengan UUD RI sementara 1950 tidak di terapkan UUKB.
Namun sejarah mencatat bahwa UUKB justru diterapkan secara
konsekuen pada era Indonesia menghadapkan dirinya pada
perjuangan membebaskan Irian Barat dan era konfrontasi
dengan Federasi Malaysia masa pemerintahan Sukarno, Pada
masa Orde Baru (Pemerintahan Presiden Suharto) Negara
menggunakan kewenangan luar biasa yaitu Kopkamtib,1
Pembentukan badan ekstra-konstitusional lainnya dilakukan
melalui Keppres.
Namun pada waktu Pemerintahan Presiden Habibi Undangundang Keadaan Bahaya ini diberlakukan penuh di Timor Timur

dengan menetapkan wilayah Tim-Tim sebagai wilayah Darurat
Militer.
Sedang pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid
Undang-undang ini diberlakukan di Propinsi Maluku dengan
menetapkan Propinsi Maluku sebagai wilayah Darurat Sipil.
IV. Penutup
a.

b.

Kesimpulan
1.

Undang-Undang No. 23 Prp Tahun 1959 adalah suatu bentuk
perangkat Hukum negara Indonesia untuk menjaga kepentingan
nasionalnya demi berbagai faktor, yaitu hal yang melanggar
keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di
sebagian wilayah Indonesia yang terancam kerasuhan,
pemberontakan atau akibat bencana alam yang tidak dapat
diatasi oleh alat-alat perlengkapan biasa, atau timbul perang
maupun bahaya perang yang di khawatirkan adanya perkosaan
wilayah Indonesia dengan cara apapun juga.

2.

Pada waktu yang lalu dalam penanggulangan-penanggulangan
situasi krisis, seperti pemberontakan G.30.S/PKI,GPK Timor,
Aceh, Irian Barat dan kerusuhan-kerusuhan lainnya, pemerintah
cenderung menggunakan aturan-aturan yang cenderang tidak
mempunyai kekuatan hukum yang kuat, contoh : Kopkamtib, UU
Subversif dan Badan-badan ekstra konstitusional berdasarkan
Keppres, baru pada waktu pemerintahan Habibi dan Gus Dur
Undang-undang ini digunakan.

Saran
1.

Oleh karena organisasi pemerintahan yang berkaitan dengan
UUKB seperti Gubernur, Kepolisian dan TNI sudah berubah
dihadapkan dengan saat diundangkannya UU No.23 Prp Tahun
1959, disarankan UU No.23 Prp Tahun 1959 ini disempurnakan
kembali.
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2.

Menyangkut RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya yang
sudah disahkan oleh DPR pada tanggal 23 September 1999
yang masih militeristik, anti HAM dan Kebebasan Publik
disarankan juga untuk disempurnakan kembali.

MASALAH HUKUM TINDAKAN KEPOLISIAN
TERHADAP ANGGOTA MPR DAN DPR
(Pencabutan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1970)
Oleh :
Ahyar, S.H1

I.

