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tulisan dengan berbagai tema sebagai berikut: Kesatu, Permasalahan Pengaturan 
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media untuk mewujudkan sumber daya manusia di Sekretariat Jenderal DPR RI 

yang handal dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Semoga Jurnal ini dapat ditingkatkan terus kualitasnya dan dapat 
diterbitkan secara berkala serta bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran yang 

bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan jurnal ini. 

Jakarta, Desember 2014 
Deputi Bidang Perundang-Undangan 

K. Johnson Rajagukguk, S.H.,M.Hum .  



PENGANTAR REDAKSI 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahrnat dan karunia 

Nya sehingga Redaksi dapat menerbitkan Jumal Perundang-undangan "Prodigy" 

Volume 2 Nomor 2 Desember 2014. Jumal ini memuat berbagai topik bahasan di 

bidang hukum dan perundang-undangan yang merupakan hasil kajian lebih 

lanjut maupu elaborasi suatu naskah akademik dan rancangan undang-undang, 

analisis dari peraturan perundang-undangan, kajian terhadap pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan, kajian atas peristiwa hukum yang terjadi, kajian 

dan teori dari konsepsi hukum serta gagasan dan analisi terhadap fungsi dan 

pelaksanaan fungsi legislasi. 
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penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai altematif menghadapi 

permohonan kepailitan. Tulisan keempat mengangkat tema redenominasi rupiah 

menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 .  

Selanjutnya, tulisan kelima mengulas mengenai pengaturan sanksi pidana 

terhadap kekerasan seksual pada anak sebagai bentuk perlindungan anak. 
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Redaksi telah berupaya untuk melakukan perbaikan secara terus menerus 
guna mengatasi berbagai kendala yang masih ditemui dalam proses penyusunan 
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masukan yang sangat berharga bagi Redaksi. Semoga jumal ini dapat memberikan 

informasi dan menjadi referensi bagi pembacanya dan bermanfaat bagi 

pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Jakarta, Desernber 2014 

Tim Redaksi 
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Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak 

tan pa izin dan biaya. 

Hidayat, Rachmat Wahyudi 
Sekretariat Jenderal DPR RI 

Permaaalabau Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Urgenai Rancangan 
Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Soslal Perusahaan 

Jurnal Prodigy Vol. 2 No.2, Desember 2014, halaman 149 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini tidak 
lagi hanya melingkupi perdebatan sukarela atau wajib. CSR sudah menjadi "kebutuhan" 
bagi setiap perusahaan dalam menjaga eksistensinya di masyarakat. CSR merupakan 
bentuk komitmen tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. 
Perusahaan juga dituntut untuk melakukan perubahan terhadap kegiatan CSR, dari 
kegiatan yang hanya bersifat sumbangan menjadi kegiatan yang harus memberikan 
dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Dasar hukum pelaksanaan CSR 
masih diatur secara sektoral, sehingga untuk mengantisipasi perkembangan ini diperlukan 
payung hukum yang kuat dalam bentuk suatu rancangan undang-undang yang 
komprehensif agar dapat menampung segala kebutuhan bagi pengembangan CSR. 
Rancangan undang-undang ini harus menjadi dasar sekaligus jaminan kepastian hukum 
pelaksanaan CSR sehingga tujuan pelaksanaan CSR untuk memberikan kontribusi bagi 
pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. 

Kata kunci: tanggungjawab sosial perusahaan, perusahaan, rancangan undang-undang 

Regulatory Issues On Corporate Social Responsibility: Urgency of Corporate Social 
Responsibility Bill 

Prodigy Journal Vol.2 No.2, December 2014, page 149 

Corporate Social Responsibility (CSR) is no longer just a debate surrounding voluntary or 
mandatory responsibility. CSR has become a "needs'' for any company to maintain its 
presence in the community. CSR is the company's responsibility commitment to the 
environment and society. The Company is also required to make changes to its CSR activities, 
from activities that are donation only become activities that slwuld be a positive impact on 
sustainable development. Legal basis for the CSR implementation is still regulated sectorally, 
so that m anticipation of this development required a strong legal framework in a 
comprehensive act in order to accommodate all the needs of the development of CSR. This law 
slwuld be the basis as well legal certainty of CSR implementation, so that the purpose of the 
CSR implementation to contribute to sustainable development can be realized. 

Keuwords: con.,,.,rate social f!lSr>nnsibilitu, con1nmte. bill 
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Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan 
Wanita Klas IIA Tangerang 

Jurnal Prodigy Vol. 2 No.2, Desember 2014, halaman 167 

Jaminan kesehatan merupakan hak setiap orang termasuk narapidana wanita yang harus 
dilindungi. Tulisan ini menguraikan pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Klas IIA Tangerang sebagai salah satu Unit 
Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia yang berfungsi melakukan pembinaan narapidana wanita. Salah satu bentuk 
pembinaan adalah dengan memenuhi hak kesehatan kepada narapidana wanita berupa 
pelayanan kesehatan, pelayanan makanan, dan pengobatan yang harus sesuai dengan 
Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners (SMR) atau Peraturan Standar 
Minimum bagi perlakuan terhadap narapidana. Pelaksanaan pelayanan kesehatan 
terhadap narapidana wanita belum memenuhi standar karena petugas kesehatan belum 
terpenuhi secara proposional, dana perawatan kesehatan yang dianggarkan masih belum 
memadai, dan sarana maupun prasarana masih sangat terbatas. Agar pemenuhan hak 
kesehatan atas narapidana wanita terpenuhi dengan baik hendaknya Lapas Wanita Klas 
IIA Tangerang melengkapi sarana dan prasarana serta menambah anggaran kesehatan bagi 
narapidana wanita. Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan harus mengadopsi prinsip yang tertuang dalam SMR. 

Kata kunci: narapidana wanita, lembaga pemasyarakatan, hak kesehatan 

The Fullfilment of The Rights to Health for Female Prisoners in Prison for Women 
Class IIA Tangerang 

Prodigy Journal Vol.2 No.2, December 2014, page 167 

Health care is the right of every person including for female prisoners that must be protected. 
This article tries to describe the fulfillment of the right to health over female prisoners in prison 
for women class IIA Tangerang as one of the Technical Implementation Unit of the Ministry of 
Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia whose function to deuelep the female 
prisoners. In term of developing the female prisoner is to fullfil their health care, food service, 
and medicine in accordance to Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners 
{SlvIR). The implementation of health care for female prisoners doesn't meet the standard yet, 
because of insufficient health workers proportion, limited health care budget, and very 
limited facilities and infrastructure. In order to fulfill the right to health on female prisoners, 
prison for Women Class IIA Tangerang should increase the facilities, the infrastructure, and 
the health budget for female prisoners. In addition, the Law No. 12 of 1995 should adopt the 
principle set forth in SMR 

Keuuiords: female prisoners, prison, riahi to health 
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Penerapan Uji Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Altematif 

Menghadapi Permohonan Kepailltan 

Jurnal Prodigy Vol. 2 No.2, Desember 2014, halaman 187 

Undang-Undang Nornor 37 Tahun 2004 tentang Kepailltan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (UU tentang Kepailitan dan PKPU) rnerupakan instrumen hukum yang 
dijadikan dasar dalam penyelesaian kasus kepailitan di Indonesia. Namun sangat 
disayangkan UU tersebut belum mengatur mengenai syarat Ltji pailil (Insolvency test) 
sebagai suatu syarat yang bersifat fundamental dalarn pengajuan gugatan kepailitan. 
Syarat pengajuan gugatan pailit terhadap debitur dalam undang-undang hanya didasarkan 
pada adanya utang yang telah jatuh tempo, diajukan oleh dua orang kreditor atau lebih, 
dan adanya proses penagihan utang yang tidak lancar. Di sisi lain keberadaan klausul 
penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alternatif gugatan kepailitan masih 
menemukan sejumlah kendala, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan. Langkah tegas 
dalam perbaikan instrurnen hukum kepailitan dipandang penting, mengingat keberadaan 
instrumen hukum kepailitan yang dapat mengakomodir kepentingan dunia usaha serta 
mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan Indonesia. 

Kata kunci: pailit, kreditor, debitur, uji pailit 

Application of l1tSoli,e1tcy Test And Postponement of Debt of ObllgatioltS as an 

Alternatii,e to Face Off Bankruptcy Accusation 

Prodigy Journal Vol.2 No.2, December 2014, page 187 

Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt of Obligations is a legal 
instrument that is used as the basis for the settlement of bankruptcy cases in Indonesia. 
Unfortunately the law has not been set on the insolvency test as a fundamental requirement 
in the accustation of bankruptcy. Requirement of filing a lawsuit against the debtor in 
bankruptcy law based solely on the due date, proposed by two or more creditors, and 
deadlock of debt collection processes. On the other hand the existence of a clause 
posponement of debt of obligations as an alternative to bankruptcy lawsuit still find a number 
of obstacles, so it is necessary to repair. The need for decisive steps to repair bankruptcy law 
tS considered important, because the existence of instrument of bankruptcy law can 
accommodate the interests of the business community and help to boost economic growth and 
accelerate of Indonesian development. 

Keywords: bankruptcy, creditor, debtor, insolvency test 
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Redenominasi Rupiah Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 

Jurnal Prodigy Vol. 2 No.2, Desember 2014, halaman 203 

Pertumbuhan perekonomian Indonesia beberapa tahun belakangan dinilai cukup pesat di 
tengah kondisi ekonomi dunia yang melemah. Tingginya pertumbuhan ekonomi 
mengakibatkan meningkatnya transaksi keuangan dan jumlah uang yang beredar. Namun 
kondisi ekonomi yang baik tersebut belum didukung dengan nilai pecahan uang rupiah 
yang efisien. Saat ini rupiah memiliki jumlah digit yang terlalu banyak. Hal ini berpotensi 
menyebabkan inefisiensi dalam transaksi ekonomi serta mempengaruhi kesetaraan 
kredibilitas rupiah dibandingkan dengan mata uang negara lain. Bank Indonesia telah 
lama mewacanakan penerapan kebijakan redenominasi yakni penyederhanaanjumlah digit 
pada denenominasi atau pecahan rupiah tanpa mengurangi daya belinya. Pada periode 
keanggotaan DPR 2009-2014, Bank Indonesia melalui pemerintah mengajukan Rancangan 
Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU tentang Perubahan Harga Rupiah) 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai 
target karena kendala waktu dan situasi politik yang kurang mendukung. Namun 
demikian, mengingat tuntutan ekonomi dan persaingan global, kebijakan redenominasi 
tetap penting untuk diterapkan terlebih dengan dimulainya era Masyarakat Ekonomi 
ASEAN 2015 ini. Redenominasi merupakan salah satu cara meningkatkan kesetaraan dan 
kredibilitas nilai rupiah di kawasan Asia Tenggara. 

Kata kunci: redenominasi, rupiah, Masyarakat Ekonomi ASEAN 

Redenominatton of Rupiah Towards Asean Economic Community 2015 

Prodigy Journal VoL2 No.2, December 2014, page 203 

In these last few years, Indonesian economic growth is significantly increasing in the middle 
of weaking world economy. The great economic growth results in the increasing financial 
transactions and money circulation. However this good economic growth is not supported yet 
with the efficient denomination of Indonesian Rupiah. Nowadays, Indonesian Rupiah 
denomination has so many digits. This potentially causes inefficient economic transactions 
and influence the equality and credibility of Indonesian Rupiah among other currencies. Bank 
Indonesia has been recognizing the plan of redenomination policy which is simplify the digits 
of denomination of rupiah without decreasing its value. In the 2009 - 2014 Parliamentary 
periods, Bank Indonesia through the Government proposes the draft of the redenomination bill 
to the House of Representatives. Such bill could be not completed as targeted due to time 
constraint and the political situation. However, considering the economic demand and global 
competition, redenomination policy is still crucial to be implemented especially towards/ to 
face ASEAN Economic Community 2015. Redenomination is one policy to increase the equality 
and credibility of rupiah value in South East region. 

Keywords: redenomination, rupiah, ASEAN Economic Community 
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Pengaturan Sanksl Pldana terhadap Kekerasan Seksual pada Anak sebagai Bentuk 
Perlindungan Anak 

Jumal Prodigy Vol. 2 No.2, Desember 2014, halaman 221 

Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga sehingga hak-haknya harus 
dilindungi. Perlindungan terhadap hak-hak anak dijamin dalam Pasal 288 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) 
yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang, serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sejak tahun 2002 pelaksanaan 
perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, namun Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya dapat 
melindungi anak karena masih tingginya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak. 
Salah satu faktor penyebabnya adalah sanksi pidana yang sangat rendah sehingga 
hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sangat ringan. Oleh karena itu 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU tentang Perlindungan Anak) mengatur 
sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Hal ini 
sebagai altematif solusi agar pelaku kejahatan jera dan tidak rnengulangi perbuatannya. 

Kata kunci: perlindungan anak, kekerasan seksual, sanksi pidana 

Criminal Sanction Regulation Of Children Sexual Abuse For Children Protection 

Prodigy Journal Vol.2 No.2, December 2014, page 221 

Childreris are valuable assets for the nation. Therefore their rights should be protected. The 
protection of rights of children is guaranteed by Article 28B paragraph 2 of The 1945 
Constitution, which is stated that every child have the rights to grow, develop, and to be 
protected from abuse and discrimination. Since 2002 the implementation of child protection 
has been regulated in the Law Number 23 Year 2002 on Protection of Children. However, the 
law has not been able yet to protect the children. The number of sexual abuse case on 
children is still high. This is caused by weak criminal sanction, so the punishment for 
perpetrators is not properly enough. Therefore, The Law Number 35 Year 2014 on the 
Amandment of the Law Number 23 year 2002 on Protection of Children imposes heavier 
criminal sanction .. This is an alternative solution so that the perpetrators deterrent and not to 
repeat his actions. 

Keywords: protection of children, sexual abuse, criminal sanction 
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Pengaturan Mengenai Orang Asing Pencari Suaka clan Pengungsi dalam Perspektif 
Perundang-Undangan 

Jurnal Prodigy Vol. 2 No.2, December 2014, halaman 243 

Indonesia menjadi salah satu negara transit para pencari suaka dan pengungsi. Hal ini 
mengingat Indonesia berada di antara negara-negara penerima pencari suaka dan 
pengungsi seperti Malaysia, Thailand dan Australia. Padahal Indonesia belum memiiiki 
peraturan pelaksana mengenai penanganan orang asing pencari suaka dan pengungsi. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU tentang Keimigrasian) 
juga tidak mengenal dan mengatur istilah orang asing pencari suaka dan pengungsi. Oleh 
karena itu, pemerintah Indonesia memberikan mandat kepada United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk menentukan status pencari suaka dan 
pengungsi, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan 
Perlindungan Hukum bagi Pengungsi dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. 
Sementara itu, Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 
Hubungan Luar Negeri (UU tentang Hubungan Luar Negeri) mengamanatkan pembentukan 
peraturan pelaksana berupa peraturan presiden, namun saat ini rancangan peraturan 
presiden tersebut belum selesai dan masih dalam proses pembahasan. Oleh karena itu, 
rancangan peraturan presiden tersebut diharapkan dapat segera disahkan. Substansi dari 
peraturan presiden tersebut diharapkan dapat berorientasi pada aspek keimigrasian serta 
tidak bertentangan dengan prinsip umum UU tentang Keimigrasian. 

Kata kunci: pencari suaka, pengungsi 

Regulation Regarding Asylum Seekers and Refugees in The Legislation's Perspective 

Prodigy Journal Vol.2 No.2, December 2014, page 243 

Indonesia is one of transit countries for asylum seekers and refugees. It is because Indonesia 
is located among the recipient countries of asylum seekers and refugees, such as Malaysia, 
Thailand and Australia. In fact, Indonesia has no implementing regulations regarding the 
asylum seekers and refugees. The Law number 6 of 2011 concerning Immigration neither to 
recognize nor regulate the term of asylum seekers and refugees. Therefore, the Government of 
Indonesia gives a mandate to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to 
determine the status of asylum seekers and refugees, because Indonesia has not ratified yet 
the 1951 Convention regarding Legal Protection for Refuqees and the 1967 Protocol regarding 
Status of Refugees. Meanwhile, the Article 25 and Article 27 the Law Number 37 of 1999 
regarding Foreign Relations mandates the establishment of the implementing regulations in 
the form of a presidential regulation, but the presidential regulation has not been completed 
and still under process. Hence, the draft of presidential regulation is expected to be enacted 
soon. The substance of the presidential regulation is expected to conform to immigration 
aspects and in line to the general principle of the Law concerning Immigration. 

Keywords: asylum seekers, refugees. 
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Peranan Gugatan Warga Negara dalam Pembentukan Hukum di Indonesia 

Jurnal Prodigy Vol. 2 No.2, Desember 2014, halaman 255 

Kewajiban negara melindungi serta memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh warga 

negaranya. Dalam pelaksanaannya, negara dapat melakukan kelalaian dan gagal dalam 

memenuhi hak warga negara. Selama ini, sistem hukum di Indonesia belum mengenal 

mekanisme gugatan warga negara terhadap negara yang dianggap lalai dan gagal dalam 
melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya. Pada tahun 2003, gugatan warga negara 

rnulai dikenal sebagai suatu mekanisme untuk menggugat penyelenggara negara atau 
negara yang dianggap lalai dalam pemenuhan hak warga negaranya. Adanya beberapa 

putusan pengadilan yang menerima gugatan warga negara turut melatarbelakangi lahirnya 

beberapa undang-undang. Hal ini menunjukan adanya peran gugatan warga negara dalam 
pembentukan hukum di Indonesia. Namun gugatan warga negara belum mempunyai 

aturan formal di Indonesia. Hakim mempunyai interpretasi yang berbeda dalarn mclihat 

gugatan warga negara yaitu mengcnai kedudukan hukum penggugat yang menyebabkan 
perlunya gugatan warga negara diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. 

Kata kunci: gugatan warga negara, hak warga negara, penemuan hukum 

The Role of Citizen Suit in Legal Establishment of Indonesia 

Prodigy Journal Vol.2 No.2, December 2014, page 255 

Obligations and responsibilities of the state are to protect and promote the general welfare of 

all citizens. In the implementation, the state can perform negligence and failing to fulfill the 

rights of citizens. The legal system in Indonesia is not familiar with the mechanism of a 
citizen's suit against the government or the state that is considered negligent and failed in 

performing its obligations and responsibilities. In 2003, citizen suit begins to be recognized as 

a mechanism to sue the government or the state. The court's decisions of citizen suit, are part 

of background to form legislations. This means that the citizen suit helped establish the 
legislation in Indonesia. The problem that occurs regarding citizen's suit in Indonesia, it is lack 

of formal rules. The judge has different interpretations in viewing citizen's suit regarding legal 

standing of the plaintiff which leds to set further in such regulations. 

Keywords: citizen suit, the rights of citizens, legal discovery 
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Kebebasan Pers dalam Kegiatan Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

1999 tentang Pers 

Jurnal Prodigy Vol. 2 No.2, Desember 2014, halaman 271 

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur 

yang penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

yang demokratis. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 

menyebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang 

berdasarkan asas-asas demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Jaminan terhadap 

kebebasan perspun telah dinyatakan dalam konstitusi yaitu jaminan kemerdekaan 

berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Perubahan 

sis tern bernegara yang lebih demokratis telah melahirkan perubahan yang cukup signifikan 

dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap pers yang berkembang dan 

berubah sejalan dengan perubahan zaman serta perubahan peraturan perundang 

undangan yang mengatur mengenai pers. Akan tetapi, pers sebagai bagian dari demokrasi 

harus memiliki profesionalisme dan tanggung jawab dalam melakukan tugasnya. Oleh 

karena itu perlu di berikan batasan agar tercapai keseimbangan antara demokrasi, 

kebebasan, dan tanggung jawab insan pers. 

Kata kunci: pers, kebebasan pers, politik 

Press Freedom for Political Activities under The Law Number 40 Year 1999 

Concerning Press 

Prodigy Journal Vol.2 No.2, December 2014, page 271 

Freedom of the press is one manifestation of the people's sovereignty and become a very 

important element to create a social, civic and democratic state. Article 2 of the Law Number 

40 of 1999 concerning the press, the freedom of the press is one manifestation of the people's 

sovereignty is based on the principles of democracy, justice and the rule of law. In line with 

the freedom of pers, the constitution also guarantees freedom of association and assembly, of 

expression in speech and writing. A more democratic state system that results in a rise of 

significan changes in people's lives. This is a growing influence on the press and change with 

the changing times and changes in laws and regulations governing the press. However the 

press as part of a democracy must have the professionalism and responsibility in performing 

its duties. Therefore it is necessary to achieve a given limit balance between democracy, 

freedom, and responsibility of the press. 

Keywords: press, freedom of the press, politics 
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Abstrak 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini tidak 
lagi hanya melingkupi perdebatan sukarela atau wajib. CSR sudah menjadi "kebutuhan" 
bagi setiap perusahaan dalam menjaga eksistensinya di masyarakat. CSR merupakan 
bentuk komitmen tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. 
Perusahaan juga d.ituntut untuk melakukan perubahan terhadap kegiatan CSR, dari 
kegiatan yang hanya bersifat sumbangan menjadi kegiatan yang harus memberikan 
dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Dasar hukum pelaksanaan CSR 
masih diatur secara sektoral, sehingga untuk mengantisipasi perkembangan ini diperlukan 
payung hukum yang kuat dalam bentuk suatu rancangan undang-undang yang 
komprehensif agar dapat menampung segala kebutuhan bagi pengembangan CSR. 
Rancangan undang-undang ini harus menjadi dasar sekaligus jaminan kepastian hukum 
pelaksanaan CSR sehingga tujuan pelaksanaan CSR untuk memberikan kontribusi bagi 
pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. 

Kata kunci: tanggungjawab sosial perusahaan, perusahaan, rancangan undang-undang 

Abstract 

Corporate Social Responsibility (CSR) is no longer just a debate surrounding voluntary or 
mandatory responsibility. CSR has become a "needs" for any company to maintain its 
presence in the community. CSR is the company's responsibility commitment to the 
environment and society. The Company is also required to make changes to its CSR activities, 
from activities that are donation only become activities that should be a positive impact on 
sustainable development. Legal basis for the CSR implementation is still regulated sectorally, 
so that in anticipation of this development required a strong legal framework in a 
comprehensive act in order to accommodate all the needs of the development of CSR. This law 
should be the basis as well legal certainty of CSR implementation, so that the purpose of the 
CSR implementation to contribute to sustainable development can be realized. 

Keywords: corporate social responsibility, corporate, bill 
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Ismail Solihin, Corporate Social 
Responsibility, from Charity to Sustainability, 
Bandung: Salemba Empat, 2008, hal. 21. 

semacam "icon" internasional karena 

memiliki pengaruh dan dampak secara 
global, termasuk di Indonesia. CSR 

menjadi istilah yang tidak asing lagi di 

Indonesia. Hampir semua perusahaan 

melakukan CSR, muiai dari 
perusahaan yang berskala kecil hingga 

yang besar, baik yang merupakan 
milik Pemerintah (BUMN dan BUMD) 

atau swasta. Hanya saja bentuk 

kegiatan CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut seoagian besar 

hanya berupa sumbangan (charity) 

yang sifatnya hanya sesekali. 
Sebaliknya ada juga sejumlah 

perusahaan yang sama sekali belum 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Awal mulai berkembangnya CSR 
tidak terlepas dari pemikiran para 

pemimpin perusahaan yang pada 

zaman itu menjalankan usahanya 
dengan mengindahkan pada konsep 
derma (charity) dan prinsip perwalian 
(stewardship principle). Kemudian pada 

periode awal tahun 1970-an, CSR 

mengalami perkembangan yang 

signifikan ketika para pimpinan 
perusahaan terkemuka di Amerika 
Serikat membentuk Committee for 

Economic Development (CED). Dalam 

salah satu pernyataan CED 

disebutkan bahwa kontrak sosial 
antara masyarakat dan pelaku usaha 

telah mengalami perubahan 
substansial dan penting. Pelaku usaha 

dituntut untuk memikul tanggung 

jawab yang Jebih luas kepada 
masyarakat serta mengindahkan nilai 
nilai kemanusiaan. Perusahaan 

diminta untuk memberikan kontribusi 

Jebih besar bagi kehidupan bangsa 
Amerika dan bukan sekedar memasok 
sejumlah barang dan jasa.! 

Se iring dengan 

Lain halnya dengan istilah CSR dalam 

istilah 

TJSL 

meiaksanakan CSR karena clianggap 
sebagai pengeluaran atau beban biaya 
operasional perusahaan. 

Meskipun CSR telah 

dilaksanakan oieh hampir sebagian 

besar perusahaan di Indonesia, dalam 
faktanya pelaksanaan CSR 
sepenuhnya masih belum berjalan 
sesuai harapan. Hal ini tidak Iain 

dikarenakan dasar hukum yang 
menjadi acuan pelaksanaan CSR 
masih diatur secara sektoral dan 
belum komprehensif. Seiain itu istilah 
CSR yang cligunakan dalam setiap 

peraturan perundang-undangan masih 
kerap kali berbeda. Di tingkat undang 
u.ndang saja misalnya, ada 2 (dua) 
undang-undang yang secara ekspiisit 
mengatur mengenai CSR yaitu 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 
tentang Perseroan Terbatas) dan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal (UU 

tentang Penanaman Modal). Kedua 

undang-undang tersebut 
menggunakan istilah yang berbeda 
untuk penamaan CSR. 

Istilah Tanggung Jawab Sosial 
Lingkungan (TJSL) dipakai dalam 
Pasal 1 ayat (3) UU tentang Perseroan 
Terbatas yang mendefinisikan TJSL 
adalah: 

"Jwmitmen Perseroan untuk 
berperan. serta dalam 
pembangunan elwnomi 
berkelanjutan guna meningkatkan 
kualitas kehidupan dan linqkunqan 
yang bermanfaat, baik: bagi 
Perseroan sendiri, komunitas 

setempat, maupun masyarakat 
pada umumnya ", 

melainkan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan (TJSP). Ketentuan Pasal 
15 huruf b UU tentang Penanaman 
Modal menyatakan bahwa: 

UU tentang Penanaman Modal, 
yang cligunakan bukan 

menjadi CSR perkernbangannya, 
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"Setiap penanam modal 
berkewajiban melaksanakan 
tanggung jawab sosial 
peru.sahaan. • 

Istilah TJSP juga digunakan dalam 

ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 

Tahun 2011  tentang Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan. TJSP dimaknai 

sebagai: 
"Tanggung jawab yang melekat 
pada setiap perusahaari untuk 
tetap menciptakan hubungan yang 
serasi, seimbang dan sesuat 
dengan lingkungan, nilai, nonna 
dan bud.a ya masyarakat 
setempat". 

Istilah lain yang sering digunakan 

untuk CSR adalah Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan (PKBL). lstilah 

PKBL digunakan dalam Peraturan 

Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Nomor: PER-20/MBU/2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Negara Sadan Usaha Milik 

Negara Nomor PER-05/MBU/2007 
tentang Program Kemitraan Sadan 
Usaha Milik Negara Dengan Usaha 

Kecil dan Program Bina Lingkungan. 
PK pengertiannya adalah "program 

untuk meningkatkan kemampuan 
usaha kecil agar menjadi tangguh dan 

mandiri melalui pemanfaatari dana dari 
bagian laba BUMN". Sedangkan BL 

pengertiannya adalah "program 

pemberdayaan kondisi sosial 

masyarakat oleh BUMN melalui 
pemanfaatan dana dari bagian laba 

BUMN". 
Istilah lain yang juga sering 

digunakan untuk CSR, yaitu Tanggung 
Jawab Sosial Dunia Usaha (TJSDU), 
yang tidak banyak berbeda dengan 

istilah Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan (TJSP), yang membedakan 
hanya kata "perusahaan" dan "dunia 

usaha". Kata perusahaan sering 
digunakan dengan merujuk kepada 

perusahaan yang berskala besar, 

sebaliknya kata dunia usaha dapat 

digunakan dengan merujuk kepada 

perusahaan besar dan kecil, terrnasuk 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM). 

Pada dasarnya pemahaman 

terhadap CSR telah ditegaskan dalam 

ISO 26000 yang merupakan panduan 

pelaksanaan program tanggung jawab 

sosial (guidance of social responsibility). 

ISO 26000 menjelaskan bahwa 
cakupan program tanggung jawab 
sosial meliputi 7 aspek yaitu:2 

1 .  pengelolaan organisasi perusahaan 
(organization governance); 

2. penghormatan terhadap hak-hak 

asasi manusia (human rights); 

3. perlakuan terhadap buruh sesuai 

dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
(labor practices); 

4. penjagaan terhadap kelestarian 

lingkungan (environment); 
5. pengoperasian perusahaan secara 

fair (fair operating practices); 

6. perlindungan terhadap konsumen 
(consumer issues); dan 

7. terlibat dalam pengembangan 
masyarakat (community 
involvement and development). 

Pelaksanaan program CSR dalam 
seluruh siklusnya dilakukan secara 

partisipatif. Seluruh pemangku 
kepentingan (stakeholders) dilibatkan 

dan diposisikan sebagai aktor aktif 

yang dapat berkontribusi secara setara 

terhadap pelaksanaan program CSR. 
Banyaknya istilah dan 

pengertian/definisi CSR yang berbeda 

beda menyebabkan implementasi yang 

berbeda-beda pula di masyarakat. 
Bentuk kegiatan CSR yang sangat 

beragam seperi charity, filantrofi, 

sampai pada bantuan sosial juga 
menyebabkan perbedaan dalam 

penerapan CSR. Di samping itu, 

2 International Standart ISO 26000, First 
Edition 20 l 0-11-0 l, Guidance On Social 

Responsibility, 
http: //www.cnis.gov.cn/wzgg/201405/P020) 40512 
224950899020 pd.f, diakses tanggal 18 Desember 

2013 
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pengaturan CSR yang masih tersebar 

dalam berbagai peraturan perundang 

undangan dan belum diatur secara 

komprehensif mengakibatkan CSR 

belum dapat dilaksanakan secara 
optimal, terutama dampaknya untuk 

pembangunan berkelanjutan. 

C. Tujuan 

Tulisan ini ditujukan untuk 
mengetahui: 

1. Efektivitas pelaksanaan tanggung 

jawab sosial perusahaan dalam 
peraturan perundang-undangan 
yangada. 

2. Urgensi pembentukan RUU tentang 
Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan diatas, maka beberapa 

permasalahan yang perlu dikaji lebih 

lanjut adalah: 
1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan 

CSR atau tanggung jawab sosial 

perusahaan dalam peraturan 
perundang-undangan yang ada? 

2. Bagaimana urgensi pembentukan 

RUU tentang Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan? 

yuridis normatif dengan cara mengkaji 
dan menelaah berbagai sumber data 

sekunder baik terhadap hukum positif 
yakni peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan tanggung jawab 
sosial perusahaan maupun terhadap 

hasil karya ilmiah lainnya. Basil 

analisis yuridis normatif tersebut 
kemudian dipadukan dengan data 

primer atau fakta empiris yang ada 

melalui pendekatan metode analisa 

empiris deskriptif. Perpaduan antara 

metode penulisan analisis yuridis 
normatif dan analisa empiris deskriptif 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Perkembangan CSR 

Sebagaimana diketahui pada 
awal perkembangannya CSR dimaknai 

sebagai bentuk komitmen dari 

perusahaan untuk berkontribusi 

terhadap pembangunan berkelanjutan 
(sustainable devel.opment). Konsep 

pembangunan berkelanjutan muncul 
karena selama nu, tidak saja di 
Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, 

terutama di negara berkembang, 

pembangunan kurang memperhatikan 

aspek atau dampak negatif terhadap 
lingkungan, baik aspek hayati 
(kerusakan ekosistem dan punahnya 
keanekaragaman hayati) maupun 

nonhayati (sosial budaya). Sebelum 
konsep pembangunan berkelanjutan 

dicanangkan, pembangunan 

didominasi oleh pertimbangan 
ekonomi hampir tanpa 

mempertimbangkan dampak 
negatifnya terhadap Iingkungan.s 

Lingkup pelaksanaan CSR 

menjadi semakin luas dan difokuskan 

bagi pengembangan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat. Pelaksanaan 

CSR kemudian berkembang tanpa 

pedoman karena memang tidak ada 
standar yang jelas, sehingga 

menimbulkan kesalahpahaman 
ten tang CSR oleh perusahaan, 

misalnya penyamaan konsep CSR 
dengan community development 

(pengembangan masyarakat) atau CSR 

dengan kegiatan philantrophy ( charity 

atau bagi-bagi uangj.s Namun 

tersebut dijadikan dasar bagi penulis 

sebagai jawaban pembahasan 

permasalahan dalam tulisan ini. 

3 Marhaeni Ria Siombo, Huku.m Lingkungan 
dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di 
Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, 
ha!. 57-58. 

4 Bambang Rudito, Adi Prasetijo, Rizki Ali 
Akbar, Sesat Pikir CSR dan Usulan Solusi Untuk 
Perundangan CSR, Forum Diskusi Pakar Indonesia 
Center for Sustainable Development (lCSD) dan Tim 
Penyusunan Naskah Akademis dan Ranca.ngan 

yang 

dalam 

analisis 

D. Metode Penulisan 

Metode penulisan 

digunakan oleh penulis 
pembahasan adalah metode 
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2. CSR Menurut ISO 26000 

ISO 26000 sebagai petunjuk 
pelaksanaan CSR (Guidance on Social 

pembiayaan, pembangunan 
Pemerintah, memperkuat investasi 
perusahaan, serta memperkuat 
jaringan kemitraan antara masyarakat, 
Pemerintah, dan perusahaan.s 

dengan kemampuan perusahaan. 
Perusahaan dapat melakukan kegiatan 
CSR yang beragam, mulai dari 
melakukan kegiatan yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan perbaikan 
lingkungan, pemberian beasiswa 
untuk anak tidak mampu, pemberian 
dana untuk pemeliharaan fasilitas 
um urn, sumbangan untuk 
desa/fasilitas masyarakat yang bersifat 
sosial dan berguna untuk masyarakat 
banyak, khususnya masyarakat yang 
berada di sekitar perusahaan tersebut 
berada.s 

Sebagai sebuah konsep yang 
berasal dari luar, tantangan utama 
pelaksanaan CSR adalah untuk 
memberikan pemaknaan yang sesuai 
dengan konteks Indonesia, mengingat 
CSR telah menjadi suatu kebutuhan 
yang dirasakan bersama antara 
Pemerintah, masyarakat, dan 
perusahaan berdasarkan prinsip saling 
menguntungkan (kemitraan). Secara 
empms CSR telah diterapkan oleh 
banyak perusahaan dalam berbagai 
bentuk kegiatan didasarkan atas 
kesukarelaan (voluntary). CSR juga 

implikasi positif bagi 
kesejahteraan 

meringankan be ban 

Responsibility) mendefinisikan CSR 
sebagai: 

"tanggung jawab sebuah 
organisasi terhadap dampak- 
dampak dari keputusan- 
keputusan dan kegiatan- 
kegiatannya pada masyarakat dan 
lingkungan yang diwujudkan 
dalam bentuk perilaku transparan 
dan etis yang sejalan dengan 
pembangunan berkelanjutan dan 
kesejahteraan masyarakat; 
mempertimbangkan hara pan 
pemangku kepentingan, sejalan 
dengan hukum yang ditetapkan 
dan norma-norma perilaku 
intemasional; serta terintegrasi 
dengan organisasi secara 
menyeluruh". 1 

Apabila melihat definisi tersebut maka 
konsep CSR yang telah dicanangkan 
dan diimplementasikan akan menjadi 
semakin kompleks karena akan 
mencakup tujuh prinsip CSR yang 
menjadi komponen utama, yaitu: the 
environment, social development, 
human rights, organizational 
governance, labor practices, fair 
operating practices, dan consumer 

issues. 

Selain cakupan prinsip, dari 
definisi CSR menurut ISO 26000 
tersebut juga memperluas cakupan 
subjek hukum CSR yang tidak hanya 
terbatas pada perusahaan namun 
keseluruhan organisasi. Namun 
penulis dalam hal ini lebih memilih 
penggunaan istilah "perusahaan" 
untuk mengartikan kata "corporate". 
Alasan pertama, kata perusahaan 
sifatnya lebih spesifik dan konkrit 
karena menyangkut seluruh badan 
usaha yang didirikan oleh individu 
maupun kelompok, baik yang 
berbadan hukum ma pun tidak 
berbadan hukum dengan tujuan 

kegiatan 
bahwa 

berupa 
diakui 

harus disesuaikan 

sekalipun hanya 
sosial harus 
pelaksanaan CSR 

memberikan 
peningkatan 
masyarakat, 

Undang-Undang tentang Pembangunan Sosial 
Dunia Usaha, tanggal 1 1  Februari 2013, hal. 2. 

s Kam.pus Marketing, Konsep Dasar CSR, 
http:/ / WWW .krunpus.marketing.co. id /konsep-dasar 
csr /, diakses tanggal 18 September 2014. 

6 Busyra Azheri, Corporate Social 
Responsibility, Jakarta: PT. Raja Grafmdo Persada, 
2012, ha!. 20. 

7 International Standart ISO 26000, First 
Edition 2010-11-01, Guidance On Social 
Responsibility, 
http:/ /www.cnis.gov.cn/wzgg/201405/P020140512 
224950899020.pdf, diakses tanggal 18 Desember 
2013. 
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komersil. Alasan kedua, penekanan 

CSR adalah subjek hukumnya yakni 

perusahaan sebagai pihak pelaksana 
dan penanggungjawab atas kegiatan 

operasional usahanya. Alasan ketiga, 
karena perusahaan sebagai pihak 

utama yang mengambil manfaat atau 
bersentuhan langsung dengan 

lingkungan dan masyarakat untuk 

tujuan komersil. Penulis juga tidak 

mengartikan perusahaan disini hanya 

sebatas pada perusahaan yang harus 
memiliki ciri perseroan, seperti adanya 
kekayaan yang terpisah dari kekayaan 

pribadi masing-masing pendiri 

perseroan terbatas, adanya pesero 
yang tanggung jawabnya terbatas pada 

jumlah nominal saham yang 

dimilikinya, serta adanya pengurus 
(direksi) dan komisaris yang 

merupakan satu kesatuan pengurusan 
dan pengawasan terhadap perseroan 

dan tanggung jawabnya harus sesuai 
dengan anggaran dasar a tau 

keputusan rapat umum pemegang 
saham (RUPS). B 

CSR pada dasamya tidak hanya 
memberi manfaat kepada masyarakat 

namun juga kepada perusahaan, 

lingkungan, dan Pemerintah. Manfaat 
bagi perusahaan, misalnya mampu 

menciptakan citra positif (brand image) 

di tengah pasar yang kompetitif 

sehingga nantinya mampu 

menciptakan loyalitas konsumen 
(customer loyalty) dan membangun 

atau mempertahankan reputasi bisnis. 

CSR juga dapat membantu 
perusahaan untuk mendapatkan atau 
melanjutkan izin operasional (license to 

operate) dari Pemerintah maupun dari 

publik sebab perusahaan akan dinilai 

telah memenuhi standar tertentu dan 
memiliki kepedulian sosial. 9 

e C.S.T. Kansil, Christine Kansil, Seluk Beluk 
Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 
Tahun 2007. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, ha!. 2. 

9 A.F Elly Erawaty, Beberapa Persoalan 

Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan dalam perundang-undangan Ekonomi 
Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia: Vol. VI No. 2 
Tahun 2009, hal. 254. 

154 

Bagi lingkungan, praktik CSR 
akan mencegah eksploitasi berlebihan 

atas sumber daya alam, menjaga 
kualitas lingkungan dengan menekan 

tingkat polusi, dan perusahaan terlibat 
mempengaruhi lingkungannya. 

Sedangkan bagi Pemerintah, praktik 

CSR yang baik akan mencegah apa 

yang disebut "corporate misconduct" 

atau malpraktik bisnis seperti 

penyuapan pada aparat pemerintah 

atau aparat hukum yang memicu 

korupsi. Selain itu, negara akan 
menikmati pendapatan dari pajak yang 
wajar dari perusahaan. 10 

3. CSR dalam Peraturan Perundang 

undangan 

Seperti yang telah dikemukakan 
sebelumnya, CSR secara eksplisit telah 

diatur dalam 2 (dua) undang-undang 
yang berbeda dengan menggunakan 

istilah yang berbeda pula. UU tentang 
Perseroan Terbatas selain 

mendefinisikan mengenai TJSL dalam 

Pasal 1 angka 3, dalam Pasal 74 juga 
secara eksplisit mengatur mengenai 

kewajiban perusahaan untuk 

melakukan CSR. Pasal 74 

menyebutkan bahwa: 

(1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan 

sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan. 

Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kewajiban Perseroan 
yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya 

Perseroan yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan 

kewajaran. 

10 Rahmatullah, Konsep Dasar CSR, 
http:/ /www.rahmatullah.net/2012 /01 /konsep 
dasar-csr.html, diakses tanggal 18 September 2014. 
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(2) Perseroan yang tidak 

melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikenai sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Ketentuan Jebih lanjut mengenai 
Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Ketentuan Pasal 74 di atas pada 

dasarnya bertujuan untuk 
menciptakan hubungan yang serasi, 

seimbang, dan sesuai dengan 
lingkungan, nilai, norma, serta budaya 

masyarakat setempat, an tar a 
perusahaan, lingkungan, dan 

masyarakat. 
Hanya saja bila dianalisa Jebih 

lanjut timbul ketidaksinkronan antara 
definisi Pasal 1 angka 3 dan Pasal 7 4 

dari UU tentang Perseroan Terbatas. 

Pasal 1 angka 3 menyebutkan TJSL 

hanya sekedar "komitmen perseroan 

untuk berperan serta", Pengertian 

'berperan serta" dalam pemahaman 
hukum bukan suatu "kewajiban" yang 

mutlak yang harus dilakukan, tetapi 
Jebih bersifat himbauan atau ajakan 

untuk berbuat sesuatu.u Namun 

dalam Pasal 74 justru menyebutkan 

pelaksanaan TJSL sebagai "kewajiban" 

bagi perseroan bahkan dapat 
dikenakan sanksi bagi perseroan yang 

tidak melaksanakannya. 
Meskipun UU ten tang 

Penanaman Modal tidak 

mendefinisikan TJSP dalam ketentuan 

umumnya akan tetapi dalam Pasal 15 

menyebutkan bahwa setiap penanam 
modal berkewajiban: 

a. menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik; 

b. melaksanakan tanggung jawab 

sosial perusahaan; dan 

(2) Ketentuan lebih Ian jut 
mengenai penyisihan dan 

penggunaan laba 
sebagaimana dimaksud dalam 

ayat ( 1) diatur dengan 
Keputusan Menteri. 

c. menghormati tradisi budaya 

masyarakat sekitar lokasi kegiatan 

usaha penanaman modal. 

Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b 

disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan "tanggung jawab sosial 
perusahaan" adalah tanggung jawab 

yang melekat pada setiap perusahaan 

penanaman modal untuk tetap 

menciptakan hubungan yang serasi, 

seimbang, dan sesuai dengan 
Jingkungan, nilai, norma, dan budaya 

masyarakat setempat. 
Baik UU tentang Perseroan 

Terbatas maupun UU tentang 

Penanaman Modal sama-sama 

mengatur bahwa pelaksanaan CSR 
merupakan "kewajiban" perusahaan. 

Namun bila cakupan CSR diperluas 
sesuai prinsip dalam ISO 26000, maka 

ditemukan beberapa undang-undang 

lain yang beberapa pasalnya juga 
mengatur tentang CSR. Beberapa 
peraturan perundang-undangan yang 

secara implisit mengatur kewajibari 

perusahaan untuk melaksanakan CSR 
baik dalam bentuk tindakan tertentu 
atau untuk tidak melanggar larangan 
tertentu antara lain: 

l. Pasal 88 dan Pasal 90 Undang 

Undang Nornor 19 Tahun 2003 

tentang Sadan Usaha Milik Negara. 

Dalam Pasal 88 disebutkan bahwa: 
(! )  BUMN dapat menyisihkan 

sebagian laba bersihnya 
untuk keperluan pembinaan 

usaha kecil/koperasi serta 
pembinaan masyarakat 

sekitar BUMN. 

11 Sri Hariningsih, Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan Dalam Perspektif Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
Jurnal Legislasi Indonesia: Vol. VI No. 2 Tahun 
2009, ha!. 312-313. 

Selanjutnya dalam Pasal 90 

disebutkan bahwa "BUMN dalam 

batas kepatutan hanya dapat 
memberikan donasi untuk amal 
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Selanjutnya Pasa! 52 merupakan 

bentuk pasa! larangan yang 

menyebutkan bahwa: 

"Setiap orang atau badan usaha 

dilarang melakukan kegiatan yang 

dapat mengakibatkan terjadinya 

daya rusak air". 

3. Pasa! 35 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2009 tentang Perlindungan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Keterkaitan pembangunan sosia! 

dunia usaha dengan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup 

dapat dilihat da!am ketentuan Pasa! 

35 ayat (1) dan ayat (2) yang 

mengatur bahwa: 

(1) Penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan yang 

usaha dan kegiatannya 

menimbulkan dampak besar 

dan pen ting terhadap 

lingkungan hidup, yang 

atau tujuan sosia! sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang 

undangan". Sebagai tindak lanjut 

dari Undang-undang tersebut 

ditetapkan Peraturan Menteri 

Negara Badan Usaha Milik Negara 

Nomor Per-20/MBU/2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Negara Badan Usaha Milik Negara 

Nomor Per-05/MBU/2007 tentang 

Program Kemitraan Badan Usaha 

Milik Negara dengan Usaha Kecil 

dan Program Bina Lingkungan. 

2. Pasa! 4 7 ayat (3) dan Pasa! 52 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2004 tentang Sumber Daya Air. 

Pasa! 4 7 ayat (3) mengatur bahwa 

"Badan usaha dan perseorangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib ikut serta melakukan 

kegiatan konservasi sumber daya 

air dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di 

sekitarnya". 

4. Pasa! 30 dan Pasa! 32 Undang 

Undang Nomor 41 tahun 1999 

tentang Kehutanan. 

Pasa! 30 menyebutkan: 

Da!am rangka pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, setiap 

badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, dan 

badan usaha milik swasta 

Indonesia yang memperoleh izin 

usaha pemanfaatan jasa 

lingkungan, izin usaha 

pemanfaatan hasil hutan kayu 

dan bukan kayu, diwajibkan 

bekerja sama dengan koperasi 

masyarakat setempat. 

beracun, bertanggung jawab 

secara mutlak atas kerugian 

yang ditimbulkan, dengan 

kewajiban membayar ganti 

rugi secara langsung dan 

seketika pada saat terjadinya 

pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup; 

(2) Penanggung jawab usaha 

dan/ atau kegiatan dapat 

dibebaskan dari kewajiban 

membayar ganti rugi 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) jika yang 

bersangkutan dapat 

membuktikan bahwa 

pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup 

disebabkan sa!ah satu alasan 

di bawah ini: 

a. adanya bencana a!am 

atau peperangan; 

b. adanya keadaan terpaksa 

di luar kemampuan 

manusia; atau 

c. adanya tindakan pihak 

ketiga yang menyebabkan 

terjadinya pencemaran 

dan/ atau perusakan 

lingkungan hidup. 

menghasilkan 

berbahaya dan 

dan/atau 

limbah bahan 

bah an 

beracun, 

menggunakan 

berbahaya dan 
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6. Pasal 12 dan Pasal 26 huruf f 
Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 
2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 
Pasal 12 secara implisit 
menyebutkan bahwa pemberdayaan 
sosial dapat terlaksana melalui 

Selanjutnya Pasal 32 menyebutkan 
"Pemegang izin sebagaimana diatur 
dalam Pasal 27 dan Pasal 29 
berkewajiban untuk menjaga, 
.memelihara, dan melestarikan 
hutan tempat usahanya". 

5. Pasal 40 ayat (2), ayat (3), dan ayat 
(5) Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi. 
Pasal 40 ayat (2), ayat (3). dan ayat 
(5) menyebutkan: 

(2) Badan Usaha atau Bentuk 
Usaha Tetap menjamin 
keselamatan dan kesehatan 
kerja serta pengelolaan 
lingkungan hid up dan 
menaati ketentuan peraturan 
perundangan-undangan yang 
berlaku dalam kegiatan usaha 
Minyak dan Gas Bumi. 

(3) Pengelolaan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) berupa kewajiban 
untuk melakukan pencegahan 
dan penanggulangan 
pencemaran serta pemulihan 
atas terjadinya kerusakan 
Jingkungan hidup, termasuk 
kewajiban pascaoperasi 
pertambangan. 

(5) Badan Usaha atau Bentuk 
Usaha Tetap yang 
melaksanakan kegiatan usaha 
Minyak dan Gas Bumi 
sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ikut bertanggung 
jawab dalam mengembangkan 
lingkungan dan masyarakat 
setempat. 

perseorangan 

CSR 

Perseroan 
ten tang 

mengatur 

B. Penyelenggaraan 

Perusahaan 

1. Kriteria Peruaahaan Pelakaana 

CSR 

Baik UU tentang 
Terbatas maupun UU 
Penanaman Modal tidak 

potensi dan sumber daya dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial. Salah satu bentuk potensi 
dan surnber daya dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial itu adalah tanggung jawab 
sosial perusahaan. Selanjutnya 
dalam Pasal 26 huruf f diatur 
mengenai wewenang Pemerintah 
dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial dengan 
melibatkan dunia usaha, yaitu 

pendayagunaan dana yang berasal 
dari dunia usaha dan masyarakat. 
Tanggung jawab Pemerintah dalam 
menyelenggarakan kesejahteraan 
sosial tersebut yaitu mendorong dan 
memfasilitasi masyarakat serta 
dunia usaha dalam melaksanakan 
tanggung jawab sosialnya. 

secara tegas mengenai batasan atau 
kriteria perusahaan yang wajib 
melaksanakan CSR. Pasal 74 ayat (1) 
UU tentang Perseroan Terbatas 
memang sedikit menyinggung 
rnengenai batasan perseroan yang 
wajib melaksanakan CSR dengan 
menyebutkan bahwa "Perseroan yang 
menjalankan kegiatan usahanya di 
bidang dan/atau berkaitan dengan 
sumber day a alam wajib 
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan". Selanjutnya 
penjelasan Pasal 74 ayat ( 1) juga 
memperjelas lagi rumusan Pasal 74 
ayat (1) dengan menyebutkan: 

Yang dimaksud dengan 
"Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 
sumber daya alam" adalah 
Perseroan yang kegiatan 
usahanya mengelola dan 
memanfaatkan sumber daya 

lembaga atau 
yang merupakan 

serta peran 
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alam dan perseroan yang 
menjalankan kegiatan 
usahanya yang berkaitan 
dengan sumber daya alam 
adalah perseroan yang tidak 
mengelola dan tidak 
memanfaatkan sumberdaya 
alam, tetapi kegiatan usahanya 
berdampak pada fungsi 
kemampuan sumberdaya alam. 

Namun batasan tersebut masih 

sempit, terbatas, dan bersifat 

multitafsir, karena menimbulkan 

pertanyaan bagaimana dengan 

perusahaan yang sama sekali tidak 

mengelola, tidak memanfaatkan 

sumber daya alam, dan kegiatannya 

tidak berdampak langsung pada 

kemampuan sumber daya alam, 

misalnya pada industri perbankan. 