LATAR BELAKANG

Ketidakpekaan penyelenggara negara terhadap kondisi dan situasi, telah
membangkitkan gerakan reformasi di seluruh tanah air yang ditandai dengan
tumbangnya rezim otoriter. Gerakan reformasi telah mendorong secara relatif
terjadinya kemajuan-kemajuan di bidang politik, usaha penegakan kedaulatan
rakyat, peningkatan peran masyarakat disertai dengan pengurangan dominasi
peran pemerintah dalam kehidupan politik, antara lain dengan terseleng
garanya Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998, Pemilu 1999
yang diikuti banyak Partai, netralitas Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri,
peningkatan partisipasi politik, pers yang bebas serta Sidang Umum Majelis
Permusyawaratan Rakyat 1999. Namun berkembangan demokrasi belum
terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi.
Di bidang hukum, terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak
produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum
menunjukkan peningkatan. Namun di pihak lain tidak diimbangi dengan
peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran
hukum, mutu pelayanna serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum
sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.
Tekad untuk membrantas segala bentuk penyelewengan sesuai tuntutan
reformasi seperti korupsi, nepotisme, serta kejahatan ekonomi keuangan dan
penyalahgunaan kekuasaan belum diikuti langkah-langkah nyata dan
kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan
menegakkan hukum, terjadinya campur tangan dalam proses peradilan serta
tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum.
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Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghor
matan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari
berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak
kekerasaan, diskriminasi dan kesewenang-wenangan.
Tidak tertutup kemungkinan bahwa ada Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat ataupun Majelis Permusyawaratan Rakyat yang melakukan tindak
pidana maupun Kolusi Korupsi Nepotisme. Serta kejahatan-kejahatan lainnya,
baik kejahatan di bidang ekonomi keuangan ataupun penyalahgunaan
kekuasaan. Oleh karena itu perlunya supremasi hukum ditegakkan dan juga
peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, karena dalam
menganut asas equality before the law. Asas hukum ini sejalan dengan Pasal
27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya". Sesuai
dengan judul naskah akademisi ini, maka semua warga negara termasuk
mereka yang duduk di lembaga tertinggi dan tinggi negara maupun pejabat
yang ada lingkungan pemerintahan/birokrasi dapat saja diperiksa oleh aparat
kepolisian apabila mereka melakukan atau diduga melakukan dan mengetahui
atau diduga mengetahui adanya suatu perbuatan melawan atau melanggar
hukum.
Dalam Undang-undang Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana
Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (LN tahun; 1954 No. 150,
TLN No. 737) dan UU No. 5 Prps. tahun 1961 tentang Segi-segi Protokoler
dalam Tindakan Kepolisian terhadap Anggota Pimpinan Majelis Permusya
waratan Rakyat Sementara (LN tahun 1961 No. 109) yang telah dicabut, dan
digami dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara
Tindakan Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong telah diatur
semuanya.
Untuk sekarang ini undang-undang tersebut di atas perlu penyempur
naan, karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman sebab dalam GBHN
tahun 1999 Bab IV mengenai Arah Kebijakan butir ke-2 yang bunyinya. Menata
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sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan
menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundangundangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk
ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui
program legeslasi.
II.