Selain itu karena lingkup pengaturan 

kewajiban melakukan CSR hanya 

untuk perseroan terbatas, bagaimana 

dengan bentuk usaha lain yang tidak 

berbentuk perseroan terbatas, 

misalnya persekutuan komanditer 

(CV), firma, perusahaan dagang, atau 

bahkan koperasi. Padahal bentuk 

bentuk usaha selain perseroan 

terbatas tersebut berskala besar dan 

bergerak di bidang pengelolaan sumber 

daya alam.12 

Untuk itu penting nantinya 

dalam rancangan undang-undang 

tentang tanggung jawab perusahaan 

mengatur mengenai batasan atau 

12 Secara hukurn perlakuan diskriminasi 
terhadap bentuk badan huktun atau badan usaha 
yang wajib melaksanakan CSR telah diputuskan 
oleh Mahkarnah Konstitusi dalam Putusan Nomor 
53/PUU-VI/2008 tanggal 15 April 2009 atas 

pengajuan Judicial Review Pasal 74 UU tentang 
Perseroan Terbatas. Mahkamah Konstitusi dalam 
amar putusannya berpendapat bahwa (a) 

pengaturan secara khusus atau berbeda oleh 
Pernerintah, melalui Pasal 74 ayat (1) UU tentang 
Perseroan Terbatas, bagi perusahaan yang berusaha 

di bidang dan/ atau berkaitan dengan eumber daya 
alarn adalah sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 
1945 sehingga dapat dibenarkan (b) sebenamya 
terhadap badan usaha yang tidak berbentuk 
perseroan, misalnya Koperasi, CV, Finna, __ dan 

Usaha Dagang pun juga tetap terkena kewajiban 
untuk melaksanakan TJSL berdasarkan Pasal 1 S 

dari UU tentang Penanaman Modal. 
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kriteria perusahaan yang wajib 

melaksanakan CSR. Batasan atau 

kriteria ini tidak hanya dilihat dari 

jenis kegiatannya saja namun juga 

mencakup hal lain, misalnya 

kemampuan modal, besar biaya 

operasional, besar keuntungan (profit) 

perusahaan, atau dampak yang 

ditimbulkan oleh perusahaan terhadap 

lingkungan dan masyarakat. Batasan 

atau kriteria ini penting karena 

sebagaimana yang dikemukakan 

sebelumnya bahwa penekanan utama 

dari CSR adalah subjek hukumnya 

yaitu perusahaan sebagai pelaku dan 

penanggungjawab pelaksanaan CSR. 

2. CSR sebagai Bentuk Komitmen 

Perusahaan terhadap 

Pembangunan Berkelanjutan 

CSR selama ini dipahami melalui 
dasar pemikiran yang berbeda. Ada 

pengertian yang mendasarkan pada 

pandangan bahwa CSR dibangun atas 

dasar "voluntary' dan philantrophy" 

dan pada kutub lain ada pandangan 

bahwa CSR semestinya bersifat 

"mandatory" atau "regulatory" sebagai 

kewajiban institusi bisnis (perusahaan) 

kepada masyarakat. Masing-masing 

kalangan yang berbeda perrdapat 

memiliki dasar argumen yang kuat 

untuk menyatakan CSR sebagai 

bentuk kewajiban (mandatory) atau 

hanya bersifat sukarela (voluntary). 

Kalangan yang berpendapat 

bahwa CSR hanya bersifat sukarela 

diawali dengan teori hukumnya. 

Dalam ilmu hukum terdapat teori 

umum yang dikenal sebagai asas "Lex 

Imperfecta" yang artinya suatu 

perbuatan tertentu secara hukum 

diwajibkan tetapi tidak ada pengenaan 

sanksi hukumnya. Apabila teori 

hukum tersebut ditafsirkan maka 

seharusnya sifat dari CSR adalah 

sukarela tetapi dilakukan secara terus 

menerus sesuai dengan kemampuan 
dan kondisi perusahaan. Dengan kata 

lain pelaksanaan program dan 
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kegiatan . CSR adalah 
kesadaran sukarela 

ten tang kepedulian 

lingkungan. 

Sedangkan dari kalangan yang 
berpendapat bahwa CSR seharusnya 

menjad.i kewajiban bagi perusahaan 

didasarkan pada dalil bahwa CSR 
merupakan wujud komitmen 

kepedulian dan tanggung jawab 

perusahaan terhadap sosial 

lingkungan. Kepedulian dan tanggung 

jawab perusahaan merupakan 
kompensasi atau upaya timbal balik 

atas penguasaan sumber daya alam 
atau sumber daya ekonomi oleh 

perusahaan yang kadang bersifat 
ekspansif dan eksploratif. Pemberian 

kompensasi atau upaya timbal balik 
sudah sewajamya menjadi suatu 

kewajiban bagi perusahaan dengan 
cara mengeluarkan/menyisihkan 
sebagian keuntungan yang 

diperolehnya dari kegiatan ekspansif 

dan eksploratif sumber daya alam atau 
sumber daya ekonomi tersebutt>, 

Terlepas dari polemik perbedaan 
pendapat tersebut, menurut penulis 

harus diakui bahwa secara yuridis 
normatif UU tentang Perseroan 

Terbatas memang mewajibkan TJSL 
sebagai pelaksanaan CSR, namun 

kewajiban tersebut harus dimaknai 

sebagai suatu kebutuhan perusahaan 

untuk menerapkan program CSR yang 
berbentuk pengembangan masyarakat 

(community development) karena mau 

tidak mau perusahaan akan 
beradaptasi dengan lingkungan sosial 

sekitamya dan sekaligus untuk 

mendapatkan kepercayaan (trust) dari 

masyarakat 14• 

Pada intinya CSR bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan 

1J Laporan Pengumpulan Data Tim 
penyusunan RUU tentang Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan, 
Kalimantan Ttmur, dan Jawa Timur tanggal 27 Mei 
- 1 Juni 2013. 

1" Bambang Rudito, Adi Prasetijo, Rizki Ali 
Akbar, Sesat Pikir CSR dan Usulan Solusi Untuk 

Perundangan CSR, hal. 3. 

sosial, peningkatan ekonom.i 

masyarakat, dan kemandirian. CSR 

harus memberikan dampak berupa 

penambahan nilai ekonomis (value 

added) bagi rnasyarakatts, sehingga 

harus d.ipaham.i bersama bahwa di 
samping untuk menjaga eksistensi 

perusahaan itu send.iri di masyarakat, 
tujuan utama dan akhir dari 

pelaksanaan CSR adalah mampu 

menggerakkan dan memberdayakan 
perkonomian masyarakat agar lebih 

berkontribusi pada pembangunan 

berkelanjutan. 

3. Fakta Empiris Pelaksanaan CSR 

Meskipun CSR telah banyak 
diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan serta dalam 

praktiknya CSR telah berlangsung 

lama di Indonesia, namun 
berdasarkan basil pengamatan di 

lapangan diperoleh data dan informasi 
penting mengenai belum optimalnya 

pelaksanaan CSR16• Salah satu 

penyebab tidak optimalnya 

pelaksanaan CSR adalah belum 
harmonisnya hubungan perusahaan 

dan masyarakat dalam pelaksanaan 
CSR. 

Hubungan perusahaan dengan 
masyarakat yang berada di sekitar 

wilayah kerjanya saat ini telah menjadi 

salah satu elemen penting bagi 

perusahaan untuk beroperasi secara 

berkelanjutan. Sebagai salah satu 
elemen penting maka hubungan 

tersebut harus diwujudkan secara 

konkrit oleh perusahaan melalui 
tindakan yang bertanggung jawab. 

Tindakan ini pun secara nyata harus 

berkontribusi terhadap pembangunan 

berkelanjutan (sustainable 

is Fajar Nursahid, CSR bidang Kesehatan 
dan Pendidikan, Mengembangkan Sumber Daya 
Manusia, Jakarta: [ndoncsia Business Links, 2008, 
hal.121. 

»Laporan pengumpulan data tim 

penyusunan RUU tentang Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan, tanggal 27 Mei - l Juni 2013. 

159 

cerminan dari 
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sosial dan 
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development)" yang salah satunya 

dilak:ukan melalui peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. CSR dapat 

dipahami sebagai wujud kepedulian 

serta tanggung jawab perusahaan 

dalam bentuk kegiatan sosial yang 

dilak:ukan sebagai implikasi atas 

segala kegiatan operasional 

perusahaan dalam mengekspansi 

dan/ atau mengeksplorasi sumber daya 

alam atau sumber daya ekonomi 

masyarakat yang berada di sekitar 

lingkungan/wilayah kerja 

perusahaan 18. 

Namun sebagian besar 

masyarakat justru berpersepsi dan 

berharap bahwa keberadaan 

perusahaan melebihi dari hanya 

sekedar peduli dan bertanggung jawab 

melalui kegiatan sosial. Perusahaan di 

mata masyarakat harus dapat 

meningkatkan taraf kesejahteraan 

hidup masyarakat melalui kegiatan 

atau program CSR. ISO 26000 dalam 

butir 3.3 mengenai Karakteristik 

Tanggung Jawab Sosial (Characteristic 
of Social Responsibility) sub butir 3.3.2 

mengenai Harapan Masyarakat (The 
Expectations of Society) menyebutkan : 

"Social responsibility involves an 
understanding of the broader 
expectations of society. A 
fundamental principle of social 
responsibility is respect for the rule 
of law and compliance with legally 
binding obligations. Social 
responsibility, however, also entails 
actions beyond legal compliance 

11 Berdasarkan International Standart ISO 
26000, First Edition 2010-11-01, Guidance On Social 

Responsibility, catatan butir 2.23, rnengenai 
sustainable development dapat disimpulkan bahwa 
pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara 
mengintegrasikan tujuan dari kualitas hldup yang 

tinggi, kesehatan dan kesejahteraan dengan 
keadilan sosial serta mempertahankan kapasitas 
bumi untuk mendukung kehidupan dalam segala 
keragamannya. Tujuan sosial, ekonomi dan 
lingkungan ini saling tergantung dan saling 
mernperkuat satu sama lain. Pembangunan 
berkclanjutan dapat diartikan sebagai cara untuk 
mengekspresikan harapan lebih luas masyarakat 
secara keseluruhan. 

1e Laporan pengumpulan data tim 
penyusunan RUU tentang Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan, tanggal 27 Mei - 1 Juni 2013 
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and the recognition of obligations to 
others that are not legally binding. 
These obligations arise out of 
widely shared ethical and other 
values. Although expectations of 
socially responsible behaviour will 
vary between countries and 
cultures, organizations should 
nevertheless respect international 
norms of behaviour such as those 
reflected in the Universal 
Declaration of Human Rights, the 
Johannesburg Declaration on 
Sustainable Development and other 
instruments. Clause 6 considers the 
core subjects of social 
responsibility. Each of these core 
subjects includes various issues 
that will enable an organization to 
identify its main impacts on society. 
The discussion of each issue also 
describes actions to address these 
impactsr.t? 

Dari penjelasan sub butir 3.3.2 

ISO 26000, dapat ditarik benang 

merah bahwa persepsi atau anggapan 

masyarakat dalam memahami CSR 

selama ini tidak sepenuhnya salah 

namun apabila kegiatan/program CSR 

tersebut tidak dikelola dengan baik, 

bukan tidak mungkin keberadaan 

perusahaan justru membuat 

masyarakat semakin malas dan 

menjadi tipe masyarakat "peminta". 

Untuk mengantisipasi keadaan ini 

maka CSR yang dilak:ukan oleh 

perusahaan harus tetap berorientasi 

pada pengembangan masyarakat 

(community development) yang meliputi 

hubungan dengan masyarakat 

(community relation), pelayanan 

masyarakat (community services}, dan 

penguatan masyarakat (community 

empower). 

Adan ya 

pemahaman 

masyarakat 

111 International Standart ISO 26000, First 
Edition 2010-11-01, Guidance On Social 

Responsibility, 
http://www.cnis.gov.cn/wzgg/201405 /P020140512 
224950899020.pdf, diakses tanggal 18 Desernber 
2013 

ketidaksesuaian 

antara perusahaan dan 

dalam memaknai CSR 
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pengertian atau konsep mengenai 

CSR, beragamnya bentuk kegiatan 

CSR, kriteria atau kategori perusahaan 

yang wajib melaksanakan CSR, 

C. Urgenai RUU tentang Tanggung 

Jawab Soaial Perusahaan 

Meskipun CSR telah diatur baik 
secara eksplisit maupun implisit dalam 

banyak peraturan perundang 

undangan, namun dalam faktanya 

peraturan perundang-undangan 
tersebut masih meninggalkan berbagai 

bahkan apabila perlu dapat 
rnelibatkan lernbaga swadaya 

masyarakat rnelalui kornunikasi, 

informasi, dan edukasi mengenai 

rencana kegiatan/program CSR 
perusahaan. 

Selain rencana kegiatan/ program 

CSR, masyarakat juga menginginkan 

agar perusahaan rnenginformasikan 
rnengenai besaran riil dana CSR yang 

bisa digelontorkan untuk mengatasi 

dampak yang ditimbulkan dari 

kegiatan operasional perusahaan. 

Sedangkan bagi perusahaan, besaran 

dikonsumsi oleh publik. 

Terlepas dari berbagai hambatan 

yang rnungkin timbul dari hubungan 

antara perusahaan dan rnasyarakat, 
hal penting yang harus diingat bahwa 
tujuan yang hendak dicapai 

perusahaan rnelalui CSR jangan lagi 

salah sasaran atau tidak sesuai 
dengan kebutuhan rnasyarakat. 

Tujuan utama dari adanya CSR 

haruslah tetap diupayakan 
pencapaiannya yakni mampu 

menggerakkan perekonomian melalui 
peningkatan potensi usaha pada 

perusahaan dan pemberdayaan 
masyarakat yang pada akhirnya, dapat 
meningkatkan taraf kesejahteraan 
hidup masyarakat dan eksistensi 

perusahaan itu sendiri. 

rahasia 

boleh 

antara lain masih adanya 
istilah CSR, perbedaan 

rill dana CSR merupakan 
perusahaan yang tidak 

persoalan, 

perbedaan 

seringkali juga rnenjadikan tujuan 

kegiatan/program CSR rnenjadi tidak 

tepat sasaran atau tidak rnemenuhi 

kebutuhan rnasyarakat. Hal ini terjadi 

karena tidak adanya data kebutuhan 
masyarakat, kurangnya perusahaan 

rnelakukan penilaian kebutuhan (need 

assessment) atau banyak perusahaan 
yang melakukan penilaian secara asal 

asalan sehingga data yang dirniliki 

tidak valid. Seharusnya setiap 

perusahaan rnemiliki data kebutuhan 

rnasyarakat yang diperoleh dari 

pernetaan sosial (social mapping). 

Selain itu juga fakta di lapangan 
rnenunjukkan bahwa perusahaan 

selarna mi rnasih sebatas 

mengutamakan pernbangunan 
infrastruktur daripada pengembangan 

sosial ekonorni rnasyarakat yang 
mengarah pada kernandirian 
rnasyarakat. 

Hal lain yang juga menjadi faktor 

pengharnbat keharrnonisan hubungan 
antara perusahaan dan masyarakat 

adalah tidak adanya transparansi atau 
keterbukaan informasi dari 

pcrusahaan dan kurangnya partisipasi 
masyarakat mengenai pembuatan 

perencanaan kegiatan/prograrn CSR 
yang dilakukan oleh perusahaan, 

tcrmasuk besaran dana CSR yang 
disediakan oleh perusahaan untuk 

rnengatasi dampak yang ditimbulkan 

dari kegiatan operasionalnya. 
Perusahaan umumnya tidak 

menginformasikan secara detail 
rnengenai rencana kegiatan/ program 

CSR kepada masyarakat berikut 

manfaat yang dihasilkan dari 

kegiatan/prograrn tersebut bagi 

masyarakat dan lingkungan. 

Masyarakat pun kurang dilibatkan dan 
tidak diminta partisipasinya dalam 

pernbuatan perencanaan 

kegiatan/program CSR. Seharusnya 

sebelum melakukan kegiatan/program 
CSR, perusahaan harus memberikan 

sosialisasi dan ruang partispasi 

kepada masyarakat sekitar atau 
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sumber pendanaan CSR, dan tanggung 

jawab Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. Berbagai persoalan ini dapat 

menjadi dasar argumentasi rnengenai 

perlunya mernbentuk Rancangan 

Undang-Undang tentang Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan sebagai 

aturan yang kornprehensif, yang tidak 

sekedar marnpu menjawab segala 

persoalan yang ada narnun sekaligus 

marnpu mengakomodasi segala 

perkembangan CSR. 

Materi muatan dalam Rancangan 

Undang-Undang tentang Tanggung 

setidaknya harus mengatur mengenai: 

a. Perlunya satu kesatuan istilah dan 

konsep mengenai CSR yang tegas 

dan komprehensif untuk 

merangkum berbagai pemaknaan 

CSR dalarn peraturan perundang 

undangan yang telah ada. Dalarn 

hal ini penulis cenderung untuk 

menggunakan istilah Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan atau 

"TJSP" untuk menggantikan istilah 

CSR untuk konteks di Indonesia. 

Sedangkan pengertian TJSP sendiri 

menurut penulis dapat dirumuskan 

sebagai "komitmen perusahaan 

untuk bertanggungjawab atas 

dampak dari keputusan dan 

aktivitasnya yang ditimbulkan 

kepada masyarakat dan lingkungan 

melalui perilaku perusahaan yang 

transparan dan beretika". Dengan 

adanya kesamaan istilah dan 

konsep mengenai CSR ini 

diharapkan perusahaan tidak lagi 

menjalankan kegiatan CSR sesuai 

dengan penafsiran sendiri, sehingga 

kegiatan CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan dapat dimanfaatkan 

secara maksimal oleh penerima 

manfaat dan pemangku 

kepentingan (stakeholder) yang 

terkait; 
b. Pengaturan harus dilakukan secara 

utuh untuk mensinkronkan 

antarperaturan perundang- 

undangan yang secara tegas 

mengatur mengenai keharusan CSR 

bagi perusahaan sehingga hal 

tersebut tidak diinterpertasikan 

oleh sebagian perusahaan sebagai 

suatu hal yang hanya bersifat 

anjuran atau imbauan. Meskipun 

dalam UU tentang Perseroan 

Terbatas mewajibkan pelaksanaan 

CSR bahkan disertakan pengenaan 

sanksi namun sampai saat ini 

penegakan hukum oleh Pemerintah 

atau Pemerintah Daerah masih 

kurang. Untuk mendukung hal 

tersebut penting dalam RUU 

tentang Tanggung Jawab Sosial 

menghindari beragarnnya bentuk 

kegiatan CSR serta memaksimalkan 

pemanfaatannya, bentuk kegiatan 
CSR misalnya dapat dibatasi berupa 

kepatuhan pada hukum dan 

peraturan, filantropi atau donasi, 

pengembangan masyarakat, dan 

kewirausahaan. Sedangkan kriteria 

perusahaan yang wajib 

melaksanakan CSR misalnya 

bentuk usaha perorangan atau 

badan usaha, baik yang berbadan 

hukum maupun bukan berbadan 

hukum, serta melakukan kegiatan 

usahn untuk mendapatkan 

keuntungan; 

c. Perlunya pengaturan mengenai 

pembentukan forum CSR. Salah 

satu tujuan CSR yaitu sinerginya 

antara pelaksanaan program 

pembangunan daerah dan 

pelaksanaan kegiatan CSR 

perusahaan. Saat ini masih banyak 

kegiatan CSR perusahaan tidak 

terintegrasi dengan program 

pembangunan daerah sehingga 

belum memberikan darnpak positif 

bagi penerima manfaat dan 

pemangku kepentingan 

(stakeholder) terkait. Hal ini 

batasan 

kriteria 

wajib 

Untuk 

yang 

CSR. 

Perusahaan menetapkan 

kegiatan CSR dan 

perusahaan 

melaksanakan 

itu Perusahaan Sosial Jawab 
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e. Pentingnya pengaturan mengenai 
tanggung jawab Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. Peran 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
dalam pelaksanaan kegiatan CSR 
tidak hanya sebagai regulator, 
namun juga wajib mendukung 
pelaksanaan kegiatan CSR, 
misalnya melalui keterbukaan 
akses informasi mengenai 
pembangunan daerah dan 
kemudahan perizinan. 

sebenarnya dapat diselesaikan 
apabila dibentuk forum CSR yang 
merupakan forum sarana 
koordinasi antara Pemerintah 
_Daerah, perusahaan, dan 
masyarakat untuk mensinergikan 
kegiatan CSR dan program 
pembangunan daerah. Selain itu 
forum CSR ini juga dapat menjadi 
sarana sosialisasi dan sarana 
pelibatan masyarakat dalam 
kegiatan CSR perusahaan sehingga 
masyarakat sebagai penerima 
manfaat terbesar dapat memahami, 
turut berperan serta dan 
merasakan manfaat kegatan CSR 
yang tel ah dilakukan oleh 
perusahaan; 

d. Harus ada formulasi atau rumusan 
yang baik mengenai sumber 
pendanaan dan cara pengelolaan 
serta penyaluran dana CSR yang 
ada di perusahaan. Sumber 
pendanaan dapat dianggarkan dan 
diperhitungkan sebagai biaya 
operasional perusahaan. Untuk 
penggunaan dana CSR, apabila 
tepat sasaran maka akan dapat 

pembangunan 

III. Penutup 

A. Simpulan 

Beberapa peraturan perundang 
undangan yang saat ini mengatur 
mengenai CSR belum mampu 
menjamin bahwa pelaksanaan CSR 
akan berjalan baik. Hal ini karena 

masih terdapat ketidakjelasan 
rumusan dan ketidaksinkronan 
antarperaturan perundang-undangan 

tersebut dalam mengatur CSR, baik 
dari pengistilahan, konsep pengertian 
CSR, sampai pada bentuk kegiatan 
CSR. Ketidakjelasan rumusan dan 
ketidaksinkronan tersebut 
menimbulkan multitafsir dalam 
memaknai CSR, sehingga banyak 
perusahaan dalam pelaksanaan 
kegiatan CSR-nya mempunyai konsep 
yang berbeda-beda, Bahkan tidak 

sedikit perusahaan yang menyamakan 
konsep CSR dengan philantropy atau 
charity. 

Selain itu peraturan perundang 

undangan yang mengatur mengenai 

CSR masih tersebar dengan berbagai 
konsep yang beragam, menyebabkan 
CSR belum dapat dilaksanakan secara 
optimal. Oleh karenanya dibutuhkan 
pengaturan secara khusus dalam 

Undang-Undang yang nantinya akan 
menjadi landasan hukurn untuk 
mengatur secara kornprehensif 
mengenai CSR sekaligus pedoman 

dalam pelaksanaan CSR. Apabila 
pengaturan mengenai CSR ini telah 

diatur dalam suatu undang-undang 

yang komprehensif, maka manfaatnya 

tidak hanya meningkatkan eksistensi 
dan kredibilitas perusahaan, akan 

tetapi juga mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, serta 
mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan. 

dan 
untuk 

dan 

Pemerintah 

Daerah 
membantu 
Pemerintah 

mengentaskan kemiskinan 
mewujudkan 
berkelanjutan; dan 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang 
telah diuraikan maka diperlukan 

pengaturan mengenai CSR dalam 

suatu Rancangan Undang-Undang 
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tersendiri dengan tujuan agar 

pengaturan CSR yang masih tersebar 

dalam berbagai peraturan perundang 

undangan dapat diatur secara 

komprehensif. 

Dalam Rancangan Undang- 

Undang tersebut juga harus mengatur 

kesamaan mengenai istilah, konsep, 

clan bentuk kegiatan CSR. Adanya 

kesamaan ini diharapkan pula akan 

mewujudkan kesamaan implementasi 

CSR, tidak hanya bagi perusahaan 

selaku pelaksana clan penanggung 

jawab CSR, tetapi juga bagi pemangku 

kepentingan lainnya (seperti 
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Perancang Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan HAM 

Sekretariat Jenderal DPR RI 
*Korespondensi: jeanyoke@gmail.com 

Abstrak 

Jaminan kesehatcn merupakan hak setiap orang termasuk narapidana wanita yang harus 
dilindungi, Tulisan ini menguraikan pernenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas} Wanita Klas HA Tangerang sebagai salah satu Unit 
Pclaksana Teknis dl linglrungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia yang berfungai melakukan pembinaan narapidana wanita. Salah satu bentuk 
pembinaan adalah dengan memenuhi hak kesehatan kepada narapidana wanita berupa 
pelayanan kesehatan, pelayanan makanan, dan pengobatan yang harus sesuai dengan 
Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners {SMR) atau Peraturan Standar 
Minimum bagi perlakuan terhadap narapidana. Pelaksanaan pelayanan kesehatan 
terhadap narapidana wanita belum memenuhi standar karena petugas kesehatan belurn 
terpenuhi secara proposional, dana perawatnn kesehatan yang dianggarkan masih belum 
memadai, dan sarans maupun prasarana masih sangat terbatas, Agar pemenuhan hak 
kesebatan alas narapidana wanita terpenuhi dengan baik hendaknya Lapas Wanita Klas 
IlA Tangerang melengkapi sarana d.an prasarana serta menambah anggaran kesehatan bagi 
narapidana wanita. Selain ltu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyamkatan harus mengadcpsl prins!p yang tertuang dalam SMR. 

Kata kunci: narapidana wanita, lembaga pemasyarakatan, hak kesehatan 

Abstract 

Health care is the riqht of every person Including for female prisoners tha: must be protected. 
This article tries to describe the fulftllment of the right to lumUh over female prisoners ir1 prison 
for women class llA Tangen:mg as one of the Technical Implementatitm Uni1 of the Minis1ry of 
Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia whose junction ta deuelep the femak 
prisimers. rn ienn of developing the female prisoner is to fullfil their heal.tit care, food service, 
and medicine in accol'cfo,we to standard Minimum Rules for The Trealmenr of Prisoners 
(SMR). The implementation of health care for female prisoners doesn: � meet the standard yer, 
be.cause of insufficient health workers proportion, limited health care budget, and very 
limited facilities and infrastructure. In order to fulfil.I the righ! to health on female prisoners, 
prison for Women Class IIA Tangerang should increase the facilities, the infrastructure, and 
the health budget for female prisoners. In addition, the Laur No. 12 of 1995 should adopt the 
principle set forth in SMR. 

Keywords: female prisoners, prison, right to health. 
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J_ Pendahuluan 

A- Latar Belakang 

Orang tahanan atau narapidana, 

yang direnggut kebebasannya oleh 

negara atas dasar hukum, merupakan 
kelompok yang rentan (vulnerable) 

dalam masyarakat. Kemungkinan 

untuk menerima risiko diperlakukan 
buruk, diinterogasi dengan 

menggunakan kekerasan untuk 
memperoleh pengakuan, disiksa, 

penghilangan secara paksa, hingga 

kepada menerima kondisi tempat 

tahanan yang tidak manusiawi dan 

merendahkan martabat manusia, 
sangat mudah menimpa narapidana.s? 

Secara global, narapidana wanita 
mengambil porsi 5% (lima persen) dari 

seluruh populasi narapidana. Proporsi 
ini cenderung meningkat dengan 

cepat, khususnya di negara-negara 

dengan tingkat penggunaan zat 

terlarang yang umumnya tinggi. Pada 
tahun 2005, di seluruh dunia, lebih 
dari setengah juta perempuan dan 

anak perempuan ditahan di lembaga 

pemasyarakatan (lapas), baik untuk 
menunggu proses pengadilan maupun 

untuk menjalani hukuman. Tiga kali 

jumlah ini atau sekitar 1,5 juta orang 
akan dipenjarakan sepanjang tahun.a! 

Manfred Nowak, pengacara hak 
asasi manusia sekaligus pelapor 

khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) Bidang Penyiksaan dan 

Perlakuan Tidak Manusiawi 

melaporkan adanya perlakuan tak 

wajar di penjara-penjara di Indonesia. 

Penjara di Indonesia, masuk dalam 
daftar "horor" PBB. Tahanan di 

Indonesia kurang mendapatkan 

makanan dan obat-obatan. Bahkan, 

tahanan dipaksa membayar uang 

acl.embaga Studi dan Advokasi Masyarakat 
(Elsam), Hak-Hak Narapidana, Jakarta: Lembaga 
Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 1996, hal. 
v. 

a'International Centre for Prison Studies, 
World Female Imprisonment List, 
http· //www .kcl.ac.uk/ depsta/rel/icps /women 
prison-list-2006.pdf, diakses tanggal 12 November 
2010. 
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Narapidana 

kelompok yang 

wanita, 

Jebih 
sebagai 

kecil 

aaguara Merdeka Online, Melindungi 
Tahanan Perempuan, 
http://suara..1nerdeka.com/vl /index.php /read/ ceta 
k/2010/01 /26 /96593 /Melindungi-Tahanan 
Perempuan, dlakses tanggal 28 November 2010. 

23Amy E Yasunaga, The Health of Jailed 
Women: A Literature Reui.ew Journal of Correctional 
Health Care, 4 2001; vol. 8, hal 21. 

24Suara Pembaruan Online, HW/ AIDS Serang 
12 Napi LP Wanita Tangerang, 
http //www .suarapembaruan.com HIV /AIDS- 
Serang-12-Napi-LP-Wanita-Tangerang, diakses 
tanggal 29 November 2010. 

25Andrew Coyle, A Human Rights Approach 
to Prison Management, Handbook for prison staff, 

dibandingkan dengan narapidana pria, 

menghadirkan tantangan tertentu bagi 

pihak yang berwenang atas Japas. 

Kebutuhan psikologis, kebutuhan 

perawatan dan kesehatan, serta 

kebutuhan sosial narapidana wanita 

akan berbeda dengan narapidana pria 
sehingga seluruh fasilitas, program, 

dan pelayanan la pas harus 

disesuaikan untuk memenuhi 

kebutuhan khusus narapidana 

wanita.25 

harian untuk akomodasi yang diterima 
selama di penjara. 22 

Narapidana wanita memiliki 

akses yang Iebih sedikit terhadap 

peiayanan perawatan kesehatan di 

Iapas bila dibandingkan dengan 

narapidana pria. Perawatan kesehatan 

reproduksi cenderung terbatas atau 
tidak tersedia. Berbagai materi 

promosi kesehatan, inforrnasi, serta 

pengobatan termasuk untuk HN dan 

ketergantungan obat sering lebih 

terbatas di La.pas wanita di banding 
La.pas untuk pria.23 

Penyakit HIV/ AIDS masih 
menjadi momok yang menakutkan, 

terutama bagi penghuni La.pas Klas !IA 

Wanita Tangerang. Sebanyak 12 

narapidana yang menjalani hukuman 

menderita HIV/ AIDS sebelum masuk 

ke Iapas. Kondisi mereka di penjara 

bertambah parah karena terbatasnya 

sarana kesehatan, stres, dan berbagai 
faktor Jainnya. 24 



B. Permasalahan 

Dalam kerangka peningkatan 

derajat kesehatan yang optimal, 
narapidana wanita mempunyai hak 

atas pelayanan kesehatan yang 

berbeda dengan narapidana pria, 

sehingga permasalahan yang ingin 

dicermati oleh penulis adalah 

bagaimana pemenuhan hak kesehatan 
atas narapidana wanita di Lapas 

Wanita Klas IIA Tangerang untuk 
meningkatkan derajat kesehatan yang 

optimal. 

C. Tujuan 

Tulisan ini bertujuan untuk 

mengetahui pemenuhan hak 
kesehatan atas narapidana wanita di 

Lapas Wanita Klas IIA Tangerang 
untuk meningkatkan derajat 

kesehatan yang optimal. 

D. Metode Penulisan 

Tulisan ini disajikan secara 
deskriptif analitis dengan memaparkan 

kondisi pemasyarakatan, lapas, dan 
pemenuhan hak kesehatan atas 
narapidana wanita di Lapas Wanita 

Klas HA Tangerang. Adapun 
pengumpulan data dilakukan dengan 

metode wawancara serta pengamatan 
langsung. Hasil pengumpulan data 

tersebut digunakan sebagai data 
primer yang yang dipadukan dengan 

data sekunder termasuk literatur dan 

peraturan perundang-undangan 

terkait. 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Pemasyarakatan 

Gagasan pemasyarakatan 

dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo, 

pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato 

penganugerahan gelar Doktor Honoris 

Causa di bidang ilmu hukum oleh 
Universitas Indonesia. Sahardjo 

mengemukakan: 

King's College London: International Centre for 
Prison Studies, 2002. hul. 6 

Pemenuhan Hak Kesehatan Alas .... (Yeni Handayani) 

• . . . di bawah pohon beringin 
pengayoman telah kami tetapkan 
untuk menjadi penyuluh bagi 
petugas dalam membina 
narapidana, maka tujuan pidana 
penjara kami rumuskan: 
disarnping menimbulkan rasa 
derita pada narapidana agar 
bertobat, mendidik supaya ia 
menjadi anggota masyarakat 
Indonesia yang berguna. Dengan 
singkat tujuan pidana penjara 
adalah pemasyarakatan. Sistem 
pemasyarakatan mengharuskan 
dirubahnya penjara menjadi 
lembaga pemasyarakatan (LAPAS), 
dirubahnya sangkar menjadi 
sanggar, karena hanya di dalam 
"sanggar pengayoman" pembinaan 
terpidana berdasarkan sistem 
pemasyarakatan dan proses 
proses pemasyarakatan dapat 
terwujud". 26 

lstilah pemasyarakatan secara 

res mi menggantikan istilah 

kepenjaraan sejak tanggal 2 7 April 

1964 melalui amanat tertulis Presiden 
Soekarno yang dibacakan pada 

Konferensi Dinas Para Pejabat 

Kepenjaraan di Lembang Bandung. 
Dalarn arnanat tersebut, retooling dan 

reshnping27 dari sistem kepenjaraan 

dianggap tidak selaras dengan ide 

pengayoman sebagai konsepsi hukum 

nasional yang berkepribadian 
Pancasila. Sejak sis tern 

pemasyarakatan ditetapkan pada 

tanggal 27 April 1964, dimulailah 

babak baru cara memperlakukan para 

narapidana. Para pelanggar hukum 

tidak lagi dianggap sebagai obyek 
hukurn yang dapat diperlakukan 

dengan sewenang-wenang, narnun ia 
dipandang sebagai subyek hukum 

yang harus diperlakukan secara 

26Adi SUjatno, Negara Tanpa Penjara (Sebuah 
Re71llngan), Jakarta: Montas Ad, 2000, hal. 14. 

'·'Rou,ollrty ""'mJl/kl artJ illuhnh. Re<hap,og 
rnerruhlu nrti dibcintuk kembuli. Dnlnm kontekl ln1, 
oiol<m kcpc,tjaman ynng beralsa:r dorl buc!o.y" 
indivu:iutiliatin hlln.19 dl.gnnti etau dlubah aerte 

dlbcntuk kembol, m""Jodi eistem pc,mM)-nmkat.on 
y=g l<,hlh h<erkC'pnl>rull,,n lndoneaio ynitu yM(l 
bc.rde4ru"ka.J1 nllu..i �tang "')"Ong.. 
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yaitu membentuk Warga Binaan 

menjadi 

menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga 

dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif 

berperan dalam pembangunan, dan 

dapat hidup secara wajar sebagai 

warga yang baik dan bertanggung 

jawab. 

2. Lapas 

Dalam proses pemidanaan, lapas 

mendapat porsi besar dalam 

melaksanakan pemidanaan, setelah 

melalui proses persidangan di 

pengadilan. Pada awalnya tujuan 

pemidanaan adalah penjeraan, 

membuat pelaku tindak pidana 

menjadi jera untuk melakukan tindak 

pidana lagi. Tujuan ini kemudian 

berkembang menjadi perlindungan 

hukurn, baik kepada masyarakat 

(pihak yang dirugikan) maupun 

kepada pelaku tindak pidana (pihak 

yang merugikan), agar keduanya tidak 

melakukan tindakan hukum sendiri 

sendiri.P! 

Penjara atau lapas sebagai 

tern pat pelaksanaan pidana 

sebenarnya diselubungi masalah 

kemanusiaan di dalamnya, berupa 

dimensi-dimensi yang lebih mencekam 

ketimbang apa yang tampak dari dunia 

luar sebagai insiden-insiden yang 

sekedar meresahkan, seperti pelarian, 

dan lain-lain. Baik pelarian fisik 

maupun pelarian mental (psychological 

withdrawal) pada dasarnya 

merefleksikan untuk hidup be bas. 32 

Sebagian besar narapidana 

dibina di dalam lapas atau di rumah 

tahanan negara (rutan). Sebenarnya 

narapidana harus dipidana dan dibina 

hanya di lapas saja, tidak di rutan 

karena rutan hanya diperuntukkan 

bagi para tahanan. Permasalahannya, 

Pemasyarakatan agar 

manusia seutuhnya, 

manusiawi sesuai harkat dan 

martabatnya. Sistem pemasyarakatan 

ini menitikberatkan pada usaha 

pengayoman dan pembinaan terhadap 

para narapidana untuk berintegrasi 

secara sehat dengan masyarakat.w 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan (UU ten tang 

Pemasyarakatan) dinyatakan 

"Pemasyarakatan adalah kegiatan 

untuk melakukan pembinaan Warga 

Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 

sistem, kelembagaan, dan cara 

pembinaan yang merupakan bagian 

akhir dari sistem pemidanaan dalam 

tata peradilan pidana•.29 Proses 

pemasyarakatan merupakan proses 

integratif yang menggalang semua 

aspek potensi kemasyarakatan yang 

secara integral dan gotong royong 

terjalin antara warga binaan 

pemasyarakatan, masyarakat, dan 

juga petugas pemasyarakatan. 

Pembinaan terhadap warga binaan 

pemasyarakatan dimulai sejak yang 

bersangkutan ditahan di rumah 

tahanan negara sebagai tersangka 

atau terdakwa untuk kepentingan 

penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Wujud pembinaan dimaksud antara 

lain perawatan tahanan yaitu proses 

pelayanan tahanan yang dilaksanakan 

dimulai penerimaan sampai 

pengeluaran tahanan termasuk di 

dalamnya program perawatan rohani 

maupun jasrriani.s? 

Tujuan pemasyarakatan dalam 

Pasal 2 UU tentang Pemasyarakatan 

2eRomli Atmasasmita, Strategi Pembinaan 
terhadap Para Pelan.ggar Hukum di Indonesia, 
Bandung: Alumni, 1982, hal. 14. 

aspaaal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

JOAdi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan 

Indonesia (Membangun Manusia Mandiri), Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen 
Kehakiman dan HAM RI, 2004, ha!. 14. 

170 

31C.l Harsono, Sistem Baru Pembinaan 

Narapidana, Jakarta: Djambatan, 1995, hal. 78. 
J2Badan Penelitian dan Pengembangan Hak 

Asasi Manusia RI, Evaluasi Pemenuhan Hak Untuk 
Mengembangkan Diri bagi Narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan, Jakarta: Sadan Penelitian dan 
Pengembangan Hak Asasi Manusia RI, 2006, hal. 8. 



tidak setiap kabupaten/ kota 

mempunyai lapas sehingga sebagian 

narapidana terpaksa dititipkan untuk 

menjalani pidana di rutan setempat. 

Terutama untuk narapidana dengan 

pidana di bawah satu tahun, atau 

narapidana yang sisa pidananya 

tinggal beberapa bulan saja, 

dipindahkan dari lapas ke rutan di 

tern pat asal narapidana, guna 

mempersiapkan diri menjelang habis 

masa pidananya. 33 

Berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 

M.Ol-PR.07.03 Tahun 1985 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Pemasyarakatan, la pas 

diklasifikasikan dalam tiga kelas, yaitu 

Lapas Klas I, Lapas Klas IIA, dan 

Lapas Klas IIB. Pengklasifikasian 

tersebut didasarkan atas kapasitas 

tempat kedudukan dan kegiatan kerja. 

Lapas adalah unit pelaksanaan teknis 

di bidang pemasyarakatan yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Kehakiman dan 

Hak Asasi Manuaia.P" Lapas Klas IIA 

mempunyai susunan organisasi yang 

terdiri dari sub bagian tata usaha, 

seksi bimbingan narapidana/ anak 

didik, seksi kegiatan kerja, seksi 

administrasi keamanan dan tata tertib, 
dan kesatuan pengamanan lapas.35 

Lapas wanita sebagai lembaga 

binaan, posismya sangat strategis 

dalam merealisasikan tujuan akhir 

dari sistem peradilan pidana, yaitu 

rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar 

hukum bahkan sampai pada 

penanggulangan kejahatan. 

Keberhasilan dan kegagalan yang 

,.,,C.I Hru-ti:ono Us, Sist.em Buru Pcm.hinaan 

NampldW1n, h& 78 . 
.i•KcpubJ,JSll.n Mentcni Ke.hakirnan Repuhlfk 

lndont-ein Norrior: M_O\-PR.�07.03 Tahun 1985 

u�:nr.c.ng OrgD.JJ:ulwl dan T.u.u. Kcrja. l.cmbngo 
Pe rnaey11rnlu1 La.n.. 

'.lSP .• u1q) 25 Kcputusan Mcn�t:1 Kc.bnkih;i.an 
Rcpubl!k lndoneAi<> Nnmar. M.01-PR.07.03 Tshun 
1985 ,�ntnng O� dnn Tatn K�ljo lzmbngo. 
PcmnKyarnk:aJ.e.n. 

Pemenuhan Hak Kesehatan Atas .... (Yeni Handayani) 

dilakukan la pas wanita akan 

memberikan kemungkinan penilaian 

yang bersifat positif maupun negatif. 

Penilaian positif manakala pembinaan 

narapidana wanita dapat mencapai 

hasil maksimal, yaitu narapidana 

wanita menjadi warga negara yang taat 

pada hukum. Penilaian negatif, apabila 

narapidana wanita kembali melakukan 
tindak kejahatan.w 

3. Peraturan Standar Minimum bagi 

Perlakuan terhadap Narapidana 

Instrumen internasional yang 

menspesifikan perlindungan terhadap 

narapidana yaitu Standard Minimum 

Rules for The Treatment of Prisoners 

/SMR) atau Peraturan Standar 

Minimum bagi Perlakuan terhadap 

Narapidana. SMR diterima oleh 

Kongres Pertama PBB mengenai 

pencegahan kejahatan dan perlakuan 

terhadap para pelanggar, yang 
dilaksanakan di Geneva pada tahun 

1955 dan disetujui oleh Dewan 

Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 

663 C (XXIX) tanggal 31 Juli 1957 dan 

2076 (LXll) tanggal 13 Mei 1977.37 

SMR merupakan instrumen yang 

menetapkan apa yang umumnya 

diterima sebagai prinsip dan praktik 

yang baik dalam perlakuan dan 
manajemen institusi. SMR tidak 

dimaksudkan untuk menggambarkan 

secara rinci suatu model lembaga 

lembaga pidana. Peraturan ini hanya 

berdasarkan konsensus umum 

mengenai pemikiran masa kini dan 
unsur penting dari sistem yang paling 

memadai dewasa ini, untuk 

menyatakan apa yang secara umum 

diterima sebagai asas dan praktik yang 

baik dalam perlakuan terhadap 

narapidana dan manajemen lembaga. 

Dalam kaitannya dengan 

akomodasi untuk para tahanan 

3riBambang Pocmomo, Pelaksanaan Pi.dana 

Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Jogjakarta: 
Liberty, 1985, hal. 182. 

37Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 
Hak-Hak Narapidana, Jakarta: Lernbaga Studi dan 
Advokasi Masyarakat, 1996, hal. 3. 
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perempuan, Aturan 8 SMR 

mengharuskan bahwa tahanan dengan 

kategori yang berbeda ditahan di 
bangunan atau bagian bangunan yang 

terpisah, dengan mempertimbangkan 
jenis kelamin, umur, catatan 

kejahatan mereka, alasan hukum bagi 

penahanan mereka, dan kebutuhan 

akan perlakuan rnereka. SMR juga 
menyatakan dengan tegas bahwa laki 

laki dan perempuan sedapat mungkin 

harus d.itahan di bangunan yang 
terpisah. Di dalam bangunan yang 
menampung laki-laki dan perempuan 

maka seluruh gedung yang 

diperuntukkan kepada perempuan dan 

pemeriksaan mereka atau pakaian 
mereka harus dilakukan oleh para 
petugas perempuan. 

Berkenaan dengan pelayanan 

kesehatan narapidana, dalam Aturan 

22 SMR dinyatakan bahwa harus 

tersedia pelayanan kesehatan yang 
memadai dan paling sedikit harus ada 

satu orang pejabat kesehatan yang 
memiliki pengetahuan psikiatri. 

Narapidana yang sakit dan tidak dapat 
dilayani di penjara, seperti tahanan 

dan narapidana yang menderita 
masalah kejiwaan, harus d.ialihkan ke 

rumah sakit sipil atau rumah sakit 

penjara spesialis. Setiap tahanan juga 

harus mendapatkan akses terhadap 
layanan kesehatan gigi. 

Berkenaan dengan perlakuan 

terhadap narapidana wanita, Aturan 

23 SMR secara khusus mengatur 

mengenai hak narapidana wanita yaitu 

pada lembaga penahanan perempuan, 
seharusnya terdapat akomodasi 

khusus untuk seluruh perawatan dan 
tindakan sebelum dan sesudah 

melahirkan. Pengaturan harus dibuat 
di tern pat manapun yang 

memungkinkan untuk anak dapat 

dilahirkan di rumah sakit di luar 

tempat penahanan. Apabila seorang 

anak dilahirkan di dalam penjara, 
kenyataan mt seharusnya tidak 
disebutkan dalam akta kelahirannya. 
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Selanjutnya dinyatakan bahwa 

perawatan bayi diizinkan di dalam 

lembaga penahanan dengan ibunya. 
Perlu disediakan perawat anak-anak 
yang berkualitas apabila anak-anak 

tersebut tidak dirawat oleh ibunya. 

4. Hak atas Kesehatan 

Kesehatan pribadi, baik fisik 
maupun mental, merupakan prasyarat 
penting bagi tercapainya kesejahteraan 
maupun derajat tertinggi dalam 

kehidupan manusia. Atas dasar 

pertimbangan tersebut maka hak 
untuk mendapatkan standar 

kesehatan yang paling tinggi 

dirumuskan sebagai suatu hak asasi. 
Kriteria pemenuhan standar cukup 
subyektif dan bervariasi, sehingga 
pengaturannya secara lebih lanjut 
diserahkan kepada masing-masing 

negara.38 

Hak atas kesehatan merupakan 

bagian fundamental dari hak asasi 
manusia (HAM) yang dimiliki dan 
bagian dari pemahaman atas suatu 
kehidupan yang bermanfaat. Hak 

untuk menikmati kesehatan fisik dan 
mental dalam standar yang setinggi 

tingginya, bukanlah suatu hal baru. 

Secara internasional hak atas 

kesehatan untuk pertama kalinya 
diartikulasikan dalam Konstitusi 
Organisasi Kesehatan Dunia (World 

Health Organisation) 1946 yang dalam 

mukadimahnya menyatakan bahwa 

"rnenikmati standar kesehatan yang 

setinggi-tingginya merupakan salah 

satu hak mendasar dari setiap 
manusia tanpa membedakan ras, 
agama, keyakinan politik, kondisi 
sosial, atau ekonomi't.s? 

Dalam Pasal 24 Universal 

Declaration of Human Rights 1948 

38Modul Hak Asasi Manusia lnternasional, 
Suplemen Modul Hak Perempuan Ditinjau dari 
Jnstrumen HAM Intemasional, Jakarta: Departemen 
Hukurn dan HAM RI Direktorat Jenderal Hak Asasi 
Manusia, 2008, hal. 51.  

J9Lembar Fakta, Hak Atas Kesehatan, 
Geneva, Swistzerland: Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights dan World 
Health Oeganization, 2008, hal. 1. 
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40 Ibid, hal. 2. 

g. partisipasi warga dalam 

pengambilan keputusan yang 
berkaitan dengan kesehatan di 

tingkat komunitas dan tingkat 

tepat waktu; 

f. penyediaan pendidikan dan 
informasi yang terkait dengan 

masalah kesehatan; dan 

nasional. 

Pengertian kesehatan 

dirumuskan dalam berbagai istilah 
yang berbeda-beda di sejumlah 

yang upaya setiap berarti 

41Wiku Adisasmito, Sistem. Kesehatan, 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. v. 
"'l8adan Penelitian dan Pengembangan Hak 

Asasi Manusia Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI, Pedoman Hak Asasi Manusia bagi 
Tenaga Kesehatan Paramedis, Badan Penelitian dan 
Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen 
Hukum da.n Hak Asasi Manusia RI. Jakarta. 2006. 

ha!. 29. 

4lWorld Health Organization Pnmary Health 
Care. Report of the International Conference On 

Primary Health Care, Ama-Ata USSR, 6-12 

Septemberl 978, Health for All Series No. 1978, 
Chapter3, para 50. 

ctiselenggarakan sendiri atau bersama 
sama dalam suatu organisasi untuk 

memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, mencegah dan mengobati 
penyakit, serta memulihkan kesehatan 

perseorangan, kelompok, atau pun 

masyarakat.41 Pelayanan terhadap 
kesehatan dasar ini sangat penting 

karena kesehatan dipandang sebagai 

hak asasi manusia fundamental. 
Dengan adanya kesehatan yang 

memadai, kehidupan manusia lebih 
bermartabat. 42 

Secara lebih rinci, WHO telah 
menetapkan batasan ruang lingkup 

standar kesehatan yang baik, 
meliputi:43 

a. pelayanan kesehatan 

1) kesehatan ibu dan anak, 

termasuk keluarga berencana. 

dokumen internasional yang ada saat 

ini. Namun demikian, secara umum 

dapat ctisimpulkan bahwa hak atas 
standar kesehatan tersebut tidak 

hanya meliputi hak atas konctisi 

tertentu yang merupakan prasyarat 

hidup sehat, misalnya, penyediaan air 

bersih, sistem sanitasi yang baik, 

kesehatan lingkungan, dan kondisi 

tempat kerja yang sehat, melainkan 

juga hak atas pelayanan kesehatan. 
Kesehatan mempunyai peranan 

besar dalam meningkatkan derajat 
hidup masyarakat, maka semua 

negara berupaya menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan yang sebaik 

baiknya. Pelayanan kesehatan ini 

pelayanan 

setara dan 

terhadap 

dasar yang kesehatan 

(DUHAM) juga menyebutkan 

kesehatan sebagai bagian dari hak 

atas standar kehidupan yang 
memadai. Hak atas kesehatan sekali 

lagi dia.kui sebagai HAM dalam 
Kovenan Intemasional tentang Hak 

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 
Sejak itu, perjanjian HAM 

intemasional lainnya telah mengakui 

atau merujuk hak atas kesehatan atau 

elemen-elemennya, seperti hak atas 
perawatan kesehatan. Hak atas 

kesehatan relevan bagi semua negara. 
Setiap negara telah meratifikasi 

sedikitnya satu perjanjian hak asasi 

intemasional yang menga.kui hak atas 

kesehatan. Di samping itu, negara 
negara anggota telah berkomitmen 

untuk melindungi hak ini melalui 
deklarasi intemasional, legislasi dan 

domestik, dan dalam berbagai 

konferensi intemasional. Hak atas 
kesehatan mengandung berbagai hak 
yaitu.w 

a. hak atas sistem perlindungan 

kesehatan yang memberikan 

kesempatan yang setara bagi setiap 
orang untuk menikmati standar 

kesehatan yang setinggi-tingginya; 
b. hak atas pencegahan, perawatan, 

dan pengendalian/ pengawasan 

penyakit; 

c. akses terhadap obat-obatan dasar; 
d. kesehatan reproduksi, ibu dan 

anak; 

e. akses 

173 



Prodigy Vol. 2 No. 2- Desember 2014: 167 -186 

2) imunisasi, minimal untuk jenis 

penyakit menular yang sangat 

berbahaya. 

Umum Nomor 19 menjamin adanya 

akses dalam hal perawatan 

kesehatan, kekerasan terhadap 

3) penanganan/ perawatan yang 

memadai atas penyakit bias a 

maupun Iuka. 

4) pengaturan mengenai obat 

generik. 

5) rasio yang memadai antara 
populasi penduduk dan pusat 

pelayanan kesehatan, termasuk 
juga akses untuk memerolehnya 

dari kondisi keuangan serta 

geografis. 

6) kualitas pusat pelayanan 
kesehatan yang baik. 

7) adanya prinsip kesamaan akses 
bagi perolehan pelayanan 

tersebut. 
b. prasyarat hidup sehat 

1) pendidikan atau penyuluhan 
mengenai masalah kesehatan, 

metode pencegahan maupun 

pengendaliannya. 

2) peningkatan suplai makanan 
dan nutrisi yang memadai. 

3) penyediaan air bersih dan 

sanitasi yang baik. 
Hak atas kesehatan ini 

kembali ditegaskan di dalam 
delapan poin Millenium Development 

Goals (MDG's). Empat diantara 

delapan poin tersebut berhubungan 
dengan kesehatan, diantaranya: (1) 

Combat HIV/ AIDS, malaria, dan 
other disease (perlawanan terhadap 

penyakit HIV/ AIDS, malaria, dan 
penyakit menular lainnya, (2) 

Reduce child mortality: (penurunan 

angka kematian anak, (3) improve 

maternal health: peningkatan 

kesehatan ibu, (4) ensure 

environmental sustainability: 

pelestarian lingkungan hidup. 44 

Hak atas kesehatan diatur 

pula di dalam General Comment 

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

Nomor 14 tentang Kesehatan. 
Kemudian di dalam Rekomendasi 

44lbid, hal. v. 
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perempuan 

perempuan 

menempatkan 

dalam kondisi 

45Lcmbar Fakta: Aspek-Aspek Hak Atas 
Kesehatan, Semarang: Legal Resources Center 
untuk Keadilan Jender dan Hak. Asasi Manusia, 

2011, ha! vi. 

46Modul Hak Asasi Manusia Tntemasional, 
Suplemen Modul Hak Perempuan Ditinjau dari 

lnstrumen HAM Intemasional, Jakarta: Departcmen 
Hukum dan HAM R.I Direktorat Jenderal Hak Asasr 

Manusia, 2008, hal. 50. 

kesehatan yang rentan, termasuk 

praktik tradisional dan budaya yang 
membahayakan kesehatan 

perempuan, seperti pembatasan 

bagi perempuan yang sedang hamil, 

mengutamakan anak laki-laki, 

genital mutilasi, pemaksaan 

sterilisasi, dan aborsi. Secara tegas 
diatur lagi dalam Rekomendasi 

Umum Nomor 24 PBB tentang 
Kesehatan Perempuan, sehingga 

tidak ada alasan bagi negara 
peserta yang menganggap sulit 

untuk menginterpretasikan hak 

atas kesehatan reproduksi dalam 
setiap programnya. 45 

B. Pemenuhan Hak Kesehatan Atas 

Narapidana Wanita di Lapas 

Wanita Klas IIA Tangerang 

1. Pelindungan terhadap Narapidana 

Wanita yang Hamil, Melahirkan, 

dan Menyusui Belum Sesuai 

Standar 

Kesehatan pribadi, baik fisik 
maupun mental, merupakan prasyarat 
penting bagi tercapainya kesejahteraan 

maupun derajat tertinggi dari 
kehidupan manusia. Atas dasar 

pertimbangan tersebut maka hak 
untuk mendapatkan standar 

kesehatan yang paling tinggi 
dirumuskan sebagai suatu hak asasi. 4• 

Hak atas kesehatan merupakan 

hak konstitusional masyarakat yang 
diatur dalam Pasal 28H ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
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NRI Tahun 1945) yaitu bahwa setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak 

mernperoleh pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umurn yang 

Iayak.s? Pemenuhan hak atas 

kesehatan untuk narapidana wanita 

yang sedang hamil atau menyusui 

diberikan perlakuan khusus sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan (PP tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan). Pasal 

20 PP tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan menyatakan: 

(1) Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan yang sakit, 

hamil atau menyusui, berhak 

mendapatkan makanan 

tambahan sesuai dengan 

petunjuk dokter. 

(2) Makanan tarnbahan juga 

diberikan kepada Narapidana 

yang melakukan jenis pekerjaan 

tertentu. 

(3) Anak dari Narapidana wanita 

yang dibawa ke dalam LAPAS 

ataupun yang lahir di LAPAS 

dapat diberi makanan tarnbahan 

atas petunjuk dokter, paling 

lama sarnpai anak berumur 2 

(dua) tahun. 

(4) Dalam hal anak sebagairnana 

dimaksud dalam ayat (3) telah 

mencapai umur 2 (dua) tahun, 

harus diserahkan kepada 

bapaknya atau sanak keluarga, 

atau pihak lain atas persetujuan 

ibunya dan dibuat dalam satu 

Berita Acara. 
(5) Untuk kepentingan kesehatan 

anak, Kepala LAPAS dapat 

menentukan makanan tambahan 

47Pasa1 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

narapidana wanita yang akan 

selain sebagaimana dimaksud 

dalarn ayat (3) berdasarkan 

pertimbangan dokter. 

48Wawancara dcngan Pcrawat La.pas Klas llA 
Wanita Tangerang, Elis Sulistianawati, AMK, 
Desember 2011. 

ewewencare dengan Kasubsie Bimaswat 
Lapas Klas HA Wanita Tangerang, Nuraini 
Prasetiawati, Amd.lP.,SH, Desember 2011. 

SOPenjclasan Pasal 20 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat 
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyara.k.atan. 

Di Lapas Wanita Klas IIA 
Tangerang, petugas pemasyarakatan 

memberikan makanan tambahan 

berupa bubur kacang hijau yang 

diberikan seminggu dua kali. 
Sementara itu, untuk ibu hamil, 

melahirkan, dan menyusui diberikan 

susu yang disediakan oleh Lapas. •e 

Penyediaan susu diberikan hanya 

sekali dalam sebulan, namun juga 

tergantung dari anggaran yang 
tersedia. 49 

Dalam penjelasan Pasal 20 Ayat 

(3) PP tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

dinyatakan bahwa pemberian 

makanan tambahan dimaksudkan 
untuk menjaga terpeliharanya 

pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Selanjutnya dalam penjelasan 

Pasal 20 ayat (5) dinyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan makanan 

tambahan adalah penambahan jumlah 

kalori di atas rata-rata jumlah kalori 

yang ditetapkan. Bagi wanita yang 
sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) 

kalori per orang per hari. Bagi wanita 

yang sedang menyusui dapat ditambah 

antara 800 (delapan ratus) sampai 

dengan 1000 [seribu) kalori per orang 

per hari.s0 

Bagi narapidana wanita yang 

sedang hamil dan menyusui diberikan 

susu serta makanan tambahan yang 

bergizi, antara lain berupa bubur 
kacang hijau. Ada pun vitamin 

diberikan oleh dokter Lapas. Untuk 
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melahirkan harus dibawa ke rumah 

sakit karena di Lapas tidak terdapat 

bidan. Anak narapidana juga 

mempunyai hak yang sama. Bayi yang 

baru lahir juga diperhatikan dan 

diberikan susu. 

Di dalam Lapas Wanita Klas IIA 

Tangerang terdapat seorang narapidana 

yang sedang hamil dan menempati sel di 

Blok Menara bersama penghuni Jainnya. 

Narapidana yang hamil mempunyai hak 

yang sama dengan narapidana Jainnya 

namun lebih diperhatikan dengan 

diberikan susu dan makanan tambahan 

antara Jain bubur kacang hijau dan buah 

pisang yang diberikan seminggu dua kali. 

Narapidana yang sedang hamil sering 

datang untuk berkonsultasi ke poliklinik 

untuk memeriksakan kesehatannya. 

Untuk narapidana yang hamil 

mendapatkan pemeriksaan oleh dokter 

dalam jangka waktu IO hari sekali 

disertai juga pemberian vitamin dan 

susu. Selain itu kepada bayi narapidana 

wanita diberikan susu, imunisasi, dan 

vitamin.51 

Contoh Jain, di dalam Lapas 

Wanita Klas IIA Tangerang terdapat 

seorang narapidana yang melahirkan 

bayinya. Bayi tersebut berada dalam 

sel bersama dengan ibunya dan 

narapidana lainnya. Ketiadaan 

ruangan menyebabkan sang bayi 

harus tinggal bersama dengan 

penghuni Jainnya. Hal tersebut dapat 

berpengaruh kepada kesehatan bayi 

yang sangat rentan terhadap penyakit 

serta rentan psikologisnya. Di sisi lain, 

narapidana yang baru melahirkan 

Jebih nyaman jika tinggal sekamar 

dengan penghuni yang lain karena 

mempermudah dirinya jika 

membutuhkan pertolongan. Di Lapas 

Wanita Klas IIA Tangerang memang 

belum ada ruangan khusus untuk 

narapidana/tahanan yang sedang 

hamil, melahirkan, dan menyusui. 

pemasyarakatan yang kurang 

memadai, tidak adanya perawatan dan 

fasilitas yang memadai, dan tingkat 

stres yang tinggi akibat pemenjaraan, 

bisa membahayakan kesehatan wanita 

hamil dan janin yang dikandungnya. 

Wanita hamil boleh ditahan di Lapas 

hanya dalam keadaan yang paling 

mendesak, seperti bila terdapat 

ancaman nyata kejahatan dengan 

kekerasan. Apabila seorang wanita 

hamil di Lapas, ketentuan khusus 

harus dibuat untuk perawatan dan 

pengobatan sebelum dan sesudah 
melahirkan. sa 

Bayi yang baru lahir dapat 

diambil atau dirawat oleh keluarga 

narapidana. Namun biasanya bayi 

dirawat oleh ibunya di dalam sel. Ibu 

bayi tersebut membawa sendiri 

pakaian bayi dari keluarganya dan 

terkadang teman-teman dari ibu bayi 

tersebut memberikan pakaian bayi 

kepadanya. Apabila ada narapidana 

yang tidak punya keluarga atau tidak 

mampu, pihak Lapas menyediakan 

baju bayi yang Jayak pakai. 

Mengenai perlunya ruangan 

khusus untuk wanita yang sedang 

hamil dan melahirkan, baik Perawat, 

Kasubsie Bimaswat, maupun Dokter 

Lapas Klas IIA Wanita Tangerang pada 

prinsipnya setuju jika ada ruangan 

khusus. Apabila dibuatkan ruangan 

khusus hams disertai dengan petugas 

penjaga terhadap ruangan tersebut, 

karena jika nantinya dibuatkan 

ruangan khusus untuk ibu hamil, 

melahirkan, dan menyusui tanpa ada 

petugas penjaga belum ten tu 

narapidana tersebut mau tinggal 

sendirian dalam ruangan tersebut. 

Salah satu dari masalah yang 

dihadapi sistem pemasyarakatan saat 

menangani narapidana wanita adalah 

usaha menjamin perlakuan yang wajar 

terhadap wanita hamil dan ibu dengan 

anak kecil. Keadaan lembaga 

e'wawancara dengan Dokter La.pas Wanita 
Klas HA Tangerang, Dr Nuning Sukma Kamararti, 
Desember 2011.  
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Berdasarkan uraian di atas, 

Lapas Wanita Klas IIA Tangerang 

belum menjalankan aturan 23 (2) SMR 

karena di Lapas Wanita Klas IIA 

Tangerang belum terdapat ruangan 

khusus dan petugas pemasyarakatan 

yang menjaga penuh sang bayi. 

Narapidana wanita sebagai 

manusia juga memiliki hak atas 

kesehatan sebagaimana dijamin dalam 
Pasal 25 ayat (1) DUHAM tersebut. 

Dalam Pasal 1 1  ayat ( 1) huruf f 
Convention on The Elimination of All 

Forms of Dicrimination Against Women 

(Konvensi mengenai Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Wanita/CEDAW) sebagaimana telah 

diratifikasi dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1984 salah satunya 

mempunyai hak atas perlindungan 
kesehatan. 54 

Dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan program pelayanan 

kesehatan di Lapas, melalui Surat 

Keputusan Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan Nomor: E.03.PP.02.10 
Tahun 2003 telah ditetapkan standar 

pelayanan minimal pelayanan 

kesehatan dan makanan narapidana di 
Lapas sebagai berikut:ss 

1. Secara kelembagaan pelayanan 

kesehatan yang ada masih dalam 

taraf sederhana yaitu pelayanan 

dokter dan klinik yang sifatnya 
pertolongan pertama. 

2. Rujukan penderita dilakukan 

secara seadanya, tergantung 

kondisi pada masing-masing Lapas. 
3. Bentuk pelayanan promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif 

dilakukan secara sistimatis. 
Dalam Pasal 1 angka 4 PP tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan 

dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan 
adalah upaya promotif, preventif, kuratif, 

dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi 

narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan di lapas.s• Bentuk 

pelayanan kesehatan di Lapas yaitu: 

1. Pelayanan Umum, yakni pelayanan 

kesehatan yang diberikan kepada 
narapidana sebagaimana biasanya 

sesuai dengan program pelayanan 

kesehatan yang telah ditetapkan di 

Lapas. Dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan program pelayanan 

kesehatan di Lapas terse but, 

diperlukan tersedianya ketenagaan, 

Belum 

perempuan bahwa dicantumkan 

2. Pelayanan Kesehatan 

Memenuhi Standar 

Terkait dengan pemenuhan hak 

atas kesehatan, dalam Pasal 25 ayat 

(1) DUHAM dinyatakan bahwa: 

setiap orang berhak atas taraf 

hidup yang memadai untuk 
kesehatan dan kesejahteraan 
dirinya dan keluarganya, 
termasuk hak atas pangan, 
pakaian, perumahan, dan 
perawatan kesehatan serta 
pelayanan .sosial yang 
diperlukan, serta hak atas 
keamanan pada saat 
menganggur, sakit, cacat, 

menjadi janda, usia lanjut, atau 
keadaaan-keadaan lain yang 
mengakibatkannya kekurangan 
penghasilan, yang berada di Juar 
kekuasaannya. sa 

Tlnggl ltnk ,l�a•I Manu..ia PBB), Stnndant Min"'1UIII 

Rules fr;r the Trealn-i11n., cf PrisDIU!f'S {JJ�turan 
Petttlumn Sto..ow.J..- Minimum oo,.-; PcrleJruw1 

terhcdap Nnrapida.naJ: Disc.pak.ati cleh Ko�s 
Pencruw.t.an Bangaa-Bungea Puta.mn tncngct,al 
Pcncegulian Kcja.hnt11.u dun Perlnkuan tc:rhn.dn.p po.J"u 
Pt:langga.r. dlR!cnv.gnraknn dl J�i:wll pnda. t.a.hun 
l 9S5, dnn discrujuj oleh Dewan Ekonoml dan Soalal 
dengan Resolusi 663 C (XXN) tertanggal 31 Juli 
1957 dan Resolusi 2076 (LXJI) tcrtanggal 13 Mel 
1977. 

"Pasal 25 ayat Ill DUHAM. 

S'IOJ,uH:ntio.r, "'" 'IJw EliminulJJJn of ,'\U FonM 
Dfaiminatim, AB"'""I Womva (CEDAWI .1cb•g,utlll1ruii 
t,:lnh Olt1Uifikasl dons,m Undnng-Undong- Noruur 7 
Tu.hw1 1984 h::int4ng Pc:�n Ccn.LHmtion an 'Tlie 
eUm.inution of An F'anns Dri!rimlfUlrion Aaairtst Wormrr1 
(Konvcrm tenta.ng Penghapusan Segala Bonwk 
Dlaltrimino!,l <.erhadnp W-.lta/CWAW). 

:s�surot Keputusan Dircktur .Jcn®rnJ 
Pcmcu3�·amkn.UU1 No1nor ; E.03.PP.02.10 Tnhun 
2003. 

S6PasaJ 1 angk.a 4 PP Nomor 32 Tahun 1999 
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak. 
Warga Binaan Pemasyarakatan. 
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Sumber: Sub Seksi Birnaswat 2011 .  

Tabel I 

Pemberian Pelayanan Kesehatan 

Lapas Wanita Klas HA Tangerang 

hanya mempunya.i seorang dokter yang 

obatan. 

2. Ruang lingkup pelayanan. 

3. Sarana dan Prasarana Pelayanan 

Khusus. 

Di samping pelayanan kesehatan 

umurn, di Lapas juga ada pelayanan 

kesehatan khusus karena sifat dan 

jenis penyakitnya yang memerlukan 

penanganan secara spesifik dan 

profesional kepada penderita 

narapidana, seperti TBC, HN / AIDS, 

jiwa, dan wanita hamil/melahlrkan. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan secara khusus di Lapas 

maka pengadaan tenaga medis dan 

para medis dilakukan melalui 

kerjasama dengan dinas kesehatan 

setempat. 

Mengena.i pemberian pelayanan 

kesehatan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

dibantu 5 orang perawat untuk 

melayani kesehatan 343 

narapidanaztahanan (per tanggal 6 

Desember 2011), kondisi ini jelas 

sangat tidak memada.i. Demikian pula 

dengan ruangan poliklinik yang hanya 

dapat menampung 4 orang warga 

binaan jika dirawat inap. Keempat 

perawat bertugas dengan shift jam, 

seorang lagi masuk kerja pada pagi 

hari dengan dokter Lapas yang 

berstatus dokter umum. Sementara 

pelayanan kesehatan gigi berikut 

dokter gigi, belum tersedia di Lapas ini 

dan belum menjalankan ketentuan 
dalam SMR prinsip 22 (3) yang 

menyatakan bahwa pelayanan dari 

seorang petugas kesehatan gigi yang 

berkualitas harus tersedia untuk 

setiap orang yang dipenjarakan. 

Lapas Klas IIA Tangerang juga 

tidak memiliki dokter kandungan dan 

bidan, padahal lapas ini merupakan 

lapas wanita yang membutuhkan 

pelayanan perawatan kesehatan seks 

dan reproduksi. Seharusnya personil 

tersebut disediakan bagi narapidana. 

Sela.in itu, penyedia pelayanan rawat 

kesehatan hendaknya dilatih untuk 

mengikuti panduan kewaspadaan 

universal ( universal precaution) untuk 

mencegah penularan HIV melalui 

praktik medis (suntikan, prosedur, 

atau pemeriksaan) mengingat banyak 

narapidana yang sudah positif terkena 

AIDS seperti dalam tabel berikut. 

Tabel 2 

Daftar Kasus Penyakit Tertentu 

yang diderita 

No Kasus HIV/ AIDS Jumlah 

I. SIDA (orang yang sudah 1 1  

2. positif AIDS 8 

SIDA TX (dengan terepi 

3. yang eudeh diberikan 3 

ARV) 

4. SIDA TP TX (orang yang I 

5. positif AIDS tanpa terapi) 2 

SIDA rencana TX (SIDA 

rencana) 

SIDA belum TX 

ruang 

obat- 

tern pat atau 

kesehatan, dan 

peralatan, 

pelayanan 

No Jenis A Ti- Jumlah Kete- 

Pela- d dak rangan 

yanan a ada 

I. Polild.I x . 1 Unit 

nik 

2. Dok- x . 1 Orang 

ter 

La pas 

3. Pera- x - 5 Orang 

wal 

La pas 

4. Alai x Scsuai dengan 

med is pengadaan/kiri 

man Dirjcn Pas 

5. Obat- x Scsuai dcngan 

obat- pengadaan/kiri 

an man Dirjen Pas 

6. Ruang x - Sesuai dengan 

rawat pcngadaan 

Kapasitas 4 

tcmpat tidur 
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$umber: Poliklirrik Lapas Wanita Klas 

!IA Tangerang, 2011 

Beberapa narapidana mcmbawa 

penyakit sebelum masuk Lapas dan 

baru terdeteksi ketika diperiksa di 
Lapas. Narapidana yang menderita 

penyakit kronis, penyakit khusus 

seperti HIV/ AIDS, dan penyakit 

menular lainnya harus mendapatkan 

pelayanan yang ekstra dan dilayani 

oleh petugas kesehatan Lapas. Mereka 
sangat membutuhkan pelayanan 

kesehatan secara intensif dan penuh 

dengan keseriusan serta perhatian 

khusus. Menurut aturan yang berlaku, 

narapidana dengan penyakit khusus 

memerlukan perawatan dokter 
spesialis dan dapat dipindahkan ke 

Jembaga khusus atau rumah sakit 
umum/rujukan. Narapidana dengan 

kasus tersebut berhak mendapatkan 
sarana dan prasarana pelayanan 

khusus antara lain ruangan tersendiri, 

rujukan berobat ke rumah sakit lain, 

menghuni ruangan sel yang tidak 
digabungkan dengan narapidana lain, 

serta perlakuan perawatan yang terus 
menerus dan berkesinambungan. 

Selain minimnya tenaga 

kesehatan, biaya operasional 

pengadaan obat-obatan, eek 
Jaboratorium, pemeriksaan yang lebih 

intensif, juga masih kurang memadai. 
Hal ini disebabkan karena kurangnya 

koordinasi dan komunikasi antar 
instansi terkait dan minimnya dokter 

ahli yang bersedia menangani para 

narapidana yang menderita penyakit 

khusus dan penyakit menular. 

Padahal penanganan narapidana 

dengan penyakit khusus dan menular 
tersebut memerlukan diagnosa dan 

perlakuan yang tepat sehingga 

kegiatan pembinaan pasien akan dapat 

terprogram dengan baik.57. 

Secara sederhana sis tern 

pelayanan kesehatan dapat diartikan 

sebagai satu kesatuan yang utuh dan 

sis tern kesehatan secara 

Di Lapas Wanita Klas IIA 

Tangerang terdapat sebuah poliklinik 

untuk pemeriksaan dan pengobatan 
serta terdapat sebuah ruangan 

karantina yang baru saja selesai 
dibangun untuk narapidana yang 

menderita penyakit khusus atau 

terpadu dari struktur dan fungsi 
jaringan pelayanan kesehatan yang 

diterapkan suatu negara. Jika ditinjau 

dari konsep sistem, sistem pelayanan 

kesehatan (health delivery system) 

merupakan salah satu sub sistem yang 
terdapat dalam sistem kesehatan 

(health system) yang bersama-sama 

dengan sistem pembiayaan kesehatan 
(health financing system) membentuk 

keseluruhan. 58 

Jika warga binaan 

pemasyarakatan sakit, maka ia berhak 

atas pelayanan kesehatan dan Lapas 

berkewajiban menyediakan seorang 
dokter/tenaga kesehatan. Hal tersebut 

diatur dalam Pasal 21 Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 

tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Wewenang, Togas, dan 

Tanggungjawab Perawatan Tahanan 
yang berbunyi: 

(1) Setiap tahanan berhak 
memperoleh pelayanan 
kesehatan yang layak. 

(2) Pada setiap RUTAN/Cabang 

RUTAN atau LAPAS/Cabang 
LAPAS disediakan poliklinik 

beserta fasilitasnya dan 

ditempatkan sekurang 
kurangnya seorang dokter dan 

tenaga kesehatan lainnya. 

(3) Dalam hal RUTAN/Cabang 
RUTAN atau LAPAS/Cabang 

LAPAS belum ada tenaga dokter 
atau tenaga kesehatan lainnya, 

maka pelayanan kesehatan 

dapat minta bantuan kepada 
rumah sakit atau Puskesmas 

terdekat. 

etwarra Pemasyarakatan Nomor: 44 Tahun 

XII - J anuari 2011 .  eewtku Adisasmito, Sistem Kcschatan, hal. 3. 
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dengan biaya sendiri. 

S9Wawancara dengan Perawat Lapas Klas IIA 
Wanita Tangerang, Elis Sulistianawati, AMK. 

6DWawancara dengan Dokter La.pas Wanita 
Klas IIA Tangerang, Dr Nuning Sukma Kamararti, 
Descmbcr 2011 .  

3. Pelayanan Makanan 

Hak untuk mendapatkan 

makanan yang layak diatur dalam 
Pasal 25 DUHAM dan Kovenan 

lnternasional Hak-Hak Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya. Dalam bagian I 

yang 

dan 

dan 

memiliki kandungan nutrisi 

sesuai untuk kesehatan 

berkualitas, yang disiapkan 

disajikan secara benar pada jam-jam 
makan. Sela.in itu air minum harus 
tersedia kapan pun narapidana 
membutuhkan. 

Pelayanan makanan merupakan 

salah satu hak warga binaan yang 

harus dipenuhi oleh penyelenggaraan 
Lapas. Hal ini ditujukan untuk 

mendukung pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi di bidang pembinaan, 
pelayanan, dan keamanan yang 

tercantum dalam Pasal 14 UU tentang 
Pemasyarakatan. 

Dalam hal kecukupan bahan 

makanan, warga binaan sangat 
tergantung pada Lapas dan Rutan 

selaku institusi yang berwenang 
mendistribusikan bahan makanan. 

Dengan kata lain, warga binaan hanya 

mendapat makanan yang disediakan 

oleh Lapas dan rutan. 62 Oleh sebab 

itu, selaku institusi, Lapas dan Rutan 
harus selalu memperhatikan dan 

mengusahakan agar pengelolaan 

makanan bagi warga binaan dapat 
terselenggara dengan baik dan cukup 

terjaga kuantitas maupun kualitasnya 
sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Makanan yang tidak sesuai 
jumlahnya dan rendah kualitasnya 

disamping dapat menimbulkan 
gangguan keamanan dan ketertiban, 

aturan 20 SMR 195561 dan UU tentang 

Pemasyarakatan dijelaskan bahwa 

petugas harus menyediakan makan 

dan minum dengan memperhatikan 

kandungan makanan, kebersihan, dan 
kesehatannya. Dalam standar 

operasional penjara dinyatakan bahwa 

bagi setiap narapidana dan tahanan 
harus disediakan makanan yang 

e'Bagian I Pasal 20 Standar Minimum bagi 
Perlakuan terhadap Narapidana 1955. 

628uku Kecukupan Makanan Bagi Warga 
Binaan di Rumah Tahanan Negara dan Lernbaga 
Pemasyarakatan, Jakarta: Departemen Kesehatan 
RI Ditjen Pembinaan Kesehata.n Msyarakat 
Drrektorat Bina Gizi Masyarakat, 1995, hal. 2. 

ruangan 

petugas 

menjaga 

para 

membersihkan dan 
dan membantu 

kesehatan. 
Dokter membuat surat dan 

melaporkannya kepada Kepala Lapas 

dalam hal warga binaan 

pemasyarakatan baik tahanan 
maupun narapidana memerlukan 

pengobatan lebih lanjut dan intensif 

yang memerlukan rujukan. Biasanya 

rumah sakit yang menjadi rujukan 

yaitu rumah sakit POLRI atau rumah 
sakit umum daerah Tangerang karena 
lokasinya lebih dekat dengan Lapas. 6C 

Apabila membutuhkan tindakan medis 

secepatnya, bagi warga binaan 

pemasyarakatan yang mampu dapat 

berobat ke rumah sakit manapun 

menular seperti TBC, AIDS, dan 

kanker rahim. Dilihat dari fisik 

ruangan karantina tersebut sepertinya 
tidak memadai untuk menangani 

jumlah penghuni Lapas. Di dalam 

ruangan karantina hanya terdapat 

empat buah tempat tidur, selain itu 
tidak terdapat fasilitas laboratorium 

seperti layaknya pusat kesehatan 

masyarakat (puskesmas) atau rumah 
sakit.59 

Pelayanan kesehatan terhadap 
para penghuni di Lapas Wanita Klas 

IIA Tangerang masih bersifat 
sementara sebagai bentuk pertolongan 

pertama atau pencegahan. Hal ini 

terlihat dari sarana yang masih 
sederhana dan terbatas, serta hanya 

ada dua orang tamping yang 
bertanggungjawab untuk 
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Kalon per han: 2250 kal 

pemberian menu 10 hari. 

Tabel4 

Daftar Makanan Narapidana / 
Tahanan 

dari segi kesehatan juga dapat 

menyebabkan penyakit kekurangan 

gizi. Warga binaan yang menderita 
kekurangan gizi akan lebih mudah 

Direktur Jenderal Surat Edaran 

Pemasyarakatan Departemen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Tanggal 20 
September 2007 tentang Peningkatan 

Pelayanan Bagi Penghuni 

Lapas/Rutan/Cabang Rutan. 

Ketika mewawancarai petugas 
Lapas mengenai pemenuhan gizi dan 

makanan dinyatakan bahwa untuk 
penyediaan bahan makanan dilakukan 

dengan memesan ke penyuplai atau 

pemborong. Selanjutnya pemborong 

mengirim bahan makanan sesuai 
dengan pesanan. Kemudian bahan 

makanan diterima oleh panitia 
penerirna barang untuk diperiksa 

kesesuaian dengan pesanan dan 
spesifikasi. Tahap terakhir setelah 

bahan makanan yang memenuhi 

syarat diterima dan ditimbang, 

sebagian masuk ke ruang persiapan 

dan sebagian lagi masuk ke ruang 
penyimpanan bahan makanan. Lebih 

lanjut dijelaskan apabila makanan 
yang diterima rusak atau layu pihak 

hanya diberikan pada saat masuk 

Lapas. Padahal peralatan makan jika 

tidak diganti-ganti akan rusak dan 

kotor. Setiap narapidana wanita 
diberikan semacam omprengan plastik 

dan gelas berjumlah satu buah. Pada 

kenyataannya banyak narapidana 

yang membawa dan mernbeli sendiri 
perlengkapan makannya. Adapun 

perlengkapan makan tidak terbuat dari 

barang pecah belah, namun hanya 
terbuat dari plastik saja karena 

dikhawatirkan dapat disalah gunakan 

untuk mencelakai orang. Demikian 

halnya dengan alat kebersihan yang 
hanya diberikan sewaktu-waktu. 

Pemberian makanan bagi warga 

binaan di Lapas Wanita Klas IIA 
Tangerang diselenggarakan 
berdasarkan Surat Edaran (SE) 

Menteri Kehakiman No:M.02-Um.01.06 

Tahun 1989 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Biaya Bahan Makanan 

Bagi Napi/Tahanan Negara/Anak; dan 

motivasi, 

apatis, 

sehingga 

akan 

tersebut terlihat 
hak kesehatan 

menurun, 

kerjanya 

Dari tabel 

bahwa pemenuhan 
narapidana wanita yang berkenaan 

dengan bahan makanan dan sanitasi 

berjalan dengan baik yang ditunjukan 

dari frekuensi waktu pemberian. 
Semen Iara itu ketersediaan alat 

makan dan alat kebersihan tidak 
memadai, karena peralatan makan 

prestasinya akan 

produktivitas 

berkurang. 63 

Pemenuhan makanan di Lapas 
Wanita Klas IIA Tangerang dapat 

dilihat dari tabel berikut ini, yaitu 

terserang penyakit, kurang 

bereaksi lam ban dan 

1 

JEN18BAHAN ORANG 
DAI.UI JUIILAH 

BO 10 PEMHRWI 
KAKANAK DAIAM 

1 KARI 
HAR) 10 KARI 

I. e.m 45 IOkaf, 4500 grllJI\ 

2. tn» ..... 10 kali 1500 gram 

3. Jalar /Smgkong ISO 3 kali I SO .,am 
4. 

- 
..... 2bh ........ 

5. lkan Scga,  50  Jkali 78.,am 

G. Dean Asin gr ... 6 keli 6 buut 

7. Tel� 75 9kali 700 gram 

8 !Lik/Ayam gram 5 kali 125 t;:ram 

s. Tempe/ Kacang 26 3 kali 75..-.., 

10. Kr:dclc ...... JO kali 200 KR1ll 

ll Kacang Hijau l butir JO lm!i 2500 grnm 

l2. Kacang Ta.nab 100/50 JO kali 70 gram 

13 Kdapa ...... 10 kali lOOgre.rn 

14. S..yu.ran Segar 25 10 kali 100..-... 
JS Bum bu I .,.... 10 kali 100 gram 

16. Tcnasl / Cabe 25 s kali s buah 

17. GIU1Wl Dapur 
"""' 

10 kali 2560 ...... 

18. Gula Kele.pa 20 JO kali 10 buah 

Minyak Goreng gram 
Pl,ang 25 
Ga, g,am 
Cabe Mcrah 7g,-am 

10 

gram 

10 

..... 

10 

gram 

I buah 

256 

g,am 

l buah 

"Ibid, ha!. 3. 
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Lapas dapat mengembalikannya lagi 

ke pemborong. 64 

Makanan dengan kaidah gizi 

seimbang dibutuhkan oleh warga 

binaan pemasyarakatan di Lapas 

untuk mempertahankan dan 

meningkatkan derajat kesehatan agar 

tidak sakit dan dapat melakukan 

aktivitasnya sehari-hari. 65 Pemenuhan 

gizi yang baik kepada warga binaan 

sesuai dengan aturan 20 SMR yang 

menyatakan bahwa setiap orang yang 

dipenjarakan harus diberi makanan 

yang bergizi cukup untuk kesehatan 

dan kekuatan, bermutu menyehatkan 

dan d.isiapkan dan disuguhkan dengan 

baik oleh pengelola penjara. 66 

Dalam Prosedur Te tap 

Pelaksanaan Togas Pemasyarakatan 

dalam bagian perawatan huruf g, agar 

diserahkan perlengkapan inventaris 

dinas kepada narapidana/anak didik 

pemasyarakatan, berupa pakaian 

harian/kerja, perlengkapan makan, 

perlengkapan tidur, dan perlengkapan 

ibadah. 

4. Pengobatan 

Pemenuhan hak narapidana 

wanita untuk mendapatkan 

pengobatan di Lapas Wanita Klas HA 

Tangerang masih sedikit mengalami 

kendala dari segi jenis obat karena 

masih kurangnya pengadaan dan 

penyediaan obat-obatan serta tenaga 

petugas kesehatan yang minim. 

Namun pemenuhan hak narapidana 

untuk mendapatkan obat-obatan tetap 

dilakukan sesuai kondisi anggaran 

yang telah ditentukan melalui DIPA 

Lapas. Apabila fasilitas rumah sakit 

sudah tersedia di dalam Lapas, 

e-wawancara dengan Kasubsie Bimaswat 
La.pas Klas HA Wanita Tangerang, Nuraini 

Prasetiawati, Amd.IP.,SH, Desember 2011 .  
eepedoman Penyelenggaraan Makanan di 

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, 
Jakarta: Departemen Kesehatan RI Direktorat 
Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat 
Bina Gizi Masyarakat, 2009, hal. 21.  

66Aturan 20 Peraturan Minimun Standar bagi 
Perlakuan terhadap Narapidana. 
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peralatan, perabot, 

obatan, dan staf 

5. Penyampaian Keluhan 

Narapidana wanita dapat 

menyampaikan keluhan atas 

pelanggaran hak asasi yang dialami 

kepada Tim Pengamat 

Pemasyarakatan, yaitu pejabat Lapas 

dan BPP (Balai Pertimbangan 

Pemasyarakatan). Adapun BPP terdiri 

mencukupi untuk melakukan 

perawatan medis dan merawat 

narapidana yang sakit. 

Narapidana yang diduga terkena 

penyakit infeksi atau menular berhak 

mendapatkan pemisahan tempat dari 

narapidana lainnya dan berhak 

mendapatkan pengobatan yang 

intensif dan ekstra dari petugas medis. 

Pemeriksaan kesehatan narapidana 

sudah dilakukan sejak pertama kali 

masuk ke Lapas. Masing-masing 

diberikan kartu berobat sebagai 

catatan kontrol kesehatannya. Jadwal 

praktek dokter di Lapas setiap hari 

Pukul 08.00 sampai pukul 14.00 WIB. 

Apabila pengobatan dapat dilakukan di 

dalam lapas maka tidak perlu rujukan 

ke luar. 

Terkait dengan pengobatan 

narapidana, dalam SMR aturan 22 

ayat (2) d.inyatakan jika pada suatu 

lembaga tersedia fasilitas rumah sakit, 

peralatan, dan perlengkapan 

persediaan obat-obatan harus 

mencukupi untuk merawat dan 

mengobati orang-orang yang 

dipenjarakan dan sakit, serta ada 

petugas yang terdidik untuk itu. 

Berkenaan dengan ha! tersebut, jelas 

bahwa Lapas Wanita Klas HA 

Tangerang belum memenuhi SMR 

aturan 22 (2), dimana di Lapas 

terse but peralatan medis dan 

persediaan obat tidak memadai yang 

hanya tergantung dari DIPA lapas. 

Sementara itu jumlah petugas 

kesehatan yang tidak sebanding 

dengan jumlah penghuni la pas. 

pasokan obat 

terlatih harus 



dari para ahli di bi dang 
pemasyarakatan yang merupakan 

wakil instansi pemerintah terkait, 

badan nonpemerintah dan perorangan 

lainnya, misalnya kalangan organisasi 

advokat/pengacara, dan Jembaga 
swadaya masyarakat. Keluhan 
disampailcan kepada Kepala Lapas 

atas perlakuan petugas atau sesama 

penghuni terhadap dirinya. Keluhan 

dapat disampaikan secara lisan atau 

tertulis dengan tetap memperhatikan 

tata tertib Lapas. 

Ill. Penutup 

A. Simpulan 

Pemenuhan hak kesehatan atas 
narapidana wanita di Lapas Wanita 

Klas lIA Tangerang belum terlaksana 

dengan bailc dan optimal karena : 
a. petugas kesehatan belum terpenuhi 

secara proposional dan profesional. 
b. anggaran pelayanan kesehatan yang 

dianggarkan masih kurang 

proporsional. 
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PENERAPAN UJI PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG 

SEBAGAI ALTERNATIF MENGHADAPI PERMOHONAN KEPAILITAN 

(APPUCATION OF INSOLVENCY TEST AND POSTPONEMENT OF DEBT OF 

OBUGATIONS AS AN ALTERNATIVE TO FACE OFF BANKRUPTCY ACCUSATION) 

Muhammad Yusuf 

Calon Perancang Undang-Undang Bidang Ekonomi dan Keuangan 

Sekretariat Jenderal DPR RI 

*Korespondensi: muhammady338@gmail.com 

Abstrak 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (UU tentang Kepailitan dan PKPU) merupakan 

instrumen hukum yang dijadikan dasar dalam penye!esaian kasus kepailitan di 

Indonesia. Namun sangat disayangkan UU tersebut belum mengatur mengenai 

syarat uji pailit (insolvency test) sebagai suatu syarat yang bersifat fundamental 

dalam pengajuan gugatan kepailitan. Syarat pengajuan gugatan pailit terhadap 

debitur dalam undang-undang hanya didasarkan pada adanya utang yang telah 

jatuh tempo, diajukan oleh dua orang kreditor atau lebih, dan adanya proses 

penagihan utang yang tidak lancar. Di sisi lain keberadaan klausul penundaan 

kewajiban pembayaran utang sebagai alternatif gugatan kepai!itan rnasih 

menemukan sejumlah kendala, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan. 

Langkah tegas dalarn perbaikan instrumen hukurn kepailitan dipandang penting, 

mengingat keberadaan instrumen hukum kepailitan yang dapat mengakomodir 

kepentingan dunia usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan 

pembangunan Indonesia. 

Kata kunci: pailit, kreditor, debitur, uji pailit 

Abstract 

Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt of Obligations is 

a legal instrument that is used as the basis for the settlement of bankruptcy cases in 

Indonesia. Unfortunately the law has not been set on the insolvency test as a 

fundamental requirement in the accustation of bankruptcy. Requirement of filing a 

lawsuit against the debtor in bankruptcy law based solely on the due date, proposed 

by two or more creditors, and deadlock of debt collection processes. On the other hand 

the existence of a clause posponemeni of debt of obligations as an alternative to 

bankruptcy lawsuit still find a number of obstacles, so it is necessary to repair. The 

need for decisive steps to repair bankruptcy law is considered important, because the 

existence of instrument of bankruptcy law can accommodate the interests of the 

business community and help to boost economic growth and accelerate of Indonesian 

development. 

Keywords: bankruptcy, creditor, debtor, insolvency test 
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peraturan kepailitan di Indonesia tidak 

lain dikarenakan adanya tekanan dari 

lembaga moneter internasional atau 

International Monetary Fund (IMF) yang 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan utang merupakan 

suatu keniscayaan bagi pelaku dunia 

usaha baik perseorangan maupun 

yang berbentuk badan hukum. 

Eksistensi utang bukanlah suatu hal 

yang buruk pada suatu perusahaan 

sepanjang perusahaan tersebut dalam 

kondisi mampu bayar (solven), lain hal 

bila perusahaan berada dalam kondisi 

tidak mampu bayar (insolven). 

Keadaan tidak mampu bayar 

merupakan awal mula persoalan dari 

adanya mekanisme hukum kepailitan. 

Perusahaan yang menjadi debitur yang 

terancam dalam kondisi tidak mampu 

bayar inilah yang menjadi persoalan 

serius bagi para kreditor baik kreditor 

yang bersifat konkuren maupun yang 

bersifat separatis. Persoalan tersebut 

terletak pada besaran jumlah utang 

dan bunga serta besaran kesanggupan 

harta dari debitur yang dapat 

dipergunakan sebagai satu satuan 

uang, barang, maupun jasa yang dapat 

dijadikan pelunasan terhadap utang 

utang debitur yang telah diputus pailit 

oleh pengadilan niaga yang ditunjuk. 

Peliknya persoalan kepailitan 

dalam sektor dunia usaha ini 

menuntut adanya suatu produk 

legislasi yang tepat. Dalam hal ini 

keberadaan ilmu hukum menjadi 

sesuatu yang penting dalam mengatur 

kesinambungan dan stabilitas dunia 

usaha. Penyelesaian persoalan 

kepailitan haruslah menggunakan 

langkah-langkah yang tepat dan efektif 

memperbaharui peraturan 

yang sebelumnya ada dan 

dipakai yang dirasakan 

yang dapat menjamin rasa 

baik pada diri kreditor 

debitur. Upaya perbaikan 

UU ten tang 

PKPU pun 

Keberadaan 

Kepaili tan dan 

menjamin pemenuhan tanggung jawab 

dan kewajiban dari debitur terhadap 

kreditor. 67 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1998 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang 

tentang Kepailitan Menjadi Undang 

Undang diharapkan dapat mengatasi 

gejolak moneter yang terjadi di 

Indonesia terutama hal-hal yang 

berkaitan dengan penyelesaian utang 

piutang antara debitur dan kreditor 

secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. 

Hal-hal yang diharapkan dapat 

diselesaikan dengan undang-undang 

tersebut memiliki berbagai bentuk 

kelemahan, sehingga pada tahun 2004 

dibentuk UU tentang Kepailitan dan 

PKPU. 

menimbulkan berbagai persoalan, 

Hikmahanto Juwana berpendapat 

bahwa keberadaan UU tersebut lebih 

dominan melindungi kepentingan 

kreditor. Salah satu contohnya adalah 

mengenai syarat penjatuhan pailit 

sebagaimana yang dicantumkan dalam 

Pasal 2 ayat (1) UU tentang Kepailitan 

dan PKPU yang tidak mengharuskan 

adanya syarat kondisi tidak mampu 

bayar melalui suatu mekanisme uji 

pailit atau yang di kenal dengan nama 

insolvency test. 6B 

Pengajuan gugatan kepailitan 

sendiri tidak hanya terhenti sebatas 

pada jatuhnya putusan pailit oleh 

pengadilan niaga tempat di mana 

permohonan pailit diajukan. 

Setelahnya, melalui curator, yang baik 

oleh debitur maupun pengadilan yang 

berwenang untuk itu, melakukan 

67Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 
Kepailitan Seri Hukum Bisnis, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2002, hal.l. 
eepaisal Akbar, Pe,janjian Utang Dengan 

Jaminan Hak Kebendaan, Makalah dalam Seminar 
Konsultan Hukum Bisnis dan Korporasi Indonesia: 
Menara Bidakara, 17 April 2013, hal. 14. 

untuk 

kolonial 

masih 

tidak 

keadilan 

maupun 

terhadap 

Indonesia mendesak 
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D. Metode Penulisan 

Tulisan ini ditujukan untuk 
mengetahui: 
1. Gambaran umum mengenai hukum 

kepailitan dan penundaan 
kewajiban pembayaran utang di 
Indonesia. 

2. Kemungkinan penerapan uji pailit 
(insolvency test) dan penundaan 
kewajiban pembayaran utang di 
Indonesia. 

normatif. Berkaitan dengan 
permasalahan dalam tulisan ini maka 
pengkajian diiakukan dengan 
menganalisis UU tentang Kepailitan 
dan PKPU dan sejumlah peraturan 
terkait. Permasalahan dan analisa 
dalam tulisan ini disajikan secara 
deskriptif analitis yakni memberikan 
gambaran yang lebih jelas mengenai 
keberadaan mekanisme kepailitan dan 
penundaan kewajiban pembayaran 
utang di Indonesia serta kemungkinan 
untuk penerapan uji pailit (insolvency 
test). 

n, Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Hubungan Hukum antara 

Debitur dengan Kreditor 

Persoalan kepailitan atau yang 
dalam istilah umum disebut dengan 
"bangkrut" merupakan ha! yang 
menakutkan di kalangan pelaku 
dunia usaha. Bukan hanya bagi 
debitur, pemilik modal semisal kreditor 
pun dibuat pusing terutama terkait 
persoalan pengembalian aset. 
Seringkali persoalan kepailitan selalu 
berhadapan dengan persoalan 
likuidasi, apabila dipandang dari 
aspek hukum kepailitan itu sendiri 
lebih berlandasakan pada aspek 
recovery atau perbaikan atas aset dan 
usaha. UU tentang Kepailitan dan 
PKPU dapat dikatakan sebagai payung 

penulisan ini 
metode yuridis 

Metode 
menggunakan 

berbagai tindakan pemberesan 
terhadap harta, hutang, piutang 
termasuk actio pauliana yang 
berkenaan dengan debitur yang telah 
diputus pailit. Kompleksnya dimensi 
hukum kepailitan ini, menyebabkan 
status pailit tidak dapat serta merta 
dijatuhkan oleh pengadilan niaga 
apalagi bila debitur yang hendak 
dipailitkan memiliki aset besar secara 
makro ekonomi, disinilah letak 
strategis dari uji pailit (insolvency test). 

Meskipun Indonesia belum 
memiliki metode insolvency test dalam 
produk regulasinya, secara garis besar 
terdapat 3 (tiga) jenis (insolvency test) 
yang berlaku di Amerika dan Inggris 
yaitu, (i) The Ability To Pay Solvency 
Test (Cash Flow Solvency Test); (ii) The 
Balance Sheet Test; (iii) The Capital 
Adequacy Test or Transactional 
Analysis Test. Ketiga jenis insolvency 
test yang berlaku terse but 
memperhatikan aktiva lancar, aktiva 
tetap, modal, besaran hutang, suku 
bunga pinjaman yang dimiliki oleh 
debitur. Apabila berdasarkan 
mekanisme uji pailit tersebut debitur 
masih dinyatakan "mampu bayar" 
maka putusan pailit ditunda atau 
diajukan penundaan kewajiban 
pembayaran hutang hingga debitur 
berada kembali pada posisi break 
event point (BEP) atau memperoleh 
laba usaha. 

B. Permasalahan 

Dari latar belakang yang telah 
dikemukakan di atas, permasalahan 
yang akan dibahas adalah: 
1 .  Bagaimana tinjauan secara umum 

mengenai hukum kepailitan dan 
penundaan kewajiban peml.Jayaran 
utang? 

2. Bagaimana kemungkinan 
penerapan uji pailit (insolvency test) 
dan penundaan kewajiban 
pembayaran utang di Indonesia? 

C. Tujuan 

189 



Prodigy Vol. 2 No. 2 - Desember 2014: 187 - 202 

hukum atas kepailitan dan penundaan 

kewajiban pembayaran utang, 

meskipun dapat dikatakan masih 

terdapat kekurangan namun 

keberadaan undang-undang tersebut 

perlu mendapatkan apresiasi tinggi 

mengingat minimnya instrumen 

hukum yang mengatur perihal 

kepailitan yang berlaku di Indonesia. 

Hubungan hutang piutang 

antara debitur dan kreditor atas 

barang dan uang melahirkan suatu 

hubungan hukum yang bersifat 

mengikat kedua belah pihak. Pasal 

1132 KUH Perdata menegaskan bahwa 

"Setiap kreditor yang memiliki 
hak kebendaan terhadap debitur 
memiliki kedudukan yang sama 
dengan kreditor lainnya kecuali 
memiliki alasan-alasan yang sah 
yang oleh undang-undang 
diberikan hak untuk kemudian 
di dahulukan". 69 

kekayaan debitur yang tidak 

dibebani dengan hak jaminan. 

Sedangkan pembayaran terhadap 

kreditor konkuren adalah 

ditentukan oleh kurator. 10 

b. Kreditor Preferen yaitu kreditor 

yang termasuk dalam golongan 

secured creditors karena semata 

mata sifat piutangnya oleh 

undang-undang diistimewakan 

untuk didahulukan 

pembayarannya. Dengan 

kedudukan istimewa ini, kreditor 

preferen berada diurutan atas 

sebelum kreditor konkuren. Utang 

debitur pada kreditor preferen 

pada umumnya diikat dengan 

jaminan kebendaan, dan oleh 

undang-undang dengan tegas 

mendahulukan mereka dalam hal 

pembayaran. Oleh karena itu jika 

debitur dinyatakan pailit oleh 

7oMunir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, 
Menata Bisnis Modem di Era Global, Jakarta: Raja 
Grafino Persada, 2007, hal. I 03. Lihat juga 
ketentuan Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perd.ata. 

"t Murur Fuady, Ibid, hal. 104. Lihat juga 
ketentuan Pasal 1139 jo. Pasal 1149 KUH Perdata. 

dalam 

KUH 

prosedur 

kreditor 

terlebih 

kreditor 

Pengadilan Niaga, maka 

pembayaran terhadap 

preferen didahulukan 

dahulu daripada 

konkuren yaitu dengan cara 

memasukkan dan membayarkan 

tagihannya kepada kurator untuk 

diverifikasi dan disahkan dalam 

rapat verifikasi awal. 71 

c. Kreditor Separatis 

ketentuan Pasal 1133 

Perdata dijelaskan siapa saja yang 

memiliki hak untuk didahulukan 

diantara para kreditor yaitu 

kreditor yang memiliki hak 

istimewa (kreditor preferen) dan 

kreditor pemegang hak jaminan 

atas kebendaan seperti gadai, 

hipotik, dan hak tanggungan dan 

fidusia. Sehubungan dengan 

istilah kreditor separatis, ada 

terdapat perbedaan pendapat 

penggunaan is tilah di an tar a para 

Berdasarkan bunyi Pasal 1132 

KUH Perdata itu maka dapat diketahui 

beberapa jenis kreditor yaitu: 

a. Kreditor Konkuren dalam lingkup 

kepailitan, yang dapat digolongkan 

sebagai kreditor konkuren 

( unsecured creditor) adalah 

kreditor yang piutangnya tidak 

dijamin dengan hak kebendaan 

( security right in rem) dan sifat 

piutangnya tidak dijamin sebagai 

piutang yang diistimewakan oleh 

undang-undang. Dengan kata lain 

kreditor konkuren adalah kreditor 

yang harus berbagi dengan para 

kreditor lain secara proporsional, 

yaitu menurut perbandingan 

besarnya tagihan masing-masing 

dari hasil penjualan harta 

69Pasal 1132 KUH Perdata "Kebendaan 

tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi 
sernua orang yang mengutangkan padanya; 
pendapatan penjuaJan benda-benda itu di bagi-bagi 
rnenurut keseimbangan, yaitu menurut besar 
kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di 
antara para berpiutang itu ada alsasan-alasan yang 
sah untuk didahulukan". Subekti, Kitab Undang 
Undang Hukum Perdata,Jakarta: Sinar Grafika, 

1997, hal. 29 1. 
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sarjana. Menurut Munir Fuady 

dikatakan separatis yang 

berkonotasi pemisahan karena 

kedudukan kreditor terse but 

memang dipisahkan dari kreditor 

lainnya, dalam arti ia dapat 

menjual sendiri dan mengambil 

sendiri dari hasil penjualan yang 

terpisah dengan harta pailit pada 

umumnya.72 

Pembagian kedudukan kreditor ini di 

samping didasarkan pada jumlah 

piutang terhadap debitur, hak 

kebendaan yang dijaminkan, juga 

dikarenakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

menghendaki adanya pembagian 

tingkatan kreditor. 

UU tentang Kepailitan dan PKPU 

lahir dengan tujuan untuk 

menyelesaikan persoalan utang 

piutang dalam dunia usaha. Persoalan 

yang hendak diselesaikan bukan 

bertitik tolak kepada penjatuhan 

putusan pailit atas kegagalan untuk 

membayar setiap utang yang timbul 

dari suatu perjanjian, melainkan 

bertujuan untuk merestrukturisasi 

setiap utang dan setiap kemungkinan 

atau peluang bagi debitur untuk 

melakukan pelunasan. Lahirnya 

hubungan istimewa antara debitur dan 

beberapa kreditor merupakan suatu 

ranah hukum yang perlu 

mendapatkan jaminan dan penguatan 

perlindungan, mengingat stabilitas 

dunia usaha akan tercapai bila arus 

modal, pembayaran utang, dan suku 

bunga dapat berjalan dengan lancar. 

2. Mekanisme Pengajuan Gugatan 

Kepailitan clan PKPU 

UU tentang Kepailitan dan PKPU 

sebagai bentuk penyempurnaan 

terhadap instrumen hukum kepailitan 

terdahulu, mengatur mengenai syarat 

dan ketentuan dalam pengajuan 

72Munir Fuady, Ibid, hal.105. Lihat juga 
kctentuan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata 
sepanjang mengenai kctentuan gadai dan jaminan 
fidusia. 