FAKTA-FAKTA, PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Filosofis
Prinsip keadilan ini tidak pernah berubah dalam membentuk hukum sejak
dahulu kala/zaman klasik. Keadilan dirumuskan oleh para filosuf secara
berbeda-beda, namim tujuannya adalah agar tercapai keseimbangan dalam
penerapannya, yaitu keseimbangan antara nilai-nilai secara ideal dan
kenyataan dimana hukum dioperasikan. (Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum".
Citra Aditya Bakti; 1966; hal. 170-173). Pada zaman- klasik Aristotiles
memberikan pendapat tentang keadilan bahwa keadilan ada dimana-mana,
dan tidak lahir karena pemikiran, dan bersifat "indifferent", tetapi apabila
keadilan ditetapkan, maka akan berakibat adanya tanggung jawab, seperti
sanksi dalam suatu pelanggaran norma. (Friedman; 1953:29). Pada abad
pertengahan Thomas Aquino mengemukakan bahwa keadilan adalah
pertentangan antara hukum sorgawi dan duniawi, yang dinyatakan dalam
pertengangan antara akal pikiran dan tatanan dan ketertiban yang dipaksakan
sesuai dengan pikiran Hugo Grotius dan Rousseau, Abad keduapuluhan
bangkit kembali pemikiran hukum alam sebagai akibat pada abad kesembilan
belas orang mengandalkan pemikiran secara empiris. (Friedman, "Rivival of
Natural Law Theories” 1953:69). Timbulnya pemikiran empiris dapat dilihat
dalam kehidupan hukum di negara-negara modern, seperti Eropa, Amerika
Serikat sebagai negara industri maju. Kehidupan masyarakat di negara maju
bersifat praktis karena dinamika kehidupannya relatif stabil dan terkendali.
Situasi ini memotivasi orang untuk tidak memikirkan hal-hal yang praktis dan
ideal tanpa memikirkan nilai yang mendasari. Nilai-nilai yang mendasari
pemikiran tentang keadilan akan timbul kembali apabila manusia mengalami
tekanan seperti tekanan/krisis yang terjadi saat ini di Indonesia, hukum
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memerlukan penyesuaian dengan kehendak politik akibat tuntutan reformasi
yang digulirkan masyarakat.
Pemikiran tentang keadilan menurut nilai mendasar di Indonesia sudah
ada sejak dahulu yaitu tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945, antara lain
dalam Pasal 27. Keadilan yang ada dalam UUD 1945 ini bersifat universal
karena diterima oleh seluruh bangsa didunia. Indonesia yang mengalami krisis
diberbagai bidang, dalam menjalani masa pembangunan, dianggap sebagai
negara berkembang tidak sepantasnya mengoperasionalkan hukum modern
secara utuh. Hukum yang ideal yang berlaku secara efektif dalam masyarakat
berkaitan erat dengan konseptualitas keadilan secara abstrak. Apabila nilainilai dan kenyataan dimana hukum dioperasikan tidak sesuai maka hukum
diragukan kebenarannya. Apabila terjadi hal seperti ini hukum perlu ditinjau
kembali. Dengan demikian perubahan hukum bergantung dari aspek-aspek
terkait yang ada di sekitarnya, seperti aspek sosial, budaya, politik, dan
ekonomi. Dari aspek-aspek pengaruh yang paling nyata datang dari bidang
politik.
Masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum di Negara
berkembang pengorganisasian yaitu proses atau cara atau kemampuan
masyarakat/kelompok kerjasama antara anggota masyarakat yang dilakukan
untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang disebut oleh Weber sebagai
"dominasi". Dengan demikian penegakan hukum dalam suatu masyarakat
tertentu dapat berbeda pada masa yang berbeda, seperti penegakan hukum
pada zaman Orde Lama berbeda dengan di saat Orde Baru, selanjutnya
berbeda pula dengan penegak hukum saat Reformasi.
Proses penegakan hukum pada suatu masa dapat berbeda karena
perkembangan masyarakatnya. Pada masyarakat yang hidup di bawah bentuk
yang tradisional yang karismatik hukum modern yang memiliki ciri-ciri formal
rasional hanya bisa terlaksana karena dukungan dari mesin administrasi yang
semakin rasional pula. Dengan demikian agar suatu cara penegakan hukum
dapat dilaksanakan, diperlukan berbagai perlengkapan sosial sebagaimana
diuraikan diatas seperti masyarakat Indonesia saat ini diperlukan penegakan
hak dan kewajiban secara adil. Hal ini terjadi di negara-negara modern, setelah
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kedudukan hak dan kewajiban ditetapkan secara adil dan dioperasionalkan
(antara lain hak memilih bagi orang dewasa, penghapusan diskriminasi
diberbagai bidang, perlakuan khusus), maka hukum mempunyai kedudukan
yang dominan.
Dengan aspek filosofis sosiologis, bila suatu Negara mengedepankan
supremasi hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, maka
dalam proses penegakan hukum, setiap warga negara baik penyelenggara
negara termasuk eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun masyarakat harus
masuk dan taat pada hukum dengan tidak mengharapkan, mendapatkan
perlakuan hukum yang istimewa atau diskriminatif. Jangan sampai hukum
dijadikan suatu alat bagi yang memiliki otoritas dan kekayaan dengan
mengorbankan kepentingan rakyat dalam pemenuhan kebutuhan kesejah
teraan. Bahkan hukum seharusnya untuk memberikan perlindungan kepada
kepentingan rakyat dalam pencapaian kesejahteraan. Hal tersebut dapat
terwujud kepastian hukum dan keadilan bila posisi warga yang memiliki
otoritas dan kekayaan sama kedudukan dan diperlakukan sama dalam proses
hukum dengan warga yang tidak memiliki otoritas dan kekayaan.
B. Aspek Yuridis
Secara substansi yuridis, dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945 kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan diiakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas anggotaanggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dan
daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan
dengan undang-undang. Ayat (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang
setiap tahun. Ayat (3) segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Pasal 3 Majelis Permusyawaratan
Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan Garis-garis Besar dari pada
Haluan Negara. Dalam perubahan kedua Pasal 20A. Undang-undang Dasar
1945 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan yang diatur dalam melaksanakan fungsinya,
selain Undang-undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak
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interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.Ayat (3) selain hak yang
diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar itu, setiap anggota Dewan
Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan menyampaikan
usul dan pendapat, serta hak imunitas. Ayat (4) ketentuan lebih lanjut tentang
hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat
diatur dalam Undang-undang.
Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Repubiik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 32 ayat (I) Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan
seluruh rakyat Indonesia, merupakan lembaga tertinggi negara dan pemegang
serta pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Ayat (2) Majelis
Permusyawaratan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ayat (3) untuk melaksanakan tugas
dan wewenangnya, MPR mempunyai hak sebagaimana yang diatur dalam
peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 33 ayat (I) Dewan
Perwakilan Rakyat, sebagai lembaga tinggi negara, merupakan makna untuk
melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Ayat (2) Dewan Perwakilan
Rakyat mempunyai tugas dan wewenang: a. bersama-sama dengan Presiden
membentuk undang-undang; b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. melaksanakan terhadap : 1).
pelaksanaan undang-undang, 2) pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara, 3) kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa undang-undang
dasar 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; d. membahas
hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan Negara yang
diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang dipergunakan sebagai
bahan pengawasan; e. membahas untuk meratifikasi dan atau member
persetujuan atas pernyataan perang serta pembuatan perdamaian dan
perjanjian dengan Negara lain yang dilakukan oleh Presiden; f. menampung
dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; g. melaksanakan
hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
dan/atau Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
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Pasal 34 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga
perwakilan rakyat di daerah, merupakan wahana untuk melaksanakan
demokrasi berdasarkan Pancasila. Ayat (2) Dewan perwakilan Rakyat Daerah
mempunyai tugas dan wewenang: a) memiliki Gubernur/wakil Gubernur,
Bupati/wakil Bupati dan Walikota/ wakil Walikota, b) mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil
Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota kepada Presiden, C) bersama dengan
Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, d) bersama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota
membentuk peraturan daerah, e) melaksanakan pengawasan terhadap : 1)
pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain, 2)
pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan Gubernur, Bupati dan
Walikota, 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 4)
kebijakan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan pola dasar
pembangunan daerah, 5) pelaksanaan kerjasama internasional di daerah, f)
memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap
rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah, g)
menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
Ayat (3) untuk melaksanakan tugas dan weweng sebagaimana yang
dimaksud ayat (2), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak: a)
meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota, b) meminta
keterangan kepada pemerintah daerah, c) mengadakan penyelidikan, d)
mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah, e) mengajukan
pernyataan pendapat, f) mengajukan rancangan peraturan daerah, g)
menentukan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ayat (4) selain hakhak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (3),
yang pada hakikatnya merupakan hak anggota, anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah juga mempunyai hak: a) mengajukan pertanyaan, b) protokol,
c) keuangan administrasi. Ayat (5) pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan tata tertib Perwakilan
Rakyat Daerah. Pasal 35 (1) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tingkatannya
masing-masing berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah atau
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warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang
perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan
pembangunan. Ayat (2) pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga
masyarakat, yang menolak permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (I)
diancam karena merendahkan martabat dan kehormatan Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pidana kurung
paling lama 1 tahun. Ayat (3) pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud ayat
(1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 38 ayat (1) anggota majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan
dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik
terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan ataupun tertulis,
kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam
rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan
mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I KUHP. Ayat
(2) anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat diganti antara waktu karena
pernyataan dan/rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwa
kilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan
Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud
dengan tindakan kepolisian dalam undang-undang ini ialah : a) pemanggilan
sehubungan dengan tindakan pidana, b) meminta keterangan tentang tindakan
pidana, c) penangkapan, d) penahanan, e) penggeledahan dan f) penyitaan.
Ayat (2) tindakan tersebut pada ayat (1) huruf-huruf a dan b pasal ini, adalah
tindakan kepolisian sehubungan dengan terjadinya tindakan pidana kejahatan
dan pelanggaran. Ayat (3) tindakan tersebut pada ayat (1) huruf-huruf c,d,e
dan f pasal ini, adalah tindakan kepolisian bertentangan dengan terjadinya