Penerapan Uji Pailit dan .... (Muhammad Yusuf) 

gugatan kepailitan dan PKPU sebagai 

berikut: 

a. Syarat Pengajuan Pailit. Syarat 

sebagaimana yang ditegaskan 

dalam keten tuan Pasal 2 ayat ( I] 

UU tentang Kepailitan dan PKPU 

bersifat kumulatif artinya syarat 

untuk seorang debitur dinyatakan 

pailit harus memenuhi unsur 

terdapat "debitur dengan 

sedikitnya 2 (dua) kreditor dan 

salah satu utangnya telah jatuh 

tempo dan dapat ditagih". 

Bilamana kemudian syarat 

tersebut telah terpenuhi maka 

hakim atau pengadilan "harus" 

menyatakan pailit, kata "harus" 

yang merupakan makna dari kata 

"dinyatakan pailit" memiliki 

konotasi "wajib" sehingga definisi 

ini bersifat kaku sehingga tidak 

memberikan kesempatan kepada 

hakim untuk melakukan 

"judgement" berupa kebebasan 

penafsiran dan pemeriksaan 

seperti perkara lain pada 

umumnya.73 Definisi yang 

berkonotasi kaku inilah yang 

kemudian dikritisi oleh para 

akademisi maupun praktisi 

hukum. lstilah keharusan atau 

kewajiban untuk menetapkan 

putusan segera setelah semua 

unsur atau syarat terpenuhi 

menunjukan hakim tidak 

diberikan opsi untuk melakukan 

tindakan lainnya baik berupa 

perhitungan harta debitur, 

penyelamatan debitur besar dan 

sehat yang memiliki harta yang 

solvable, serta pertimbangan lain 

yang diperlukan guna 

menciptakan kestabilan iklim 

dunia usaha di Indonesia; 

b. Pihak yang Mengajukan Gugatan 

Pailit. Ada dua pertanyaan besar 

yang timbul dari klausul Pasal 2 

73Munir Fuady, Hukum Pailit Da1am Teori 

dan Praktek, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, 
hal. 9. 
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75Ricardo Simanjuntak, Ibid, hal. 38. 

v-Ricardo Simanjuntak, Sejaroh, 
Perkembangan, Dinamika Hukum Kepailitan 
Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, 
hal.29. 

ayat (5) ini yaitu: (a) mengapa 

kewenangan Menteri Keuangan 

hanya terbatas pada BUMN yang 

bergerak di bidang kepentingan 

publik bukankah jen.is dan ragam 

BUMN di Indonesia sangat 

banyak; (b) apabila BUMN Jain 

yang tidak tergolong BUMN yang 

bergerak dalam kepentingan 

publik berada dalam kondisi 

dapatkah Menteri Keuangan 

mengajukan gugatan pailit, atau 

adakah pihak lain yang 

diperkenankan untuk itu.74 Kedua 

pertanyaan ini menunjukan 

bahwa dalam hal pihak yang 

mengajukan gugatan pailit itu pun 

masih memiliki keterbatasan dan 

kerancuan perihal "kewenangan" 

yang melekat pada Menteri 

Keuangan selaku pihak yang 

diberikan mandat untuk hal itu; 

c. Pemberesan Harta Pailit. 

Sesungguhnya tujuan utama dari 

hukum kepailitan itu secara 

sempit adalah berbicara pada 

perlindungan harta kreditor dan 

recovery asset yang dimilikinya. 

Salah satu cara untuk recovery 

asset itu adalah dengan 

melakukan sita umum atas 

seluruh harta kekayaan milik 

debitur pailit. Bila diperhatikan 

k:lausul Pasal 24 UU tentang 

Kepailitan dan PKPU dikenal 

adanya prinsip zero hour principle, 

artinya suatu harta debitur sudah 

berada dalam sita umum sejak 

dinyatakan pailit oleh 

pengadilan. 75 Apabila 

diperhatikan dengan seksama 

tidak ada yang salah dalam 

nomenk:latur pasal tersebut, akan 

tetapi masalah barn timbul dalam 

hal pelaksanaan eksekusi atau 

hams 

putusan 

melakukan 

kewenangan 

sisi lain 

kepailitan 

salinan 

dapat 

menerima 

sehingga 

kurator memiliki 

besar namun di 

putusan 

kewenangan itu disertai ancaman 

pidana sebagaimana di atur dalam 

Pasal 72 UU tentang Kepailitan 

dan PKPU dan ancaman terhadap 

harta kekayaan pribadi milik 

kurator itu sendiri, hal ini menjadi 

kelemahan dan perlu 

mendapatkan perlindungan. 

dijalankan secara cepat dengan 

waktu yang singkat maka segala 

bentuk pengurusan harta pailit 

haruslah diutamakan. Meskipun 

sita umum. Oleh karena urusan 

pemberesan harta pailit menjadi 

tanggung jawab kurator maka 

dalam menjalankan tanggung 

jawabnya tersebut kurator hams 

pemberesan secara tepat. Salinan 

putusan inilah yang tidak bisa di 

dapat dengan mudah bahkan bisa 

memakan waktu lama untuk 

memperolehnya. Hal ini pula yang 

tidak diatur dalam UU tentang 

Kepailitan dan PKPU mengenai 

tenggat waktu penyampaian 

salinan putusan oleh pengadilan 

kepada pihak kurator; 

d. Perlindungan Kurator. Pengurusan 

harta pailit oleh kurator 

selanjutnya adalah terkait dengan 

bagaimana menerapkan 

pengaturan mengenai kesepakatan 

lelang dan gijzeling (paksa badan). 

Hal itu diamanatkan Pasal 93 UU 

tentang Kepailitan dan PKPU 

meskipun d.inilai masih belum 

berjalan dengan baik. Hal ini 
d.ikarenakan masih terdapat 

perbedaan pemahaman antara 

hakim dan kurator dalam 

menerapkan ketentuan Pasal 93 

UU tentang Kepailitan dan PKPU, 

hal mi berdampak jelas pada 

pengambilan keputusan antara 

masing-masing pihak. Oleh karena 

solvable non atau insolven 
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Penerapan Uji Pailit dan .... (Muhammad Yusuf) 

Solvabilitas Jangka Panjang 

Solvabilitas jangka pendek: 

Tes yang menentukan apakah 
suatu debitur dapat membayar 
utangnya ketika utangnya telah 
jatuh tempo. Melihat masa depan 
kondisi keuangan debitur dan 
dilakukan hanya dengan melihat 
apakah utang seorang debitur 
telah jatuh tempo dan tidak 
mampu untuk membayar. 

Contoh perhitungan: 

Perusahaan tambang A memiliki 
utang yang jatuh tempo disatu 
tahun buku sebesar Rp.100.000 
dan Perusahaan tambang A, tidak 
memiliki aset (dana). Seandainya 
Perusahaan tambang A akan 
memiliki uang sebesar 
Rp.1.000.000, dan kemungkinan 
mendapatkannya 15% atau 
kemungkinan mendapatkan Rp.O 
dengan kemungkinan 85 %. 
Intinya: 85% Perusahaan tambang 
A tidak akan mampu membayar 
utangnya (insolven), ketika jatuh 
tempo. 

15% mampu membayar utangnya 
dan dapat untung Rp.900.000 
(Rp. l.000.000-100.000) 
Pertanyaan: bagaimana future 

cash flow dan kemungkinan 
mampu bayar? 

Jawab 
N l X P l + N 2 X P 2  

=Rp. l.000.000 x 15% + Rp.0 X 
85% 
=Rp.150.000 (Future Cash Flow) 

Perusahaan masih solven karena 
aset yang akan didapat (150.000) 
> kewajiban (100.000). 

FUTURE 

Rumus: 
Nl X P l +  N2 X P2 
CASH FLOW 
N: Nominal 

P: Probability (Peluang) 

B. Penerapan Uji Pailit dan PKPU 

Sebagai Alternatif Menghadapi 

Permohonan Kepailitan 

1. Penerapan Uji Pailit (Insolvency 

Test) 

Definisi dari Uji Pailit yaitu 
"insolvency test is a period being the 

comparison of present assets with 

present and future liabilities (discounted 
for contingencies and deferment)". 76 

Pengertian mi menekankan pada 
kondisi aset debitur saat ini dan 
kemampuan membayar cicilan utang 
jangka panjang. Pada tataran 
perkembangan di beberapa negara, 

instrumen insolvency test ini 
berkembang menjadi tiga jenis yaitu 

The Cash Flow Test, The Balance Sheet 

Test dan The Capital Adequacy Test. 77 

Ketiga jenis uji pailit ini cliperkenankan 
clipergunakan baik terhadap 
perorangan maupun perusahaan 

untuk menilai kemampuan debitur 
dalam pembayaran utang, sehingga 
dapat ditarik kesimpulan mengenai 
kondisi debitur apakah masih mampu 
membayar atau tidak. Tes solvabilitas 
ini merupakan kewajiban terlebih 
dahulu dan dicantumkan sebagai 

syarat fundamental ketika akan 

mengajukan gugatan pailit. 
Penggunaan metode uji pailit 

(insolvency test) ini belum terdapat 
dalam sistem hukum kepailitan di 
Indonesia. Sebagai suatu pembanding, 

metode perhitungan antara harta, 
utang, dengan prospek kemampuan 
untuk membayar dapat dijelaskan 
sebagai berikut:78 

1. The Abilitiy to Pay Solvency Test 
(Cash Flow Solvency Test) 

76Henry Campbell, Dictionary Of Law 2nd 
Edition, Boston: Boston Charities Inc., 2009. 

77 Alastair Lomax, More About Business 
Restructuring, International Journal of Lawyer of 
Business Corporate Affiliation, sixth edition, 2007, 
ha!. 51 .  

7BRicardo Simanjuntak, Sejarah, 
Perkembangan, Dinamika Hukum Kepailitan 
Indonesia, hal. 4 7 - 50 
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operating activities: average 

total liabilities= cash debt 

coverage ratio 

Rum us: 

Aliran uang yang akan masuk 

: 1 +persentase kenaikan nilai 

uang (inflasi) = nilai uang saat 

ini 

2. The Balance Sheet Test 

Apabila utang ( responbility) telah 

melebihi asetnya, kondisi 

keuangan lebih besar daripada 

asetnya berdasarkan penilaian 

yangwajar. 

Contoh: 

Perusahaan MAJU menjalankan 

us aha dan memiliki utang 

Rp.100.000 yang harus dibayar 

dalam 1 akhir tahun, perusahaan 

tidak memiliki uang tunai kecuali 

proyek yang akan menghasilkan 

nilai uang Rp.108.000, lalu 

Jawab: 

=Rp.98.180 

diketahui bahwa kenaikan inflasi 

dalam rangka untuk membayar 

utang sebesar 10% 

Pertanyaan: apakah 

Perusahaan 

MAJU mampu 

melakukan 

pembayaran 

dimasa akan 

datang. 

Rp.108.000/ 1 + 10% 

Perusahaan tidak solven dan 

dapat dipailitkan. 

3. The Capital Adequacy Test 

Penggunaan metode tes ini jarang 

dilakukan dalam menganalisa 

kondisi keuangan dan 

kemampuan bayar dari debitur. 

Metode uji iru menggunakan 

pendekatan analisa ekonomi atas 

hukum dalam kasus kepailitan 

dan reorganisasi perusahaan. 

Tujuan dari test ini adalah 

melakukan reorganisasi 

perusahaan atau fresh start 

dengan car a memberikan 

kesempatan kepada perusahan 

untuk dapat mengelola 

perusahaannya dari awal dengan 

cara mem-format komponen 

perusahaan yang ada didalamnya 

menjadi baru agar debitur dapat 

bangkit kembali. 

Merujuk USA Insolvency Act 

1986 implikasi yang ditimbulkan dari 

penggunaan instrumen uji pailit baik 

jangka panjang maupun jangka 

pendek dapat dikelompokkan menjadi 

dua hal, yaitu:79 

a. Implications Insolvency Related 
Events of Default: if, therefore, a 
party wishes to have a 
contractual termination riqh: if 
their counterparty 's statutory 

79Anderson, Kent. Small Business 
Reorganizations: An Examination of Japan's Civil 
Rehabilitation Act considering US Policy Implications 
and Foreign Creditors' Practical Interests' 75 Am. 
Bankr. L.J. 355 (2001). diakses tanggal 23 
September 2014. 

by Provided 

Rumus: 

Net Cash 

Pertanyaan: bagaimana 

kemungkinan mampu bayar? 

Jawab: Rp.8.000.000: 

Rp.6.000.000 =1,33 

Tingkat solven bagus karena 

rasio 1,3 adalah angka yang 

positif. 

> 1 maka semakin solven 

perusahaan itu. 

< 1 maka semakin insolven 

perusahaan. 

Contoh: 

Perusahaan Y (debitur) dalam 

menjalankan usahanya 

selama 5 tahun buku akan 

memiliki proyek sejumlah 2 

proyek dengan total nilai 

Rp.8.000.000, dan di 

penghujung tahun ke lima 

perusahaan memiliki utang 

sebesar Rp.6.000.000. 
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balance sheet shows net 
liabilities, they should, rather 
than simply referring to Article 
s 123(2) IA, either have an event of 
default referable to their 
counterparty's audited balance 
sheet or include a financial 
covenant, requiring the 
counterparty to have net assets 
which, if breached, would 
constitute an event of default; 

b. Implications for Insolvency Based 
Actions: A liquidator or 
administrator may only challenge 
the validity of a transaction under 
Article s238 IA (transaction at an 
undervalue), Article s239 IA 
(preference) or Article s245 IA 
(avoidance of certain floating 
charges) if it took place at a time 
when the company was unable to 
pay its debts. Had the "point of no 
rerurn" formulation of the Article 
s 123(2) (insolvency test) been 
adopted, it is probable that only 
transactions which took place 
when insolvency had become 
inevitable would have been 
caught. The Supreme Court's 
formulation of the Article sl23(2) 
test could potentially result in 
more transactions being 
challenged, although doing so will 
remain difficult, not least because 
of the imprecise nature of the 
Article s 123(2) test; 

Secara singkat uji pailit yang 
diberlakukan di Amerika Serikat ini 
berimplikasi pada adanya putusan 
mengenai kondisi mampu atau 
tidaknya untuk melakukan 
pembayaran terhadap pihak kreditor 
maupun pihak-pihak lain yang 
memiliki hubungan berdasarkan suatu 
perikatan kontraktual. Pembayaran 
utang ini dilakukan dengan adanya 
audit pihak ketiga terlebih dahulu 
yang rnemperhatikan neraca berjalan 
perorangan maupun perusahaan. 
Besarnya jumlah yang harus 
dibayarkan beserta suku bunga 
ditentukan berdasarkan "point of 

return of debtor" atau restrukturisasi 
utang-utang yang dimiliki debitur. 

Penerapan Uji Pailit dan .... (Muhammad Yusuf) 

Indonesia sendiri masih belum 
menerapkan ketiga model uji pailit 
itu. Meskipun demikian oleh undang 
undang dibuka peluang kebijakan 
berupa penundaan kewajiban 
pembayaran utang sebagai suatu cara 
agar penjatuhan keputusan pailit tidak 
bersifat absolut. Berbeda dengan uji 
pailit yang menekankan pada 
perhitungan harta milik debitur baik 
yang berupa aktiva lancar, aktiva tetap 
maupun pasiva, PKPU merupakan 
permohonan yang diajukan oleh 
debitur kepada kreditor melalui 
pengad.ilan niaga untuk mendapatkan 
perpanjangan waktu guna melakukan 
optimalisasi aset agar dapat mernbayar 
utang. Jadi yang dipersoalkan bukan 
ada atau tidaknya harta melainkan 
waktu untuk melakukan penundaan. 
Melihat dinamika dunia usaha yang 
sedemikian kompleks maka dipandang 
bijak bila kemudian instrumen uji 
pailit ini dipergunakan. 

2. Penerapan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang 

Setiap perusahaan baik itu yang 
berbentuk perseroan maupun atas 
nama perseorangan yang 
berkedudukan sebagai debitur 
tentunya menghindari keadaan atau 
kondisi pailit. Di sisi lain kreditor yang 
umumnya hanya peduli pada recovery 
asset mereka pun seringkali ragu 
untuk mengajukan gugatan kepailitan, 
oleh karena kreditor memiliki 
ketakutan terhadap keberadaan harta 
debitur apakah sanggup atau tidak 
melunasi utangnya apabila kemudian 
dijual, diagunkan, dilelang oleh 
kurator. UU tentang Kepailitan dan 
PKPU memang menyediakan alternatif 
untuk menghindari penjatuhan 
putusan pailit yaitu PKPU. Instrumen 
PKPU merupakan salah satu langkah 
untuk reorganisasi perusahaan yang 
dinilai masih solvable untuk 
melakukan restrukturisasi utang dan 
optimalisasi aset dalam rangka 
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pembayaran utang. Hanya saja 

instrumen PKPU itu tidak sama seperti 

instrumen pembebasan utang atau 

discharge yang dianut di beberapa 

negara, instrumen PKPU hanya 

memuat perihal penundaan jangka 
waktu atau tempo pembayaran utang 
saja. 

Menu rut Munir Fuady, 

pemberian kesempatan bagi debitur 

berupa penundaan kewajiban 
pembayaran utang dimaksudkan agar 

debitur dan kreditor 

memusyawarahkan cara-cara untuk 
melakukan pembayaran utangnya baik 
keseluruhan maupun sebagian atau 

bahkan restrukturisasi terhadap utang 
debitur.•o Kesempatan PKPU 

didasarkan pada suatu putusan 
Pengadilan Niaga mengenai tenggat 

waktu tertentu agar para pihak 
bermusyawarah dan bagi debitur 
untuk melakukan optimalisasi aset 
agar dapat membayar utang. Dalam 

rangka menghindari kepailitan yang 

pada akhirnya bermuara pada 

likuidasi aset debitur, sarana PKPU 
dipergunakan untuk mencapai tujuan 

perbaikan keadaan ekonomi debitur 
agar dapat menghasilkan laba 

perusahaan. Diharapkan melalui cara 
PKPU ini dapat menyelamatkan 

perusahaan dari penjatuhan putusan 
pailit oleh Pengadilan Niaga. 

PKPU harus dibedakan dengan 
gagal bayar, karena gagal bayar secara 

esensial berarti bahwa seorang debitur 
tidak melakukan pembayaran 

utangnya. Gaga! bayar terjadi apabila 
si peminjam tidak mampu untuk 
melaksanakan pembayaran sesuai 

dengan jadwal pembayaran yang 
disepakati baik atas bunga maupun 

atas utang pokok. Istilah gagal bayar 
dikenal dan dipergunakan dalam 
dunia keuangan untuk 
menggambarkan suatu keadaan 

dimana seorang debitur tidak dapat 

80Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori 
dan Praktek, ha!. SO. 

196 

memenuhi kewajibannya sesuai 
dengan perjanjian utang piutang yang 
dibuatnya, misalnya tidak melakukan 

pembayaran angsuran ataupun 

pelunasan pokok utang sesuai dengan 

kesepakatan termasuk melakukan 
pelanggaran atas persyaratan kredit 
sebagaimana diatur cli dalam kontrak. 

Kondisi ini dapat terjadi pada semua 
kewajiban utang termasuk obligasi, 
kredit pemilikan rumah, pinjaman 

perbankan, surat sanggup bayar, 
medium term note, dan bentuk 
perjanjian lain yang bersifat utang. 01 

Perihal PKPU yang diatur dalam 
BAB II Pasal 212 sampai dengan Pasal 
279 UU tentang Kepailitan dan PKPU 
adalah suatu langkah atau upaya 

perdamaian yang dipergunakan 
sebagai alternatif untuk menghindari 
penjatuhan putusan pailit. Dalam 
penundaan kewajiban pembayaran 
utang terhadap harta benda milik 
debitur tidak dilakukan proses 

penyitaan, melainkan ditangguhkan 
jangka waktu pembayaran. Debitur 
yang mengajukan mekanisme 
penundaan kewajiban pembayaran 
utang tidak dapat dipaksa sebelum 
tenggat waktu yang ditentukan sebagai 
jangka waktu penundaan kewajiban 
pembayaran utang berakhir. Bila 
dalam putusan pailit debitur 
kehilangan keseluruhan haknya 
terhadap harta yang dimiliki maka 
dalam putusan penundaan kewajiban 
pembayaran utang, debitur 
diperkenankan untuk melakukan 
pengurusan dan pengelolaan dalam 
rangka memenuhi tanggung jawab dan 

itikad baik untuk melakukan 
pembayaran terhadap utangnya. 

e'Uray Yanice Nesa S, Kepailitan Pad.a Bad.an 
Usaha. Milik Negara, E-Book, hal. 41, diakses 
tanggal 1 Oktober 2014. 



3. Pennasalahan Dalam Penerapan 

PKPU clan Uji Pailit (Insolwncy 

Test} 

Tidak ada alasan yang pasti 

mengapa instrumen insolvency test 

urung diterapkan dalam perundangan 
di Indonesia, padahal bila yang 

menjadi tujuan dari hukum kepailitan 

itu adalah keadilan yang seimbang dan 

tidak memihak maka model rumus 

perhitungan irn harus diterapkan 
segera dalam perundangan terkait. 
Menrnut Rikardo Simanjuntak, apabila 

hendak diterapkan di Indonesia model 

rumusan insolvency test memiliki 
beberapa kendala sebagai berikut:•2 

1. Perusahaan untuk dapat 

dikategorikan berada dalam 
keadaan insolven, perusahaan 

yang hendak dipailitkan harus 

merugi secara terus menerus 
dan modalnya tergerus hingga 
melebihi 50%. Keadaan ini 

harus dibuktikan terlebih 

dahulu oleh pemohon pailit; 

2. Laporan terhadap modal 
tersebut hanya ada di finansial 

record perusahaan. Dokumen 

ini pun dirasakan sangat tidak 

mungkin didapat secara mudah 

oleh pemohon pailit, mengingat 

dokumen keuangan merupakan 
dokumen yang sangat 
dirahasiakan dan hanya 

diperkenankan untuk 

disampaikan pada internal 
direksi dan komisaris semata; 

3. Indonesia hanya menganut 

asumsi tidak mampu bayar. 

Asumsi ini dibangun dengan 

persangkaan hukurn yang 
tercermin dalam Pasal 2 ayat 
( 1) UU ten tang Kepailitan dan 

PKPU. Oleh sebab itu 

perusahaan bisa pailit 

meskipun belum insolvensi. 

82Ricardo Simanjuntak, 
http. //www .hukumonhnc.com/ berita/baca 
/lt52 lfl b9bec281 /indonesia-tak-bisa-anµt 
insolvency-test, diakses tanggal 04 Oktober 2014. 

Penerapan Uji Pailit dan .... (Muhammad Yusuf) 

Perusahaan pailit tersebut 

dapat mengajukan perdamaian 

berdasarkan Pasal 144 UU 

tentang Kepailitan dan PKPU; 

Sejauh ini masih terdapat pro 

dan kontra perihal mengapa instrumen 
insolvency test belum diterapkan. 

Pihak yang pro mendalilkan 

pandangannya akan perlindungan 

debitur besar yang sehat yang tak 
layak dipailitkan sementara bagi 

mereka yang kontra seringkali 
berkutat pada tataran teknis dan 

kesulitan yang dihadapi bila kemudian 

tes ini diterapkan dalam sistem 

hukum Indonesia.83 Penulis 

berpandangan bahwa rum us 

perhitungan iru berpeluang dan 
bermanfaat bila diterapkan, hal ini 

untuk menghindari asumsi bahwa UU 

tentang Kepailitan dan PKPU tidak adil 

dalam ·memberikan perlindungan 
kepada para pihak. 

Pengaturan PKPU sebagaimana 

yang tercantum dalam BAB Ill Pasal 
222 sampai dengan Pasal 294 UU 

ten tang Kepailitan dan PKPU 

merupakan dasar dari pelaksanaan 

mekanisme PKPU di Indonesia. 

Menurut Siti Anisah, permasalahan 
umum yang dihadapi dalam penerapan 

penundaan kewajiban pembayaran 

utang adalah:8' 

1. Syarat kreditor yang berjumlah 

lebih dari satu. PKPU merupakan 

kewenangan dari para kreditor, 

pengajuannya harus berdasarkan 

kesepakatan kreditor. Dal am 

suatu perjanjian utang-piutang 

biasanya terdapat lebih dari satu 
kreditor, baik yang berkedudukan 

sebagai kreditor preferen, kreditor 

konkuren, maupun kreditor 

separatis. Urnumnya rapat di 

llilSrl Rt.djck\ Hanono, /Ju,Wm J(epaifilan, 
;>,,nundaao Ker.,"1filx,,i l'omb,,yanm Uttutfi, 
Scmruang, Undlp l'l=!I, 2007, ha!. 22. 

••Siti Ani$.a.l1, AJrlittdwtgan Keptt.ntin!)Qlt 
Kn:duor don Dl!bifVT Dalam Hu}QJ.m Kepailitan dt 
/rulo.,,.fa, Yogynksr!ll. Torn! M<dla, 2005, hol 57 

197 



Prodigy Vol. 2 No. 2 - Desember 2014: 187 - 202 

antara 

seringkali 

para kreditor 

tidak 

yang 

terdapat 

bahwa 

sulit untuk dilaksanakan oleh para 
pihak. 

Sebagai alternatif upaya 
perdamaian, baik insolvency test 

maupun PKPU keduanya saling 
berkorelasi guna menghindari adanya 

penjatuhan putusan pailit terhadap 

debitur. Tujuan kepailitan hendaknya 

tidak hanya berorientasi pada 
perlindungan kreditor maupun debitur 
melainkan juga stakeholder. Oleh 

karena persoalan penjatuhan pailit 
memiliki hubungan terhadap kondisi 
perekonomian bangsa terlebih bila 

perusahaan yang terancam pailit 
merupakan perusahaan dengan aset 

besar yang sebenarnya masih mampu, 
maka instrumen insolvency test dan 

PKPU diharapkan dapat menciptakan 

sistem perekonomian yang dinamis di 
suatu negara. 

Permasalahan yang timbul baik 
dalam penerapan insolvency test dan 

PKPU sendiri sebenarnya dapat 
diatasi. Menurut Adem Panggabean,ss 

sebenarnya sebagai solusi insolvency 

test bisa diterapkan di Indonesia 

asalkan adanya transparasi 
perhitungan keuangan dari 
perusahaan yang berkedudukan 
sebagai debitur. Transparansi 

terhadap neraca pembukuan 

keuangan debitur ini lah yang perlu 

untuk di atur dalam pembaharuan 
undang-undang kepailitan dan PKPU 

yang akan datang, undang-undang 

dapat memerintahkan debitur untuk 
melakukan transparansi kurva neraca 

keuangan perusahaan bila dibutuhkan 
untuk memohonkan insolvency test. Di 

samping itu jangka waktu penyerahan 

kondisi pernbukuan perusahaan 
seringkali menjadi persoalan umum 
kepailitan bisa untuk dipersingkat, 

sehlngga tidak ada alasan untuk tidak 

menerapkannya. 

asRudy A Lontoh, Penyelesaian Utang Piutang 
Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban 
Pemabayaran Utang, Bandung: Alumni, 2009, hal. 

46. 

kecenderungan perlindungan 

terhadap kreditor demikian kental 
dan perdamaian yang diajukan 

adalah perdamaian yang terbatas 

tidak mutlak; 

Permasalahan di atas adalah 

permasalahan yuridis dan teknis yang 

urnurn ditemukan dalam setiap 
permohonan pengajuan PKPU. 

Keempat jenis masalah di atas 

menunjukkan bahwa meskipun PKPU 

ditujukan untuk upaya restrukturisasi 

utang dan penambahan jangka waktu 
pembayaran tetapi dalam prakteknya 

kesepahaman karena kepentingan 

yang satu dengan yang lain 

berbeda; 

2. Utang yang menjadi syarat dari 

adanya permohonan PKPU harus 

terlebih dahulu dilakukan 

pencocokan utang piutang antara 
debitur dengan para kreditor, ha! 

ini seringkali sulit untuk 

dilakukan oleh karena kreditor 

yang ada umumnya berjumlah 
lebih dari satu dan pencocokan 

utang harus dilakukan dengan 
mengoreksi silang bukti-bukti 

utang yang dimiliki rnasing 

masing pihak; 

3. Jangka waktu yang diberikan 
belum ten tu memberikan 

kesempatan kepada debitur untuk 
memaksimalkan aset yang dimiliki 

untuk melakukan pembayaran 
utang. Seringkali debitur 

memohonkan penambahan waktu, 

dalam rapat penambahan waktu 
ini lah para kreditor memiliki 

pendapat yang berbeda tentang 

jangka waktu tambahan yang 
hendak diberikan; 

4. Dalam BAB III Pasal 244 diatur 

perihal pembatalan perdamaian 

atau PKPU yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Hal ini 

menunjukkan 
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e1satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum dan 
Kebijakan Legislasi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2000, hal. 15. 

sssarda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum 
Pidana Indonesia, Semarang: Balai Penerbit 
Uruversitas Diponegoro, 2010, hal. 8. 

1:19Barda Nawawi Arief, Ibid, hal. 14. 

4. Kebijakan Pembaharuan 

lnstrumen Hukum Kepailitan 

Konsepsi pembaharuan hukum 
dapat diartikan sebagai suatu upaya 

nyata yang berkesinambungan di 

dalam representasi, reorientasi, 

reformasi nilai-nilai hukum nasional. 
Upaya tersebut dilakukan melalui 

mekanisme atau cara yang rasional 

berdasarkan koridor kebijakan dan 
hukum yang berlaku.s? Pembaharuan 

substansi hukum materiil, substansi 

hukum formil, dan integrasi budaya 

hukum.88 Upaya untuk melakukan 

pembaharuan hukum pada prinsipnya 
merupakan bagian dari kebijakan 

politik hukum yaitu kebijakan agar 

terciptanya suatu produk dan stelsel 
hukum tertentu yang dikehendaki 

bersama melalui suatu kegiatan 

formulasi hukum.e? Bila diperhatikan 

pembaharuan hukum ini disesuaikan 
dengan ragam dan kepentingan 

sebetulnya tidak perlu dilakukan 

terhadap debitur yang beritikad 

baik melakukan pembayaran 
utangnya, apalagi bila putusan 

PKPU itu telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dari 

pengadilan; 

Persoalan hukum apabila itu 

dalam tataran substansi maka langkah 
terbaik yang harus ditempuh adalah 

dengan pembaharuan kebijakan 
hukum. Pembaharuan kebijakan 

hukum meliputi perbaikan substansi 
tidak hanya materiil melainkan juga 

formil, hal ini sangat diperlukan. Bila 
substansi baik maka kesalahan 
prosedur maupun penyelewengan 

hukum akan dapat diperkecil tingkat 

probabilitasnya. 

pembaharuan meliputi hukum 

Menurut Teti Marsaulina 
Simanjuntak, dalam penerapan PKPU 

memang sering dijumpai sejumlah 

kendala sehingga acap kali terkesan 

sulit untuk dilaksanakan. 

Permasalahan yang ada sebenarnya 

dapat diselesaikan melalui beberapa 
solusi yang diuraikan sebagai 

berikut:•6 

1. Syarat pengajuan PKPU baik oleh 

debitur maupun kreditor apabila 
sebelumnya telah ditempuh 

langkah-langkah seperti somasi, 

rnediasi, dan rekonsiliasi di 
antara para pihak sebetulnya 
tidak akan menimbulkan 

permasalahan ketika 
mengajukan permohonan PKPU 

ke pengadilan niaga. 
Permasalahan pengajuan 

seringkali timbul karena tidak 

adanya kompromi atau 
pembicaraan terlebih dahulu, 

sehingga para pihak tidak 

mengetahui maksud dan 
kehendak masing-masing; 

2. Pencocokan utang antara debitur 

dengan para kreditor harus 
mendudukkan para kreditor 
konkuren dengan debitur. Oleh 

karena pengajuan gugatan PKPU 
harus dilakukan oleh kreditor 

konkuren, bukan berarti kreditor 

lain tidak dapat mengajukan 

permohonan PKPU ini, akan 

tetapi untuk mempersingkat 

tenggat waktu kreditor konkuren 

yang paling berhak untuk itu; 

3. Tenggat waktu perpanjangan 

yang diberikan dalam keputusan 

PKPU harus berdasar 

kesepakatan bersama para 

kreditor konkuren bukan lahir 
karena keputusan sepihak saja. 

Di samping itu pembatalan 
perdamaian atau PKPU yang 

menjadi kewenangan kreditor 

B6'feti Marsaulina Simanjuntak, Kepailitan 
dan Pennohonan PKPU dalam Teori dan Praktek, 
Bandung: Unpar Media, 2008, hal 71 .  
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masyarakat akan bidang-bidang ilmu 

hukum seperti pidana, perdata, bisnis, 

dan internasional. 

Kebijakan pembaharuan hukum 

kepailitan tidak tepat bila tidak 

dikemukakan apa yang menjadi tujuan 

hukum kepailitan itu sendiri. Tujuan 

undang-undang kepailitan yang pada 

awalnya untuk melikuidasi harta 

kekayaan debitur untuk keuntungan 

para kreditornya, pada 

perkembangannya mengalami 

berubahan. UU tentang Kepailitan dan 

PKPU menjacli instrumen penting 

untuk mereorgarrisasi usaha debitur 

ketika mengalami kesulitan keuangan. 

Hal ini berlaku terhadap kepailitan 

perusahaan. Serangkaian 

perkembangan undang-undang 

kepailitan di Amerika Serikat, Inggris, 

Australia maupun Jerman 

menunjukkan perubahan yang sama, 

yaitu mengarahkan kepada suatu 

proses untuk memaksimalkan nilai on 

going business dan mempertahankan 

keuntungan sosial dari eksistensi 

bisnis, serta meningkatkan tagihan 

tagihan yang dimiliki oleh para 

kreditor.w Artinya tidak hanya aspek 

perlindungan kreditor semata yang 

hendak dilindungi melainkan juga 

perlindungan terhadap aspek usaha 

debitur yang masih dalam keadaan 

solvable. 

Pembaharuan instrumen hukum 

kepailitan harus di tempuh melalui 

proses kebijakan legislasi. Kebijakan 

legislasi terse but harus dapat 

mengakomodasi kepentingan ekonomi, 

prinsip umum dunia usaha, stabilitas 

keuangan dan pasar serta 

memperhatikan kebijakan fiskal yang 

berlaku di Indonesia. Keberadaan UU 

tentang Kepailitan dan PKPU sebagai 

payung hukum kepailitan dan 

penundaan kewajiban pembayaran 

90Siti Anisah, Studi Komparasi Terha.dap 
Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum 
Kepailitan, FH-UII E-Joumal, hal. 34, diakses 
tanggaJ 24 September 2014. 
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pengadilan, keberadaan kurator, 

pemberesan harta, komisi kurator, 

actio pauliana dan sebagainya. 

Perbaikan terhadap instrumen hukum 

kepailitan dijadikan sebagai prioritas 

utama dalam legislasi nasional. 

III. Penutup 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan 

di atas, kesimpulan dari hasil 

pembahasan sebagai berikut: 

1 .  Bahwa hukum kepailitan dan 

PKPU yang lahir sebagai suatu 

instrumen hukum bisnis memiliki 

kaidah tersendiri. Kaidah hukum 
kepailitan terse but mengatur 

perihal pemenuhan tanggung jawab 

antara debitur terhadap kreditor. Di 

satu sisi debitur melalui mekanisme 

ini dapat melakukan restrukturisasi 

neraca keuangan perusahaan yang 

dikelolanya dan di lain hal terhadap 

kreditor dapat melakukan recovery 

aset atas piutang yang dimilikinya 
pada debitur. 

utang perlu mendapat perbaikan, 

terutama perihal syarat pengajuan 

gugatan pailit sebagaimana yang 

dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 

tentang Kepailitan dan PKPU agar 

bersifa t le bih lleksi be! dan tidak 

terkesan menghakimi, sisi lleksibilitas 

itu perlu ditambahkan dengan 

keberadaan syarat insolvency test 

sebelum melakukan gugatan 

kepailitan. Dengan dicantumkannya 

syarat insolvency test maka upaya 

restrukturisasi utang akan dapat 

terlaksana dengan baik. 

Pembaharuan instrumen hukum 

kepailitan selain memperhatikan 

muatan hukum yang bersifat materiil 
juga harus memperhatikan muatan 
yang bersifat formil. Hal ini per! u 

mengingat setiap kebijakan hukum itu 

harus dapat dilaksanakan. Kondisi 

saat ini masih terdapat kelemahan 

baik dalam perihal yurisdiksi 



2. Pengajuan gugatan kepailitan 

maupun PKPU pada umumnya 

telah diatur dalam UU tentang 
Kepailitan dan PKPU. UU tentang 

Kepailitan dan PKPU mengatur 

mengenai syarat, tata cara, 
pengajuan gugatan kepailitan dan 

permohonan PKPU, termasuk 

perihal upaya perdamaian dan 

pemberesan harta pailit. Hanya saja 

tata cara dan syarat yang termuat 
dalam UU tentang Kepailitan dan 

PKPU masih kaku karena belum 
adanya ketentuan mengenai 

perhitungan kondisi keuangan 
debitur, syarat dan tata cara, serta 

pihak pemohon; 
3. Mekanisme uji pailit (insolvency 

test) sebagai bagian dari economic 

analysis of law telah digunakan 

oleh berbagai negara. Terdapat tiga 
model perhitungan yaitu the ability 

to pay solvency test (cash flow 

solvency test), the balance sheet test; 

dan the capital adequacy test or 

transactional analysis test. Ketiga 

jeriis insolvency test tersebut 
memperhatikan aktiva lancar, 
aktiva tetap, modal, jumlah dan 

besaran satuan hutang, serta suku 
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bunga pmjarnan yang dimiliki oleh 

debitur. 

B. Saran 

Saran yang dapat penulis ajukan 

dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

I. Perlu ada reformasi sistem hukum 

kepailitan, mengingat instrumen 

hukum yang ada yaitu UU tentang 

Kepailitan dan PKPU sudah tidak 

dapat lagi menampung berbagai 
dinamika persoalan hukum 

kepailitan yang ada. Reformasi 

turut pula dibarengi dengan 

integrasi kebijakan hukum 
terhadap perundangan lain yang 

saling berkaitan sehingga tidak 
menimbulkan kerancuan dalam 

permasalahan. 
2. Instrumen uji pailit (insoluency 

test}, merupakan instrumen yang 
perlu untuk dicantumkan dalam 

UU tentang Kepailitan dan PKPU. 
Keberadaan instrumen ini sangat 

pen ting untuk menghindari 

kekakuan yang ada dalam 

kepailitan terutama syarat dan 
pengajuan gugatan kepailitan. 
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Abstrak 
Pertumbuhan perekonomian Indonesia beberapa tahun belakangan dinilai cukup pesat di 
tengah kondisi ekonomi dunia yang melemah. Tingginya pertumbuhan ekonomi 
mengakibatkan meningkatnya transaksi keuangan dan jumlah uang yang beredar. Namun 
kondisi ekonomi yang baik tersebut belum didukung dengan nilai pecahan uang rupiah 
yang efisien. Saat ini rupiah memiliki jumlah digit yang terlalu banyak. Hal ini berpotensi 
menyebabkan inefisiensi dalam transaksi ekonomi serta mempengaruhi kesetaraan 
kredibilitas rupiah dibandingkan dengan mata uang negara Jain. Bank Indonesia telah 
lama mewacanakan penerapan kebijakan redenominasi yakni penyederhanaan jumlah digit 
pada denenominasi atau pecahan rupiah tanpa mengurangi daya belinya. Pada periode 
keanggotaan DPR 2009-2014, Bank Indonesia melalui pemerintah mengajukan Rancangan 
Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU tentang Perubahan Harga Rupiah) 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai 
target karena kendala waktu dan situasi politik yang kurang mendukung. Namun 
demikian, mengingat tuntutan ekonomi dan persaingan global, kebijakan redenominasi 
tetap penting untuk diterapkan terlebih dengan dimulainya era Masyarakat Ekonomi 
ASEAN 201 5  ini. Redenominasi merupakan salah satu cara meningkatkan kesetaraan dan 
kredibilitas nilai rupiah di kawasan Asia Tenggara. 

Kata kunci: redenominasi, rupiah, Masyarakat Ekonomi ASEAN 

Abstract 

In these last few years, Indonesian economic growth is significantly increasing in the middle 
of wealcing world economy. The great economic growth results in the increasing financial 
transactions and money circulation. However this good economic growth is not supported yet 
with the efficient denomination of Indonesian Rupiah. Nowadays, Indonesian Rupiah 
denomination has so many digits. This potentially causes inefficient economic transactions 
and influence the equality and credibility of Indonesian Rupiah among other currencies. Bank 
Indonesia has been recognizing the plan of redenomination policy which is simplify the digits 
of denomination of rupiah without decreasing its value. In the 2009 - 2014 Parliamentary 
periods, Bank Indonesia through the Government proposes the draft of the redenomination bill 
to the House of Representatives. Such bill could be not completed as targeted due to time 
constraint and the political situation. However, considering the economic demand and global 
competition, redenomination policy is still crucial to be implemented especially towards/ to 
face ASEAN Economic Community 2015. Redenomination is one policy to increase the equality 
and credibility of rupiah value in South East region. 

Keywords: redenomination, rupiah, ASEAN Economic Community 
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I. Pendahuluan 
A. Latar Belakang 

Di tengah ketidakpastian 

ekonomi global, ekonomi nasional 

berkembang pesat dalam beberapa 

tahun terakhir. Dalam tiga tahun 

terakhir pertumbuhan ekonomi 

nasional berada di atas 6,0% 

sedangkan tingkat inflasi dalam tren 

menurun, nilai rupiah juga relatif 

stabil. Pesatnya perkembangan 

ekonomi diikuti dengan meningkatkan 

transaksi keuangan di masyarakat. 

Seiring dengan peningkatan transaksi 

tersebut, jumlah digit mata uang yang 

digunakan dalam bertransaksipun 

semakin meningkat.?' 

Pertumbuhan perekonomian 

nasional sebagai indikator makro yang 

menggambarkan pertumbuhan barang 

dan jasa memerlukan kebijakan yang 

mendukung efisiensi perekonomian 

untuk meningkatkan daya saing 

nasional. Guna menjaga 

kesinambungan perkembangan 

perekonomian nasional diperlukan 

jumlah uang rupiah yang cukup dan 

dalam pecahan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, serta tetap 

terjaganya nilai rupiah yang stabil 

sebagai wujud terpeliharanya daya beli 

masyarakat. Hal ini mengingat 

pentingnya fungsi uang rupiah dalam 
kehidupan masyarakat modern 

sebagai medium of exchange atau alat 

pembayar sekaligus penyimpan nilai. 

Se lain i tu, kestabilan dan kekuatan 

nilai mata uang rupiah seringkali 

dipersepsikan sebagai cerminan 

kemajuan perekonomian nasional dan 

sirnbol kedaulatan serta kebanggaan 

bangsa Indonesia. 

Pencapaian perkembangan 

perekonomian nasional saat ini belum 

didukung dengan nilai pecahan uang 

v-Siaran Pers Bersama Kementerian 
Keuangan - Bank Indonesia Nomor 11/KLl/2013, 
No: 15/3/PSHM Humas tentang Kebijakan 
Rcdenominasi Bukan Sanering, Jakarta 23 Januan 
2013. 
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rupiah yang efisien. Saat ini rupiah 

memiliki jumlah digit yang terlalu 

ban yak sehingga berpotensi 

menyebabkan inefisiensi dalam 

transaksi ekonomi di masa yang akan 

datang. Inefisiensi terjadi antara lain 

ketika masyarakat hams membawa 

jumlah uang yang besar untuk 

membiayai transaksi sehari-hari yang 

cukup sederhana. Uang dengan 

jumlah digit yang terlalu banyak akan 

menimbulkan kerumitan perhitungan 

dalam transaksi ekonomi sehingga 

berpotensi menimbulkan kekeliruan 

serta memakan waktu lebih lama. 

Selain itu, akan terjadi kebutuhan 

untuk menyesuaikan alat transaksi 

elektronik dan sistem teknologi 

informasi karena nilai transaksi yang 

semakin membesar dengan cepat. 

Sehubungan dengan hal 

tersebut, sesuai dengan amanat Pasal 

3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2011  ten tang Mata Uang, yang 

menyebutkan "perubahan harga mata 

uang diatur dengao Undang-Undang", 
maka perubahan harga rupiah perlu 

diatur dalam undang-undang yang 

diharapkan dapat menjadi landasan 

yuridis yang kuat bagi pelaksanaan 

kebijakan perubahan harga rupiah 

atau disebut sebagai redeniminasi 

sehingga kebijakan redenominasi 
dapat diimplementasikan dengan baik 
dan meningkatkan posisi mata uang 

rupiah. 

Redenominasi merupakan 

penyederhanaan jumlah digit pada 

denominasi atau pecahan mata uang 

tanpa mengurangi daya beli, harga, 
atau nilai tukar mata uang tersebut 

terhadap harga barang dan/ atau jasa. 

Secara lebih sederhana, redenominasi 

adalah penyederhanaan penyebutan 

atau penulisan denominasi mata uang 

suatu negara. Terdapat persepsi yang 
keliru di masyarakat yang 

menyamakan redenominasi dengan 

sane ring. Redenominasi berbeda 
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Redenorninasi akan membuat pecahan 

mata uang rupiah menjadi sederhana. 

Hal ini akan memfasilitasi kesetaraan 

kredibilitas rupiah dibandingkan 
dengan mata uang negara lain di 

kawasan yang selanjutnya akan 

membangun kebanggaan masyarakat 

terhadap mata uang rupiah. 

Meningkatnya kebanggaan masyarakat 
diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap 

rupiah, sehingga dapat menurunkan 

potensi masyarakat untuk 
mensubstitusikan mata uangnya ke 

mata uang negara lain yang dipandang 
lebih aman.w 

kemudian tidak berlanjut kepada 
tingkat pembahasan pertama karena 

terkendala oleh keterbatasan waktu 

dan suasana politik. Terbatasnya 

waktu dan suasana politik saat itu 

kurang mendukung diwujudkannya 

kebijakan redenominasi melalui 
pengesahan RUU tentang Perubahan 

Harga Rupiah. Hal ini mengingat salah 

satu syarat penerapan kebijakan 

perubahan harga mata uang adalah 

stabilnya kondisi politik di samping 

stabilitas kondisi ekonomi suatu 
negara. 

Meskipun gaga! disahkan pada 
periode keanggotaan DPR tahun 2009- 

2014, namun kebijakan redenominasi 

ini masih penting untuk diwujudkan 
mengingat adanya tuntutan ekonomi 
global terhadap nilai mata uang rupiah 

yang kuat. Salah satu landasan 
sosiologis pentingnya penerapan 
kebijakan redenominasi adalah guna 
mempersiapkan kesetaraan ekonomi 

Indonesia dengan negara-negara di 
kawasan Asia Tenggara lainnya dalam 
memasuki era Masyarakat Ekonorni 
ASEAN 2015. 

Pada tahun 2015 negara-negara 
ASEAN (Association of Southeast Asian 

Nations) akan memasuki era 

ASEAN. Ekonomi Masyarakat 

inventarisasi masalah oleh masing 
masing fraksi di DPR, Panitia Khusus 

RUU tentang Perubahan Harga Rupiah 

telah melakukan jaring aspirasi 

masyarakat ke berbagai daerah guna 
mendapat masukan dari berbagai 
unsur masyarakat terkait RUU yang 

disampaikan oleh Pemerintah tersebut, 

antara lain ke Provinsi Kepulauan 

Riau, Provinsi J awa Barat, Provinsi 
Bali, Provinsi Jawa Timur, Provinsi 

Sumatera Barat, dan Provinsi Papua 
Barat. Jaring aspirasi atau pendapat 

masyarakat ini melibatkan berbagai 
pihak di antaranya civitas akademika 

dari berbagai universitas, kalangan 

dunia perbankan dan jasa keuangan, 
para pengusaha yang tergabung dalam 

Kamar Dagang dan Industri (KADIN), 
pihak otoritas jasa keuangan, dan para 

pengusaha yang tergabung dalam 
asosiasi pedagang valuta asing. 

Proses pembahasan RUU tentang 

Perubahan Harga Rupiah ternyata 

dengan sanering. Nilai uang pada 

redenominasi cenderung tetap, 
sedangkan nilai uang pada sanering 
cenderung menurun. Hal-ha! semacam 

inilah yang membutuhkan sosialisasi 

di masyarakat sehingga ada 

pemahaman yang tepat dan 
menyeluruh ten tang kebijakan 

redenominasi. 

Pada masa keanggotaan DPR 

tahun 2009-2014, Bank Indonesia 
melalui Pemerintah mengajukan usul 

RUU tentang Perubahan Harga Rupiah 
kepada DPR. RUU tentang Perubahan 

Harga Rupiah merupakan salah satu 
rancangan undang-undang dalam 
Program Legislasi Nasional prioritas 
tahun 2014. Pada akhir masa 

keanggotaan DPR tersebut, Badan 
Musyawarah DPR menugaskan Panitia 

Khusus yang terdiri dari lintas komisi 
untuk membahas bersama RUU 

tentang Perubahan Harga Rupiah 
dengan Pemerintah yang diwakili oleh 

Menteri Keuangan. 
Sebelum disusunnya 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang 

yang telah diuraikan di atas, 

pennasalahan yang menjadi pokok 

bahasan dalam tulisan ini adalah apa 
urgensi penerapan kebijakan 

redenominasi dalam menyongsong 

Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 

2015? 

C. Tujuan 

Tulisan ini ditujukan untuk 

mengkaji urgensi penerapan kebijakan 

redenominasi dalam menyongsong 

Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 
2015. 

D. Metode Penulisan 

Tulisan mt disusun dengan 

pendekatan yuridis nonnatif yakni 

dengan melakukan pengkajian 
terhadap sumber-sumber kepustakaan 

yang terdiri dari berbagai literatur 

terkait dengan kebijakan redenominasi 
serta mengkaji naskah pendukung dari 

berbagai peraturan perundang 
undangan terkait. Data yang diperolah 

disajikan secara deskriptif analitis 

guna memberikan gambaran yang 

mendalam sekaligus tetap 
mengemukakan analisis terhadap 

permasalahan yang ingin dikaji. 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Perubahan Barga Mata Uang 

Secara konsepsional perubahan 

suatu harga mata uang dapat 

dilakukan dengan cara yang berbeda 
beda dan melahirkan kebijakan dan 

implementasi yang berbeda pula. 

Perubahan harga mata uang dapat 
dilakukan dengan cara antara lain: 

a. Devaluaai= 

Kebijakan Pemerintah menurunkan 

nilai tukar mata uang domestik 

Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah, , 
November 2012, hal.53. 

9JKementerian Keuangan Republik Indonesia 
dan Bank Indonesia, Naskah Akademik Rancangan 
Undang-Undang tentang Perubohan Harga Rupiah, 
hal. 1 1 .  
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impor, devaluasi ini 

meningkatkan inflasi 

berpotensi 

di dalam 

=Ibid 

terhadap mata uang asing secara 

resmi antara lain bertujuan untuk 

meningkatkan daya saing produk 

eskpor. Devaluasi akan membuat 

harga ekspor barang dan jasa 
menjadi Iebih murah dan harga 

barang impor menjadi lebih mahal 

sehingga berdampak pada 

meningkatnya net ekspor dan 
pertumbuhan ekonomi. Namun 

demikian, kebijakan ini berdampak 
pada meningkatnya biaya 

pembayaran utang luar negeri. 

Selain itu, pada negara yang sangat 

bergantung pada barang dan jasa 

negeri. Indonesia pernah 

menerapkan kebijakan devaluasi 
pada tahun 1971, 1978, 1983, dan 
terakhir pada tahun 1986 saat 

menerapkan kebijakan nilai tukar 

tetap dan mengambang terkendali. 
b. Revaluasis+ 

Kebijakan ini berlawanan dengan 
kebijakan devaluasi, yakni 

kebijakan Pemerintah untuk 
meningkatkan nilai tukar mata 

uang domestik terhadap mata uang 

asing secara resmi. Kebijakan ini 

biasanya ditujukan untuk menekan 

inflasi dan menurunkan biaya 
produksi dalam negeri dari negara 
yang memiliki tingkat 

ketergantungan tinggi pada produk 

impor. Namun demikian, kebijakan 

ini berdampak pada menurunnya 

daya saing produk eskpor dan 
meningkatnya irnpor sehingga 
berdampak pada menurunnya net 

ekspor dan pertumbuhan ekonomi. 
Tiongkok merupakan salah satu 

negara yang beberapa kali 

menerapkan kebijakan ini seiring 

dengan tingginya arus modal asing 

ke dalam negeri di tengah 

penerapan rezim nilai tukar yang 

cenderung tetap. 



c. Sanering'" 

Sanering 

diganti 

jangka 

adalah 

menjadi 
panjang 

kebijakan 

simpanan 

oleh 

Redenominasi Rupiah Menghadapi .... (Khopiatuziadah) 

Pemerintah Pengganti Undang 

Undang Nomor 3 Tahun 1959 

tentang Penurunan Nilai Uang 

Kertas Rp. 500,- dan Rp, 100, 

tanggal 24 Agustus 1959. 