tindak pidana. Pasal 2 terhadap seorang anggota dan atau pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
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Royong tidak boleh dilakukan tindakan kepolisian tersebut dalam pasal 1
undang-undang ini pada waktu sedang melakukan kegiatan yang berhubungan
dengan tugas kewajiban dan kedudukannya sebagai anggota/pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong. Pasal 3 tindakan kepolitian terhadap anggota/ pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong dilakukan atas persetujuan Presiden, dengan ketentuan: a) terhadap
Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong dari kalangan sipil pelaksanaannya
dilakukan atas perintah jaksa agung, b) terhadap Anggota/Pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong dari kalangan ABRI pelaksanaan dilakukan atas perintah Menteri
Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.
Pasal 4 ayat (1) hal-hal yang dikecualikan terhadap Pasal 2 Undangundang ini adalah : a) tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana, b)
dituduh telah melakukan tindak pidana kegiatan yang dikecam dengan
hukuman mati, c) dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang
termaktub dalam KUHP Buku kedua titel 1. Ayat (2) pelaksanaan tindakan
kepolisian tersebut dalam ayat (I) huruf a pasal ini selambat-lambatnya dalam
waktu dua kali dua puluh empat jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung
kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.
Pasal 5 pelaksanaan tindakan kepolisian tersebut diberitahukan kepada
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong oleh Jaksa Agung atau oleh Menteri Pertahanan dan
Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan dilaporkan kepada Presiden
selambat-lambatnya dalam waktu dua kali dua puluh empat jam. Pasal 6 ayat
(I) pelaksanaan tindakan kepolisian dalam undang-undang ini hanya dapat
dilakukan petugas. Petugas negara yang ditunjuk oleh Jaksa Agung, atau oleh
Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata yang diatur
dalam peraturan perundangan. Ayat (2) petugas-petugas pelaksanaan
tindakan kepolisian tersebut.
KUHAP, undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara
pidana, Pasal 1 butir (2) penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan
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dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk
mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Butir 5
penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini. Butir 1 penyidik adalah Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Butir 4
Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi
wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal 5
ayat (1) : a) penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang 1)
menerima laporan atau pengajuan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
2) mencari keterangan dan barang bukti, 3) menyuruh berhenti seorang yang
dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, 4}[
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, b)
atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 1) penangkapan,
larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; 2)
pemeriksaan dan penyitaan surat, 3) mengambil sidik jari dan memotret
seorang, 4) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Ayat (2)
penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan
sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.
Pasal 7 ayat (1) penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang, a)
menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
b) melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, c) menyuruh
berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, d)
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, e)
melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, f) mengambil sidik jari dan
memotret seorang, g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi, h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara, i) mengadakan penghentian
penyidikan, j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.
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Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pasal 13 POLRI bertugas: a) selaku alat negara penegak
hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum, b) melaksanakan tugas
kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan
kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan,
c) bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan
negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna
mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, d) membimbing masya
rakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, e) meiaksanakan
tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 14 ayat (1)
dalam melaksanakan tugas pasal 13 POLRI: a) melakukan penyilidikan dan
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana
dan peraturan perundang-undangan, b) menyelenggarakan identifikasi
kepolisian, kedokteran dan laboratorium forensic serta psikologi kepolisian
untuk kepentingan tugas kepolisian, c) memelihara ketertiban dan menjamin
keamanan umum, d) memelihara keselamatan jiwa raga harta benda
masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana
termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia, e) menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka
membina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, f)
melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara,
sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang, g) membina
ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan, h) turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan
kesadaran hukum masyarakat, i) melakukan koordinasi pengawasan dan
pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai
negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki
kewenangan kepolisian terbatas, j) melakukan pengawasan terhadap orang
asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
sesuai dengan peraturan kepolisian internasional.
Pasal 15 ayat (1) POLRI secara umum berwenang : a) yang menerima