Kebijakan sanering tersebut 

memberikan beberapa dampak di 
bidang moneter, seperti 

menurunkan jumlah uang beredar, 

meningkatkan keuntungan 

pemerintah yang kemudian 
digunakan untuk mengurangi 

kerugian kas negara, dan 

mengurangi likuiditas bank. 

Namun, likuiditas bank yang 

berkurang membuat pemberian 

kredit bank terhadap perusahan 

produksi, distribusi, dan ekspor 

impor menjadi berkurang. Hal ini 

menyebabkan kenaikan harga 

barang dan biaya hidup. Kebijakan 
sanering pada tahun 1959 tersebut 

dianggap gagal karena justru 

memperburuk keadaan ekonorni, 

yakni terjadinya hiperinflasi. 
d. Redenominasis" 

Redenominasi didefinisikan sebagai 

penyederhanaan jumlah digit pada 

denominasi atau pecahan mata 

uang tanpa mengurangi daya beli, 

harga, atau nilai tukar mata uang 

tersebut terhadap harga barang 

dan/ atau jasa. Secara lebih 

sederhana, redenominasi adalah 

penyederhanaan penyebutan atau 

penulisan denominasi mata uang 
suatu negara. 

Redenominasi mata uang rupiah 

pada dasarnya ditujukan untuk 

mengatasi tantangan dan kendala 

teknis, meningkatkan efisiensi 

perekonomian, serta memupuk 

kebanggaan nasional terhadap mata 

uang rupiah. Dengan semakin 

banyaknya jumlah digit yang 
digunakan dalam denominasi uang 

97Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
dan Bank Indonesia, Naskah Ak.ademik Rancangan 
Undang-Undang tentang Peru.bahan Harga Rupiah, 
ha!. 12 
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Pemerintah dengan Peraturan 

»tua., hal 11-12.  
96Sulung Herlarnbang R, Tia Sutiasih, dan 

Hanny Qudsyina, Kesiapan Indonesia Dalam 
Menghadapi Era Mea 20 I 5 Melalui Kebijakan 
Redenominasi, Makalah Disusun untuk Mengikuti 
Lomba Karya Tulis llmiah National Economics 
Events, Fakultas Ekonomi Universitas Jendral 
Soedinnan, 2013, hal.6. 

Pemerintah untuk memotong nilai 

uang yang ada, terkait dengan 

jumlah uang beredar yang ada di 
masyarakat. Namun dernikian, 

kebijakan ini hanya dilakukan di 

sisi moneter tanpa melakukan 

perubahan di sisi riil. Akibatnya, 

nilai uang menurun sementara 

harga barang dan jasa tetap atau 

tidak berubah dan bahkan 

cenderung meningkat. Hal ini 
menyebabkan daya beli efektif 

masyarakat menurun. 

Dalam perjalanan sejarah, 

Pemerintah Indonesia tercatat 
pemah melakukan kebijakan 

sanering pada tanggal 19 Maret 

1950 {dikenal dengan istilah 
"Gunting Syafrudin"], 25 Agustus 

1959, dan 13 Desember 1965. 
Kondisi perekonomian nasional 

pada saat itu sangat buruk, 

tercermin dari Pertumbuhan 

Domestik Bruto (PDB) yang sangat 

rendah, inflasi sangat tinggi dan 
investasi merosot tajam. Salah satu 

mekanisme kebijakan sanering yang 

berlaku mulai tanggal 25 Agustus 

1959 adalah:96 

1) Penurunan nilai uang kertas 

Rp500,- dan Rpl.000,- menjadi 

Rp50,- dan RplOO,-. 

2) Pembekuan sebagian simpanan 
pada Bank (giro dan deposito) 

sebesar 90 persen dari jumlah 

simpanan di atas Rp25.000, 

dengan ketentuan bahwa 

simpanan yang dibekukan akan 
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Namun demikian, 
pengalaman yang 

berkaca 
buruk 

dari 

dari 

Peredaran yang implementasinya 

dengan menerbitkan uang Rupiah 

baru yang perbandingan nilainya 

Rp. l uang baru setara dengan 

Rp.1.000 uang lama dan Rp. l uang 

Irian Barat.98 

Sosialisasi yang memadai untuk 

memberikan pemahaman kepada 
masyarakat bahwa redenominasi berbeda 

dengan sanering menjadi sangat penting. 

Kegagalan penerapan sanering di masa 

lalu dan pengertiannya yang tampak 

sama dengan redenominasi secara 

psikologis mempengaruhi dukungan dari 
masyarakat terhadap kebijakan 

redenominasi. Untuk mempermudah 

pemahaman terhadap perbedaan antara 

kebijakan redenominasi dan sanering, 

berikut ini adalah tabel perbedaannya 

yaitu:99 

PERBEDAAII REDENOMINILSI BAJll:Rll'IG - 

Definisi Redenominasi Pemotongan 

adalah daya beli 

menyederhanak masyarakat 

an denominasi melalui 

(pecahan) mata pemotongan 

uang menjadi nilai uang. 

pecahan lebih 

sedikit dengan Hal yang 

car a sama tidak 

mengurangi dilakukan 

digit (angka nol) pada harga 

tan pa barang, 

mengurangi sehingga 

nilai mata uang daya beli 

tersebut, misal masyarakat 

Rpl.000 menurun. 

menjadi Rpl. 

Hal yang sama 

secara 

bersamaan 
dilakukanjuga 

»tu«, hal. 12. 

99 Perbedaan Redenominasi Rupiah dengan 
Saneri.ng Rupiah. 
http:/ /www.redenominasimpiah.com/perbedaan 
redenominasi-rnpiah-dengan-sanering-rupiah/, 
diakses 03 Desember 2014. 

penerapan sanering pada tahun 

1959 serta adanya sebagian 
masyarakat yang secara psikologis 

masih trauma akibat kebijakan 

tersebut, perlu adanya komunikasi 

dan penjelasan yang mendalam 

mengenai pengertian dan perbedaan 

antara redenominasi dan sanering. 
Hal ini karena secara prinsipil, 

sanering berbeda dengan 

redenominasi. Indonesia pemah 

menerapkan kebijakan 

redenominasi pada tahun 1965 
melalui Penetapan Presiden Nomor 

27 Tahun 1965 ten tang 

Pengeluaran Uang Rupiah Baru 
yang Berlaku sebagai Alat 
Pembayaran yang Sah bagi Seluruh 
Wilayah Republik Indonesia dan 

Penarikan Uang rupiah Lama dari 

rupiah selama ini menimbulkan 

inefisiensi perekonomian. Demikian 

pula hambatan teknis yang 

seringkali menyulitkan, terutama 

dalam ha! penyajian dan 

penyimpanan data, serta 

pemrosesan dan penyelesaian 

transaksi. Dari sisi psikologis, digit 
yang Jebih sederhana dapat 

memupuk kebanggaan masyarakat 

terhadap mata uang rupiah. Hal ini 

karena adanya kesetaraan nilai 

tukar mata uang rupiah dengan 
negara lain yang kondisi 

perekonomiannya kurang lebih 
serupa dengan Indonesia. 

Berbeda dengan sanering, 
redenominasi sebenarnya hanya 

mengubah tampilan nilai mata 
uang. Dengan demikian, 

redenominasi seharusnya tidak 

mengakibatkan menurunnya nilai 
relatif (daya beli) uang terhadap 
barang dan jasa. Sebagai contoh, 
jika 1 kg beras dijual dengan harga 

Rp6.000,-/kg, setelah redenominasi 

1 kg beras dijual dengan harga 

Rp6,-/kg. 
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pada harga 
barang, 
sehingga daya 
beli masyarakat 

tidak berubah. 

Dampak Tidak ada Menimbulk 
bagi kerugian an banyak 

karena daya kerugian 
masyarak beli tetap sama. karena 
at daya beli 

turun 
drastis. 

Tujuan - Penyederhana M�angi 
an pecahan jumlah 
uang agar uaag yang 

lebih efisien beredar 
dannyaman akibat 

dalam lonja.kan 
melakukan harga, 
transaksi, Dilakukan 

karena 
- Mempersiapka terjadi 

n kesetaraan hiperinflasi 
ekonomi (inflasi yang 
Indonesia sangat 
dengan tinggi). 
negara 
regional. 

Nilai uang Tidak berubah, Berubah 

terhadap karena hanya menjadi 

car a lebih kecil, 
barang penyebutan dan karena 

penulisan yang 
pecahan uang di po tong 
saja adalah 

nilainya. 
yang 
disesuaikan. 

Kondisi Kondisi Dilakukan 

saat makroekonomi dalam 
dilakukan stabil. Ekonomi kondisi 

tumbuh dan makroekon 
inflasi omi tidak 

terkendali. sehat, 
inflasi 

sangat 

Redenominasi Rupiah Menghadapi .... (Khopiatuziadah) 

tinggi 

(hiperinflasl 

l 

Mas a Dipersiapkan Tidak ada 
transisi secara matang masa 

dan terukur transisi, 

sampai dilakukan 
masyarakat secara tiba- 
siap, agar tidak tiba. 
menimbulkan 
gejolak di 
masyarakat. 

Contoh: Contoh bila Contoh bila 
harga 1 terjadi terjadi 
liter redenominasi 3 Sanering 

digit (3 angka per seribu 
bensin = nol). Dengan Rupiah: 
Rp.4500,0 uang sebanyak 
0 Dengan 

Rp.4,5 tetap Rp.4,5 
dapat membeli hanya 
l liter bensin, dapat 
karena harga 1 membeli 
Liter bensin l / 1000 liter 
jug a (0,001 liter). 
dinyatakan. 
Dalam satuan 
pecahan yang 
sama (baru). 

2. Praktik Kebijakan Redenominasi 

di Beberapa Negara 

Kebijakan redenorninasi sudah 
pemah dipraktikkan di beberapa 

negara. Beberapa negara sukses 
menjalankan kebijakan ini seperti 

Turki dan Rumania, namun ada 
beberapa negara yang gagal 

menerapkan kebijakan tersebut di 
antaranya Brazil dan Zimbabwe. 
a. Turki 

Turki merupakan salah satu negara 
yang sukses menerapkan kebijakan 
redenorninasi. Bank Sentral Turki 
melakukan kebijakan redenominasi 
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kebijakan 

undang-undang tersebut, price 

tagging, dokumen legal serta 

laporan keuangan dapat 

•03Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
clan Bank Indonesia, Naskah Akademik Rancangan 
Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah, 
ha!. 41-43. 

Seluruh rekening dari mata 

uang lama (TL) ke mata uang 

barn (YTL) dan dimulai 

peredaran mata uang barn. 

4) 1 Januari 2005 dilakukan 

pengedaran mata uang barn. 

5) 1 Januari s/d 31 Desember 

2005 mata uang lama dan barn 

masih beredar dan berlaku. 

6) 1 Januari 2006 kata barn (Yeni) 

pada YTL dihilangkan. 

Suksesnya penerapan kebijakan 

redenominasi dipengaruhi oleh 

faktor-faktor kunci sebagai 

beriku t: 103 

1. Adanya kebutuhan seluruh 

lapisan masyarakat terhadap 

penyederhanaan jumlah digit 

mata uang Turkish Lira. 

Penyederhanaan tersebut telah 

dirasakan sebagai suatu 

kebutuhan oleh masyarakat, 

baik di sektor riil maupun 

sektor keuangan seperti 

perbankan, pasar modal dan 

sistem pembayaran. 

2. Pemilihan waktu pe!aksanaan 

yang tepat, yakni dilaksanakan 

pada saat kondisi fundamental 

perekonomian Turki cukup 

kuat dengan tren inflasi yang 

menurun. 

3. Tersedianya landasan hukum. 

Penghapusan 6 digit mata uang 

Turki dan penambahan prefix 

"New" (atau "Yeni" dalam 

bahasa Turki) di depan nama 

Turkish Lira diatur dalam Law 

No. 5083 on the Currency Unit of 

the Republic of Turkey yang 

berlaku sejak 1 Januari 2005. 

konversi. 

diberlakukannya 

dilakukan 

Dengan 

dan 

redenominasi dalam beberapa 

tahapan sebagai berikut:102 

1) Pada tanggal 1 September s/d 

30 Desember 2004 dilakukan 

sosialisasi secara menyeluruh 

selama 4 bulan. 

2) Tanggal 30 September 2004 
infrastruktur payment system 

dan information technology telah 

siap. 

3) Tanggal 31 Desember 2004 UU 
Redenominasi diberlakukan 

pada tahun 2005 untuk dua alasan. 

Pertama, alasan teknis mengingat 

banyaknya angka no! pada mata 

uang memperumit perhitungan 

transaksi keuangan. Kedua, 

redenominasi dilakukan untuk 

meningkatkan kredibilitas 

perekonomian. Keberadaan mata 

uang (bank note) sebesar 

20.000.000 merupakan ha! yang 

sangat tidak wajar di perekonomian 

internasional. Hal ini telah dianggap 

mengakibatkan efek yang negatif 

pada kredibilitas perekonomian 
Turld. 100 

Redenominasi dianggap perlu 

dilakukan sebagai pernyataan 

komitmen pemerintah untuk 

menekan tingkat inflasi setelah 

pada tahun 2004 untuk pertama 

kalinya sejak tahun 1972, Turki 
mengalami inflasi satu digit pada 

tahun tersebut. Kebijakan tersebut 
merupakan bagian dari kebijakan 

umum Turki sejak dimulainya 

reformasi ekonomi yang didukung 

International Monetary Fund (IMF) 
pada tahun 2001 yang juga 

merupakan bagian dari rencana 

Turki untuk bergabung dengan Uni 

Eropa. 101 

Turki melaksanakan 

rccpim Assistensi RUU tentang Perubahan 
Harga Rupiah, Selayang Pandang Redenominasi, 
Kajian merupakan Bahan yang disiapkan bagi 
Anggota Pansus RUU tentang Perubahan Harga 
Rupiah, 2013. 

IOIJbid. 

102Ibid. 
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terhadap harga barang dan 
jasa. 

7. Kondisi sosial politik yang 

kondusif. 

104Tim Assistensi RUU tentang Perubahan 
Harga Rupiah. Selayang Pandang Redenominasi, 
Kajian merupakan Bahan yang disiapkan bagi 
Anggota Pansus RUU tentang Perubahan Harga 
Rupiah, 2013. 

uangnya. Alasan utama Rumania 

melakukan redenominasi yaitu 
adanya keinginan untuk bergabung 

dengan Euro. Rumania melakukan 

persiapan yang sangat terencana 

untuk memenuhi keinginannya 

menggunakan TL dan YTL 
hingga 31 Desember 2005. 

4. Adanya dukungan dan 

komitmen yang kuat dari 

pemerintah dan seluruh 

otoritas terkait serta praktisi 

bisnis. 

5. Kampanye dan edukasi publik 

yang intensif. Kegiatan 

sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat dilakukan secara 

intensif untuk memberikan 
informasi dan regulasi yang 

berkaitan dengan program 

redenominasi melalui berbagai 

media seperti televisi, radio, 
surat kabar, seminar, dan situs 

resmi redenominasi Turki 
(website: www.ytl.gen.tr). Di 

samping itu, dilakukan pula 

kampanye di sekolah, 

universitas, penyediaan pusat 

informasi dan email yang dapat 

menampung pertanyaan, kritik, 

dan saran dari masyarakat. 

6. Tidak menurunkan daya beli. 
Redenominasi mata uang 
Turkish Lira tidak 

mengakibatkan menurnnnya 

nilai relatif (daya beli) uang 

mengenai 

2007 sampai 

yang tidak waktu dengan 

Undang-Undang 

6) Sejak 1 Januari 

Redenominasi. 

2) 1 Maret 2005 s/ d 30 Juni 2006 
pemberlakuan dua harga (dual 

pricing) mata uang lama dan 

baru. 
3) 1 Juli 2005 uang baru (kertas 

dan logam) diedarkan. 

4) 1 Juli 2005 s/d 31 Desember 

2006 peredaran dua mata uang 
dan penarikan gradual uang 

lama. 
5) 1 Januari 2007 uang lama tidak 

berlaku. 

bergabung dengan mata uang 
tunggal Euro terse but. Se be! um 

dilakukan redenominasi di tahun 
2005 perekonomian Rumania 

menunjukkan tanda-tanda 
perbaikan yang cukup signifikan 

yaitu tingkat inflasi yang terns 

mengalami penurunan. Otoritas 

fiskal berhasil menekan budget 

defisii dari rata-rata 3% menjadi 

hanya sekitar 1 ,1% dari GDP di 

tahun 2004. National Bank of 

Rumania (NBR) sebagai otoritas 

moneter terns melakukan 

pengetatan kebijakan moneter 

dengan mempertahankan suku 

bunga policy rate pada level 1 7% di 

akhir tahun 2004. Pertumbuhan 
ekonomi di tahun 2004 meningkat 

cukup pesat yaitu sebesar 8,3%. 

Nilai tukar mata uang lama (ROL) 

terhadap EUR cenderung 

mengalami apresiasi dari tahun ke 

tahun. 

Adapun beberapa pentahapan yang 
dilalui Rumania sebelum dilakukan 

redenominasi adalah: 

1) 14 Juli 2004 pemberlakuan 

ditentukan, uang lama dapat 

ditukar dengan uang baru. 
Terdapat beberapa faktor yang 

menjadi kunci keberhasilan 
pelaksanaan program redenominasi 

redenominasi 

2005 dengan 

digit mata 

b. RurnaniaP' 

Rumania melakukan 

pada tanggal 1 Juli 

menghilangkan 4 
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perekonornian 

Namun beberapa 

utama dari 

pelaksanaan 

kondisi 
internasional. 

prasyarat 
keberhasilan 

4) Adanya dukungan dan komitmen 

yang kuat dari pemerintah dan 

seluruh otoritas terkait serta 

praktisi bisnis. 
5) Kampanye dan edukasi publik 

yang intensif. Target utama 

kampanye di Rumania adalah 

rnasyarakat yang berpendidikan 

rendah karena kelompok ini 

lebih sulit untuk memahami 

redenominasi. Komunikasi yang 

intensif dilakukan Pemerintah 
Romania melalui berbagai sarana 
komunikasi, baik formal (TV dan 

radio pemerintah, TV swasta, 

kerjasama dengan kementrian 

dalam negeri, kementrian luar 

negeri, perusahaan penerbangan, 
dan kantor pos) maupun 

informal (mendayagunakan para 
pendeta untuk menyampaikan 

pesan redenominasi kepada 
umatnya). Disamping itu, 

terdapat penyediaan brosur, 

helpdesk, dan survei terhadap 

pemahaman dan pemantauan 

umpan balik dari publik. 
6) Tidak menurunkan daya beli. 

Redenominasi Mata Uang Leu 
tidak rnengakibatkan 

menurunnya nilai relatif (daya 

beli) uang terhadap harga barang 

danjasa. 
7) Kondisi sosial politik yang 

kondusif. 
8) Belajar dari pengalaman Turki 

dan Rumania, keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan 

redenominasi dipengaruhi oleh 

sinergi kondisi fundamental 

perekonomian nasional yang 
kuat serta dukungan stabilitas 

sebagai 

pelaksanaan 

pelaksanaan 

yakni Rumania 

redenominasi di Rumania pada 

tanggal 1 Juli 2005 dilakukan 

berdasarkan pertimbangan 
kondisi makroekonomi Rumania 

yang relatif lebih stabil, yang 
ditandai oleh tingkat inflasi yang 

mengarah ke satu digit setahun 

menjelang pen era pan 

redenominasi. Selain itu ada 

faktor non-ekonomi, yaitu 

dilakukan pada musim panas 
karena di musim ini mendukung 

persiapan logistik penyediaan 

dan distribusi uang logam dan 

kertas baru. Selain itu, di 
musim panas faktor psikologis 

masyarakat umumnya lebih baik 

dibandingkan dengan musim 

dingin (awal tahun). 
3) Tersedianya landasan hukum. 

Dalam sistem ketatanegaraan 

Rumania, National Bank of 

Romania (NBR) tidak merniliki 

hak inisiatif untuk mengajukan 

undang-undang. NBR 
mengajukan usulan kebijakan 

redenominasi kepada Pemerintah 

Rumania, yang selanjutnya 

melalui Ministry of Public 
Finance (MPF) mengajukan 

dukungan kepada parlemen. 

NBR bersama-sama dengan MPF 

menyusun RUU Redenominasi 

dan akhirnya mendapatkan 

pengesahan dari parlemen dan 

diundangkan kepada publik 

pada 14 Juli 2004. 

berikut: 105 

1) Adanya kebutuhan seluruh 

lapisan masyarakat terhadap 

penyederhanaan jumlah digit 

mata uang Leu. 

2) Pemilihan waktu 

yang tepat. Waktu 

di 

redenominasi terse but yaitu: 106 

1osKementerian Keuangan Republik Indonesia 
dan Bank Indonesia, Naskah Akademik Rancangan 
Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah, 
ha!. 44-46 

106'fim Assistensi RUU tentang Perubahan 
Harga Rupiah. Selayang Pandang Redenominasi, 
Kajian merupakan Bahan yang disiapkan bagi 
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Anggota Pansus RUU tcntang Pcrubahan Harga 

Rupiah, 2013. 

dengan tingginya inflasi disertai 

rendahnya pertumbuhan 

ekonomi. Kondisi makro yang 
tidak kondusif tersebut terus 

dengan melainkan pajak, 

menerbitkan uang. 

2) Kondisi sosial politik yang tidak 

kondusif. Adanya keresahan 

masyarakat akibat tingginya 

harga barang dan jasa, sehingga 

secara psikologis masyarakat 

tidak siap ketika pemerintah 

melaksanakan kebijakan 

redenominasi. 

d. Zimbabwe'°" 
Adapun kegagalan redenominasi di 

Zimbabwe antara lain disebabkan 

oleh beberapa faktor yaitu: 

1) Pernilihan waktu pelaksanaan 

yang tidak tepat. Pemerintah 
Zimbabwe melakukan program 

redenominasi pada saat inflasi 

sangat tinggi dengan harapan 

akan dapat menurunkan tingkat 
inflasi tersebut. Namun yang 

terjadi justru sebaliknya, 

inflasinya menjadi tidak 

terkendali. Hal tersebut lebih 

disebabkan oleh kebijakan bank 
sentral Zimbabwe (Reserve Bank 

of Zimbabwe-RBZ) yang 

melakukan quasi fiscal activities 

(QFA) yaitu turut aktif 
membiayai anggaran pemerintah, 
seperti subsidi dan pembiayaan 

pengeluaran langsung ( direct 

e;q,enditures), sehingga 

menyebabkan RBZ harus 

melakukan pencetakan uang 
(money creation) dan penerbitan 

surat utang. Kebijakan ini 

menyebabkan semakin buruknya 

kinerja perekonomian yaitu 
meroketnya tingkat inflasi hingga 

mencapai 2.660.522% (pada 

2008), yang merupakan salah 

satu inflasi tertinggi di dunia. 

2) Kondisi sosial politik yang tidak 

kondusif. Kondisi makroekonomi 
yang tidak stabil berpengaruh 

pula terhadap kondisi sosial 
politik di Zimbabwe. 

makroekonomi masih 

stabil, yang ditandai 

balancing 

targeting, 

privatisasi / liberalisasi 

perdagangan. Selain itu, Brazil 

mengalami defisit fiskal yang 

sangat besar untuk pembiayaan 

pembangunan yang tidak 

bersumber dari penerimaan 

program 

berlangsung meskipun 
pemerintah telah melakukan 

stabilisasi perekonomian. Fokus 

stabilisasi adalah 

the budget, monetary 

dan 

kondisi 

belum 

c. Brazil 107 

Berbeda dengan Turki dan 
Rumania, Brazil gagal menerapkan 

kebijakan redenominasi. Faktor 

faktor yang diperkirakan sebagai 
penyebab ketidakberhasilan 

pelaksanaan redenominasi di Brazil 

antara lain sebagai berikut: 

1) Pemilihan waktu pelaksanaan 

yang tidak tepat. Redenominasi 
di Brazil dilakukan ketika 

a. Stabilitas makroekonomi yang 

terjaga yang antara lain 

ditandai dengan tingkat inflasi 

yang stabil dan dalam tren 

menurun, pertumbuhan 
ekonomi yang meningkat, 

serta stabilitas nilai tukar; 

b. Adanya dukungan seluruh 

lapisan masyarakat; 

c. Adanya landasan hukum yang 

kuat; 

d. Kondisi sosial politik yang 

kondusif; dan 

e. Penentuan waktu (timing) yang 

tepat bagi pelaksanaan 

redenominasi. 

J07Jbid., hal. 47 =tu«, hal. 48. 
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Ketidakstabilan tersebut memicu 

keresahan pub!ik, terutama 
karena meroketnya harga barang 

danjasa. 
Dari kasus Brazil dan Zimbabwe 
dapat dipahami bahwa penyebab 
utama kegagalan redenominasi 
adalah tingkat stabilitas ekonomi 
yang belum mantap, laju inflasi 
yang tidak menentu, kurangnya 
sosialisi dari pemerintah, 
rendahnya kepercayaan masyarakat 
terhadap kebijakan yang diambil 
pemerintah, dan dilakukan tanpa 
perencanaan yang tepat. 

3. Masyarakat Ekonomi ASEAN 
ASEAN merupakan organisasi 

regional di kawasan Asia Tengara yang 
bergerak di bidang kerjasama politik 
dan ekonomi. Lahimya ASEAN tidak 
terlepas dari disepakatinya ketentuan 
dalam Bangkok Declaration 1967. 
Seiring waktu, ASEAN yang semula 
berbentuk loose organization atau 
organisasi informal berubah menjadi 
organisasi yang bersifat rules-based 
berdasarkan ASEAN Charter 2008. 

ASEAN kemudian lebih berorientasi 
pada adanya suatu intemalisasi dan 

integrasi negara-negara anggota ke 
dalam suatu kesatuan organisasi yang 
bersifat badan hukum. Hal ini 
berimplikasi pada perubahan 
organisasi yang mengarah pada 
terbentuknya jaringan masyarakat 
ASEAN berbasiskan kesatuan politik 
(A SEAN Political Security Community), 
kesatuan ekonomi dengan sistem satu 
basis pasar dan produksi (ASEAN 
Economic Community), dan kesatuan 
hak sosial dan kultural (ASEAN Socio 
Cultural Community). 109 

1098ambang Prijarnbodo, Proceeding Seminar 
Kesiapan Produk Legislasi dalam Menyongsong 
ASEAN Economic Community (AEC) 2015, 
diselenggarakan oleh Deputi Bidang Perundang 
undangan Setjen DPR RI, Jakarta 7 Mei 2 0 1 4 ,  
hal.12. 
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Terdapat empat pilar ASEAN 

Economic Community a tau 
Masyarakat Ekonomi ASEAN ya.itu: 1) 

single market and production base; 2) 
competitive economic region; 3) 

equitable economic; 4) integration into 
the global. Empat pilar dasar ini 

merupakan landasan fundamental 
yang hams diwujudkan dan dicapa.i 
sebaga.i implikasi diterapkannya 
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 

yang bersifat terbuka akan prinsip 
prinsip pasar bebas.tt? 

Setiap negara anggota ASEAN 
rnau tidak mau hams siap 
menyongsong era Masyarakat Ekonomi 
ASEAN 2015. Indonesia merupakan 
salah satu insiator lahimya 
kesepakatan Masyarakat Ekonomi 
ASEAN sehingga hams menunjukkan 
usaha untuk mengimplementasikan 
apa yang telah tercantum dalam 
strategic schedule terutama 
menghadapi era keterbukaan dan 
pasar bebas. Setidaknya ada lima area 
bisnis yang hendak dicapa.i yakni 1) 
kebebasan ams barang (free flow of 
goods); 2) kebebasan ams jasa (free 
flow of services); 3) kebebasan untuk 
investasi (free flow of investments); 4) 

kebebasan ams modal (free flow of 
capitals); dan 5). kebebasan ams 
tenaga kerja ahli (free flow of skilled 

labour). 1 1 1  

Berdasarkan gambaran tersebut, 

dipastikan perputaran ams barang, 
jasa, investasi, modal dan tenaga kerja 
menyebabkan adanya perputaran uang 
dalam hal ini termasuk rupiah. Nila.i 
tukar dan daya beli rupiah yang kuat 
menjadi sangat penting bagi 
kesetaraan dan kredibilitas rupiah 
terhadap mata uang lain di kawasan 
Asia Tenggara. Besarnya denominasi 
atau pecahan rupiah di antara 
kawasan Asia Tenggara ten tu 

menyebabkan inefisiensi dan tidak 

J!Ofbid., hal. 13. 

111Ibid., hal.14. 
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Kepercayaan 

kredibelnya rupiah di antara mata 

uang negara-negara Asia Tenggara. 

Bank Indonesia sebagai otoritas 

yang berwenang terkait kestabilan nilai 

rupiah telah lama mewacanakan 

rencana penerapan kebijakan 
redenominasi di Indonesia. ll3 

112Dosen Fakultas Ekonomi, Kaftan Tentang 
Rencana Redenominasi Rv.piah Dalam Sistem 
Keuangan Jangka Panjang Di Indonesia, JRAK: 

Jurnal Riset Akuntansi dan Komputcrisasi 
Akuntansi, Universitas Islam 45 Bckasi, Vol 2: No 
01 Tahun 2011,  http://www.ejcumal 
unisma.net/ojs /index.php/jrak./issue/view / 1 1 ,  
diakses 3 Desember 2014. 

3. Sebagian Masyarakat telah 

Mempraktrikkan Redenominasi 

Dalam praktik keseharian 

sesungguhnya penyederhanaan 
penyebutan harga barang dan jasa 

Redenominasi diartikan sebagai upaya 

untuk menyederhanakan penyebutan 

atau penulisan pecahan denominasi 

mata uang rupiah dengan cara 

menghilangkan sejumlah digit angka 

no! dalam denominasi rupiah tanpa 

mengurangi daya beli uang tersebut. 
Redenominasi merupakan 

pemotongan nilai uang sedangkan 

harga barang tetap bahkan cenderung 

meningkat sehingga daya beli efektif 

masyarakatpun menurun. 

Penyederhanaan mata uang rupiah 

dapat menjadi suatu cara untuk 

meningkatkan kepercayaan terhadap 

mata uang rupiah. Pecahan mata uang 
rupiah yang sederhana dapat 

mencerminkan kesetaraan kredibilitas 

dengan negara lainnya di kawasan. 

2. Efisiensi Transaksi Ekonomi dan 

Keuangan 
Dari sisi sistem pembayaran non 

tunai, redenominasi dapat mencegah 
terjadinya kendala teknis akibat 

jumlah digit yang besar. Redenominasi 

dapat menjadi kebijakan untuk 

mengantisipasi permasalahan akibat 

nilai transaksi yang melampaui jumlah 

digit yang dapat ditolerir oleh 
infrastruktur sistem pembayaran dan 

sistem pencatatan transaksi, di 

samping itu juga untuk meningkatkan 

efisiensi transaksi perekonomian. 

Dampak lain yang cukup terasa terjadi 

pula dalam dunia pendidikan di mana 

denominasi rupiah yang besar kurang 

mendukung pendidikan dasar anak 

usia sekolah karena transaksi tunai 

sehari-hari yang jumlah digitnya 

sangat berbeda dengan pengetahuan 

yang dipelajari di sekolah. 

yaitu: mcnetapkan dan melaksana.kan kebijakan 
moneter, mcngatur dan menjaga kelancaran sistem 
pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. 

untuk 

adalah 

mata uang yang tepat 

mengatasi ha! terse but 

redenorninasi. 

1. Meningkatkan 
Terhadap Rupiah 

11JDaJam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia, secara tegas dinyatakan bahwa t:ujuan 
pokok Bank Indonesia adaJah mencapai dan 
memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai 
rupiah tercermin dari perkembangan laju inflasi 
serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 
Untuk mencapai kestabilan dimaksud Bank 
Indonesia didukung olch tiga bidang utama tugas, 

dalam satu lembar mata uang.112 

Selain untuk efisiensi transaksi 

perokonomian dan meningkatkan 

kredibilitas rupiah, fakta bahwa saat 

ini rupiah memiliki jumlah digit yang 
terlalu banyak, menyadarkan adanya 

kebutuhan untuk melakukan 
penyederhanaan jumlah digit pada 

denominasi uang rupiah tan pa 
mengurangi daya beli, harga, atau nilai 

tukamya. Kebijakan perubahan harga 

B. Urgensi Kebijakan Redenominasi 

dalam Menyongsong Masyarakat 

Ekonomi ASEAN 2015 

Uang pecahan Indonesia yang 
terbesar saat ini adalah Rp 100.000,00. 

Uang rupiah tersebut merupakan 

pecahan terbesar kedua di dunia. 

Terbesar pertama adalah mata uang 

Vietnam yang mencetak 500.000 Dong. 

Namun ha! itu tidak memperhitungkan 

negara Zimbabwe yang pemah 

mencetak 100 miliar dolar Zimbabwe 
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4. Dukungan Politik dan 

Hukum yang Kuat 

Salah satu kondisi 

Das ax 

yang 

hukum juga sebagai wujud dukungan 

politik dari lembaga legislatif. 

5. Stabilitas Ekonomi Makro Indonesia 

Salah satu aspek penting yang 

seharusnya menjadi pertimbangan 

para pengambil kebijakan untuk 

segera mewujudkan dasar hukurn 

penerapan redenominasi adalah fakta 

bahwa pada tahun 2015, Indonesia 

harus siap memasuk.i era Masyarakat 
Ekonomi ASEAN. Kondisi makro 

ekonomi Indonesia yang kuat menjadi 

prasyarat suksesnya pelaksanaan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN di 2015. 

Redenominasi merupakan salah satu 

kebijakan yang dapat digunakan 
untuk mempersiapkan kesetaraan 

ekonomi Indonesia dengan negara lain 
di kawasan Asia Tenggara terkait 
dengan nilai tukar barang dan jasa. 

Perekonomian Indonesia pada 

tahun 2012 menunjukkan kinerja 
yang cukup baik di tengah situasi 
perekonomian global yang masih 
dibayang-bayangi o\eh berbagai 

ketidakpastian, seperti prospek 

pemulihan ekonomi di kawasan Eropa 

dan kondisi politik dalam negeri di 

Amerika Serikat. Di Eropa, beberapa 

negara mengalami krisis hutang, 
seperti Yunani, Italia, lrlandia, Potugal, 

dan Spanyol. Sementara di Amerika 
Serikat terdapat ancaman jurang fiskal 
(fiscal cliffj ak.ibat perbedaan sudut 

pandang dan kepentingan antara 

Pemerintahan Barrack Obama (Partai 

Demokrat) dengan Kongres yang 

didominasi oleh Partai Republik, 
terkait strategi kebijakan untuk 

meningkatkan penerimaan negara dari 
pajak, efisiensi pengeluaran negara 

terutama pengurangan pengeluaran 

untuk perlindungan sosial, serta 

batasan hutang dan defisit anggaran 
pemerintah. Krisis tersebut turut 

berimbas pada penurunan permintaan 
eks tern al dan perlam ba tan ak tivi tas 

perekonomian di Asia, termasuk 

telah dilakukan. Praktik tersebut 

antara lain telah lama dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan dalam 

membuat laporan keuangan, 

perhotelan, restauran, dan pertokoan 
bahkan sebagian daerah pedesaan 

telah melakukannya dalam transaksi 

di pasar ternak. Salah satu yang 

prinsip dari keberhasilan penerapan 

redenominasi adalah pemahaman 
rnasyarakat mengenai pengertian 

redenominasi. Dengan memperhatikan 

praktik yang telah berjalan tersebut, 

k.iranya mempermudah pemahaman 

masyarakat, Masyarakat di perkotaan 

terbiasa dengan label harga barang 

a tau makanan yang telah 
disederhanakan dengan 

menghilangkan tiga angka nol dalam 

satuan rupiah. 

diperlukan untuk pengambilan 

kebijakan redenominasi sebagaimana 

tergambar dalam kerangka 
konsepsional dan praktik empiris di 

beberapa negara adalah kondisi 

perekonomian negara yang stabil dan 

pertumbuhan ekonomi yang kuat 
sehingga dapat menekan dampak 

negatif reaksi psikologis masyarakat. 
Berdasarkan data indikator makro, 

dapat dikatakan bahwa perekonomian 
Indonesia saat ini secara umum cukup 

kuat dan dapat mendukung 

pemberlakukan kebijakan 

redenominasi. Namun dernikian, 

belum adanya dukungan politik yang 

signifikan dari legislatif dan 
penyelenggaraan pesta politik seperti 

pernilu legislatif dan pemilu prcsiden di 

tahun 2014 menjadi pertimbangan 

mendasar tertundanya pelaksanaan 

kebijakan redenominasi. Selain itu 

suatu dasar hukum yang memadai 

bagi pelaksanaan redenorninasi dalam 
bentuk undang-undang mutlak 
adanya. Selain sebagai suatu dasar 
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t 15Nasakah Akademik RUU tentang 
Perubahan Harga Rupiah, hal.50-51. 

t 14Sulung Herlambang R, Tia Sutiasih, dan 

Hanny Qudsyina, Kesiapan Indonesia Dalarn 
Menghadapi Era Mea 2015 Melalui Kebijakan 
Redenominasi, hal.12. 

Tiongkok dan lndia.114 Namun secara 
umum kondisi ini tidak berpengaruh 

signifikan terhadap stabilitas 
perekonomian Indonesia. 

116Jbid., hal. 24. 
117Sulung Herlambang R, Tia Sutiasih, dan 

Hanny Qudsyina, Kesiapan Indonesia Dalarn 
Menghadapi Em Mea 2015 Melalui Kebijakan 
Redenominasi, haL31. 

Serikat juga termasuk yang terkecil. 
Padahal, dari sisi fundamental 
ekonomi, Indonesia masih lebih baik 

dibandingkan dengan kedua negara 
tersebut.t= 

Indonesia akan lebih dipandang 
di mata dunia jika mampu 
memperkuat nilai rupiah. Saat ini 
kredibilitas mata uang Indonesia 
masih dianggap rendah, sehingga 
perlu diambil kebijakan redenominasi 
untuk mempersiapkan kesetaraan 
ekonomi Indonesia dengan negara 
regional. Dari aspek psikologis, tingkat 
kepercayaan terhadap mata uang 
tersebut diharapkan lebih tinggi 
karena nilainya terlihat lebih kuat 
terhadap mata uang lain. Selain itu 
juga diharapkan mampu mengurangi 
risiko currency substitution yang 
selanjutnya mendukung nilai Rupiah 
yang lebih stabil.t!? 

Oleh karena itu, motivasi dan 
manfaat redenominasi mata uang 
rupiah menjadi semakin penting 
peranannya dalam rangka 
menyongsong Masyarakat Ekonomi 
ASEAN karena dengan redenominasi, 
penyederhanaan mata uang rupiah 
menjadikan nilainya setara dengan 
mata uang negara kawasan. 
Penyederhanaan ini selanjutnya akan 
sernakin mempermudah transaksi 
perdagangan, baik barang maupun 
jasa, dengan negara kawasan. 

Ill. Penutup 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan di 
atas, dapat disimpulkan bahwa 
meskipun belum dapat dilaksanakan 
karena belum lahirnya Undang 

Undang tentang Perubahan Harga 
Rupiah sebagai dasar hukurn 

pelaksanaan redenominasi, namun 
tuntutan global dan pertimbangan 

Kesetaraan, 

Kebanggaan Kepercayaan dan 
terhadap Rupiah 

Meskipun dernikian, level nilai 

tukar rupiah terhadap mata uang 
asing termasuk yang terendah di 
antara negara kawasan ASEAN 

menyebabkan nilai tukar rupiah belum 

dipandang setara dengan mata uang 

negara kawasan. Dengan demikian, 
redenominasi mata uang rupiah 
menjadi sangat diperlukan untuk 
menyongsong Masyarakat Ekonomi 
ASEAN. Penyederhanaan mata uang 
rupiah dapat menjadikan nilai mata 
uang rupiah setara dengan mata uang 
negara kawasan. Penyederhanaan ini 
selanjutnya akan semakin 
mempermudah trar.saksi perdagangan, 
baik barang maupun jasa, dengan 
negara kawasan ASEAN.11s 

Denominasi rupiah perlu 
dirancang guna mendukung persiapan 
menuju era tersebut. Akan baik sekali, 
apabila satuan mata uang rupiah 
setara dengan satuan mata uang 
negara-negara anggota ASEAN. 
Redenominasi akan meningkatkan 
kebanggaan masyarakat terhadap 
rupiah serta mempersiapkan 
kesetaraan ekonomi nasional dengan 
kawasan dalam era Masyarakat 
Ekonomi ASEAN. Sebagaimana telah 
dikemukakan sebelumnya, 
dibandingkan dengan negara lain, 

denominasi mata uang rupiah 
merupakan yang terbesar di kawasan 
setara dengan Dong Vietnam dan Riel 
Kamboja. Selain itu, nilai tukar rupiah 
jika dikonversi ke dolar Amerika 

6. Meningkatkan 
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praktis dan ekonomis menuntut tetap 

dilanjutkannya rencana penerapan 

kebijakan redenominasi. 

Dengan dimulainya era 

Masyarakat Ekonomi ASEAN, 

Indonesia harus siap berkompetisi 

secara terbuka dan bebas dengan 

negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara Jainnya. Hal ini menuntut 

adanya suatu mata uang yang setara 

dan kuat agar tidak terjadi inefisiensi 

secara ekonomi. Di samping itu nilai 

mata uang yang kuat dan setara 

dengan negara di kawasan akan 

meningkatkan kredibilitas rupiah 

yang secara tidak Jangsung akan 

meningkatkan rasa percaya diri 

bangsa Indonesia dalam berinteraksi 

dalam perdagangan dan persaingan 

yang semak:in terbuka. 
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untuk Mengikuti Lomba Karya Tulis 
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B. Saran 

Jika kondisi perekonomian 

dalam beberapa tahun ke depan 

tetap stabil dan cenderung 

meningkat, terlebih tingkat inflasi 

cenderung menurun maka secara 

politis Pemerintah dan DPR harus 

dapat segera mewujudkan kebijakan 

redenominasi. Hal yang tidak kalah 

pen ting adalah edukasi dan 

sosialisasi kepada seluruh Japisan 

masyarakat memiliki pemahaman 

yang tepat terhadap redenominasi. 

Kesiapan masyarakat secara 

psikoiogis merupakan faktor penting 

keberhasilan pelaksanaan 

redenominasi. 

Ilmiah National Economics Events, 

Fakultas Ekonomi U niversitas 

Jendral Soedirman, 2013. 

Kementerian Keuangan dan Bank 

Indonesia. Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang tentang 

Perubahan Harga Rupiah, November 

2012. 

Prijambodo, Barn bang. Proceeding 

Seminar Kesiapan Produk Legislasi 

dalam Menyongsong A SEAN 

Economic Community (AEC) 2015, 

diselenggarakan oleh Deputi Bidang 

Perundang-undangan Setjen DPR 

RI, Jakarta"/ Mei 2014. 

Siaran Pers Bersama Kementerian 

Keuangan - Bank Indonesia Nomor 

ll/KLI/2013 ,  No: 15/3/PSHM 

Humas ten tang Kebijakan 

Redenominasi Bukan Sanering, 

Jakarta 23 Januari, 2013. 



Tim Assistensi RUU tentang Perubahan 
Harga Rupiah. Selayang Pandang 

Redenominasi, Kajian merupakan 

Bahan yang disiapkan bagi Anggota 

Pansus RUU tentang Perubahan 

Harga Rupiah, 2013. 

Website 

Dosen Fakultas Ekonomi. Kajian Tentang 

Rencana Redenominasi Rupiah 

Dalam Sistem Keuangan Jangka. 

Panjang Di Indonesia, JRAK: Jumal 

Riset Akuntansi dan Komputerisasi 

Akuntansi, Universitas Islam 45 

Bekasi, Vol 2, No 01 Tahun 2011 .  

http: //www.ejoumal 
unisma.net/ojs/index.php/jrak/iss 

ue /view I 1 1 ,  diakses 3 Desember 

2014. 

Perbedaan Redenominasi Rupiah dengan 

Sanerinp Rupiah. 

http: //www.redenominasirupiah.co 

m/perbedaan-redenominasi-rupiah 
dengan-sanering-rupiah/, diakses 

03 Desember 2014. 

Redenominasi Rupiah Menghadapi....(Khopiatuziadah) 
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PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL 

PADA ANAK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK 

(CRIMINAL SANCTION REGULA. TION OF CHILDREN SEXUAL ABUSE 
FOR CHILDREN PROTECTION} 

Meirina Fa,janvati 
Calon Perancang Undang-Undang Bidang lndustri dan Perdagangan 

Sekretariat Jenderal DPR RI 
*Korespondensi : meirina.fajruwati@ymail.com 

Ahstrak 
Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga sehingga hak-haknya harus 
dilindungi. Perlindungan terhadap hak-hak anak dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) 
yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang, serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sejak tahun 2002 pelaksanaan 
perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, namun Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya dapat 
melindungi anak karena masih tingginya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak. 
Salah satu faktor penyebabnya adalah sanksi pidana yang sangat rendah sehingga 
hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sangat ringan. Oleh karena itu 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU tentang Perlindungan Anak) mengatur 
sanksi pidana yang Jebih berat terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Hal ini 
sebagai alternatif solusi agar pelaku kejahatan jera dan tidak mengulangi perbuatannya. 

Kata kunci: perlindungan anak, kekerasan seksual, sanksi pidana 

Abstract 

Childrens are valuable assets for the nation. Therefore their rights should be protected. The 
protection of rights of children is guaranteed by Article 28B paragraph 2 of The 1945 

Constitution, which is stated that every child have the rights to grow, develop, and to be 

protected from abuse and discrimination. Since 2002 the implementation of child protection 
has been regulated in the Law Number 23 Year 2002 on Protection of Children. However, the 

law has not been able yet to protect the children. The number of sexual abuse case on 

children is still high This is caused by weak criminal sanction, so the punishment for 

perpetrators is not properly enough Therefore, The Law Number 35 Year 2014 on the 

Amandmeni of the Law Number 23 year 2002 on Protection of Children imposes heavier 
criminal sanction .. This is an alternative solution so that the perpetrators deterrent and not to 
repeat his actions. 

Keywords: protection of children, sexual abuse, criminal sanction 
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(Kornnas 

Merdeka 

rnaraknya 

adalah 

sehingga 

masyarakat 

yang berbau 

pornografi.121 

Terdapat setidaknya tiga faktor 

rnengapa seseorang rnelakukan 

kekerasan seksual pada anak, 

pertarna, pelaku menderita 

penyimpangan seksual (pedofilia) 

bahkan ada yang melakukan mutilasi 

(sadism). Kedua, pelaku penderita 

psikopat sehingga sulit disernbuhkan 

dan tidak akan pernah rnenyesali 

perbuatannya. Ketiga, pelaku sedang 

melakukan ritual ilrnu hitam dengan 

syarat harus rnelakukan hubungan 

seks dengan anak dibawah umur.122 

Banyaknya kasus kekerasan 

seksual pada anak rnernbuktikan 

bahwa penegakkan hukum bagi 

pelaku kekerasan seksual masih 

lemah dan belum optimal. Hukurnan 

yang diberikan belum dapat 

memberikan efek jera bagi pelaku 

sehingga kasus kekerasan seksual 

sernakin bertarnbah. Sehingga untuk 

rneningkatkan perlindungan terhadap 

anak, DPR dan Pemerintah sepakat 

memperberat sanksi pidana terhadap 

pelaku kekerasan seksual pada anak 

sebagaimana diatur dalam UU tentang 

Perlindungan Anak sebagai perubahan 

terhadap ketentuan dalam Undang 

Undang Nornor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 

Perlindungan Anak 

Perlindungan Anak) Arist 

Sirait, faktor utama 

kekerasan seksual 

perkernbangan teknologi 

dengan rnudahnya 

rnengakses hal-hal 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan diatas, permasalahan 

yang menjadi pokok bahasan dalam 

tulisan ini adalah 

121oavit Setyawan, Indonesia Daru.rat 

Kejahatan. Seksual Anak, 
http: //www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat- 
kejahatan-seksual-anak/, diakses tanggal 15 
September 2014 

122Jbid. 

uepenjelasan Umum Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

119Moch Harun Syah, Guru jadi Tersangka 
pelecehan seksual di JIS, 
http:/ /news.liputan6.cqm/read /2076169 /2-gurn- 
jadi-tersangka-pelecehan-seksual-di-jis, diakses 
tanggal 15 September 2014. 

12ooeden Abdul Aziz, Pemuda di Sukabumi 
Emon Sodomi 4 7 

Bocah,http://www.tempo.co/read /news /2014/05 /0 
4 / 05857 5158 /Pemuda-di-Sukabumi-Emon-Sodomi- 
47 -Bocah, diakses tanggal 15 September 2014. 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Anak adalah amanah sekaligus 

karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

senantiasa harus kita jaga, karena 

dalarn dirinya rnelekat harkat, 

martabat, dan hak sebagai rnanusia 

yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi 

anak rnerupakan bagian dari hak asasi 

rnanusia yang dijarnin dalam UUD NRI 

Tahun 1945 serta dalam Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Hak-Hak Anak KHA atau Convention 

on the Rights of Child (KHA). Dari sisi 

kehidupan berbangsa dan bernegara, 

anak adalah rnasa depan dan generasi 

penerus cita-cita bangsa sehingga 

setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, turnbuh, berkernbang, 

berpartisipasi serta berhak atas 

perlindungan dari tindak kekerasan 

dan diskrirninasi serta hak sipil dan 

kebebasan.v'" 

Dasar hukurn pelaksanaan 

perlindungan anak telah ada sejak 

diundangkannya Undang-Undang 

Nornor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Namun hingga 

saat ini banyak kasus kejahatan yang 

rnenirnpa anak, diantaranya kasus 

kekerasan seksual yang rnenirnpa 

rnurid Tarnan Kanak-Kanak (TK) 

Jakarta Intemasional School (JIS) l19 

dan kasus pencabulan yang dilakukan 

oleh Ernon di daerah Sukaburni. 120 

Masalah utama penyebab 

rnunculnya kasus kekerasan seksual 

pada anak adalah lernahnya 

perlindungan terhadap anak baik dari 

keluarga, lingkungan, dan pemerintah. 

Menurut Ketua Kornisi Nasional 

222 



Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap .... (Meirina Fajarwati) 

1. Bagaimana pengaturan sanksi 
pidana terhadap kekerasan seksual 
pada anak yang diatur dalam UU 

tentang Perlindungan Anak? 
2. Bagaimana penerapan sanksi 

pidana terhadap kasus kekerasan 

seksual pada anak yang pemah 
terjadi di Indonesia? 

C. Tujuan Penuliaan 

Tulisan ini ditujukan untuk 

mengetahui: 
1. Pengaturan sanksi pidana terhadap 

kekerasan seksual pada anak yang 
diatur sebelum dan sesudah 
berlakunya UU ten tang 
Perlindungan Anak. 

2. Penerapan sanksi pidana terhadap 
kasus kekerasan seksual pada anak 
yang pemah terjadi di Indonesia. 

D. Metode Penuliaau. 

Penulis menggunakan metode 
penulisan yuridis normatif yang 
dilakukan dengan cara mengkaji, 
meneliti, dan menelaah bahan pustaka 
yang terkait dengan perlindungan 
anak baik peraturan perundang 
undangan maupun bahan hukum lain 
yang terkait. Selanjutnya untuk 
menjawab permasalahan dan 
tercapainya tujuan dari penulisan, 
berdasarkan bahan pustaka tersebut 
penulis melakukan analisis penerapan 
besaran sanksi pidana dalam 
beberapa kasus kekerasan seksual 
pada anak yang pemah terjadi. 

n. Pembahasan 
A. Kerau.gka Konsepaional 

1. HakAnak 

Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk yang masih dalam 

kandungan.'23 Sedangkan pengertian 
anak menurut Konvensi Hak-Hak 
Anak atau Convention on the Rights of 

Child (KHA) adalah setiap manusia 

J23Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2002 tentang Pcrlindungan Anak. 

yang berusia 18 tahun, 

berdasarkan ketentuan yang 

kecuali 

berlaku 

124Hadi Setia 'T'unggal, Konuensi Hak.-Hak 

Anak (Convention on The Rights of The Child). 
Harvarindo: 2000, hal. 3. 