laporan dan pengaduan, b) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, c)
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mengambil sidik jari identitas lainnya serta memotret seseorang, d) mencari
keterangan dan barang bukti, e) menyelenggarakan pusat informasi kriminal
Nasional, f) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang
dapat mengganggu ketertiban umum, g) mencegah dan menanggulangi
timbulnya penyakit masyarakat, h) mengawasi aliran kepercayaan yang dapat
menimbulkan percekcokan atau pengacuan persatuan dan kesatuan bangsa, i)
memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat, j) melaksanakan
pemerintahan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka
pencegahan, k) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara
waktu, I) mengeluarkan surat ijin dan atau surat keterangan yang diperlukan
dalam rangka pelayanan masyarakat, m) mengeluarkan peraturan kepolisian
dalam lingkungan kewenangan administrasi kepolisian yang merugikan
masyarakat.
Ayat (2) POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainya
berwenang: a) memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan
kegiatan masyarakat lainnya, d) menerima pengetahuan tentang kegiatan
politik, c) memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan
peledak dan senjata tajam, d) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi
kendaraan bermotor, e) memberikan surat ijin pengemudi kendaraan bermotor,
f) memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian, g) melakukan
kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas
kejahatan internasional, h) melaksanakan kewenangan lain yang termaksud
dalam lingkup tugas kepolisian.
Pasal 16 POLRI berwenang untuk: a) melakukan penangkapan, pena
hanan, penggeledahan dan penyitaan, b) melarang setiap orang meninggalkan
atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, c)
membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan, d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri, e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan
surat, f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi, g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
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dengan pemeriksaan perkara, h) mengadakan penghentian penyidikan, i)
menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, j) mengajukan
permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan
mendesak untuk melaksanakan cekal dan tangkal terhadap orang yang
disangka melakukan tindak pidana, k) memberikan petunjuk dan bantuan
penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil
penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut
umum, I) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab,
pasal 1 8 ayat (1) untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian negara republik
Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak
menurut penilaiannya sendiri. Pasal 19 ayat (1) dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak
berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan,
kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
C. Aspek Sosiologis
Anggota-anggota dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah anggotaanggota atau warga masyarakat yang memiliki hak-hak dan kewajiban yang
sama dengan anggota-anggota atau warga masyarakat yang tidak dipilih
menjadi Anggota-anggota dan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai warga
negara mereka juga memiliki kebutuhan-kebutuhan individu yang harus
dicukupi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut harus mengikuti
aturan-aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam
masyarakat. Sebagai warga negara biasa yang dipilih oleh warga negara lain
untuk mewakilinya dalam melakukan fungsi control, fungsi menetapkan
anggapan, fungsi legislasi dengan pemerintah atau badan eksekutif yang
lebih mengutamakan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan.
Sebagai warga Negara biasa atau anggota-anggota masyarakat semuanya
memiliki hak-hak kebebasan kemerdekaan yang sama yaitu kebebasan
berbicara, berfikir dan berkepercayaan, hak atas milik sendiri dan untuk
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menghentikan kontrak-kontrak yang sah dan hak untuk memperoleh keadilan,
hak untuk membela dan memaksakan diri semua hak seseorang dalam arti
kesamaan dengan orang-orang lain dan melalui proses hukum yang tepat.
Di bidang politik dan sosial ekonomi anggota-anggota masyarakat
sebagai warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi di dalam
pelaksanaan kekuasaan politik baik di badan eksekutif, legislatif maupun
yudikatif dalam rangka untuk mewujudkan tujuan nasional yang telah menjadi
konsensus nasional dalam rangka untuk mewujudkan tujuan nasional yang
telah menjadi konsensus nasional dan dicantumkan dalam Alinea ke IV
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa
dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan dan mensejahterakan
masyarakat dan bangsa Indonesia serta ikut serta memelihara ketertiban
dunia. Semula warga Negara sebagai individu dalam masyarakat mendapat
perlindungan hukum yang efektif atas interpretasi pribadinya dan dengan
bebas serta mampu untuk berpartisipasi dalam memenuhi hak-hak sipil, politik
dan sosial ekonomi yang dimiliki setiap warga negara dengan tidak mbedakan
status atau kedudukan bagai warga negara yang memiliki dan tidak memiliki
otoritas dan kebanggaan. Jadi dihadapan hukum harus diperlakukan sama
tanpa membedakan kedudukan warga negara. Bahkan warga negara yang