12spasaJ 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

"'Pasal 288 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 
121pasa1 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. 
12spasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. 
uspasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. 
1l0Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomcr 23 

Tahun 2002 tentang PerHndungan Anak. 

bagi anak ditentukan bahwa usia 
dewasa dicapai lebih cepat.124 

Pengertian tentang anak juga terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, yaitu Anak adalah setiap 
manusia yang berusia dibawah 18 

(delapan betas) tahun dan belum 

menikah, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan apabila hal tersebut 
demi kepentingannya.tse 

Setiap anak memiliki hak yang 

dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, 

diantaranya hak untuk hidup, 

turnbuh, berkembang, dan mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.rvs Hak-hak anak, antara 

lain yaitu: 
a. Hak untuk hidup, turnbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi 
secara wajar sesuai harkat dan 
martabat kernanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi.ra" 

b. Hak untuk suatu nama sebagai 

identitas diri dan status 
kewarganegaraan. 12s 

c. Setiap anak berhak untuk 

beribadah menurut agamanya, 
berfikir, dan berekspresi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan 
usianya, dalam bimbingan orang 
tua atau wali. 129 

d. Hak untuk mengetahui orang 
tuanya, dibesarkan, dan diasuh 
oleh orang tuanya sendiri. 130 

e. Hak untuk diasuh atau diangkat 
sebagai anak asuh atau anak 
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angkat jika orang tuanya tidak 

dapat menjamin tumbuh 
kembang anak tersebut. •lt 

f. Hak untuk memperoleh 
pelayanan kesehatan dan 

mendapatkan perlindungan di 
satuan pendidikan dari 
kejahatan seksual dan 
kekerasan yang dilakukan oleh 
pendidik, tenaga kependidikan, 
sesama peserta didik, dan/ atau 
pihak lain.134 

i. Selain mendapatkan hak anak 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (la). anak 
penyandang disabilitas berhak 
memperoleh pendidikan luar 
biasa dan anak yang memiliki 
keunggulan berhak 
mendapatkan pendidikan 
khusus.135 

j. Hak untuk menyatakan dan 
didengar pendapatnya, 
menerima, mencari, dan 

memberikan informasi sesuai 
dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya demi pengembangan 
<lirinya sesuai dengan nilai-nilai 
kesusilaan dan kepatutan.136 

k. Hak untuk beristirahat dan 

memanfaatkan waktu luang, 

13JPasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

rupasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 

133PasaJ 9 ayat (1) Undang-Undang tentang 
Perlindungan Anak. 

n-pasal 9 ayat (la) Undang-Undang tentang 
Perlindungan Anak. 

13sPasal 9 ayat (2) Undang-Undang tcntang 
Pcrlindungan Anak. 

rcepasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungen Anak. 
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bergaul dengan anak yang 

sebaya, bermain, berekreasi dan 
berkreasi sesuai dengan minat, 
bakat dan tingkat kecerdasannya 
demi pengembangan diri.137 
Setiap anak penyandang 
disabilitas berhak memperoleh 
rehabilitasi, bantuan sosial, dan 
pemeliharaan taraf 
kesejahteraan sosial. 138 
Setiap anak selama dalam 

pengasuhan orang tua, wali, 
atau pihak lain manapun yang 
bertanggung jawab atas 
pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan: 139 

1) diskriminasi; 
2) eksploitasi, baik ekonomi 

maupun seksual; 

3) penelantaran; 

4) kekejaman, kekerasan, dan 
penganiayaan; 

5) ketidakadilan; dan 
6) perlakuan salah lainnya. 

n. Setiap anak berhak untuk 
diasuh oleh orang tuanya 
sendiri, kecuali jika ada alasan 

dan/atau aturan hukum yang 
sah menunjukan bahwa 
pemisahan itu adalah demi 
kepentingan terbaik bagi anak 

dan merupakan pertimbangan 
terakhir. t 4o 

o. Setiap anak berhak untuk 
memperoleh perlindungan dari: 

1) penyalahgunaan dalam 

kegiatan politik; 

2) pelibatan dalam sengketa 
bersenjata; 

3) pelibatan dalam kerusuhan 
sosial; 

4) pelibatan dalam peristiwa 

yang mengandung unsur 
kekerasan; 

iJ7Pasal 1 1  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak.. 

iJsPasal 12 Undang-Undang tentang 
Perlindungan Anak. 

uo;1pasa1 13 ayat (l) Undang-Undang tentang 
Pcrlindungan Anak. 

1•0Pasal 14 Undang-Undang tentang 
Perlindungan Anak. 

jaminan sosial sesuai dengan I. 

kebutuhan fisik, mental, 

spiritual dan sosial.132 

g. Setiap anak berhak untuk 
memperoleh pendidikan dan 
pengajaran dalam rangka m. 

pengembangan pribadinya dan 
tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakat.133 
h. Setiap anak berhak 
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141Pasal 15 Undang-Undang tentang 
Perlin<lungan Anak. 

142Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

14JPasaJ 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tcntang Perlindungan Anak. 

U4Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

14SPasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

146PasaJ 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 

141 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, 
Bandung: Nuansa Cendekia, 2012, haJ. 34. 

5) pelibatan dalam peperangan; 

dan 
6) kejahatan eeksual.t+! 

p. Hak untuk memperoleh 

perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau 
penjatuhan hukuman tidak 

manusiawi.142 

q. Hak untuk memperoleh 

kebebasan.143 

r. Hak untuk mendapatkan 

perlakuan secara manusia, 

memperoleh bantuan hukum 

membela diri dan memperoleh 

keadilan di depan pengadilan 

anak yang objektif dan tidak 

memihak dalam sidang tertutup 

untuk umum.144 
s. Bagi korban atau pelaku 

kekerasan seksual atau yang 
berhadapan dengan hukum 

berhak dirahasiakan.145 

t. Setiap anak yang menjadi 

korban atau pelaku tindak 

pidana berhak mendapatkan 
bantuan hukum dan bantuan 
lainnya.146 

Disamping pasal-pasal tcrsebut, 
KHA sebagai instrumen hukum 

internasional yang paling lengkap 

karena mencakup seluruh aspek hak 

anak, menjamin adanya hak-hak 
politik, ekonomi, dan sosial serta 

tanggung jawab dari negara, 
masyarakat, dan orangtua untuk 
memenuhi hak-hak itu147. Hak-hak 

anak dalam KHA yang telah 

14"/bid.hal.33. 
149Rhona K.M. Smith, Christian Ranheim, 

dkk, Hukum. Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: 
PUSHAM UII (Pusat Studt Hak Asasi Manusia 
Univcrsitas Islam Indonesia, 2008, hal. 270. 

Indonesia 

bi dang, em pat 

diantaranya: 148 

a. Hak atas kelangsungan hidup, 

menyangkut hak atas tingkat 
hidup yang layak dan pelayanan 
kesehatan. 

b. Hak untuk berkembang, 

mencakup hak atas pendidikan, 
informasi, waktu luang, kegiatan 

seni dan budaya, kebebasan 
berfikir, berkeyakinan dan 

beragama, serta hak anak cacat 

atas pelayanan, perlakuan dan 

perlindungan khusus. 
c. Hak perlindungan, mencakup 

perlindungan atas segala bentuk 
eksploitasi, perlakuan kejam, dan 

perlakuan sewenang-wenang 

dalam proses peradilan pidana. 

d. Hak partisipasi, meliputi 

kebebasan untuk menyatakan 

pendapat, berkumpul dan 

berserikat, serta hak untuk ikut 

serta dalam pengambilan 
keputusan yang menyangkut 

dirinya. 

2. Perlindungan Anak 

Perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi, secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat 

Hak fundamental anak terbagi menjadi 
4 kategori diantaranya: 149 

1 .  Hak untuk bertahan 
hid up/ suroival rights; 

2. Hak untuk mendapat 
perlindungan/ protection rights; 

3. Hak untuk tumbuh 
kembang/ development rights; dan 

4. Hak berpartisipasi/ participation 

rights. 

diratifikasi oleh Pemerintah 

mencakup 

lainnya secara 

setiap upaya 
berlalu, dan 

atau bantuan 
efektif dalam 

hukum yang 
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kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan 

cliskriminasi. 'so Perlindungan Anak 

yang terdapat dalam UU tentang 

Perlindungan Anak merupakan upaya 

untuk menjamin terpenuhinya hak 

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi.te! Konsep 

perlindungan anak dalam UU tentang 

Perlindungan Anak yaitu dengan 

menekankan pada upaya pencegahan 

kekerasan pada anak yang melibatkan 
semua pihakis2, diantaranyanegara, 

Pemerintah, pemerintah 

daerah,keluarga, dan orang tua atau 

wali. Apabila semua pihak telah 

melaksanakan tugasnya masing 

masing terkait penyelenggaraan 

perlindt.ingan anak maka kasus 

kekerasan terhadap anak akan 

berkurang dan akan menciptakan 

perlindungan anak yang kuat. 

Perlindungan khusus bagi anak 

yang menjacli korban kejahatan 

seksual dilakukan melalui upaya, 

pertama, edukasi tentang kesehatan 

reproduksi, nilai agama dan 

kesusilaan; kedua, rehabilitasi sosial; 

ketiga, pendarnpingan psikologis pada 

saat pengobatan sampai pemulihan; 

dan keempat, pemberian perlindungan 

dan pendampingan pada setiap tingkat 

pemeriksaan mulai dari penyidikan, 

penuntutan, sampai dengan 

pemeriksaan di sidang pengadilan-e-. 

Sebagai salah satu negara yang 

meratifikasi KHA, Indonesia juga 

mempunyai kewajiban untuk 

melakukan upaya perlindungan hak 

rscpasal 1 angka 2 Undang-Undang Nornor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

rsrpasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 

isapasal 20 Undang-Undang Tentang 
Perlindungan Anak. 

1s1Pasal 69A Undang-Undang Tentang 
Perlindungan Anak 
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asasi anak.154 Bentuk perlindungan 

tersebut di antaranya dengan: 

a. melakukan pencegahan agar anak 

terhindar dari penculikan, 

penyelundupan, dan penjualan. 

b. melindungi anak dari kehilangan 

keluarga, eksploitasi ekonomi baik 

fisik maupun psikologis, 

prostitusi, segala bentuk 

diskriminasi, dan dalam keadaan 

krisis dan darurat seperti dalam 

pengungsian, konllik bersenjata, 

dan anak yang berkonflik dengan 

hukum. 

c. menjamin hak anak yang menjadi 

korban konflik bersenjata, 

penelantaran, penganiayaan, dan 

ekspoitasi. 

d. dilarang memberikan 

perlakuan/hukuman yang kejam, 

penjatuhan hukuman mati, 

penjara sumur hidup, penahanan 

semena-mena dan perampasan 

kemerdekaan. 

Konsep perlindungan anak yang 

dapat digunakan dalam hal terjad.i 

kasus kekerasan seksual pada anak 

adalah dengan membangun 

mekanisme perlindungan korban 

(anak) yang lebih manusiawi, edukatif, 

dan komprehensif, serta menekankan 

pada aspek pencegahan. Selain itu 

dengan berbasis komunitas, upaya 

perlindungan anak dilakukan dengan 

membangun mekanisme lokal yang 

bertujuan untuk menciptakan 

jaringan dan lingkungan yang protektif 

dapat memperkuat perlindungan 

sistem perlindungan anak nasional.tss 

3. Kekerasan Seksual Pada Anak 

Kekerasan terhadap anak sangat 

beragam bentuknya, dalam Pasal 1 

154Rhona K.M Smith, Christian Ranheim, 
dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, hal. 270. 

1ssHenry Lopulalan, Konsep Perhndungan 
Anak berbasis Masyarakat tekan Kekerasan 
terhadap Anak, 
http: //www.tribunnews.com/nasional /2014 /05 / 21 
/konsep-perlindungan-anak-berbasis-masyarakat 
tekan-kekerasan-terhadap-anak, diakses tanggal 10 

November 2014. 



Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap .... (Meirina Fajarwati) 

angka 15a UU tentang Perlindungan 

Anak mendefinisikan kekerasan 

terhadap anak adalah: 
"Setiap perbuatan terhadap 
anak yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan 
secara fisik, psikis, seksual, 
dan/atau penelantaran, 
termasuk an cam an untuk 
melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan 
hukum." 

Pengertian lebih luas mengenai 
kekerasan terhadap anak dilakukan 
oleh United Nations of Children's Fund 

(UNICEF) yang mendefinisikan 
kekerasan terhadap anak sebagai 
semua bentuk perlakuan salah secara 
fisik dan atau emosional, 
penganiayaan seksual, penelantaran, 
atau eksploitasi secara komersial atau 
la.inn ya yang mengakibatkan 
gangguan nyata ataupun potensial 
terhadap perkembangan, kesehatan, 
dan kelangsungan hidup anak 
ataupun terhadap martabatnya dalam 
konteks hubungan yang bertanggung 
jawab, kepercayaan, a tau 
kekuasaan.P" Dalam definisi UNICEF 
iru, eksploitasi secara komersial 
menjadi salah satu bentuk tindakan 

kekerasan terhadap anak. 
Menurut Suharto sebagaimana 

dikutip Abu Huraerah, kekerasan 
terhadap anak umumnya disebabkan 
oleh faktor internal yang berasal dari 
anak sendiri maupun faktor ekstemal 
yang berasal dari kondisi keluarga dan 

masyarakat, seperti: 157 

a. anak mengalami cacat tubuh, 

retardasi mental, gangguan 
tingkah laku, autisme, anak 
terlalu Jugu, memiliki tempramen 
lemah, ketidaktahuan anak akan 

t.56Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak 
di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bak.ti, 2009, 
hal.141.  

1s1 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap An.ak, 

ha!. 49-50. 

hak-haknya, anak terlalu 
bergantung pada orang dewasa. 

b. kemiskinan keluarga, orang tua 
menganggur, penghasilan tidak 
cukup, banyak anak. 

c. keluarga tunggal atau keluarga 
pecah (broken home), misalnya 
perceraian, ketiadaan ibu untuk 
jangka panjang atau keluarga 
tanpa ayah dan ibu mampu 
memenuhi kebutuhan anak 
secara ekonomi. 

d. keluarga yang belum matang 
secara psikologis, ketidaktahuan 
mendidik anak, harapan orang 
tua yang tidak realistis, anak yang 
tidak diinginkan (unwanted child). 

anak yang lahir di I uar nikah. 

e. penyakit parah atau gangguan 
mental · pada salah satu atau 
kedua orangtua, misalnya tidak 
mampu merawat dan mengasuh 
anak karena gangguan emosional 
dan depresi. 

f. sejarah penelantaran anak. 
Orangtua yang semasa kecilnya 

mengalami perlakuan yang salah 
cenderung memperlakukan salah 

anak-anaknya. 
g. kondisi lingkungan sosial yang 

buruk, permukiman kumuh, 
tergusumya tempat bermain 
anak, sikap acuh tak acuh 
terhadap tindakan eksploitasi, 
pandangan terhadap nilai anak 
yang terlalu rendah, 

meningkatnya faham ekonomi 
upah, lemahnya perangkat 

hukum, tidak adanya mekanisme 
kontrol sosial yang stabil. 

Barker, dalam The Social Work 

Dictionary, sebagaimana dikutip Abu 
Huraerah, mendefinisikan kekerasan 
atau abuse sebagai "improper behavior 

intended to cause phsycal, 

psychological, or financial hann to an 

individual or group" (kekerasan adalah 
perilaku tidak la yak yang 
mengakibatkan kerugian atau bahaya 
secara fisik, psikologis, atau finansial, 
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IS9fbid. 

l60[bid., hal. 47-48 

tSBAbu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, 
ha!. 44. 

atau kematian pada anak. 

Terjadinya kekerasan terjadap 

anak secara fisik umumnya 

dipicu oleh tingkah laku anak 

yang tidak disukai orangtuanya, 

seperti anak nakal atau rewel, 

menangis terus dan min ta jajan, 

b. Psychological abuse (kekerasan 

secara psikis), meliputi 

penghardikan, penyampaian 

kata-kata kasar dan kotor, 

memperlihatkan buku, gambar, 

baik yang dialami individu maupun 
kelompok). isa 

Menurut Richard J. Gelles,dalam 

Encylopedia Article from Encarta, 

sebagaimana dikutip Abu Huraerah, 

mengartikan kekerasan terhadap anak 

atau child abuse sebagai perbuatan 

disengaja yang menimbulkan kerugian 

atau bahaya terhadap anak-anak 

secara fisik maupun emosional. Istilah 

child abuse meliputi berbagai macam 

bentuk tingkah laku, dari tindakan 

ancaman fisik secara langsung oleh 

orang tua atau orang dewasa lainnya 

sampai kepada penelantaran 

kebutuhan-kebutuhan dasar anak.159 

Terry E. Lawson 

mengklasifikasikan kekerasan 

terhadap anak menjadi empat bentuk, 

yaitu: emotional abuse (kekerasan. 

secara emosional}, verbal abuse 

(kekerasan melalui kata-kata), physical 

abuse (kekerasan secara fisik), dan 

sexual abuse (kekerasan secara 

seksual). Sedangkan Suharto 

mengelompokkan kekerasan terhadap 

anak menjadi: 160 

a. Physical abuse (kekerasan secara 

fisik) adalah penyiksaan, 

pemukulan, dan penganiayaan 

terhadap anak, dengan atau 

tanpa menggunakan benda- 

pengertian berbagai Dari 

dan film pornografi pada anak. 

Anak yang mendapatkan 

perilaku ini pada umumnya 

menunjukan gejala perilaku 

maladaftif seperti menarik diri, 

pemalu, menangis jika didekati, 

takut keluar rumah dan takut 

bertemu dengan orang lain. 

c. Sexual abuse (kekerasan secara 

sekual), dapat berupa perlakuan 

pra-kontak seksual antara anak 

dengan orang yang lebih besar 

(melalui kata, seniuhan, gambar 

visual, exhibitionism}, maupun 

perlakuan kontak seksual secara 

langsung antara anak dengan 

orang dewasa (incest, perkosaan, 

eksploitasi seksual). 

d. Social abuse (kekerasan secara 

sosial}, dapat mencakup 

penelantaran anak dan 

eksploitasi anak. Penelantaran 
anak adalah sikap dan 

perlakuan orang tua yang tidak 

memberikan perhatian yang 

layak terhadap proses tumbuh 

kembang anak. Misalnya, anak 

dikucilkan, diasingkan dari 

keluarga, atau tidak diberikan 

pendidikan dan perawatan 

kesehatan yang la yak. 

Sedangkan ekspoitasi anak 

menunjukan pada sikap 

diskriminatif atau perlakuan 
sewenang-wenang terhadap anak 

yang dilakukan keluarga atau 

masyarakat. Misalnya anak 

dipaksa untuk bekerja di pabrik 

pabrik yang membahayakan 

dengan upah rendah dan tanpa 

peralatan yang memadai dan 

anak dipaksa untuk angkat 

senjata. 

tersebut, kekerasan secara seksual 

atau sexual abuse merupakan salah 

satu bentuk kekerasan terhadap anak 

yang diakui ada dan masih sering 

terjadi hingga saat ini. Pada dasarnya, 

yang 

fisik 

benda tertentu, 

menimbulkan Iuka-Iuka 
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kekerasan seksual pada anak 
rnerupakan suatu bentuk perlakuan 

menyimpang yang dilakukan oleh 

seseorang terhadap anak yang masih 

dibawah umur tidak hanya dengan 

cara melakukan persetubuhan, 

pencabulan, atau pelecehan seksual 

secara fisik, tetapi juga melalui kata, 

sentuhan, gambar visual, dan 
exhibitionism yang ditujukan kepada 

anak. Kekerasan seksual tersebut 

menimbulkan dampak yang sangat 

besar bagi kehidupan anak karena 

akan menimbulkan penderitaan 

berkepanjangan baik secara fisik 

maupun psikis. 
Terdapat ciri-ciri umum pada 

anak yang mengalami kekerasan 
seksual, diantaranya: 161 

1) tanda-tanda perilaku: 

a) perubahan mendadak pada 
perilaku, seperti dari bahagia 

ke depresi atau permusuhan, 
dari bersahabat ke isolasi, 

atau dari komunikatif ke 
penuh rahasia. 

b) perilaku ekstrim ,seperti 

perilaku yang secara 

komparatif lebih agresif atau 

pasif dari teman sebayanya 
atau dari perilaku dia 

sebelumnya. 
c) gangguan tidur.seperti takut 

pergi ke tempat tidur, sulit 

tidur atau terjaga dalam 

waktu yang lama, dan mimpi 

buruk. 

d) perilaku regresif, seperti 

kembali pada perilaku awal 
perkembangan anak tersebut, 

seperti ngompol, atau 
menghisap jernpol. 

e) perilaku anti-sosial atau 

nakal, seperti bermain api, 

mengganggu anak lain atau 
binatang, atau tindakan 

tindakan merusak. 

161Abu Huraerah, Kekerasan. Terhadap Anak, 
hal.72-73. 

Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap .... (Meirina Fajarwati) 

I) perilaku menghindar, seperti 
takut akan atau menghindar 

dari orang tertentu (orantua, 

kakak, saudara lain, 

tentangga, pengasuh), lari 

dari rurnah, nakal atau 
membolos. 

g) perilaku selcsual yang tidak 

pantas, seperti masturbasi 

berlebihan, berbahasa atau 
bertingkah porno melebihi 

usianya, perilaku seduktif 

terhadap anak yang lebih 

rnuda, menggambar porno. 

h) penyalahgunaan NAPZA, 

seperti alkohol atau obat 

terlarang khususnya pada 
anak remaja. 

i) bentuk-bentuk perlakuan 

salah terhadap diri sendiri 

(sell abuse), seperti merusak 
diri sendiri, gangguan rnaan, 

berpartisipasi dalam kegiatan 

kegiatan beresiko tinggi, 

percobaan atau melakukan 

bunuh diri. 

2) tanda-tanda kognisi: 
a) tidak 

berkonsentrasi,sepertisering 

melamun dan menghayal, 

fokus perhatian 

singkat/ terpecah. 

b) minat sekolah memudar, 

seperti menurunnya 

perhatian terhadap pekerjaan 
sekolah dibandingkan dengan 

sebelumnya. 

c) respons atau reaksi 
berlebihan, khususnya 

terhadap gerakan tiba-tiba 

dan terhadap orang lain 
dalam jarak dekat. 

3) tanda-tanda sosial-ernosional: 

a) rendahnya kepercayaan diri, 

seperti perasaan tidak 
berharga 

b) menarik diri, seperti, 

mengisolasi diri dari teman, 

lari kedalam khayalan atau ke 
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bentuk-bentuk lain yang tidak 

berhubungan. 

c) depresi tanpa penyebab jelas, 
perasaan tanpa harapan dan 

ketidakberdayaan, pikiran 

dan pernyataan-pernyataan 

ingin bunuh diri. 

d) ketakutan berlebihan, seperti, 

kecemasan, hilang 

kepercayaan terhadap orang 

lain. 
e] keterbatasan perasaan, 

seperti, tidak dapat 
mencintai, tidak riang seperti 

sebelumnya a tau 

sebagaimana dialami oleh 

teman sebayanya. 
4) tanda-tanda fisik 

a) perasaan saki t yang tidak 
jelas, seperti, mengeluh sakit 

kepala, sakit perut, 

tenggorokan tanpa penyebab 

yang jelas, menurunnya berat 
badan secara drastis, tidak 

ada kenaikan berat badan 
secara mernadai, muntah 

muntah. 
b) Iuka-Iuka pada alat kelamin 

atau mengidap penyakit 

kelamin, seperti, pada vagina, 

penis atau anus yang ditandai 

dengan pendarahan, lecet, 
nyeri atau gatal-gatal di 
seputar alat kelamin. 

c) hamil. 
Kekerasan seksual yang terjadi 

pada anak menimbulkan dampak yang 
sangat serius bagi pertumbuhan anak 

dan dapat mengganggu perkembangan 
anak di masa depan. Yayasan 
Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), 

sebagaimana dikutip Abu Huraerah, 
menyimpulkan bahwa kekerasan 

dapat menyebabkan anak kehilangan 

hal-hal yang paling mendasar dalam 

kehidupannya dan pada gilirannya 

berdampak sangat serius pada 

memenuhi keinginan 

(parental extensionaij 

orangtuanya 
mereka tidak 

Efek tindakan kekerasan pada 
anak dapat diklasifikasi menjadi 

beberapa kategori diantaranya anak 

sebagai korban yang menjadi negatif 
dan agresif serta mudah frustasi, anak 
sebagai korban yang menjadi sangat 

pasif dan apatis, anak sebagai korban 

yang tidak mempunyai kepribadian 

sendiri dalam arti apa yang dilakukan 
sepanjang hidupnya hanyalah 

mampu menghargai dirinya sendiri 

( chronically low self-esteem), ada pula 

anak sebagai korban yang sulit 
menjalin relasi dengan individu lain.163 

Dari srsi pelaku kekerasan 

seksual pada anak, faktor yang 
menyebabkan seseorang melakukan 

kekerasan seksual, antara lain karena 
perilaku seksual yang menyimpang, 

pelaku menderita penyimpangan 

seksual (pedofilia), pelaku menderita 

psikopat sehingga sulit disembuhkan, 
atau pelaku sedang melakukan ritual 

kehidupan anak di kemudian hari, 
antara lain: 162 

a. cacat tubuh permanen; 

b. kegagalan belajar; 

c. gangguan emosional bahkan 

dapat menjurus pada gangguan 

kepribadian; 

d. konsep diri yang buruk dan 

ketidakmampuan untuk 

mempercayai atau mencintai 

orang lain; 

e. pas if dan menarik diri dari 

lingkungan, takut membina 

hubungan baru dengan orang 

lain; 

f. agresif dan kadang-kadang 

melakukan tindakan kriminal; 

g. menjadi penganiaya ketika 
dewasa; 

h. menggunakan obat-obatan atau 

alkohol; atau 

i. kematian. 
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H'i2Jbid.hal. 55-56. 

163Jbid.hal. 56-57. 



ilmu hitam dengan syarat harus 

melakukan hubungan seks dengan 

anak dibawah umur.t= Selain faktor 

tersebut,adanya trauma di masa lalu 

dan balas dendam juga dapat menjadi 

penyebab pelaku melakukan 

kekerasan seksual pada anak.i= 

4. Sanksi Pidana dan Pemberatan 

Pidana 

Pidana berasal dari kata straf 

yang bermakna sebagai suatu 

penderitaan yang sengaja dikenakan 

atau dijatuhkan kepada seseorang 

yang telah terbukti bersalah 

melakukan suatu tindak pidana. Andi 

Hamzah 100 membedakan istilah 

hukuman dengan pidana atau straf 

Istilah hukuman adalah istilah umum 

yang dipergunakan untuk semua jenis 

sanksi baik ranah hukum perdata, 

administratif, disiplin, atau pidana. 

Sedangkan istilah pidana diartikan 

secara sempit yaitu sanksi yang 

berkaitan dengan hukum pidana. 

Hukum pidana menentukan sanksi 

terhadap setiap pelanggaran hukum 

yang dilakukan. Sanksi pada 

prinsipnya merupakan penambahan 

penderitaan yang diberikan dengan 

sengaja kepada pelaku. 

Pendapat lain dikemukakan 

Satochid Kartanegara yang 

menyamakan konsep hukuman 

dengan pidana. Menurut pendapatnya, 

hukuman (pidana) bersifat siksaan 

Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap .... (Meirina Fajarwati) 

atau penderitaan, yang oleh undang 

undang hukum pidana diberikan 

kepada seseorang yang melanggar 

sesuatu norma yang ditentukan oleh 

undang-undang hukum pidana, dan 

siksaan atau penderitaan itu dengan 

keputusan hakim dijatuhkan terhadap 

diri orang yang dipersalahkan itu. >67 

H.L. Packer, dalam bukunya 

"The Limits of Criminal Sanction", 

menyimpulkan sanksi pidana sebagai 

berikut168: 

a. Sanksi pidana sangatlah 

diperlukan; k:ita tidak dapat 

hidup, sekarang rnaupun di 

masa yang akan datang, tanpa 

pidana. (The criminal sanction is 

indispensable; we could not, 

now or in the foreseeable future, 

get along without it); 

b. Sanksi pidana merupakan alat 

atau sarana terbaik yang 

tersedia, yang k:ita miliki untuk 

menghadapi kejahatan 

kejahatan atau bahaya besar 

dan segera serta untuk 

menghadapi ancaman 

ancaman dari bahaya. (The 

criminal sanction is the best 

available device we have for 

dealing with gross and 

immediate harms and threats of 

hann); 

c. Sanksi pidana suatu ketika 

merupakan 'penjamin yang 

utama/ terbaik dan suatu 

ketika merupakan 'pengancam 

yang utama' dari kebebasan 

manusia. la merupakan 

penjamin apabila digunakan 

secara hemat-cermat dan 

164�avit Setyawan, Indonesia Darurat 

Kejahatan Seksual Anak, 
http://www.kpai.go.id/ berita /indopesia-darurat- 
kejahatan-seksual-anak/, diakeea tanggal 15 
September 2014. 

u,scaroline Damanik, Emon Alami Kekerasan 
seksua.l Pertama Kali oleh Temannya Saat SMP, 
http://rcgionaJ.kompas.com/read /2014 /05 /09 I 130 
5095 /Emon .Alami.Kekerasan,Seksual .Pertama. Kali. 
Oleh.Tcmannya.Saat.SMP, diakses tanggal 17 
September 2014. 

1b6Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, 
Jakarta:Rineka Cipta, 2010, haL 27. 

secara manusiawi; ia 

merupakan pengancam, 

apabila digunakan secara 

161usu Press, Sistem Pidana di dalam KUHP 
dan Pengaturannya Menu rut RUU 
KUHP.http://usupress.usu.ac.id I files/ SISTEMo/o2QP 
JDANA0/o20DJO/o20DALAMo/o2QKUHPo/o20DAN%20PEN 
GATlfRANNYA0lo20MENURUTo/o20RUU°/o20KUHP fin 
al babo/0201.pdf, diakses tanggal 23 November 2014. 

168Jbid. 
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sembarangan dan secara 
paksa. ( The criminal sanction is 

at once prime guarantor and 

prime threatener of human 
freedom. Used providently and 

humanely, it is guarantor; used 

indiscriminately and coercively, 

it is threatener). 

Pemidanaan merupakan suatu 
proses atau cara untuk menjatuhkan 
hukuman atau sanksi pidana terhadap 
orang yang telah melakukan tindak 
kejahatan (rechtsdelict) maupun 
pelanggaran (wetsdelict).169 Ada tiga 

golongan teori untuk membenarkan 
penjatuhan pidana: 

1. Teori absolut atau teori 
pembalasan ( vergeldings theorien) 

Teori pembalasan mengatakan 
bahwa pidana tidaklah bertujuan 
untuk yang praktis, seperti 
memperbaiki penjahat. Kejahatan 
itu sendirilah yang mengandung 
unsur-unsur untuk 

dijatuhkannya pidana. Pidana 
secara mutlak ada, karena 

dilakukan suatu kejahatan. 
Tidaklah perlu untuk memikirkan 
manfaat menjatuhkan pidana itu. 
Setiap kejahatan hams berakibat 
dijatuhkan pidana kepada 
pelanggar. Oleh karena itu maka 
teori ini disebut teori absolute. 
Pidana merupakan tun tu tan 
mutlak, bukan hanya sesuatu 
yang perlu dijatuhkan tetapi 
menjadi keharusan.!"? 

2. Teori tujuan (doeltheorien) 

Teori ini mencari dasar hukum 
pidana dalam menyelenggarakan 
tertib masyarakat dan akibatnya 
yaitu tujuan untuk prevensi 
terjadinya kejahatan. Prevensi 
dibedakan menjadi dua yaitu 
prevensi umum dan prevensi 

l69Jbid. 

t70Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, 

hal.31. 
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khusus.s"! Prevensi umum 

bertujuan sebagai pencegahan 
yang ditujukan kepada khalayak 
ramai/kepada semua orang agar 

supaya tidak melakukan 
pelanggaran terhadap ketertiban 
masyarakat. Menurut Vos bentuk 
teori prevensi umum yang paling 
lama berwujud pidana yang 
mengandung sifat 
menjerakan/menakutkan dengan 
pelaksanaannya didepan umum 
yang mengharapkan suggestieve 

terhadap anggota masyarakat 
lainnya agar tidak berani 
melakukan kejahatan lagi. 
Sedangkan prevensi khusus 
mempunyai tujuan agar pidana 
itu mencegah si penjahat 
mengulangi lagi kejahatannya. 
Menurut Van Hamel, bahwa 
tujuan pidana di samping 
mempertahankan ketertiban 
masyarakat (teori tujuan). juga 
mempunyai tujuan kombinasi 
untuk menakutkan (afschrikking), 
memperbaiki (verbetering) dan 
untuk kejahatan tertentu hams 

membinasakan 
( ans hhadellijkmalcing). 112 

3. Teori gabungan 
( vereningingstheorien) 
Teori ini mengatakan bahwa 
pidana hendaknya didasarkan 

atas tujuan unsur-unsur 

pembalasan dan mempertahankan 
ketertiban masyarakat, yang 
diterapkan secara kombinasi 

dengan menitikberatkan pada 
salah satu unsurnya tanpa 
menghilangkan unsur yang lain, 

maupun pada semua unsur yang 
ada.173 

Herbert L. Packer menyatakan 

ada dua pandangan konseptual terkait 

171 Ibid, hal.34 

112aambang Poemomo, Asas-Asas Hukum 

Pi.dana, Yogyakarta; Ghalia Indonesia, 1992, ha1 29- 
30, 

173Ibid, hal 31 .  
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pertanggungjawaban perbuatan 
(zurechnung) 11•, suatu perbuatan 

tertentu tidak selalu akan 

mengakibatkan kondisi atau keadaan 

tertentu, tergantung pada hal-hal yang 

mempengaruhi seseorang melakukan 
perbuatan tersebut. Oleh karena 

pemidanaan atau penjatuhan 

hukuman hanya dapat dijatuhkan 

sebatas apa yang 

dipertanggungjawabkan terhadap 
perbuatan tersebut, maka 
dimungkinkan dijatuhkan pemberatan 

atau peringanan pemidanaan terhadap 

pelaku. 
Pada dasarnya konsep 

pemberatan pem.idanaan juga diatur 

dalam Undang-Undang Nomor l tahun 
1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 52 

dan Pasal 52a. Namun pemberatan 
hanya dijatuhkan kepada pelaku yang 

berstatus sebagai seorang pejabat!?? 

dan kepada pelaku yang 

menyalahgunakan bend era 
kebangsaan Republik Indonesia untuk 
melakukan kejahatani?e, yaitu 

pidananya ditambah sepertiga. 

Dalam perkembangannya konsep 
KUHP terse but memang telah 

diakomodasi dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 

Namun jenis pelaku yang dapat 

dijatuhi pemberatan pidana dalam 

KUHP masih sangat terbatas, padahal 
jenis kejahatan yang terkait dengan 

penyalahgunaan kewenangan semakin 

beragam dan jumlahnya meningkat. 

116Ibid., hal. 38. 
'"l'asol 52 Undmlg. Und11ng Nomor ! t\\hwl 

(946 w,u,ng 1"'ra1umn Hukum Pidarul borlmnyJ 
•eitrunnna IICOt'U.ng pcja.Uo.t p�yn ka.t'cnn 
mclillruk.Rn perbuamn p1don.a.

1 
mclanggur auatu 

lu!waj;ban khU0\1' drui )$0"1llnnyR !.l1ru.l pada wa.i<J;u 

rncla.kuknn perbuatnn pidann me.t.Ullkai ukuB.JMII,. 
1<,:scmpo.tan eseo ... nmn y,mg d.11.><,rikan l<op,'ldanyn 
kurena jabO.Ullln)'•, pldnnanyo dapat dltrunbah 
eeperugu, 

17'1'Pasa) 5-2a Und:uig�Und.ar1g Nomor 1 rahun 
1946 lentung �mturn.n I lu\runi ?idan..a bcrbuoy\ 
·a11mruin11 pad,, waktu melmrultan krjal10Wt, 
digillmknn beodcrn k.cbanptitan R.cpublik lndnnea1�. 
pldana untuk kejnhatnn tersebut dnpo.t.alta:mbah 
epcrtig:, (l..N 1%!1 127) 
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17�USU Press, Sistem Pidana di dalam KUHP 
dan Pengaturannya Menurut RUU 
KU1/P,btlD://U54PJ:®:S,lJ:!ll.flS ld/filg/SISTE�fi\20P 
IDANA%WDl%2QPAIAM'li,2QKUHP%20ITAN%20PEN 
GAT\JRAN NYA%2QMEN IJRU1%'20RUU%20KlJHP fin 
aJ bgh%20j pdf. dJnl<oc,, IDflgg,,.123 November 20M. 

"'Mnn" Fruida lndrati, flmu l'orundang 
Undw19arL' Jcnfs, Fwu]!ii. da,i Mafl:ri MUAtan, 
YoitYn.knrt.r>: Kl.\nl,rln,., 2007, ha.\. 3 ! . 

undangan, norma hukurn, termasuk 

norma yang mengatur pem.idanaan, 
dirumuskan dalam bentuk norma 

hukum berpasangan yang terdiri dari 
norma hukum primer dan norma 
hukurn sekunder.rrs Norma hukum 

sekunder, sebagai pedoman bagi para 

penegak hukum untuk bertindak 

apabila norma hukum primer tidak 

dipatuhi, mengandung sanksi pidana 

bagi seseorang yang tidak memenuhi 

suatu ketentuan dalam norma hukum 

primer. 
Pemidanaan kepada pelaku 

dapat digambarkan sebagai hubungan 

tujuan pemidanaan yang masing 
masing mempunyai implikasi moral 
yang berbeda satu sama lain, yakni;174 
a. Pandangan retributif (retributive 

view) 

Pandangan retributif 
mengandaikan pemidanaan 

sebagai ganjaran negatif terhadap 
perilaku menyimpang yang 

dilakukan oleh warga masyarakat 

sehingga pandangan ini melihat 
pemindanaan hanya sebagai 
pembalasan terhadap kesalahan 

yang dilakukan atas dasar 
tanggung jawab moralnya masing 
masing. Pandangan ini dikatakan 

bersifat melihat ke belakang 
(backward-looking). 

b. Pandangan utilitarian (utilitarian 

viei,,j 
Pandangan untilitarian melihat 
pemidanaan dari segi manfaat 
atau kegunaannya dimana yang 

dilihat adalah situasi atau 
keadaan yang ingin dihasilkan 

dengan dijatuhkannya pidana itu. 
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B. Sanksi Pidana Terhadap 

Kekerasan Seksual Pada Anak 

Sebagai Bentuk Perlindungan 

Anak 

Salah satunya adalah kasus kekerasan 

seksual pada anak yang kerap kali 

dilakukan oleh pelaku yang 
mempunyai hubungan tertentu atau 
kewenangan tertentu terhadap korban. 

dari mulai pemeriksaan 
penyidikan, penuntutan, sampai 
dengan pemeriksaan di sidang 

pengadilan. 
Perubahan substantif lainnya 

dari UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak terdapat 
dalam Pasal 80, Pasal 81,  dan Pasal 
82 sebagai materi muatan dalam bab 
ketentuan pidana. Pemberatan 
pemidanaan dalam UU tentang 
Perlindungan Anak ini sejalan dengan 
teori tujuan ( doeltheorien) 

sebagaimana diuraikan diatas yang 
menguraikan pemberatan pidana 
terhadap pelaku kekerasan seksual 
pada anak pada hakikatnya dilakukan 
untuk mencegah terjadinya kejahatan 
(ne peccetun dengan memberikan 
ancaman pidana yang lebih berat 
untuk menakut-nakuti calon penjahat 
yang bersangkutan atau untuk 

perlindungan dari tindak kekerasan 
fisik, psikis, kejahatan seksual dan 

kejahatan lainnya yang dilakukan oleh 
pendidik, tenaga kependidikan, 
sesama peserta didik, dan/atau pihak 
lain. Hal ini diakomodasi dalam Pasal 
59 huruf j yang mengatur bahwa anak 

korban kejahatan seksual berhak 
mendapatkan perlindungan khusus.179 

Sedangkan bentuk perlindungan 

khusus yang diberikan kepada anak 
korban kejahatan seksual dilakukan 

melalui upaya: 
a. edukasi tentang kesehatan 

reproduksi, nilai agama, dan nilai 

kesusilaan; 

b. rehabilitasi sosial; 
c. pendampingan psikososial pada 

saat pengobatan sampai 

pemulihan; dan 
d. pemberian perlindungan dan 

pendampingan pada setiap tingkat 

»spasal 1 angka 15 UU tentang Perlindungan 

Anak menyatakan bahwa "Perlindungan khusus 
adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima 
oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk 
mendapatkan jaminan rasa aman terhadap 
ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam 
tumbuh kembangnya". 

Pidana 

Seksual 

ten tang 

1. Pengaturan Sanksi 

Terhadap Kekerasan 

pada Anak Dalam UU 

Perlindungan Anak 

Alasan mendasar yang 
mendorong dan melatarbelakangi 
perubahan terhadap UU Nomor 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak adalah ancaman sanksi pidana 
bagi pelaku kekerasan seksual pada 
anak yang masih rendah, sehingga 
pidana yang dijatuhkan terhadap 
pelaku kurang memberikan rasa 
keadilan bagi korban. Hal ini 
mendorong pembentuk undang 
undang untuk merevisi beberapa 
ketentuan dalam UU tersebut agar 
tujuan utama UU untuk memberikan 
perlindungan sepenuhnya, khususnya 
kepada korban kekerasan seksual, 
tercapai secara optimal. 

Salah satu ketentuan yang 
diubah diantaranya Pasal 9 ayat (la) 
UU tentang Ferlindungan Anak yang 
mengatur bahwa setiap anak berhak 
mendapatkan perlindungan di satuan 
pendidikan dari kejahatan seksual dan 
kekerasan yang dilakukan oleh 
pendidik, tenaga kependidikan, 
sesama peserta didik, dan/ atau pihak 
lain. Lebih lanjut secara tegas Pasal 15 
huruf f UU tentang Perlindungan Anak 
mengatur bahwa setiap anak berhak 
untuk memperoleh perlindungan dari 
kejahatan seksual. 

Berdasarkan ketentuan dalam 

Pasal 9 ayat ( la) dan Pasal 15 huruf f 

UU tentang Perlindungan Anak 
tersebut, anak di dalam lingkungan 
satuan pendidikan wajib mendapat 
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prevensi umum, serta memberikan 

efek jera bagi pelaku. Melalui 

pemberatan terse but diharapkan 
siapapun tidak akan berpikir bahkan 

takut untuk melakukan kekerasan 

seksual pada anak. 

Berikut tabel perbandingan 

pengaturan sanksi pidana terhadap 

pelaku kekerasan seksual pada anak 

dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dan UU 

tentang Perlindungan Anak: 

Materi UUNomor23 UU No. 35 Tahun 

Tahun 2002 2014 (UU tentang 

tentang Perllndw,ga,, 

PerlindUDp.D Anak) 

Anak 

Pua!BO 

Paaal 80 ayat Pua! 80 ayat (11 

(11 

Pelaku Seti.op orang Idem. 

Unsur Melakulcan Menempatlcan, 

pidana kekejaman, membia.rkan, 

kekerasan atau mclakukan, 

an cam an menyuruh 

kekerasan, atau melakukan, atau 

pengaruayaan turut serta 

terhada.p anak melakukan 

kekerasan 

terhadap anak. 

Sanksi Pidana pcnjara Idem. 

pidana paling lama 3 

(tiga) tahun 6 
(enam) bulan 

dan/atau denda 

paling ban yak 

Rp72.000.000,0 

0 (tujuh puluh 

dua juta rupiah) 

Paaal 80 ayat Pua! 80 ayat (2) 

(2) 

Penambah Jlka Idem. 

an unsur mengakibatkan 

pidana Iuka berat 

Sanksi Pidana Penjara Idem. 

pidana paling lama 5 
(lima) tahun 

dan/ atau denda 

paling ban yak 

Rp. 

100.000.000,00 

(seratus juta 

rupiah) 

Pual 80 ayat Pual 80 ayat (3) 

13) 

Penambah Jika Idem. 

an unsur mcngakibatkan 
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pidana mati 

Sanksi Pidana penjara Pid.ana penjara 

pidana paling lama 10 paling lama 15 

(sepuluh) tahun (lirn belas) tahun 

dan/ a tau dcnda dan/atau denda 

paling ban yak paling ban yak 

Rp. Rp.3.000.000.000, 

200.000.000,00 00 (tiga miliar 

(dua ratus juta rupiah) 

rupiah) 

Pual 80 ayat Pua! 80 ayat (4) 
(4) 

Pelaku Orang tua Idem. 

Sanksi Pidananya Idem. 

pidana ditambah 

sepertiga 

Pual 81 

Pual 81 ayat Pua! 81 ayat (1) 
(1) 

Pclaku Sctiap orang Idem. 

Unsur melakukan Idem. 

pidana kekcmsan a tau 

an cam an 

kekcrasan 

memaksa anak 

melakukan 

persetubuhan 

denga..nnya atau 

dengan orang 
lain. 

Sanksi Pidana penjara Pkhlnn penja.ra 
pidana paling lama 15 paling singkat 5 

[hma belas) (lima) tahun dan 
tahun dan paling lama 15 
paling singkat 3 (lirna belas) tahun 

(tiga) tahun dan dan denda paling 

denda paling ban yak 

ban yak Rp5.000.000.000, 

Rp300.000.000, 00 (lima miliar 
00 (tiga ratua rupiah). 
juta rupiah). 

Paaal 81 ayat Paoal 81 ayat (2) 
(2) 

Unsur dengan sengaja Idem. 

pidana mclakukan tipu 

muslihat, 

scrangkaian 

kebohcngan, 

atau membujuk 

anak 

mclakukan 

persetubuhan 

dcngannya atau 

dengan orang 

lain. 

Sanksi Pidana penjara Pidana penjara 

pidana paling lama !5 paling singkat 5 
(lima be las) (lima) tahun dan 

tahun dan paling lama 15 
paling singka.t 3 (lima belas) tahun 

(tiga) tahun dan dan denda paling 

denda paling ban yak 
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ban yak Rp5.000.000.000, 

Rp300.000.000, 00 {lima miliar 

00 (tiga ratus rupiab). 
juta rupiab). 

Tidak ad.a Pasal Bl ayat (31 

Pelaku orang tua, wali, 

pengasuh anak, 

pend.idik, a tau 

tenaga 

kependidikan. 

Sankei pidananya 

pidana ditambab 1/3 
(sepertiga) dari 
an cam an pidana 

yang dijatuhkan. 

Pasal 82 

Pual82 Pasal 82 ayat (11 

Pelaku Setiap orang Idem. 

Unsur Melakukan Idem. 

pidana kekerasan a tau 

ancaman 

kekerasan, 

memaksa, 

melakukan tipu 

muslihat, 

serangkaian 

kebohongan, 

atau membujuk 

anak untuk 

melakukan atau 

membiarkan 

dilakukan 

perbuatan 

cabul 

Sanksi pidana penjara Pidana penjara 

pidana paling lama 15 paling singkat 5 

(lima belas) (lima) tabun dan 

tabun dan paling lama 15 

paling singkat 3 (lima belas) ta.hun 

(tiga) tabun dan dan denda paling 

denda paling ban yak 

ban yak Rp5.000.000.000, 

Rp300.000.000, 00 (lima miliar 

00 (tiga ratus rupiab). 

juta rnpiah) dan 

paling sedlkit 

Rp.60.000.000, 

00 (enam puluh 

juta rupiab) 

Tidak ada Paaal 82 ayat (21 

Pelaku Orang tua, Wah, 

pengasuh Anak, 

pendidik, a tau 

tenaga 

kependidikan 

Sanksi Pidananya 

pidana dttambab 1/3 
(sepertiga) 

terhadap pelaku kekerasan seksual 

pada anak dalam ketentuan Pasal 80 

ayat (3), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), 

serta Pasal 82 ayat (1) UU tentang 

Perlindungan Anak berupa perubahan 

ancaman sanksi pidana penjara 

maupun besaran denda. Jika kasus 

kekerasan seksual pada anak 

dilakukan oleh pelaku yang berstatus 

sebagai orangtua, wali, pengasuh 

anak, pendidik, atau tenaga pendidik 

dari korban maka sesuai dengan Pasal 

81 ayat (3) dan Pasal 82 ayat (2) 

hukuman atau pidananya ditambah 

1 / 3 ( sepertiga). 

Dengan adanya perubahan 

beberapa pasal dalam UU tentang 

Perlindungan Anak tersebut, konsep 

pemberatan pemidanaan dalam UU 

ten tang Perlindungan Anak 

mengandung karakteristik khusus dan 

berbeda dari ketentuan pemberatan 

pengenaan pidana sebagaimana diatur 

dalam Pasal 52 dan Pasal 52a KUHP. 

Pertama, konsep pemberatan 

pemidanaan dalam KUHP diartikari 

dengan penambahan sepertiga dari 
ancaman sanksi pidana pokok1•0 

sedangkan UU tentang Perlindungan 

Anak mengatur konsep pemberatan 

yang lebih luas tidak hanya dengan 

menambah 1/3 (sepertiga) dari 

ancaman sanksi pidana pokok tetapi 

juga menentukan pidana penjara 

minimal dan denda yang lebih tinggi. 

Kedua, dari subyek atau pelaku, 

KUHP hanya menjatuhkan pemberatan 

pemidanaan kepada pejabat tertentu 

atau kepada orang tertentu yang 

melakukan kejahatan dengan 

menggunakan bendera kebangsaan 

Republik Indonesia, sedangkan UU 

ten tang Perlindungan Anak 

menjatuhkan pemberatan pemidanaan 

kepada subyek atau pelaku yang lebih 

luas, baik itu setiap orang (yang 

Dari 

bahwa 
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1eopasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 
1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 
mengkJasifikasikan pidana pokok cliantaranya 
pidana penjara, kwungan, dan denda. 

tabel tersebut terlihat 



mungkin sebagai pejabat atau bukan 

pejabat), orang tua, wali, pengasuh 

anak, pendidik, a tau tenaga 
kependidikan. 

Menurut Ketua Komnas 

Perlindungan Anak, Arist Merdeka 

Sirait, kasus kekerasan justru terjadi 
di lingkungan terdekat anak, seperti di 

lingkungan rumah tangga, sekolah, 

lembaga pendidikan, dan lingkungan 

sosial anak. Pelakunya pun 
merupakan orang-orang terdekat anak 

mulai dari orang tua, ayah atau ibu 

tiri, bahkan guru. Dengan banyaknya 

jumlah kasus mi, Komnas 

Perlindungan Anak mendesak setiap 
keluarga agar menciptakan lingkungan 
yang ramah anak di sekitar rumah 
maupun di dalam keluarga. iai 

Manajer Program Lembaga 

Bantuan Hukum Anak Provinsi Aceh, 

Rudi Bastian, mengatakan bahwa dari 
sekian kasus kekerasan seksual 

terhadap anak, pelakunya banyak 
melibatkan orang-orang terdekat 

dalam lingkungan si anak yang 

seharusnya menjadi pelindung, seperti 
orangtua, parnan, guru, dan 

masyarakat di sekitaran tempat tinggal 

si anak. Menurutnya, kekerasan 

seksual anak merupakan tindakan 
kejahatan terhadap kemanusiaan yang 

dapat merampas masa depan anak 
dan merusak kehidupan korban. ••2 

2. Penerapan Sank.si Pidana 

Terhadap Beberapa Kasus 

Kelr.eraaan Sek.sual Pada Anak. 