diberi kepercayaan dan dipilih oleh warga negara lain untuk mewakili warga
negara lain untuk mewujudkan tujuan nasional, mempunyai kewajiban menjadi
warga negara yang patuh taat dan menjadi teladan bagi negara lain yang
kepadanya. Warga negara yang dipilih tersebut dan menduduki baik pada
posisi eksekutif, yudikatif maupun legislatif terutama anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dari
kepentingan individu dan kepentingan kelompoknya. Jangan mengharapkan
perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum. Bahkan bagi mereka
yang melakukan pelanggaran hukum seharusnya mendapat ancaman hukum
lebih berat dari warga negara biasa.
Realitas yang terjadi, warga negara yang dipilih dan mendapat kedudukan
baik di eksekutif, yudikatif maupun legislatif dengan otoritas yang dipilih
tersebut bersifat organisasi terhadap warga negara yang tidak memiliki
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otoritas, melakukan penyalahgunaan kewenangan, melakukan tindak pidana
umum antara lain pertemuan, penganiayaan penghinaan, penipuan,
penggelapan, korupsi, pemerataan dan pelanggaran hukum lainnya. Kesemua
tindak pidana umum dan pelanggaran hukum lainnya tidak ada kaitannya
pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang dalam mewujudkan tujuan nasional
yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau kita amati bahkan
lebih mendahulukan kepentingan individu dan kelompoknya dengan
menghalalkan segala cara dengan berkedok demi kepentingan masyarakat.
Untuk itu semua mereka ingin mendapatkan perlakuan istimewa dalam hukum
dengan mendapatkan kekebalan hukum dalam prosedur hukum, sehingga
hukum tidak dapat menyentuh mereka yang memiliki otoritas tersebut.
Dalam Hal ini, mereka terutama Anggota-anggota dan Pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, menghendaki kekebalan hukum dalam prosedural hukum
acara terhadap tindak pidana dan pelanggaran hukum yang dilakukan mereka
mendapatkan justifikasi dalam bentuk ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam perkembangan hukum saat ini, masyarakat menghendaki
jenis
hukum
responsif bukan represif yaitu hukum yang mempunyai
kandungan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat
serta memberi perlindungan hukum bagi semua warga negara bukan hukum
untuk melindungi dan mempertahankan serta dijadikan alat kekuasaan,
sehingga pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mereka yang memiliki
otoritas, terutama Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapatkan
justifiaksi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Masyarakat dapat
membenarkan bila Anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dalam
rangka melaksanakan tugas fungsi dan wewenangnya untuk memberikan
perlindungan, pengayoman kepada masyarakat dalam mewujudkan keadilan
dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi bila Anggota-anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah melakukan tindak pidana dan pelanggaran hukum yang tidak
ada kaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Majelis Permusyawaratan
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Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
maka mereka tidak memiliki kekebalan hukum baik prosedural maupun
substansial. Bahkan mereka tetap mengikuti prosedur sesuai dengan KUHAP
dan tidak diperlakukan secara istimewa. Pelakuan mereka di depan hukum
sama dengan yang diperlakukan bagi warga negara yang tidak memiliki
otoritas.
Saat ini Anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak melaksanakan tugas, fungsi dan
wewenangnya untuk melindungi, mengayomi kepentingan masyarakat dalam
mewujudkan tujuan nasional dan keadilan. Semua tugas, fungsi dan
wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya dijadikan kaver dari kepentingan
individu dan kelompoknya dengan membuat pernyataan-pernyataan yang
saling kontroversial. Bahkan sudah melebihi tugas, fungsi dan wewenang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang sudah meluas dan mengintervensi kepada
tugas, fungsi dan wewenang dari badan eksekutif dan yudikatif serta
menjustifiaksi semua pernyataan-pernyataan. Sedangkan mereka tahu dan
menyadari bahwa pernyataan-pernyataan tersebut bukan menambah
memakmurkan rakyat bahkan kemakmuran rakyat semakin terpuruk.
Seharusnya mereka mencari solusi-solusi bagaimana memulihkan
perekonomian yang dapat memakmurkan kesejahteraan rakyat bukan dengan
membuat pernyataan-pernyataan yang saling kontroversial yang sangat
mempengaruhi perekonomian dan krisis moneter yang berkepanjangan.
III. Kesimpulan
Berdasarkan fakta-fakta dan permasalahan serta pembahasan tersebut,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
Bahwa Undang-undang Nomor 33 Tahun 1970 tentang Tata Cara
Tindakan Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan
Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, setelah diteliti dari
Aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis, terdapat bukti undang612

undang tersebut tidak sesuai lagi dengan aspek filosofis, yuridis dan
sosiologis, maka tidak perlu lagi dipertahankan dan diganti dengan substansi
yang memenuhi nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis.
IV. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan sebagai berikut:
Agar Undang-undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan
Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan
Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dicabut.
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