Jumlah kasus kekerasan 

terhadap anak setiap tahunnya 

mengalami peningkatan, hal ini dapat 

1a1Aditia Noviansyah, Kekerasan Seksual 

Dominasi Kasus Kekerasan Anak, 

http://www.tempo.co/read/news/2012/ 12/2 l ( 173 
449691 /Kekerasan-Seksual-Dominasi-Kasus 
Kekerasan-Anak, diakses tanggaJ l 7Septcmber 
2014. 

1s2sa1ma Mardira, 149 Kasus Kekerasan 

Seksual Dialami Anak-Anak Aceh, 

http://ncws.okezone.com/read/2014/ l 1 /24 /340 I 1 
06974 1 / 149-kasus-kekerasan-seksual-dialarni 
anak-anak-aceh, diakses tanggal l 7September 
2014, 
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dilihat dari data yang didapat dari 

KPAI yaitu pada tahun 2011 terdapat 
261 kasus sedangkan tahun 2012 

terdapat 426 kasus. Kasus kekerasan 

terhadap anak tertinggi terjadi pada 

tahun 2013 sebanyak 1.615 kasus. 

Pada tahun 2014 terdapat 622 laporan 

kasus kekerasan terhadap anak. 

Kasus kejahatan terhadap anak 
tersebut terdiri dari kekerasan fisik, 

kekerasan psikis, dan kekerasan 

seksual. Kasus kekerasan fisik 

terhadap anak sejak Januari hingga 
April 2014 sebanyak 94 kasus, 

kekerasan psikis sebanyak 12 kasus 

dan kekerasan seksual sebanyak 459 
kasus.183 

Salah satu kasus kekerasan 

seksual pada anak yang terungkap 

pada tahun 2014 yaitu kasus 
kekerasan seksual di JIS. Kasus ini 

terungkap pada akhir bulan Maret 
20 14 setelah salah satu orang tua 

siswa melaporkan kasus ini ke 

Kepolisian Daerah Metro Jaya. 
Berdasarkan penyidikan pihak 

kepolisian kekerasan seksual tersebut 
diduga dilakukan oleh tenaga pendidik 

dan beberapa orang petugas 

kebersihan di JIS. 

Dalam kasus ini para tersangka 
dijerat dengan Pasal 80 dan Pasal 82 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 

Dalam kedua pasal tersebut pelaku 

tindak pidana dirumuskan dengan 

frasa "setiap orang" yang berarti 
semua orang yang melakukan 

kekerasan pada anak dapat dikenakan 

ancaman sanksi yang sama, kecuali 

jika pelakunya merupakan orang tua 

korban maka pidananya ditambah 

sepertiga {Pasal 80 ayat (4)), sehingga 
besar kemungkinan para pelaku akan 

mendapat hukuman yang sangat 

iaJOavit Setyawan, KPAI: 2014 Ada 622 
Kasus Kekerasan Anak, 
http://www.kpai.go.id/berita/kpai-20 l 4-ada-622- 
kasus-kekerasan-anak/, diakses tanggal 15 
September 2014. 
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ringan dan kurang memenuhi rasa 

keadilan bagi korban. 

Kasus lain adalah kekerasan 

seksual yang terjadi di Sukabumi yang 

dilakukan oleh Andri Sobari alias 

Emon, dengan jumlah korban 

mencapai 118 anak. Sementara itu 

dalam buku catatan Emon yang sudah 

diamankan pihak kepolisian terdapat 

120 nama anak yang dicatat oleh 

Emon. Nama anak yang tercatat 

hampir 70 persen sama dengan 

korban yang sudah melapor ke 

kepolisian, diantaranya 18 anak 

disodomi, 33 anak dicabuli dengan 

cara menggesekkan kemaluan, 10 

anak dirayu untuk melakukan sodomi, 

dan 1 orang dipukul karena tidak mau 

disodomi. '84 Emon dijerat dengan 

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak juncto Pasal 292 dan Pasal 64 

KUHP. Perbuatan yang dilakukan 

Emon terhadap anak di sekitar 

wilayah rumahnya terjadi karena 

hasrat seksual Emon yang 

menyimpang dan juga karena adanya 

kesempatan untuk melakukan 

pelecehan seksual terhadap 

korbannya. Adanya kesempatan untuk 

melakukan kekerasan seksual 

membuat Emon melakukan perbuatan 

tersebut berulang-ulang. 

Dalam kasus ini, Emon sebagai 

pelaku melakukan perbuatannya 

secara berulang-ulang karena adanya 

kesempatan untuk melakukan 

perbuatan tersebut berkali-kali 

sehingga perlu dilakukan pemberatan 

sanksi pidana agar pelaku jera dan 

tidak akan mengulangi perbuatannya. 

Kenaikan jumlah kasus 

kekerasan seksual pada anak serta 

adanya kasus JIS dan Emon menjadi 

sinyal masih rendahnya sanksi pidana 

1s4Qlori K. Wadrianto, Penyidikan Emon 
Rampung Berkas Dilimpahkan ke Kejaksaan, 
http:/ /regional.kompas.com/rcad/2014 /05/22 / 100 
8180 / Pcnyidikan. Emon.Rarnpung.Berkas.Dilimpahk 
an.kc.Kejaksaan, diakscs tanggal 17 September 
2014. 
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yang dikenakan bagi pelaku kejahatan 

seksual terhadap anak. Ancaman 

pidana tersebut ternyata belum 

mampu memberikan efek jera bagi 

pelaku, peluang pelaku untuk 

mengulangi tindakannya untuk 

melakukan kekerasan seksual pada 

anak sangat tinggi, apalagi yang 

berada dibawah pengasuhan atau 

pengawasannya. Sekali pelaku 

melakukan tindak pidana jika ada 

kesempatan cenderung akan 

mengulangi lagi perbuatannya. 

Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 82 

ayat (2) UU tentang Perlindungan 

Anak telah memperluas subyek pelaku 

yang diperberat pidananya dengan 

menambah 1 / 3 dari ancaman pidana 

tidak hanya untuk orang tua, tetapi 

juga terhadap pelaku yang 

berkedudukan sebagai wali, pengasuh 

anak, pendidik, a tau tenaga 

kependidikan. 

Perubahan mendasar yang telah 

dilakukan dalam Pasal 81 dan Pasal 

82 UU tentang Perlindungan Anak 

berupa pemberatan hukuman bagi 

pelaku kekerasan seksual pada anak 

sangat tepat, meskipun dalam UU 

tersebut masih belum sekaligus 

mengatur pemberatan pemidanaan di 

dalam Pasal 80 sebagai bagian dari 

bentuk pengenaan sanksi terhadap 

kekerasan seksual pada anak, baik 

jumlah pidananya maupun menambah 

sepertiga dari ancaman pidana jika 

pelaku merupakan orang tua, wali, 

pengasuh anak, pendidik, atau tenaga 

kependidikan. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya perlindungan pada 

anak sehingga dapat memberikan efek 

jera bagi pelaku dan dapat 

mengurangi jumlah kasus kekerasan 

seksual pada anak. 

III. Penutup 
A. Simpulan 

Anak sebagai korban dalam 

kasus kekerasan seksual, menderita 

kerugian yang sangat berat baik fisik 



maupun .psikis. Upaya pendampingan 

kepada anak sebagai korban untuk 

mempunyai kesiapan mental, 
kematangan berpikir, kemampuan 

beradaptasi kembali ke masyarakat, 
serta keberanian menghadapi masa 

depan yang masih panjang, 

merupakan proses yang tidak mudah 

dan perlu perhatian penuh. Untuk itu 
terhadap pelaku tindak kekerasan 

seksual pada anak juga harus 

dikenakan hukuman yang seberat 

beratnya. 
Pembentukan UU tentang 

Perlindungan Anak merupakan suatu 
upaya yang dilakukan untuk 

mewujudkan kewajiban negara untuk 

melindungi ·hak-hak anak termasuk 
terhadap anak yang mengalami 

tindakan kekerasan seksual. UU 
tentang Perlindungan Anak mengatur 

secara lebih baik mengenai 
perlindungan terhadap anak dari 

kekerasan bai.lc kekerasan fisik, psikis 

dan seksual sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 9 ayat (la), Pasal 15 

huruf I, Pasal 54, dan Pasal 59 huruf j. 
Dalam kasus JIS dan Emon , 

ancaman sanksi pidana kepada pelaku 
hanya didasarkan pada ketentuan 

Pasal 80 dan Pasal 82 UU Nomor 23 

Tahun 2003 tentang Perlindungan 

Anak dengan pidana yang ringan. 
Dengan adanya UU ten tang 
Perlindungan Anak yang mengatur 

pemberatan pemidanaan dengan 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap ... :(Meirina Fajarwati) 

karakteristik unik dan lebih luas dari 

KUHP baik dari segi konsep maupun 

jenis subyek atau pelakunya, 

dimungkinkan pemberatan 
pemidanaan tidak hanya dengan 

menambah sepertiga dari ancarnan 

pidana tetapi juga menambah sanksi 

penjara minimum dan maksimum 

serta menambah jumlah denda 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 
80, Pasal 81, dan Pasal 82 UU tentang 

Perlindungan Anak, Pelaku yang 

dipidana dengan ditambah sepertiga 

dari ancaman pidana tidak hanya 
pelaku yang berkedudukan sebagai 

orang tua tetapi juga pelaku yang 

berstatus sebagai wali, pengasuh 
anak, pendidik, a tau tenaga 

kependidikan dari korban. 

B. Saran 

Pemberatan sanksi pidana 

minimal sebagaimana diatur dalam 

UU tentang Perlindungan Anak 

diharapkan diterapkan secara baik 
dan konsisten terutama sebagai 

pedoman bagi hakim dalam 
menjatuhkan hukuman kepada 

pelaku kekerasan seksual pada 
anak, sehingga mampu memberikan 

efek jera kepada pelaku serta lebih 

memberikan perlindungan kepada 

anak untuk bebas dari ancaman 
tindakan kekerasan seksual sebagai 

salah satu hak asasi yang harus 
dilindungi. 
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PENGATURAN MENGENAI ORANG ASING PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI DALAM 
PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN 

(REGULATION REGARDING ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES IN THE 
LEGISLATION'S PERSPECTIVE) 

K. Zulfan Andriansyah 
Calon Perancang Undang-Undang Bidang Industri Perdagangan 

Sekretariat Jenderal DPR RI 
*Korespondensi: zulfan law07@yahoo.com 

Abstrak 
Indonesia menjadi salah satu negara transit para pencari suaka dan pengungsi. Hal ini 
mengingat Indonesia berada di antara negara-negara penerima pencari suaka dan 
pengungsi seperti Malaysia, Thailand dan Australia. Padahal Indonesia belum memiliki 
peraturan pelaksana mengenai penanganan orang asing pencari suaka dan pengungsi. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  tentang Keimigrasian (UU tentang Keimigrasian) 
juga tidak mengenal dan mengatur istilah orang asing pencari suaka dan pengungsi. Oleh 
karena itu, pemerintah Indonesia memberikan mandat kepada United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk menentukan status pencari suaka dan 
pengungsi, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan 
Perlindungan Hukum bagi Pengungsi dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. 
Sementara itu, Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 
Hubungan Luar Negeri (UU tentang Hubungan Luar Negeri) mengamanatkan pembentukan 
peraturan pelaksana berupa peraturan presiden, namun saat ini rancangan peraturan 
presiden tersebut belum selesai dan masih dalam proses pembahasan. Oleh karena itu, 
rancangan peraturan presiden tersebut diharapkan dapat segera disahkan. Substansi dari 
peraturan presiden tersebut diharapkan dapat berorientasi pada aspek keimigrasian serta 
tidak bertentangan dengan prinsip umum UU tentang Keimigrasian. 

Kata kunci: pencari suaka, pengungsi 

Abstract 

Indonesia is one of transit countries for asylum seekers and refugees. It is because Indonesia 
is located among the recipient countries of asylum seekers and refugees, such as Malaysia, 
Thailand and Australia. In fact, Indonesia has no implementing regulations regarding the 
asylum seekers and refugees. The Law number 6 of 2011 concerning Immigration neither to 
recognize nor regulate the term of asylum seekers and refugees. Therefore, the Government of 
Indonesia gives a mandate to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to 
determine the status of asylum seekers and refugees, because Indonesia has not ratified yet 
the 1951 Convention regarding Legal Protection for Refugees and the 1967 Protocol regarding 
Status of Refugees. Meanwhile, the Article 25 and Article 27 the Law Number 37 of 1999 
regarding Foreign Relations mandates the establishment of the implementing regulations in 
the form of a presidential regulation, but the presidential regulation has not been completed 
and still under process. Hence, the draft of presidential regulation is expected to be enacted 
soon. The substance of the presidential regulation is expected to conform to immigration 
aspects and in line to the general principle of the Law concerning I1'1migration. 

Keywords: asylum seekers, refugees 
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I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Indonesia sejak lama 

menghadapi pennasalahan terkait 

orang asing pencari suaka dan 

pengungsi. Berada di antara negara - 

negara penerima pencari suaka dan 

pengungsi dalam jumlah besar seperti 

Malaysia, Thailand dan Australia, 

secara berkelanjutan Indonesia 

terkena dampak dari pergerakan 

popuiasi tercampur (mixed population 

movements). Setelah penurunan 

jumlah di akhir tahun 1990-an, 

jumlah kedatangan pencari suaka ke 

Indonesia kembali meningkat di tahun 

2000, 2001, dan 2002. Meskipun 

jumlah kedatangan kemudian 

menurun Iagi pada tahun 2003 - 2008, 

tren kedatangan kembali meningkat di 

tahun 2009 dengan jumlah 3.230 

orang yang meminta perlindungan 

melalui UNHCR. Saat ini mayoritas 

pencari suaka tersebut datang dari 

Afghanistan, Myanmar, dan Somalia. 

Data kedatangan pencari suaka yang 

mendaftarkan diri di UNHCR dari 

tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Sebanyak 385 orang di 

tahun 2008, 3.230 orang di tahun 

2009, 3.905 orang di tahun 2010. 

Kemudian pada tahun 2011 meningkat 

menjadi 4.052 orang. Angka ini 

meningkat kembali pada tahun 2012 

dan tahun 2013, masing-masing 

sebanyak 7.223 orang dan 8.332 
orang.1ss 

Kasus terbaru di Indonesia yang 

berhubungan dengan pencari suaka 

dan pengungsi, yakni sejumlah pencari 

suaka asal Somalia mengaku 

membayar ribuan dolar kepada 

sindikat untuk bisa mencapai 

Australia. Namun sebelum masuk 

Australia, mereka ditangkap aparat 

Indonesia saat berada di Medan, 

setibanya dari Malaysia. Beberapa 

185Mitra Salima, UNHCR di Indonesia, 
http://www.unhcr.or.id/id /wilier-ambassador-id, 
diakses tanggal 5 Desember 2014 
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Iaporan menyebutkan jumlah pencari 

suaka di Indonesia mencapai sekitar 

10.000 orang. Sebagian besar ingin 

masuk ke Australia. Sementara, 

pemerintah Australia sendiri sudah 

menyatakan tidak lagi menerima 

permohonan pencari suaka dan 

pengungsi yang transit di Indonesia 

untuk penempatan ke negara ketiga, 

bagi yang mendaftar meialui UNHCR 

Indonesia seteiah 1 Juli 2014. 

Kebijakan baru tersebut mulai berlaku 

pada 18 November 2014.186 Indonesia 

hanya menjadi negara transit. 

Direktorat Jenderal Imigrasi hanya 

dapat menampung para pengungsi dan 

membantu mereka mendaftar untuk 

diproses oleh UNHCR. 

Sejauh ini penanganan orang 

asing pencari suaka dan pengungsi di 

Indonesia belum dapat dilaksanakan 

secara maksimal, karena terkendala 

belum adanya peraturan pelaksana 

berupa peraturan presiden yang 

diamanatkan Pasal 25 dan Pasal 27 

UU tentang Hubungan Luar Negeri. 181 

UU tentang Keimigrasian juga tidak 

mengatur masalah orang asing pencari 

suaka dan pengungsi. Meskipun 

Direktorat Jenderal Imigrasi berfungsi 

sebagai institusi penjaga pintu gerbang 

yang berwenarig melakukan 

penanganan terhadap lalu lintas orang 

yang masuk dan keluar wilayah 

Indonesia, termasuk di dalamnya 

orang asing pencari suaka dan 

pengungsi, namun Indonesia belum 

meratifikasi Konvensi 1951 dan 

lS6BBC, Pengungsi Somalia ke Indonesia 
melalui sindikat penyelundup, 
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita indonesia/ 
2014/ 12/141202 pengungsi somalia indonesia.sht 
ml, diakses tanggal 5 Desember 2014. 

1111Pasal 25 dan Pasal 27 UU tentang 
Hubungan Luar Negeri mengamanatkan untuk 
dibentuknya keputusan presiden terkait 
pelaksanaan kewenganan pmberian suaka kepada 
orang asing dan pokok-pokok kebijakan masalah 
pengungsi dari luar negeri, namun nornenklatur 
aturan tersebut akhimya diubah menjadi peraturan 
presiden, berdaaarkan Pasal 7 ayat (2) UV tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 



Pengaturan Mengenai Orang Asing .... (K. Zulian Andriansyah) 

1e8Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan 
Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia 
dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi 

D. Metode Penulisan 

Penyusunan tulisan ini dilakukan 

dengan metode yuridis normatif 

melalui studi pustaka terhadap 
peraturan perundang-undangan dan 

C. Tltjuan 

Tulisan ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menjawab 

permasalahan bagaimana pengaturan 

orang asing pencari suaka dan 
pengungsi dalam perundang 

undangan selama ini, perlukah 
Indonesia meratifikasi Konvensi 1951 

dan Protokol 1967, serta apa implikasi 

B. Permaaalahan 

Berdasarkan latar belakang yang 
telah diuraikan di atas, permasalahan 

menjadi pokok bahasan dalam tulisan 
ini se bagai beriku t: 
1. Bagaimana pengaturan mengenai 

orang asing pencari suaka dan 
pengungsi dalam pers pektif 

perundang-undangan selama ini? 
' 2. Perlukah Indonesia meratifikasi 

Konvensi 1951 dan Protokol 1967? 
3. Apa implikasi dari ketiadaan 

peraturan pelaksanaannya? 

•nuRS, .Pe11gun{Pi,l dan hncarl &1akla: d1 

lnda,i.esitt, httni/{ir,.or.1d /wp 
coatcnt/ uoloods/dqwnJpnd.5/2013/07120130703 1d 
o ndv Booklet·Public-Av.-v�ns,,:CSi\ bv-lnrlm ]1df. 
dillkll<• umggal S neeember 'WM. 

'"'UNIICR, /'1,nmrl Suakn. 

http; I (WWW,unhcr or,ic1 /id/ti.,pn�ypng�hmi 
bMtru/oeru;ari:ro:utkn, d.io.kli-ea tnnggaJ s Desc.mber 

2014. 

ll. Pembahaaan 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Pengertian Orang Asing Pencari 

Sualta 

Orang asing pencari suaka 
adalah orang yang sedang mencari 
perlindungan untuk mendapatkan 

status sebagai pengungsi lintas batas 
(refugee). Mereka sedang menunggu 
proses pengakuan akan klaimnya.re? 

Seorang pencari suaka yang 

meminta perlindungan akan dievaluasi 
melalui prosedur penentuan status 

pengungsi, yang dimulai sejak tahap 
pendaftaran atau registrasi pencari 

suaka. Selanjutnya setelah registrasi, 
UNHCR dibantu dengan penerjemah 

yang kompeten melakukan interviu 

terhadap pencari suaka tersebut. 
Proses interviu terse but akan 
melahirkan alasan - alasan yang 

melatarbelakangi keputusan apakah 
status pengungsi dapat diberikan atau 

ditolak. Pencari suaka selanjutnya 

diberikan kesempatan untuk meminta 
banding atas permintaannya akan 

perlindungan intemasional yang 
sebelumnya ditolak. '90 

2. Pengertian Pengungai 

Pengungsi adalah orang yang 

memiliki rasa takut yang beralasan 

akan adanya penganiayaan yang 

berdasarkan atas ras, agama, 

kebangsaan, keanggotaan pada 
kelompok sosial tertentu a tau 

pandangan politik, yang berada di luar 

beberapa literatur terkait orang asing 

pencari suaka dan pengungsi. 

Selanjutnya penulis melakukan 

analisis deskriptif yuridis terhadap 

berbagai bahan terse but guna 
menjawab permasalahan. 

peraturan ketiadaan 

pelaksanaannya. 

dari 

Protokol 1967188 sehingga Indonesia 

belum memiliki sebuah sistem 

penentuan status pengungsi. Dengan 
demikiari, Pemerintah Indonesia saat 

mt hanya dapat memberikan 
kewenangan kepada UNHCR untuk 

menjalankan mandat perlindungan 
pencari suaka dan pengungsi, dan 

untuk menangani permasalahan 

pengungsi di Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas 

penulis mengambil tema dalam tulisan 
ini pengaturan mengenai orang asing 
pencari suaka dan pengungsi dalam 

perspektif perundang-undangan. 

245 



Prodigy Vol. 2 No. 2 - Desember 2014: 243 - 254 

Pengungsi, 
tanggal 5 

bantuan 

diberikan 

dengan 

bukanlah 

pengungsi, 

yang menyatakan 

status 

Indonesia 

memberikan 

Karena 

sehari-hari, meliputi penyediaan 

makanan, akornodasi, dan 

perawatan kesehatan pencari 

suaka dan pengungsi sampai 

mereka ditempatkan ke negara 

ketiga atau secara sukarela 

kembali ke negara asal. 

Perlindungan yang 

UNHCR dimulai 

untuk 

penentuan 

1489. UM.08.05) 

bahwa orang-orang asing pencari 

suaka atau status pengungsi harus 

merujuk kepada UNHCR untuk 

mengikuti proses penentuan status 

sebagai pengungsi dan bahwa "status 

dan kehadiran orang asing yang 

memegang Attestation Letters atau 

kartu identitas yang dikeluarkan 

UNHCR sebagai Pencari Straka, 
Pengungsi, atau orang yang dilayani 

oleh UNHCR, harus dihormati". Orang 

orang yang tidak memiliki dokumen 

tersebut akan terancam untuk 

dimasukkan ke dalam Rumah Detensi 

Imigrasi, terkena denda, dan/ atau 

dideportasi. 

negara yang meratifikasi Konvensi 

1951,  pemerintah telah mengizinkan 

dua lembaga internasional untuk 

mengurusi para pencari suaka dan 

pengungsi, yaitu: 103 

a. Kantor United Nations High 

Commissioner for Refugees 

(UNHCR) yang mengawasi proses 

penempatan ke negara ketiga, dan 

repatriasi; 

b. International Organization for 

Migration (!OM) bertanggung jawab 

memastikan bahwa pengungsi dan 

UNHCR beroperasi di Indonesia 

dengan persetujuan dari Pemerintah 

Republik Indonesia. Direktur Jenderal 

Imigrasi mengeluarkan instruksi pada 

tahun 2010 (Nomor: IM!- 

J93$UAKA, Masalah Perlindungan, 
http://suaka.or.id/public-awareness /id-masalah 
perlindungan/, diakses ta.nggal 5 Desember 2014. 

status 

status 
berwenang memberikan 

tersebut. Dalam hal pemberian 

negara asalnya, dan tidak dapat atau 

karena rasa takutnya, tidak bersedia 

menerima perlindungan dari 
negaranya.tv! 

Ketika seorang pengungsi 

meninggalkan negara asalnya atau 

tempat tinggal sebelumnya, mereka 

meninggalkan sebagian besar hidup, 
rumah, kepemilikan, dan keluarganya. 

Pengungsi tersebut tidak dapat 

dilindungi oleh negara asalnya karena 

mereka terpaksa meninggalkan 

negaranya. Karena itu, perlindungan 

dan bantuan kepada mereka menjadi 

tanggung jawab komunitas 

intemasional. 

3_ Pengaturan Orang Asing Pencari 

Suaka dan Pengungsi dalam 

Hukum lnternasional 

Dalam hukum lnternasional, 
mereka yang mencari pengungsian di 

negara lain justru dikatakan sebagai 
pencari suaka (asylum seeker), bukan 

pengungsi internasional. Status 
pengungsi internasional justru 
diberikan setelah dia dinyatakan layak 
menyandang status sebagai pengungsi 

internasional oleh mereka yang 

tersebut kita mengenal dua pihak, 
yaitu UNHCR bagi negara yang belum 
meratifikasi konvensi mengenai 

pengungsi internasional ataupun 
suatu negara itu sendiri apabila dia 

sudah meratifikasi konvensi tersebut. 
Dalam hal ini Indonesia merupakan 

salah satu negara yang belum 

meratifikasi Konvensi 1951 dan 
Protokol 1967, dengan demikian 

pemerintah Indonesia memberikan 

wewenang bagi UNHCR untuk 

menjalankan aktivitas mandatnya di 

Indonesia.192 

t91JRS, 

http:/ /jrs.or.id/refugee/, diakses 
Desem ber 2014. 

192Hanief Harahap, Peran.an UNHCR dalam 

Melindungi Pengungsi di Indonesia, 
https: //www .academia.edu/3774645 /PERANAN UN 
HCR DAL.AM MELINDUNGI PENGUNGSI DI INDON 

ESIA, diakses tanggal 5 Desember 2014. 
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pencari suaka terlindung dari 
prinsip non refoulement yakni 

perlindungan dari pemulangan 

kembali secara paksa ke tempat 
asal mereka dimana hidup atau 

kebebasan mereka terancam 
bahaya atau penganiayaan.194 

Perlindungan pengungsi lebih 

jauh mencakup proses verifikasi 

identitas pencari suaka dan 
pengungsi agar mereka dapat 

terdaftar dan dokumentasi 
individual dapat dikeluarkan. 

Pencari suaka yang telah terdaftar 

kemudian dapat mengajukan 
permohonan status pengungsi 

melalui prosedur penilaian yang 

mendalam oleh UNHCR, yang 
disebut sebagai penentuan status 
pengungsi atau Refugee Status 

Determination (RSD). 

Prosedur iru memberikan 

kesempatan kepada para pencari 
suaka secara individual untuk 

diinterviu dalam bahasa ibu 
mereka oleh seorang staf RSD dan 

dibantu oleh seorang penerjemah 

ahli, yang akan menilai keabsahan 
permintaan perlindungan yang 

diajukan. Selanjutnya pencari 
suaka akan diberikan keputusan, 

apakah status pengungsi 

diberikan atau tidak kepadanya, 
beserta dengan alasannya. Apabila 

permintaan untuk perlindungan 
ditolak, prosedur dalam RSD 

memberlakukan satu kesempatan 

untuk pengajuan ulang (banding). 
Bagi mereka yang mendapatkan 

status pengungsi, UNHCR akan 

mencarikan satu dari tiga solusi 
jangka panjang yang 

memungkinkan: penempatan di 
negara ketiga, pemulangan 

sukarela apabila konflik di daerah 

asal sudah berakhir, atau 

B. 

pemerintahan 
memberikan 

negara dalam 
pelayanan 

Pengaturan Orang Asing Pencari 

Suaka dan Pengungsi dalam 

Perspelr.tif Perundang-Undangan 

integrasi lokal. Namun, solusi 

yang terakhir tidak berlaku di 

Indonesia karena pemerintah tidak 

memberikan izin tinggal secara 

permanen di Indonesia bagi 
pengungsi. Penempatan di negara 

ketiga sejauh ini masih menjadi 

satu-satunya solusi bagi mayoritas 

pengungsi di Indonesia. 

Hukurn keimigrasian Indonesia 

dalam UU tentang Keimigrasian 
menentukan bahwa keimigrasian 

adalah hal ihwal lalu lintas orang 
yang masuk dan keluar serta 

pengawasannya dalam rangka 

menjaga tegaknya kedaulatan 
negara.195 Fungsi keimigrasian 

adalah bagian dari urusan 

keimigrasian, penegakan hukum, 

keamanan negara, dan fasilitator 

pembangunan kesejahteraan 
masyarakat.t= Dari rumusan 

norma tersebut, maka menjadi 
satu kewajiban imigrasi Indonesia 

untuk menjaga keutuhan dan 

kedaulatan negara dari 
keberadaan orang asing yang 

dianggap merugikan Indonesia. 

Imigrasi Indonesia memiliki fungsi 
sebagai fasilitator pembangunan 

negara. Orang asing yang datang 

ke Indonesia haruslah memiliki 
manfaat bagi pembangunan 

negara. Imigrasi Indonesia juga 

berfungsi melakukan seleksi 
terhadap orang asing yang masuk 

ke wilayah Indonesia, karena 

Indonesia menganut asas 
kebijakan selektif (selective policy 

principle). 

194Sigit Riyanto, Prinsip Non-Refoulement 
dan Releuansinya dalam Sistem Hukum 
/ntemasional, 
file: { ( {C: /Users/User/Downloads /271-376-) 
SM.pdf, diakses tanggal 5 Oesember 2014. 

19�Llhat Pas al 1 angka 1 uu ten tang 

Keimigrasian. 
i96Lihat Pasa1 1 angka 3 uu ten tang 

Keimigrasian. 
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1945. 

197Lihat Pasal 28G butir 2 UUD NRI Tahun 

isel.ihat Pasal 24 TAP MPR No. 

XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia. 
J99Lihat Pasal 28 UU tentang Hak. Asasi 

Manusia. 
aocl.Ihat Pasal 25 UU tentang Hubungan 

Luar Negeri 

tentang Hubungan Luar Negeri, juga 

diatur bahwa Presiden menetapkan 

kebijakan masalah pengungsi dari luar 

negeri dengan memperhatikan 

pertimbangan menteri. Pokok-pokok 

kebijakan pemberian suaka kepada 

orang asing dan masalah pengungsi 

dari luar negeri diamanatkan diatur 

dengan keputusan presiden.201 

Pendelegasian Pas al 2 5 dan Pas al 

27 UU tentang Hubungan Luar Negeri 

yang mengamanatkan aturan 

kebijakan masalah penanganan orang 

asing pencari suaka dan pengungsi 

kepada suatu keputusan presiden, 

karena pada masa itu keputusan 

presiden masih masuk dalam jenis dan 

hierarki peraturan perundang 

undangan.202 Setelah d.isahkannya 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (UU tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang 

undangan), keputusan presiden ti dale 

lagi termasuk dalam jenis dan hierarki 

peraturan perundang-undangan 

melainkan dengan instrument 

peraturan presiden. 

UU ten tang Keimigrasian ti dale 

mengenal istilah pencari suaka 

ataupun pengungsi. Dalam norma 

yang d.iatur, Indonesia sama sekali 

tidak dibebani kewajiban apapun baik 

hukum, sosial, dan politik dalam 

menangani masalah pencari s'uaka dan 

pengungsi, meskipun Direktorat 

Jenderal Imigrasi berfungsi sebagai 

institusi penjaga pintu gerbang yang 

berwenang melakukan penanganan 

terhadap lalu lintas orang yang masuk 

dan keluar wilayah Indonesia, 

termasuk di dalamnya orang asing 

pencari suaka dan pengungsi. 

2. Urgensi Ratifikasi Konvensi 

1951 dan Protokol 1967 

Indonesia menjadi salah satu 

tempat favorit para pencari auaka 

201Lihat Pasal 27 UU tentang Hubungan 

Luar Negeri 
202Lihat TAP MPR Nomor III/MPR/2000. 

peraturan 

keputusan presiden. 200 

dalam Pasal 27 UU 
dengan 

Selanjutnya 

1. Pengaturan Orang Asing Pencari 

Suaka dan Pengungsi dalam 

Peraturan Perundang-Undangan 

Indonesia 

Dalam beberapa 

perundang-undangan, Pemerintah 

Indonesia mengakui hale setiap orang 

untuk mencari sualca di negara lain, 

seperti dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang 
menyatakan bahwa "Setiap orang 

berhak untuk bebas dari penyiksaan 
atau perlakuan yang merendahkan 

martabat manusia dan berhak 
memperoleh suaka politik dari negara 

lain".197 Di dalam Ketetapan MPR juga 

dinyatakan bahwa "Setiap orang 

berhak mencari auaka untuk 

memperoleh perlindungan politik dari 
negara lain".I9B Di dalam Undang 

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hale Asasi Manusia (UU tentang HAM) 

menyatakan bahwa "Setiap orang 

berhak mencari suaka untuk 

memperoleh perlindungan politik dari 

negara lain 199. 

Dalam UU tentang Hubungan 

Luar Negeri mengamanatkan 

peraturan pelaksana ten tang 

penanganan orang asing pencari suaka 
dan pengungsi. Namun, rancangan 

peraturan pelaksana yang berupa 
rancangan peraturan presiden tersebut 

masih dalam proses pembahasan. 

Dalam Pasal 25 UU tentang Hubungan 

Luar negeri, kewenangan pemberian 

suaka kepada orang asing berada di 

tangan Presiden dengan 

memperhatikan pertimbangan menteri. 

Pelaksanaan kewenangan tersebut 

diamanatkan untuk diatur lebih lanjut 
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ataupun pengungsi internasional 
sebagai tempat singgah. Persoalan 
muncul ketika pemerintah tidak 
tanggap dalam menangani para 

pencari suaka dan pengungsi. 
Indonesia belum meratifikasi Konvensi 
Internasional 1951 dan Protokol 1967, 
sehingga pemerintah tidak bisa 
langsung menetapkan status sebagai 
pencari suaka atau pengungsi. 
Penentuan status dilakukan oleh 
UNHCR yang memakan waktu lama. 
Kondisi ini diperparah dengan belum 
adanya peraturan pelaksana yang 
mengatur perihal serupa. 

Indonesia memang telah 
memiliki UU tentang Hubungan Luar 
Negeri yang mengamanatkan tentang 
pengungsi dan pencari suaka. 
Seharusnya ketentuan ten tang 
pengungsi dan pencari suaka tersebut 
ditindaklanjuti, tetapi sudah lima 
belas tahun berlalu peraturan 
pelaksana itu tak kunjung disahkan 
dan masih terus dalam proses 
pembahasan. Akibatnya, ketika ada 
sekelompok orang asing yang masuk 
ke wilayah Indonesia, mereka 
dikategorikan sebagai imigran gelap 
yang melakukan pelanggaran 
administrasi imigrasi sebagaimana 
diatur dalam UU tentang Keimigrasian. 
Akhirnya kelompok orang asing 

tersebut dikelompokkan menjadi satu 
dan ditempatkan di Rumah Detensi 
Imigrasi (Rudenim). 

Pemerintah Indonesia bukanlah 
negara yang meratifikasi Konvensi 

1951 dan Protokol 1967. Oleh karena 
itu, penentuan status pengungsi atau 
pencari suaka terhadap para imigran 
dilakukan oleh UNHCR. Penentuan 

tersebut menjac.li penting untuk 
mencegah para pembonceng yang 
memiliki motif yang berbeda. 
Pembonceng itu biasanya terkait 
dengan kegiatan pidana seperti lu.tman 

trafficking, kejahatan perang, 

peredaran narkotika dan obat-obatan 

terlarang, dan terorisme. 

Di sisi lain, 
tunggu bagi para 

penanganan pencari 

lamanya masa 
pengungsi dan 

suaka dan 
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pencari suaka atas kejelasan 
statusnya berpotensi menimbulkan 
pelanggaran hak asasi manusia. 
Pasalnya lamanya proses kejelasan 
status itu dapat menimbulkan tekanan 
psikologis bagi para pengungsi dan 
pencari suaka. Hal itu terjadi ketika 

mereka ditempatkan di Rudenim yang 

fasilitasnya tergolong tidak layak. 
Contohnya daya tampung Rudenim 
yang melebihi batas. Pada dasamya 
para pengungsi dan pencari suaka itu 

adalah orang yang mengalami 
pelanggaran hak asasi manusia di 
daerah asal. Setibanya di Indonesia 
mereka ditempatkan di ruang yang 
melebihi kapasitas. Hal itu akan 

mengakumulasi tingkat stress para 
pengungsi dan pencari suaka. 
Akibatnya banyak dari mereka yang 
mencoba kabur dari Rudenim dan ada 
yang mencoba bunuh diri. 

Pencari suaka dan pengungsi ini 
adalah masalah internasional, namun 
karena Indonesia menjadi tempat 

singgah maka masalah itu menjadi 
persoalan dalam negeri. Untuk 

mengatasinya pemerintah perlu 
meratifikasi Konvensi 1951 dan 

Protokol 1967. Ada dua keuntungan 

yang diperoleh Indonesia jika 
meratifikasi Konvensi 1951 dan 

Protokol 196 7 terse but. Pertama, 

pemerintah dapat menentukan sendiri 
status para pengungsi dan pencari 

suaka, sehingga pemerintah dapat 

terlibat langsung dan berkontribusi 
dalam penanganan masalah ini sesuai 

kepentingan nasional. Dapat 
dipastikan juga bahwa pencarian 

suaka tidak dijadikan alat bagi 

pelarian orang yang terlibat tindak 
pidana dan kejahatan menurut hukum 
internasional. Kedua, pemerintah 

dapat menerima bantuan dan 
kerjasama intemasional terkait 

penguatan kapasitas nasional dalam 
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pengungsi, sehingga penyelesaiannya 

dapat dilakukan dengan komprehensif. 

Selain itu beban penanganan pencari 

suaka dan pengungsi tidak ditanggung 

seluruhnya oleh pemerintah. Tapi juga 

di to pang oleh solidaritas dan 

kerjasama dengan komunitas 

internasional. 203 

3. Implikasi Ketiadaan Peraturan 

Pelaksana tentang Penanganan 

Orang Asing Pencari Suaka dan 

Pengungsi 

Beberapa faktor yang 

menyebabkan Indonesia d.ipilih sebagai 

negara transit diantaranya adalah 

pertama, Indonesia memiliki wilayah 

laut yang luas dan garis pantai yang 

panjang, namun, tidak didukung oleh 

aturan hukum yang tegas. Sehingga 

dengan mudah dimanfaatkan bagi 

para pengungsi dan pencari suaka 

untuk memasuki wilayah Indonesia. 

Kedua, posisi Indonesia sangat lemah 

dalam mengatasi masalah para pencari 

suaka dan pengungsi dari negara lain 

karena tidak memiliki peraturan 

nasional yang secara khusus 

membahas masalah tersebut. Ketiga, 

kurangnya sarana dan prasarana yang 

dimiliki dalam penanganan pengungsi 

dan pencari suaka untuk mengawasi 

perairan Indonesia secara intensif. 

Keempat, keberadaan UNHCR di 

Jakarta juga menjadi daya tarik 

pengungsi. Kelima, kultur atau budaya 

masyarakat Indonesia yang dikenal 

dengan keramahannya, menimbulkan 

kesan masyarakat Indonesia dapat 

dengan mudah menerima kedatangan 

dan keberadaan para pengungsi. Dan 

keenam, Indonesia telah hidup rukun 

dengan berbagai macam suku, agama, 

dan budaya yang beranekaragam.204 

203Ady, Indonesia Perlu Ratifi.k.asi Konuensi 
Tentang Pengungsr., 

http: //www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f35 l 
aacc4a70/indonesia-perlu-ratifikasi-konvensi 
tentang-pengungsi, diak.ses tanggal 5 Desember 
2014. 

204Ria Rosiana Simbolon, Penundaan 
Ratifikasi Konuensi 1951 dan Protokol 1967 tentang 
Status Pengungsi oleh Pemerintah Indonesia, 
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Keberadaan pencari suaka dan 

pengungsi yang jumlahnya cenderung 

meningkat inilah yang membuat usaha 

penanganarmya terus diperhatikan 

oleh pemerintah Indonesia. Di sisi Iain, 

Indonesia tidak memiliki undang 

undang khusus atau peraturan 

hukum nasional mengenai pengungsi 

maupun pencari suaka. Indonesia 

memang memiliki acuan dalam 

pemberian suaka dan penanganan 

pengungsi seperti yang tertuang dalam 

UU tentang Hubungan Luar Negeri. 

Akan tetapi pada pelaksanaanya 

peraturan tersebut kurang efektif 

dikarenakan sudah tidak up to date 

untuk menangani permasalahan 

pengungsi saat ini, dikarenakan 

undang-undang tersebut tidak 

menjelaskan secara ekspiisit 

bagaimana penanganan pengungsi 

yang harus dilakukan. Jika peraturan 

mengenai pencari suaka dan 

pengungsi ini tak kunjung selesai 

diundangkan, bukan tidak mungkin 

suatu saat ekspansi pencari suaka dan 

pengungsi besar-besaran ke Indonesia 

akan mengancam keamanan nasional 

misalnya penyusup, perdagangan 

orang, teroris, dan peredaran narkoba. 

Kasus yang terjadi, pencari suaka 

banyak masuk ke Pekanbaru yang 

berasal dari Afghanistan dengan 

jumlah lebih dari 400 orang dengan 

rata-rata mereka berusia produktif 25- 

30 tahun. Masuknya pencari suaka 

dan pengungsi tersebut ke Indonesia, 

terjadi karena adanya sindikat 

internasional yang mencari 

keuntungan dari kondisi mereka di 

negara asa1.2os 

eJournal Ilmu Hubungan 
Intemasional,20 I 4 ,2(2)449-460ISSNOOOO- 
OOOO ,ejournal.hi.fisip-unmul.orgOCopyright 2014, 
diakses t.anggal 5 Desember 2014. 

scewinahyu Dwi Utami, Selama Tahun 2014 
lmigran Terbanyak Masuk ke Pekanbaru Berasal dari 
Afghanistan, 
http: //www.goriau.com/ berita/sosial/selama 
tahun-2014-imigran-terbanyak-masuk-ke- 
pekanbaru-berasal-dari-afganistan.html, diakses 
tanggal 5 Desember 2014. 
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C. Pengaturan yang Diharapkan 

Peraturan pelaksana mengenai 

orang asing pencari suaka harus 

segera disusun. Walaupun amanat UU 

tentang Hubungan Luar Negeri dalam 
bentuk keputusan presiden, namun 

dalam UU tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan 

ditentukan setiap keputusan Presiden 

yang bersifat mengatur yang sudah 

ada sebelum UU tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan 

berlaku, harus dimaknai sebagai 

peraturan sepanjang tidak 
bertentangan dengan UU tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang 

undangan.206 Hal ini dikarenakan 

kedudukan keputusan presiden yang 

bersifat mengatur ( regeling) 

dipersamakan dengan peraturan 

presiden. Dalam teori perundang 

undangan, peraturan presiden 
merupakan peraturan yang besifat 
mengatur (regeling). Sedangkan, istilah 

keputusan presiden dibagi dalam dua 

bentuk, yaitu keputusan yang bersifat 

mengatur (rege!ing) dan menetapkan 

(beschikking). Adapun keputusan 
presiden yang dimaksud dalam Pasal 
25 dan Pasal 27 UU tentang Hubungan 

Luar Negeri adalah yang bersifat 
mengatur (regeling), sehingga 

pengaturan keputusan presiden 

tersebut dalam bentuk peraturan 
presiden adalah benar menurut 

hukum. 
Substansi rancangan peraturan 

presiden yang sudah ada harus 

berorientasi pada aspek keimigrasian 

dan tidak bertentangan dengan prinsip 
hukum keimigrasian Indonesia yang 

terkandung dalam UU tentang 
Keimigrasian. Hal ini dimaksudkan 

untuk memperkuat koordinasi 

operasional antara UNHCR dan 

pemerintah Indonesia melalui 
Direktorat Jenderal lmigrasi dalam 

menangani hal-hal yang berkaitan 

2.06L,ihat Pasal 100 UU tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

dengan pengungsi 
prinsip-prinsip 

intemasional. 

sesuai dengan 

perlindungan 

III. Penutup 

A. Simpulan 

Indonesia menjadi salah satu 

tempat favorit para pencari suaka 

a tau pun pengungsi intemasional 
sebagai tempat singgah. Persoalan 

muncul ketika pemerintah tidak 
tanggap dalam menangani para 

pencari suaka dan pengungsi. 

Meskipun UU tentang Hubungan Luar 
Negeri mengamanatkan peraturan 
pelaksana tentang penanganan orang 

asing pencari suaka dan pengungsi, 
namun rancangan peraturan 

pelaksana yang berupa rancangan 

peraturan presiden tersebut masih 
dalam proses pembahasan. 

Keadaan diperparah karena 
Indonesia belum meratifikasi Konvensi 

Intemasional 1951 dan Protokol 1967, 

maka pemerintah tidak bisa langsung 

menetapkan status sebagai pencari 

suaka atau pengungsi. Pasal 25 dan 
Pasal 27 UU tentang Hubungan Luar 
Negeri mengamanatkan pengaturan 
pelaksana pemberian suaka kepada 
orang asing dan pengaturan pokok 

pokok kebijakan masalah penanganan 

pengungsi di Indonesia dengan 
peraturan presiden. Namun, hingga 

saat ini pernbahasan rancangan 
peraturan presiden belurn selesai dan 
rnasih terns berlangsung karena belurn 
ada kata sepakat antar instansi terkait 
dalam perumusan norrnanya. 
Sehingga, Indonesia belum memiliki 

aturan hukum yang menjadi acuan 
dalam penanganan orang asing 
pencari suaka dan pengungsi. 

lmplikasi dari ketiadaan 
peraturan tersebut bukan tidak 
mungkin suatu saat ekspansi pencari 

suaka dan pengungsi besar-besaran ke 

Indonesia akan mengancam kemanan 
nasional misalnya penyusup, 
perdagangan orang, teroris, dan 
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peredaran narkoba. Peraturan 

pelaksanaan mengenai orang asing 

pencari suaka harus segera disusun 

dan dapat menjadi acuan dalam 

menangani permasalahan orang asing 

pencari suaka dan pengungsi. 

B. Saran 

Pemerintah Indonesia 

seharusnya segera menyelesaikan 

pembahasan terhadap rancangan 

peraturan presiden ten tang 

penanganan orang asing pencari suaka 

dan pengungsi yang telah 

diamanatkan UU tentang Hubungan 

Luar Negeri. Agar dapat menjadi suatu 

acuan dalam penegakan hukum dan 

kepastian hukum terhadap orang 

asing pencari suaka dan pengungsi. 

Namun, penulis memberikan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

agar substansi rancangan peraturan 

presiden tersebut harus berorientasi 

pada aspek keimigrasian dan tidak 

bertentangan dengan prinsip umum 

hukum keimigrasian Indonesia yang 

terkandung dalam UU tentang 

Keimigrasian. 

Indonesia sebaiknya segera 

meratifikasi Konvensi 1951 dan 

Protokol 1967 agar penentuan status 

pencari suaka dan pengungsi dapat 

dilakukan oieh negara sendiri dan 

tidak memerlukan waktu yang lama, 

mengingat saat ini mandat tersebut 

diamanatkan pemerintah Indonesia 

kepada UNHCR karena Indonesia 

belum meratifikasi Konvensi 1951 dan 

Protokol 1967 tersebut. 

Website 

Elfanshuri, dkk. Kertas Posisi Ady. Indonesia Perlu Ratifikasi Konvensi 

ten tang Pengungsi. 

http://www.hukumonline.com/b 

erita/baca/lt4f35 laacc4a 70 /ind 

onesia-perlu-ratifikasi-konvensi- 

tentang-pengungsi, diakses 

tanggal 5 Desember 2014. Peraturan Perundang-Undangan 

Perlindungan Pengungsi dan 

Pencari Suaka Di Indonesia. 

Jakarta: Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia, 2012. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun I 999 

tentang Hubungan Luar Negeri. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

252 

BBC. Pengungsi Somalia ke Indonesia 

melalui Sindikat Penyelundup. 

http://www.bbc.eo.uk/indonesia 

/berita indonesia/2014/ 12/ 141 

202 pengungsi somalia indonesi 

a.shtmI, diakses tanggal 5 

Desember 2014. 

Harahap, Hanief. Peranan UNHCR dalam 

Melindungi Pengungsi di 

Indonesia. 

https: I /www.academia.edu/ 377 

4645/PERANAN UNHCR DALAM 

MELINDUNGI PENGUNGSI DI I 

NDONESIA, diakses tanggal 5 

Desember 2014. 



JRS. Pengungsi. http: //jrs.or.id/refugee/, 

diakses tanggal 5 Desember 

2014. 
Pengungsi dan Pencari Suaka di 

Indonesia. http: //jrs.or.id/wp 

content/ uploads I downloads /201 

3/07 /20130703 ido adv Booklet 

-Public-Awareness-CS4 by 

indro.pdf, diakses tanggal 5 

Desember 2014. 

Riyanto, Sigit. Prinsip Non-Refoulement 
dan Releuansinya dalam Sistem 

Hukum Intemasional. 

file: I I IC: /Users/User /Download 

s/271-376-1-SM.pdf, diakses 

tanggal 5 Desember 2014. 

Salima, Mitra. UNHCR di Indonesia. 

http: //www.unhcr.or.id/id/unhc 

r-ambassador-id, diakses tanggal 

5 Desernber 2014. 

Simbolon, Ria Rosiana. Penundaan 

Ratifikasi Konuensi 1951 dan 
Protokol 1967 tentang Status 

Pengungsi oleh Pemerintah 

Indonesia. eJoumal Ilmu 

Hubungan 

Pengaturan Mengenai Orang Asing .... (K. Zu!Ian Andriansyah) 

lntemasional,2014,2(2)449- 

460ISSNOOOO- 

0000,ejoumal.hi.fisip 

unmul.orgOCopyright 2014, 

diakses tanggal 5 Desember 

2014. 

SU AKA. Masalah Perlindungan. 

http: //suaka.or.id/public 

awareness/id-masalah 

perlindungan /, diakses tanggal 5 

Desember 2014. 

UNHCR. Pencari Suaka. 

http: //www.unhcr.or.id/id/siapa 

-yang-kami-bantu/pencari- 

suaka, diakses tanggal 5 

Desember 2014. 

Utami, Winahyu Dwi. Selama Tahun 2014 

lmigran Terbanyak Masuk ke 
Pekanbaru Berasal dari 
Afghanistan. 

http: //www.goriau.com/ berita/ s 

osial/selama-tahun-2014- 

imigran-terbanyak-masuk-ke 

pekanbaru-berasal-dari 

afganistan.html, diakses tanggal 

5 Desember 2014. 

253 

--· 



PERANAN GUGATAN WARGA NEGARA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM 

DI INDONESIA 

(THE ROLE OF CITIZEN SUIT IN LEGAL ESTABUSHMENT OF INDONESIAJ 

Febri Liany 

Calon Perancang Undang-Undang Bidang Industri dan Perdagangan 

Sekretariat Jenderal DPR RI 
*Korespondensi: febryliany@gmail.com 

Abatrak 

Kewajiban negara melindungi serta memajukan kesejahteraan umum bagi se!uruh warga 

negaranya. Dalam pelaksanaannya, negara dapat melakukan kelalaian dan gagal dalam 
memenuhi hak warga negara. Selama ini, sistem hukum di Indonesia belum mengenal 

mekanisme gugatan warga negara terhadap negara yang dianggap lalai dan gagal dalam 
melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya. Pada tahun 2003, gugatan warga negara 
mulai dikenal sebagai suatu mekanisme untuk menggugat penyelenggara negara atau 

negara yang dianggap lalai dalam pemenuhan hak warga negaranya. Adanya beberapa 

putusan pengadilan yang menerima gugatan warga negara turut melatarbelakangi lahirnya 

beberapa undang-undang. Hal ini menunjukan adanya peran gugatan warga negara dalam 

pembentukan hukum di Indonesia. Namun gugatan warga negara belum mempunyai 
aturan formal di Indonesia. Hakim mempunyai interpretasi yang berbeda dalarn melihat 
gugatan warga negara yaitu mengenai kedudukan hukum penggugat yang menyebabkan 

perlunya gugatan warga negara diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. 

Kata kunci: gugatan warga negara, hak warga negara, penemuan hukum 

Abstract 

Obligations and responsibilities of the state are to protect and promote the general welfare of 
all citizens. In the implementation, the state can perform negligence and failing to fulfill the 

rights of citizens. The legal system in Indonesia is not familiar with the mechanism of a 

citizen 's suit against the government or the state that is considered negligent and failed in 
performing its obligations and responsibilities. In 2003, citizen suit begins to be recognized as 

a mechanism to sue the government or the state. The court's decisions of citizen suit, are part 
of background to form legislations. This means that the citizen suit helped establish the 

legislation in Indonesia. The problem that occurs regarding citizen's suit in Indonesia, it is lack 
of formal rules. 1ne judge has different interpretations in viewing citizen's suit regarding legal 

standing of the plaintiff which leds to set further in such regulations. 

Keywords: citizen suit, the rights of citizens, legal discovery 

255 



Prodigy Vol. 2 No. 2 - Desember 2014: 255 - 270 

pelaksanaannya. 

kelalaian, 

kegagalan, 

Apabila terjadi 

hidup.201 Pada awalnya, gugatan warga 

negara diajukan untuk perkara 

lingkungan hidup. Kemudian gugatan 

warga negara tidak lagi hanya 

diajukan dalam perkara lingkungan 

hidup, tetapi di semua bidang di mana 

negara dianggap lalai dalam 
pemenuhan hak warga negaranya.20• 

Gugatan warga negara yang 

dilakukan di Indonesia merupakan 

terobosan hukum karena belum 

memiliki dasar hukum positif. 

Pengadilan menerima mekanisme 

gugatan ini berdasarkan Pasal 10 ayat 

(!) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

dimana dinyatakan bahwa Pengadilan 

dilarang menolak untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih 

bahwa hukum tidak ada atau kurang 

jelas, melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya. Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang yang sama 

menyatakan bahwa hakim dan hakim 

konstitusi wajib menggali, mengikuti, 

dan memahami nilai-nilai hukum serta 

rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. 

Gugatan warga negara di 

Indonesia dimulai dari kasus tragedi 

Nunukan yang menewaskan 79 (tujuh 

puluh sembilan) orang buruh migran, 

di mana di dalam tragedi tersebut 

pemerintah terkesan tidak tanggap. 

Penelitian di kalangan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) 

menyatakan bahwa para buruh sudah 

diperlakukan tidak manusiawi sejak 

mulai pengiriman hingga terusir dari 

masyarakat. Hal ini menunjukkan 

tidak adanya perlindungan hukum 

201MYS/NAY, Pro-Kontra Citizen Law Suit: 

Belajar dari kasus 
Nunukan,http· //www .hukumonline.com/berita/bac 
a/ hol 18003 / Prokontra-citizen-law-suit-belajar-dari 
kasus-nunukan, diakscs tanggal 25 Agustus 2014. 

acexanadtento, Konsep Citizen Lawsuit di 
Indonesia,http: / /kanadian to. word.press.com /2008 / 
01 / 23 /konsep-citizen-lawsuit-di-indonesia/, 
diakses tanggal 25 Agustus 2014. 

menuntut pertanggungjawaban negara 

dengan tujuan agar negara 

memperbaiki dan mencegah kejadian 

serupa terjadi kembali di masa 

mendatang. 
Mekanisme warga negara untuk 

menggugat penyelenggara negara atau 

negara jika terjadi kelalaian atau 

kegagalan dalam pemenuhan hak-hak 

warga negara belum diatur dengan 

jelas dan lengkap dalam hukum positif 

di Indonesia. Gugatan warga negara di 

Indonesia mengadopsi sistem yang 

diterapkan di negara common law. 

Gugatan warga negara pertama 

kali dilakukan di Amerika Serikat 

terkait perkara lingkungan hidup. 

Gugatan ini diartikan sebagai hak 

yang diberikan oleh undang-undang 

kepada warga negara untuk 

menggugat pihak lainnya a tau 

gabungannya dan negara dalam 

rangka melindungi lingkungan 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Melindungi segenap bangsa 

Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum merupakan tujuan negara 

Indonesia. Lebih lanjut, batang tubuh 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI Tahun 1945) mengatur hak asasi 

manusia yang berkaitan dengan hak 

warga negara dan penduduk di 

berbagai aspek kehidupan bernegara. 

Aspek yang luas mengenai 

jaminan kesetaraan, perlindungan dan 

kesejahteraan bagi warga negara, 

menyebabkan kemungkinan negara 

melakukan kelalaian atau gagal dalam 

melindungi dan memenuhi hak-hak 

warga negara sebagaimana tercantum 

dalam UUD NRI Tahun 1945. Untuk 

menjamin negara melaksanakan 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak 

warga negara maka warga negara perlu 

melakukan kontrol dalam 

pelanggaran, a tau 

warga negara berhak 

256 



dari pemerintah terhadap buruh 
migran.209 

Kasus gugatan warga negara 

mengenai buruh migran di Nunukan 

diterima dan diputus oleh pengadilan, 

hal ini berarti bahwa mekanisme 

gugatan warga negara diakui 
pengadilan walaupun belum ada dasar 

hukum positifnya dan tidak semua 

hakim dapat menerima mekanisme 

gugatan ini. Setelah kasus Nunukan, 

masyarakat yang mempunyai 
kepentingan umum atau pihak yang 

mewakili kepentingan masyarakat, 

yang merasa dirugikan atas nama 
setiap warga negara berhak 

mengajukan gugatan terhadap 

penyelenggara negara atau negara 
yang dianggap lalai dalam melakukan 

perlindungan dan pemenuhan hak 

warga negara. 
Berbagai regulasi dilahirkan 

pasca putusan pengadilan yang 

menerima perkara yang diajukan 

dengan mekanisme gugatan warga 

negara. Namun demikian, dalam 
praktiknya gugatan warga negara 

belurn jelas aturannya karena belum 
diatur dalam hukurn formal, berbeda 
dengan bentuk gugatan class action 

yang telah diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor I Tahun 2002 tentang Acara 
Gugatan Perwakilan Kelompok [Perma 

tentang Acara Gugatan Perwakilan 
Kelompok). 

8. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah dijelaskan di atas, permasalahan 

yang menjadi pokok bahasan dalam 

tulisan ini adalah: 
1. Bagaimana gugatan warga negara 

di Indonesia? 

scsganadtanto. Konsep Citizen Lawsuit di 
/ndonesia,http: / / kanadiantp.wordpress.com /2008 / 
01 /23 /konsep-citizen-lawsuit-di-indonesia /, 
diakses tanggal 25 Agustus 2014. 

,. 
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2. Bagaimana peran gugatan warga 

negara dalam pembentukan 

hukum? 

3. Bagaimana pengaturan gugatan 

warga negara di masa mendatang? 

C. Tujuan 

Tulisan ini mempunyai tujuan 

untuk mengetahui gugatan warga 

negara di Indonesia, peran gugatan 

warga negara dalam pembentukan 
hukum, dan pengaturan gugatan 

warga negara di masa mendatang. 

D. Metode Penuliaan 

Penyusunan tulisan ini 

dilakukan dengan studi kepustakaan 
terhadap literatur yang terkait dengan 

gugatan warga negara, Selanjutnya 

penulis melakukan analisis deskriptif 
yuridis terhadap bahan tersebut untuk 
menjawab permasalahan. 

U. Pembahaaan 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Pengertian Gugatan 

Negara 

Gugatan warga negara berasal 

dari kata citizen suit. Ada beberapa 
pengertian gugatan warga negara, 

antara lain yaitu pengertian warga 
negara menurut David Mossop, dalam 

makalahnya ia mengatakan bahwa 
Citizen suits are court proceedings 

brought by citizens who seek to enforce 
public rights. Jadi menurutnya, 

gugatan warga negara merupakan 
proses pengadilan yang dilakukan oleh 

warga negara untuk menegakkan hak 

hak publik. Dalam bidang lingkungan, 

kasus yang terjadi adalah untuk 

menegakkan hak atau kewajiban yang 

telah diatur oleh hukum di bidang 
lingkungan hidup.210 

Pengertian lain dari gugatan 

warga negara yaitu suatu tindakan 

21ooavid Mossop, Citizen Suits-Tools For 
Improving Compliance With Enviromental Laws, 
http://wwwsic.gov au/media library/publications/ 
proceedings/26/mossop.pdf, diakses tanggal 25 
Agustus 2014. 
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memasukkan ketentuan mengenai 

kontrol regulasi terhadap polusi udara. 

Amandemen terhadap undang-undang 

dengan hadirnya Air Pollution Control 

Act (APCA). Pada tahun 1963, 

peraturan federal pertama yang benar 

benar mengatur mengenai 

pengendalian polusi udara adalah the 

Clean Air Act (CAA). Undang-undang 

ini memberikan izin kepada 

pemerintah federal untuk 

meningkatkan kegiatannya sehingga 

pemerintah federal dapat menyelidiki 

penegakan pengawasan polusi udara 

dari transportasi antar negara bagian, 

dan untuk pertama kalinya 

melaksanakan pengawasan dengan 

jangkauan luas dan menyeluruh. 

Kemudian amandemen terhadap 

undang-undang tersebut dilakukan 

2. Sejarah Gugatan Warga Negara 

Perkembangan awal dari gugatan 

warga negara berasal dari Amerika 

Serikat. Pada tahun 1943 dalam kasus 

Associated Industries v. Ickes ( 134 F. 2d 

694 (2d Cir. 1943), jaksa agung 

(private attomeys-generaij berwenang 

menuntut hak-hak publik, mulai 

diatur dalam undang-undang dan 

ketentuan ini mempengaruhi 

penggugat swasta (private litigant). 

Pada tahun 1963, Mahkamah Agung 

(supreme court) mengakui legitimasi 

penyelenggaraan hak publik non 

ekonomi dalam kasus National 

Association for the Advancement of 

Colored People v. Button (371 US 415 

(1963). 

Pada tahun 1970, gugatan warga 

negara secara formal diatur dalam 

ketentuan undang-undang bidang 

lingkungan hidup, yaitu undang 

undang yang berkaitan dengan polusi 

udara. Undang-undang dalam bidang 

lingkungan hidup yang berkaitan 

besar-besaran dengan 

udara di Amerika 

pada tahun 1955 

secara 

dengan polusi 

Serikat dimulai 

2HMartin Basiang, The Contemporary Law 
Dictionary First Edition, 2009, Red&White 

Publishing, ha!. 59. 
212oiambil dari Citizen Suits: The Teeth in 

Public Participation, 25 Envtl. L. Rep. (Envtl. L. Inst.) 
10141 
(Marl 995),http://www.tulane.edu/ -telc/assets/art.i 
cles/Citz>/o20Suits0/o20Teeth-ELR 95.pd,dalam 
http:/ /wikipedia.org/wiki/Citizen suit, diakses 
tanggal 25 Agustus 2014. 

213Black's Law Dictionary, Eighth Edition, 
Thom.son West, 1999, hal. 261. 

yang diatur undang-undang yang 

memberikan hak kepada penduduk 

untuk menggugat para pelanggar 

hukum yang umumnya menyangkut 

pencemaran lingkungan.v!' Amerika 

Serikat mengenal gugatan warga 

negara sebagai gugatan warga Negara 

secara pribadi untuk menegakkan 

undang-undang.212 

Black's Law Dictionary 

memberikan pengertian yang tidak 

jauh berbeda yaitu Citizen suit is an 

action under a statute giving citizens 

the right to sue violators of the law 

(esp.enviromental law) and to seek 

injunctive relief and penalties. Gugatan 

warga negara adalah sebuah tindakan 

berdasarkan undang-undang yang 

memberikan warga negara hak untuk 

menuntut pelanggar hukum dan 

untuk mencari ganti rugi dan 

hukuman.213 

Secara urn um pengertian 

gugatan warga negara adalah gugatan 

yang dilakukan oleh warga negara 

melalui pengadilan untuk menggugat 

pelanggar hukum dalam rangka 

melindungi hak-hak publik. Umumnya 

gugatan warga negara digunakan 

untuk kasus lingkungan hidup, di 

negara yang menganut sistem common 

law, gugatan warga negara mempunyai 

ciri tidak hanya dilakukan oleh warga 

negara terhadap pemerintah tetapi 

juga bisa dilakukan terhadap pihak 

lain yang ditentukan dalam peraturan 

dengan syarat pihak lain itu melanggar 

dan merugikan kepentingan umum. 

258 



Peranan Gugatan Warga Negara .... (Febri Liany) 

kewajibannya sesuai dengan 

undang-undang. 

Tindakan menggugat pembuat 

216David Mossop, Citiz.en Suits-Tools For 
Improving C.Ompliance With Enuiromental Laws, 
http://www,aic.gov au/media 1ibrary/publigations/ 
proceedings/26/mossop.pdf, diakses tanggal 25 
Agustus 2014, 

untuk menuntut pembuat 

aturan membuat suatu 
peraturan tertentu. 

Jadi ada gugatan yang dilakukan 
terhadap pihak lain selain pembuat 

peraturan dan gugatan yang 

Water Act, Resource Conservation and 

Recovery Act, Endangered Species Act 

of 1973, maupun yang tidak berkaitan 
dengan lingkungan hidup seperti The 

Americans With Disabilities Act dan the 

Fair Housing Amendments Act. 

mempunyai 
yang luas terhadap 

peraturan karena 
gugatan di!akukan 

maksud memastikan 
pernbuat peraturan 

melaksanakan 

peraturan 

pengaruh 

pembuat 
biasanya 

dengan 
bahwa 

tel ah 

3. Karakteristik Gugatan Warga 

Negara 

Gugatan warga negara yang 

dilakukan di Indonesia dan di negara 

asalnya Amerika Serikat atau negara 

negara yang menganut sistem common 

law mempunyai beberapa perbedaan: 

a. Karakteristik Gugatan Warga 

Negara di Amerika atau Negara 
Common Law. 

Gugatan warga negara dilakukan 

terhadap dua jenis tindakan, 
yaitu:216 

1) Gugatan yang dimaksudkan 

untuk memastikan kepatuhan 

dari pihak yang diatur dalam 
peraturan terhadap peraturan 
tersebut. Pihak di sini adalah 

pihak lain yang bukan pihak 
pembuat peraturan. 

2) Gugatan yang dilakukan untuk 

menuntut pembuat peraturan 

ini dilakukan tiga kali yaitu pada 
tahun 1970, 1977, dan 1990.214 

Amandemen CAA secara 

signifikan di mulai pada tahun 1970, 

salah satu perubahan signifikan 
adalah pengembangan penegakan 

pelaksanaan CAA oleh pemerintah 
federal dalam wujud pendirian the 

Enviromental Protection Agency (EPA) 

pada tanggal 2 Desember 1970. 
Pendirian EPA bertujuan untuk 

mengonsolidasikan penelitian 

pemerintah federal yang berkaitan 

dengan polusi udara, pengawasan, 
pengaturan standar, dan pengaturan 

kegiatan penegakan pelaksanaan CAA 

ke dalam satu badan EPA guna 
memastikan perlindungan terhadap 
lingkungan hidup.21s Untuk 

mengawasi EPA dan memastikan 

bahwa EPA sebagai badan pemerintah 

telah melakukan pekerjaannya dengan 

hati-hati dan benar, CAA mengatur 
ketentuan mengenai gugatan warga 
negara terhadap badan pemerintah 

dalam hal ini EPA. 

Amandemen CAA pada tahun 
1970 ini adalah amandemen yang 

pertama kali memasukkan ketentuan 

mengenai gugatan warga negara dalam 

undang-undang bidang lingkungan 
hidup. Saat mengamandemen CAA, 

Kongres Amerika Serikat terinspirasi 
oleh peraturan serupa di bidang hak 

hak sipil terutama setelah kasus 

Associated Industries v. Ickes (134 F.2d 

694 (2d Cir. 1943) tahun 1943. 
Ketentuan gugatan warga negara 
dalarn amandemen CAA kemudian 

diikuti oleh undang-undang lainnya 

baik yang berkaitan dengan 
lingkungan hidup seperti Safe Drinking 

21"The United States Government 
document NHistory of the Clean Air Act, U.S. 
Environmental Protection Agency", 
http: //en.wikipcdia.org/wiki/Clean Air Act o/a28Uni 
ted Stateso/029, diakses tanggal 14 September 2014. 

2IS'fhe United States Government 
document n EPA History, U.S. Environmental 
Protection Agency', 

http: { /en. wikipedia.org /wiki/Clean Air Act o/o28Uni 
ted States0/o29, diakscs tanggal 14 September 2014. 
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Undang-undang lain yang tidak 
berkaitan dengan lingkungan hidup 
di Amerika Serikat seperti The 

Americans with Disabilities Act 

dalam ketentuannya mengatur hal 

hal yang dapat dikabulkan oleh 
pengadilan dalam gugatan warga 

negara, yaitu:219 
In a civil action under 

paragraph, the court 
(A) may grant any equitable relief 

that such court considers to be 
appropriate, including, to the 
extent required by this 
subchapter 
(i) granting temporary, 

preliminary, or 
permanent relief; 

(ii) providing an auxiliary aid or 
service, modification of 
policy, practice, or 
procedure, or alternative 
method; and 

(iii) making facilities readily 
accessible to and usable by 
individuals with disabilities. 

Hakim Agung India Bhagwati dalam 
Kasus S.H Gupta melawan Union of 
India Air (1982) SC 149, 
menegaskan bahwa setiap anggota 
masyarakat siapapun juga dapat 
mengajukan gugatan apabila:220 
1) Terjadi suatu kesalahan hukum 

atau kerugian hukum yang 
disebabkan oleh karena adanya 
suatu pelanggaran terhadap 
konstitusi atau pelanggaran 
atas hak hukum tertentu atau 
perbuatan lain yang bersifat 

menghukum; 
2) Terjadinya suatu kesalahan 

hukum a tau perbuatan 
pembebanan hukum yang 
dilakukan tan pa otoritas 

hukum; 

yang 
dan 

suatu 
untuk 

pembuat terhadap 

mengurangi potensi 
mungkin segera terjadi 

peraturan. 
Gugatan warga negara terdiri dari 
tiga bentuk, yaitu:211 

Seorang warga negara dapat 
melakukan gugatan terhadap warga 
negara, perusahaan, atau badan 
pemerintah yang terlibat dalam 
perilaku yang dilarang oleh undang 

undang. 
1) Seorang warga negara pribadi 

dapat melakukan gugatan 
terhadap badan pemerintah 

karena gagal melakukan tugas 

dengan kehati-hatian. 

2) Warga dapat menuntut 
perintah/keputusan 

dilakukan 

secara substansial 
membahayakan generasi, 
pembuangan atau penanganan 

limbah, terlepas dari apakah 
terbukti atau tidak tindakan 
terdakwa melanggar aturan 
hukum. 

Amandemen CAA tahun 1977 
memberikan hak kepada warga 
negara untuk menuntut suatu 
pihak agar mematuhi ketentuan 
yang terdapat dalam CAA jika EPA, 

suatu badan yang dibentuk 
pemerintah untuk melakukan 
pengawasan, pengaturan standar 
dan pengaturan kegiatan 
penegakan CAA, dianggap gagal 
mengadili pelanggar peraturan 

dalam lingkungan hidup. CAA juga 
memberikan hak kepada warga 
negara untuk memaksa EPA agar 

mematuhi ketentuan yang terdapat 
dalam CAA apabila warga menilai 

EPA melakukan tindakan 

ketidakhati-hatian.v'" 

211http: //en.wikipedia.org/wiki/Citizen s 
uit, diakses tanggal 10 September 2014. 

21sRoger A. Greenbaum and Anne S. 
Peterson, The Clean Air Act Amandments of 1990, 
Citizen Suit and How They Work, Fordham 

Enviromental Law Review Vol.2 issue 2, article 5, 
2 0 1 1 ,  hal. 79-80 

"' 
http://www.ada.gov/pibs/adastatute08.htm, 
d.iakses tanggal 25 Agustus 2014. 

220http: //www.slideshare.net/yunzz/ clas 
s-action -legal-standing-citizen-lawsuit, diakses 
tanggal 25 Agustus 2014. 
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seroe as an early warning 

system to prompt compliance by 

an alleged violator before formal 

litigation can be initiated";222 

5) petitum dalam gugatan tidak 

boleh meminta adanya ganti 

rugi material, karena kelompok 

warga negara yang menggugat 

bukan kelompok yang 

dirugikan secara material; 

6) petitum gugatan warga negara 
harus berisi permohonan agar 

negara mengeluarkan suatu 
kebijakan yang mengatur 

umum dengan tujuan agar 
kelalaian dalam pemenuhan 

hak warga negara di masa 
mendatang tidak terjadi lagi; 

7) petitum gugatan warga negara 
tidak boleh berisi pembatalan 

alas suatu keputusan 
penyelenggaran negara 

(keputusan tata usaha negara) 

yang bersifat konkrit individual 

dan final karena hal tersebut 

merupakan kewenangan dari 

peradilan Tata Usaha Negara. 
Gugatan warga negara berbeda 
dengan gugatan perwakilan 

kelompok, karena perbedaan 

karakteristik dari keduanya. 

Karakteristik gugatan perwakilan 
kelompok, yaitu:223 

I) Wakil kelompok adalah salah 

satu orang atau lebih yang 

menderita kerugian yang 

mengajukan gugatan sekaligus 
mewakili kelompok orang yang 

lebih banyak jumlahnya, jadi 

wakil kelompok harus orang 

yang secara langsung 

menderita kerugian; 

2) Terdapat kesamaan fakta atau 
peristiwa dan kesamaan dasar 

hukurn yang bersifat 

3) Seseorang atau kelompok 
masyarakat tertentu karena 

alasan kemiskinan, 
ketidakberdayaan, atau 
kecacatan atau jika secara 

ekonomi maupun sosial berada 

dalam posisi merugikan tidak 
memiliki kemampuan untuk 
mengajukan gugatan ke 

pengadilan. 

Negara di Indonesia 
Gugatan warga negara di Indonesia 
dikenal juga dengan actio popularis 

mempunyai karakteristik yang tidak 
jauh berbeda, yaitu:221 

1) tergugat adalah penyelenggara 

negara; 

2) gugatan yang dilakukan adalah 

gugatan terhadap kelalaian 
penyelenggara negara dalam 

pemenuhan hak-hak warga 

negara; 

3) penggugat adalah warga negara 
yang merupakan individu, 
kelompok masyarakat, badan 
hukum, atau LSM; 

4) gugatan warga negara tidak 

memerlukan adanya suatu 

notifikasi option out setelah 
gugatan didaftarkan 

sebagaimana diatur dalam 
Perma tentang Acara Gugatan 

Perwakilan Kelompok. 

Berdasarkan pengaturan di 

beberapa negara khususnya 
Amerika Serikat, sebelum 

gugatan warga negara diajukan 

ke pengadilan, warga negara 

dapat memberikan 
pemberitahuan berupa somasi 

kepada penyelenggara negara 
karena gugatan warga negara 
dirancang sebagai peringatan 
awal, "They are designed to 

221Kanadianto, Konsep Citizen La.w Suit di 

Indonesia .. 

http: { /kanadianto. wordpress.com/2008/01 /23 /kon 
sep-citizen-lawsuit-di-indonesia/, diak:ses tanggal 25 
Agustus 2014. 

222Roger A. Greenbaum and Anne S. 
Peterson, The Oean Air Act Amandments of 1990, 
Otizen Suit and How They Work, hal. 81.  

223Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara 
Gugatan Pcrwakilan Kelompok. 
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substansial dan terdapat 

kesamaan jenis tuntutan di 

antara wakil kelompok dengan 

anggota kelompoknya; 

3) Wakil kelompok hanya 
melindungi kepentingan 

anggota kelompok yang 
diwakilinya, bukan melindungi 

dan memperjuangkan 

kepentingan umum. 

Berikut perbedaan gugatan warga 
negara dan class action:22• 

Perbedaan Gugatan Class action 

warga 

negara 

-Individu 

-Kelompok 
- [nd.ividu 

Penggugat - Masyarakat 
-Kelompok 

-Sadan masyarakat 
Hukum 

-Ngo/LSM 

Pemerir,tah/ I Pemerintah 

Tergugat Negara 
2. Perusahan 

3. Badan hukum 
4. Individu 

- Ganti rugi 
maupun 

pemulihan 
suatu 

keadaan - Pemulihan 

- Pernerintah 
keadaan 

Tuntutan 
mengeluar- 

lingkungan dll 

kan - Ganti rugi 
kebijakan 

untuk 
mengatasi 

permasalah 
an 

Keterang- 

an Tidak harus 

mengalami 

kerugian 
Mengalami 

langsung kerugian 
yang langsung 

terpenting maupun 

adalah berpotensi 

memperjuan mengalami 

gkan 
kerugian 

kepcntingan 

umum 

221Legal Standing (Hak Gugat Organisasi 
Lingkungan), disampaikan pada kursus HAM 
Pengacara 2007 
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4. Pembentukan Hukum 

Pembentukan hukum adalah 

merumuskan peraturan-peraturan 

umum yang berlaku umum bagi setiap 

orang. Hukum adalah sebuah entitas 
yang sangat kompleks meliputi 

kenyataan kemasyarakatan majemuk 

yang mempunyai banyak aspek, 

dimensi, dan fase. Hukum berakar dan 
terbentuk dalam proses interaksi 

berbagai aspek kemasyarakatan 
(politik, ekonomi, sosial, budaya, 

teknologi, keagamaan, dan 

sebagainya), dibentuk dan ikut 
membentuk tatanan masyarakat 

dengan berbagai sifatnya, namun 
sekaligus ikut menentukan sifat 
masyarakat itu sendiri. 22s 

Hukum mempunyai fungsi dalam 
masyarakat, keberadaan hukum 

dalam masyarakat bukan hanya 
berfungsi untuk menyelesaikan konflik 

yang terjadi dalam masyarakat, 
melainkan juga diharapkan menjadi 

sarana yang mampu mengubah pola 

pikir dan pola perilaku warga 

masyarakat ke arah yang lebih positif. 

Hukum akan memiliki daya kerja yang 
baik apabila dua fungsi hukum betul 
betul membumi dalam kehidupan 

masyarakat. Dua fungsi hukum 
tersebut sebagai berikut:226 

1. Fungsi pasif hanya untuk menjaga 
status quo. Fungsi ini disebut 

sarana kontrol sosial; 
2. Fungsi aktif yang merombak 

tatanan yang telah ada menuju 
suatu keadaan yang dicita 

citakan. Fungsi hukum ini dikenal 

sebagai alat perekayasa sosial. 

Fungsi hukum sebagai sarana 

pengendalian sosial dilakukan dalam 
tiga bentuk, yaitu:221 

22s1mam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 
Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta: PT 

Rajagrafindo, 2012, hal. 1.  
226Marwan Mas, Pengantar llmu Hukum, 

Jakarta: Ghalia lndonesia, 2004, hal. 79. 
=tua. 
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terbentuk 

pada kasus 

masyarakat. 

berat pada 

(sosiale 

sosial pergaulan 

kebiasaan; 

e. Peradilan kasasi mempunyai 

fungsi utama sebagai pemelihara 

kesatuan hukum dalarn 

pembentukan hukum. 

Menurut L.J Van Apel Doorn, ada 

beberapa faktor yang membantu 

pembentukan hukum, yaitu:220 

1. Perjanjian. 

Perjanjian dikategorikan sebagai 

faktor pembantu dalam 

pembentukan hukum karena jika 

perjanjian itu sudah disepakati 

oleh pihak yang berkepentingan, 

dilaksanakan sebagai mana 

mereka melaksanakan ketentuan 

undang-undang. 

2. Pengadilan. 

Pengadilan sebagai suatu lembaga 

adaJah merupakan tempat orang 

orang mencari keadilan. 

3. Ilmu pengetahuan hukurn (ajaran 

hukurn). 

Ilmu pengetahuan hukurn atau 

ajaran hukurn pada zaman 

Rornawi dahulu mewujudkan 

menemukan hukum 

konkret dalam 

Pandangan ini bertitik 

kegunaan sosial 

doelmatigheid). 
3. Pandangan rechtvinding. 

Aliran rechtvinding berdiri diantara 

legisme dan freirechtslehre. Ajaran 

rechtvinding menyatakan bahwa: 

a. Hukum tebentuk melalui 

beberapa cara, pertama-tama 

karena wetgever yang membuat 

aturan-aturan umum; 

b. Penerapan undang-undang tidak 

dapat langsung secara mekanis; 

c. Perundang-undangan tidak 

dapat lengkap sempurna; 

d. Disamping perundang-undangan 

dan peradilan, hukum juga 

dibentuk karena didaJam 

1.  Bersifat preventif yang bertujuan 

untuk mencegah terjadinya 

gangguan stabilitas di dalam 
kehidupan masyarakat; 

2. Bersifat represif yang bertujuan 
untuk mengembalikan 

keseimbangan yang telah 

mengalami gangguan dalam 

kehidupan masyarakat; 

3. Bersifat preventif-represif yang 

bertujuan untuk mencegah 

terjadinya gangguan sekaligus 

mengembalikan keseimbangan 

antara stabilitas dan fleksibi!itas 

daJam kehidupan masyarakat. 

Oalam rangka menjaJankan 

fungsi hukum sebagai sarana 

pengendalian sosiaJ, maka 

pembentukan hukum yang efektif dan 

efisien harus dilakukan untuk 

menciptakan stabilitas kehidupan 

masyarakat yang adil, makmur, aman, 

dan tertib. Ada beberapa pandangan 

daJam pembentukan hukurn, yaitu:22s 

1 .  Pandanganlegisme 

Pandangan legisme berkembang dan 

berpengaruh sampai pertengahan 

abad ke 19. Menurut pandangan 

legisme, hukum hanya terbentuk 

oleh perundang-undangan 

(wetgeving). Oengan demikian hakim 

sangat terikat dengan undang- 
undang. Kebiasaan hanya 

memperoleh kekuatan sebagai 

hukum berdasarkan pengakuan oleh 

undang-undang. 

2. Pandangan Begriffsjurisprudenz/ 
freirechtslehr. 

Menurut pandangan ini, hukum 

hanya terbentuk oleh peradilan 

(rechtssprakk). Undang-undang, 

sekaJipun tidak lengkap tetap 

mempunyai peran penting, namun 

hakim mempunyai peran lebih aktif. 

Undang-undang, kebiasaan, dan 

sebagainya hanya merupakan sarana 

pembantu bagi hukurn daJam 

228Fakfor Pembentukan Hukum, 

file,µpi.edu/Oirektori/FPlPS/JUR. PEND .. /Drs . . .  /P 
IH 12.pptx, diakses tanggal 4 Desember 20)4.  

229 Faktor Pembentu.kan Huku.m, 
file µpi edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND . . .  /Qrs ... /P 
IH 12.pptx, diaksee tanggaJ 4 Desember 2014. 
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kitab-kitab hulrum yang dipelajari 
oleh para hakim dalam 
pengembangan ilmiah. 

B. Gugatan Warga Negara dalam 

Pembentukan Hukum di 

Indonesia 

1. Gugatan Warga Negara di 

Indonesia 

Mekanisme gugatan warga 
negara mulai digunakan dalam 
perkara tragedi Nunukan yang 
menewaskan 79 (tujuh puluh 
sembilan) orang buruh migran pada 
tahun 2003. Penelitian di kalangan 
LSM, menyatakan bahwa para buruh 
sudah d.iperlakukan tidak manusiawi 
sejak mulai pengiriman hingga terusir. 
Hal_ _ini menunjukkan _ _  tidak adanya 
perlindungan hulrum dari pemerintah 
terhadap buruh migran.230 

Penggugat dalam perkara tragedi 
Nunukan yaitu Tim Advokasi Tragedi 
Nurrukari-P", awalnya tidak yakin 
melalrukan gugatan warga negara 
karena tim tersebut berpikir bahwa 
gugatan tidak akan diterima oleh 
majelis hakim karena mekanisme ini 
sebelumnya belum pernah dilalrukan 
di Indonesia. Namun demikian 
berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 
tentang Kelruasaan Kehakiman bahwa 
Pengadilan dilarang menolak untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus 
suatu perkara yang diajukan dengan 
dalih bahwa hukum tidak ada atau 
kurang jelas, melainkan wajib untuk 
memeriksa dan mengadilinya. Pasal 5 
ayat (1) UU tentang Kekuasaan 
Kehakiman meyatakan bahwa hakim 
dan hakim konstitusi wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. Hakim harus aktif 

23ohttp: //www.hukumonline.com/berita/ 
baca / ho18003 /prokontra-citizen-law-suit-belajar 
dan-kasus-nunukan, dlakses tanggal 25 Agustus 
2014. 

2J1Tim Advokasi Tragedi Nunukan 
merupakan gabungan dari beberapa pengacara 
pubhk yang bertujuan untuk membela kepentingan 
umum. 
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melalrukan 
membentuk 

penemuan 
hukum 

hukum, 

dan 

2J2Atja Sondjaja, Peranan Pengadilan 
Dalam Penemuan Hukum Nasional dan lntemasional, 

Bandung: Fikahati Aneska, 2012, hal. 68. 
233Menurut Black's Law Dictionary, 

standing adalah a party's right to make a legal claim 
or seek judici.al enforcment of a duty or right. To have 
standing in federal court, a plaintiff must show (1) 
that the challenged conduct has roused the plaintiff 
actual injury, (2) that the interest sought to be 
protected is within the zone of interests meant to be 
regulated by the statutory or constitutional guarantee 
in question. 

23•Asas point d'interest point d'action 
berarti setiap orang yang mempunyai kepentingan 
dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan, 
kepentingan disini adalah kepentingan hukum 
secara langsung berdasarkan adanya hubungan 
hukum antara penggugat dan tergugat dan 
hubungan itu langsung di alami sendiri secara 
konkrit oleh penggugat. 

mengembangkan hukum.232 

Gugatan warga negara dalam 
perkara penelantaran buruh migran 
diterima oleh majelis hakim. Dasar 
pertimbangan hakim mengabulkan 
gugatan didasarkan pada asas 
kebebasan hakim dalam melalrukan 
penilaian berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan. Hakim 
menggunakan kebebasannya dalam 
menilai legal standing233 dengan 
berdasarkan pada instrumen citizen 

suit bukan berdasarkan pada asas 
point d'inierest point d'action234 

sebagaimana diatur dalam hukum 
acara perdata di Indonesia. 

Pada perkara nomor 
228/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst mengenai 
gugatan korban penyelenggaraan ujian 
nasional, Tim Advokasi Karban Ujian 
(TeKUN) sebagai penggugat melakukan 
gugatan terhadap Presiden, Wakil 
Presiden, Menteri Kebudayaan dan 
Pendidikan Nasional dan Ketua Badan 
Standar Nasional Pendidikan untuk 
beberapa hal. Pertama, para tergugat 
tidak mengadakan ujian nasional 
ulangan serta menjadikan hasil ujian 
nasional sebagai satu-satunya penentu 
kelulusan siswa. Kedua, agar para 
tergugat segera mengambil langkah 
konkrit guna mengatasi gangguan 
psikologis dan mental siswa dalam 



usia anak akibat penyelenggaraan 

ujian nasional. Ketiga, menuntut agar 

para tergugat mengambil tindakan 

tegas terhadap kebocoran pelaksanaan 

ujian nasional, Inti gugatan dengan 

mekanisme gugatan warga negara itu 

menuntut agar adanya perubahan 

kebijakan penentuan kelulusan yang 

hanya berpatokan pada ujian nasional. 

Gugatan warga negara mengenai ujian 

nasional ini kemudian dapat diterima 

dan dikabulkan oleh majelis hakim. 

Majelis hakim menyatakan 

gugatan warga negara tersebut sah 

secara hukum walaupun belum ada 

hukum acara yang mengatumya. 

Dasar pertimbangan majelis hakim 

adalah adanya kesamaan fakta yang 

jelas sehingga kepentingan umum 

yang terabaikan dalam pelaksanaan 

ujian nasional dapat diakomodasi 

melalui gugatan warga negara. Ada 

unsur kepentingan umum yang 

terabaikan oleh penyelenggara negara, 

dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa hak-hak publik dan 

kepentingan umum diinterpretasikan 

sama. 

Faktor hakim menentukan dalam 

diterima atau tidaknya gugatan warga 

negara, karena masing-masing hakim 

memiliki interpretasi yang berbeda 

mengenai gugatan warga negara. 

Permasalahan yang muncul dalam 

praktiknya adalah permasalahan 

interpretasi yang berbeda dari setiap 

majelis hakim mengenai gugatan 

warga negara, misalnya dalam perkara 

No.406/PDT.G/2006 mengena.i 

penolakan terhadap operasi yustisi, 

majelis hakim berulang-ulang 

menyebut sebaga.i gugatan kelompok, 

walaupun sebenarnya perkara ini tidak 

mengacu pada gugatan kelompok. 

Hakim menyebut gugatan kelompok 

karena pertimbangan bahwa gugatan 

warga negara belum diatur dalam 

hukum acara di Indonesia. Sehingga 

terhadap perkara ini majelis hakim 

menggunakan landasan hukum Perma 
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tentang Acara Gugatan Perwakilan 

Kelompok. 

Implikasi diterimanya gugatan 

warga negara dalam beberapa kasus 

adalah lahimya peraturan perundang 
undangan, karena dalam putusannya 

pengadilan menghukum penyelenggara 

negara untuk membuat peraturan 

terka.it permasalahan agar di masa 

mendatang, permasalahan serupa 

tidak terulang lagi. Contoh pengaruh 

gugatan warga negara terhadap 

lahimya undang-undang misalnya 

gugatan dengan putusan Nomor 

28 /Pdt.G / 2003 / PN .JKT. PST mengena.i 

kasus penelantaran buruh migran di 

Nunukan, diputus pada tanggal 8 
Desernber 2003, mendorong 

terbentuknya Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2004 tentang Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri (UU tentang 

Penempatan dan Perlindungan TKI) 

yang disahkan dan diundangkan pada 

tanggal 18 Oktober 2004. UU tentang 

Penempatan dan Perlindungan TKI 
juga mengamanatkan dibentuknya 

Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

(BNP2TKI). 

Kasus penyelenggaraan jaminan 

sosial dengan nomor perkara 

278/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang 

diputus pada tanggal 13 Juli 2011  
merupakan salah satu faktor yang 

melatarbelakangi disusunnya 

Rancangan Undang-Undang tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(RUU tentang BPJS) sebaga.i usu! 

inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR). RUU tentang BPJS disahkan 

dan diundangkan pada tanggal 25 

November 2011 .  

Kasus dalam perkara 

perlindungan hukum kepada pekerja 

rumah tangga yang diajukan oleh 

Jaringan Nasional Advokasi Pekerja 

Rumah Tangga (Jala PRT) yang 

diputus dengan putusan nomor 

!46/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst pada 
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tanggal 7 Februari 2012 dianggap 

mendorong DPR untuk segera 

melakukan pembahasan RUU tentang 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. 

Gugatan warga negara 

merupakan suatu bentuk penemuan 

hukum. Penemuan hukum adalah 
proses pembentukan hukum oleh 

hakim atau aparat hukum lainnya 

yang ditugaskan untuk penerapan 

peraturan hukum umum pada 
peristiwa hukum konkrit.235 Dalam hal 

ini, pihak-pihak yang menemukan 
hukum adalah hakim dan pembentuk 
undang-undang. Sifat putusan hakim 

adalah konfliktif atau menyelesaikan 

peristiwa hukum konkrit berupa 

konflik sedangkan bagi pembentuk 

undang-undang, hukum yang 
dituangkan dalam bentuk undang 

undang bersifat perspektif preventif 
yaitu mengatur peristiwa yang belum 

terjadi tetapi besar kemungkinan akan 
terjadi dan memberikan penyelesaian 

terhadap suatu peristiwa yang telah 
terjadi. 236 

2. Peran Gugatan Warga Negara 

dalam Pembentukan Hukum 

Peran gugatan warga negara 

dalam pembentukan hukum erat 

kaitannya dengan putusan hakim yang 
mengabulkan gugatan tersebut, 

karena itu ujung tombak gugatan 

warga negara berada pada putusan 
hakim. Hakim diberikan wewenang 

khusus dalam pembentukan hukum, 
terutama dalam penemuan hukum, 

dimana hakim diberikan keleluasaan 

melakukan penafsiran hukum 

terhadap kaidah-kaidah hukum yang 

secara formal belum jelas atau belum 

diatur. Bagi hakim dalam mengadili 
suatu perkara yang dipentingkan 

23ssudikno Mertokusumo dalam Teguh 
Prasetyo, Metode Penemuan Hukum dalam 
Perkembangan Teori dan Praktik Pengadilan di 
Indonesia, Penemuan Hukum Nasional dan 
Intemasional, Bandung: Fikahati Aneska, 2012, hal. 
620 

2.36Jbid. 
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adalah fakta atau peristiwanya, bukan 

hukumnya, karena hukum hanya 

merupakan alat, sedangkan yang 
menentukan adalah peristiwanya.231 

Hakim dimungkinkan 
membentuk hukum, jika hasil 

penemuan hukumnya itu kemudian 
merupakan yurisprudensi tetap yang 

diikuti oleh para hakim dan 

merupakan pedoman bagi masyarakat, 

yaitu putusan yang mengandung asas 

asas hukum yang dirumuskan dalam 
peristiwa konkrit, tetapi memperoleh 
kekuatan berlaku umum. Jadi satu 

putusan dapat sekaligus mengandung 

dua unsur, yaitu di satu pihak 

putusan merupakan penyelesaian atau 

pemecahan suatu peristiwa konkrit 

dan di pihak lain merupakan 
peraturan hukum untuk waktu 

mendatang. 238 

Hakim sebagai pembentuk 
hukum wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam 

masyarakat.F'? Ketentuan ini 

dimaksudkan agar putusan hakim 
sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. 

Putusan hakim dapat 

memerintahkan para tergugat untuk 

memperbaiki atau membuat suatu 
kebijakan. Para tergugat yang antara 

lain pihak pemerintah dan/atau DPR 

sebagai pembentuk undang-undang 
didorong untuk segera mengeluarkan 

berbagai kebijakan dalam rangka 
menegakkan fungsi hukum sebagai 

sarana pengendalian sosial yang 

bersifat preventif-represif dengan 

tujuan untuk mencegah terjadinya 

gangguan sekaligus mengembalikan 

keseimbangan antara stabilitas dan 

231sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 
Bab-Bab tentartg Penemuan Hukum, Bandung: Citra 
Aditya Baldi, 1993. ha!. 32. 

2J8Sudikno Mertokusurno, Penemuan 

Huk:um Sebuah Pengantar, Cetakan kelima, 
Yogyakarta: Liberty, 2007, ha!. 36-37. 

aaspasaj 5 ayat (1) Undang-Undang 48 
Tahun 200 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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masyarakat. 

bahwa analogi Berdasarkan 
gugatan warga negara (common law) 
adalah sama dengan actio popularis 
(ciuil law) maka asas point d'interest 
point d'action dalam hukum acara 
perdata di Indonesia tidak berlaku. 
Dalam posisi menggugat, penggugat 
hanya perlu membuktikan hubungan 
sebab akibat antara kerugian yang 
diderita dengan tindakan yang digugat 
(causal connection between the injury 
and the conduct complained of), bukan 
berdasarkan pada adanya kerugian 
langsung yang dialami penggugat (the 
plaintiff must have suffered an injury in 
fact). 

Bagi pihak yang rnemandang 
posisi rnenggugat dari kacamata 
hukurn acara perdata, maka asas point 
d'interest point d'action harus 
dipenuhi. Adapun bagi pihak yang 
memandang dari sudut actio popularis 
maka asas point d'interest point 
d 'action tidak harus dipenuhi. 

Interpertasi yang berbeda-beda 
menyebabkan perlu adanya 
pengaturan yang komprehensif 
mengenai gugatan warga negara dalam 
hukum formal, baik dalam bentuk 
undang-undang maupun bentuk 

langsung dari suatu peristiwa yang 
merugikan karena konsepnya adalah 
actio popularis di mana dalam 
mekanisrne actio popularis tidak perlu 
adanya keterkaitan langsung atau 
sebagai korban langsung cukup hanya 
masyarakat umum dalam kaitannya 
dengan kepentingan umum (a member 
of public in the interest of public order'). 
Pengertian lain dari actio popularis 
yaitu gugatan hukum yang dilakukan 

oleh pihak ketiga untuk kepentingan 
umum (a law suit brought by a third 
party in the interest of the public as a 
whole).240 

240Kanadianto, Konsep Citizen Law Suit di 
Indonesia,._ 

http: //kanadianto.wordpress.com/2008/01 /23 /kon 
sep-citizen-lawsuit-di-indonesia/, diakses tanggal 25 
Agustus 2014. 

kehidupan 

posisi 
sue) dari 

dalam 

mengenai 
( standing to 

fleksibilitas 
masyarakat. 

Peran gugatan warga negara 
dalam pembentukan hukum 
mempunyai dua aspek yaitu pertama, 

aspek pembentukan hukum oleh 
hakim melalui penemuan hukum 
dalam putusannya dan kedua, aspek 
pembentukan hukum bagi pembentuk 
peraturan perundang-undangan. 

Putusan hakim dalam gugatan warga 
negara merefleksikan kebutuhan 
hukum dalam masyarakat, karena 
adanya tuntutan warga negara bagi 

pemerintah/negara untuk 
mengeluarkan suatu kebijakan berupa 
aturan yang bersifat preventif-represif 
dan aturan itu diharapkan dapat 
menjadi solusi terhadap masalah 
tersebut. Selanjutnya, proses 
pembentukan peraturan perundang 

undangan salah satunya 
dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan 
pemenuhan kebutuhan hukum dalam 

masyarakat. Hal ini sejalan dengan 
ketentuan dalam Pasal 10 Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang 

undangan yang menyatakan bahwa 
salah satu materi muatan yang harus 
diatur dengan undang-undang adalah 
pemenuhan kebutuhan hukum dalam 

perdebatan 

rnenggugat 

penggugat. 
Gugatan warga negara 

merupakan gugatan bagi kelalaian 

penyelenggara negara terhadap hak 

hak publik atau kepentingan umum. 

Penggugat tidak perlu sebagai korban 

3. Dasar Hukum bagi Pengajuan 

Gugatan Warga Negara 

Selain aturan mengenai gugatan 
warga negara belum jelas sehingga 
menimbulkan interpretasi yang 
berbeda-beda dari hakim, 

permasalahan gugatan warga negara 
yang terjadi di Indonesia juga adanya 

267 



Prodigy Vol. 2 No. 2 - Desember 2014: 255 - 270 

peraturan lainnya seperti peraturan 

Mahkamah Agung. Materi muatan 

yang perlu diatur dalam pengaturan 
tersebut antara lain mengenai dasar 

hukum warga negara untuk 

mengajukan gugatan dan mekanisme 

pengajuan gugatan. 
Sebagai contoh, negara common 

law seperti Amerika Serikat dan 

Australia mengatur secara khusus 

dasar hukum warga negara 
mengajukan gugatan warga negara 

dalam suatu undang-undang. Jika 

tidak terdapat dasar hukum pengajuan 
gugatan warga negara di dalam suatu 

undang-undang, maka gugatan 

tersebut ditolak. Di Australia dalam 
kasus Australian Conservation 

Foundation v. Commonwealth (1980) 

146 CLR 493, pengadilan menyatakan 

bahwa penggugat tidak mempunyai 

standing untuk melakukan gugatan 
terhadap Environment Protection 

(Impact of Proposals) Act 1974 (Cwlth I) 

karena tidak diatur secara jelas dalam 

undang-undang sehingga dianggap 
penggugat tidak mempunyai 
kewenangan untuk menggugat. Justice 
Gibbs mengatakan bahwa "does not 

mean a mere intellectual or emotional 

concern . . . A belief, however strongly 

felt, that the law generally, or a 

particular law, should be observed . . .  

does not give its possessor locus 
standing" (at 530-1).241 

Amerika Serikat dalam beberapa 
undang-undangnya, seperti The 

Americans With Disabilities Act 

mengatur mengenai gugatan warga 

negara yang berbunyi: 
"any person or group of persons 
has been discriminated against 
under this subchapter and such 
discrimination raises an issue of 
general public importance, the 
Attorney General may commence a 

241David Mossop, Citizen Suits-Tools For 
Improving Compliance With Enuiromental Laws, hal. 

3. 
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civil action in any appropriate 
United States district court". 242 

Dasar hukum mengajukan 

gugatan warga negara seharusnya 
diatur dalam undang-undang, 

misalnya dalam undang-undang 

mengenai pendidikan, perlindungan 

anak, dan jaminan sosial. Hal 
tersebut bertujuan agar secara jelas 

terlihat bahwa undang-undang 

tersebut memberikan kewenangan 
kepada warga negara untuk 

melakukan gugatan warga negara 
secara sah berdasarkan syarat-syarat 

tertentu, misalnya ketentuan yang 

mengatur mengenai tata cara dan 
persyaratan gugatan warga negara. 

III. Penutup 

A. Simpulan 

Gugatan warga negara terhadap 

penyelenggara negara atau negara 

mempunyai peran besar dalam 
pembentukan hukum, karena gugatan 

warga negara merupakan suatu 
bentuk penemuan hukum. Penemuan 

hukum adalah proses pembentukan 
hukum yang dilakukan oleh hakim 

atau aparat hukum lainnya. Sifat 

putusan hakim adalah konfliktif atau 
menyelesaikan peristiwa hukum 

konkret berupa konflik sedangkan bagi 
pembentuk undang-undang, hukum 
yang dituangkan dalam bentuk 

undang-undang bersifat perspektif 

preventif yaitu mengatur peristiwa 

yang belum terjadi tetapi besar 
kemungkinan akan terjadi dan 
memberikan penyelesaian terhadap 

suatu peristiwa yang telah terjadi. 

Penemuan hukum dilakukan 

untuk mengisi kekosongan hukum. 

Salah satu cara dalam melakukan 

penemuan hukum adalah dengan 
metode interpretasi. Permasalahan 

yang muncul dalam gugatan warga 

242The Americans With Disabilities Act, 
htt.p:/ I UJWW. i'µstice gov/ crt/ about/ hce/ tit1e8. plw, 
diakses tanggal 11 September 2014. 



negara adalah belum adanya 

pengaturan formal yang jelas, sehingga 

mterpretasi masing-masing hakim 

berbeda terhadap mekanisme gugatan 

warga negara. Hakim belum 

mempunyai pegangan standar aturan 

mengenai gugatan warga negara. 

Gugatan warga negara di negara 

common law diatur secara jelas dalam 

undang-undang, karena kewenangan 

untuk menggugat harus secara nyata 

diberikan oleh undang-undang. Begitu 

pula di Indonesia untuk mencegah 

pemahaman yang simpang siur 

mengenai gugatan warga negara maka 
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KEBEBASAN PERS DALAM KEGIATAN POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS 

(PRESS FREEDOM FOR POI.JTICAL ACTIVITIES UNDER THE LAW NUMBER 40 YEAR 

1999 CONCERNING PRESS) 

Aan Andrianih 

Perancang Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Sosial 

Sekretaris Jenderal DPR RI 

*Korespondensi; andara_dpr@yahoo.com 

Abstrak 

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur 
yang penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara 

yang demokratis. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 

menyebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang 

berdasarkan asas-asas demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Jaminan terhadap 

kebebasan perspun telah dinyatakan dalam konstitusi yaitu jaminan kemerdekaan 
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Perubahan 

sis tern bemegara yang lebih demokratis telah melahirkan perubahan yang cukup signifikan 
dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap pers yang berkembang dan 

berubah sejalan dengan perubahan zaman serta perubahan peraturan perundang 
undangan yang mengatur mengenai pers. Akan tetapi, pers sebagai bagian dari demokrasi 

harus memiliki profesionalisme dan tanggung jawab dalam melakukan tugasnya. Oleh 

karena itu perlu di berikan batasan agar tercapai keseimbangan antara demokrasi, 

kebebasan, dan tanggungjawab insan pers. 

Kata kurici: pers, kebebasan pers, po!itik 

Abstract 

Freedom of the press is one manifestation of the people's sovereignty and become a very 
important element to create a social, civic and democratic state. Article 2 of the Law Number 

40 of 1999 concerning the press, the freedom of the press is one manifestation of the people's 
sovereignty is based on the principles of democracy, justice and the rule of law. In line with 

the freedom of pers, the constitution also guarantees freedom of association and assembly, of 

expression in speech and writing. A more democratic state system that results in a rise of 
significan changes in people's lives. This is a growing influence on the press and change with 

the changing times and changes in laws and regulations governing the press. However the 

press as part of a democracy must have the professionalism and responsibility in performinq 
its duties. Therefore it is necessary to achieve a given limit balance between democracy, 

freedom, and responsibility of the press. 

Keywords: press, freedom of the press, politics 
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I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Kebebasan pers merupakan 
salah satu unsur yang penting dalam 
pembentukan suatu sistem bernegara 
yang demokratis, terbuka, dan 
transparan. Pers sebagai media 
informasi merupakan pilar keempat 
demokrasi yang berjalan seiring 
dengan penegakan hukum untuk 
terciptanya keseimbangan dalam 
suatu negara yang demokratis. Sudah 
sepatutnya jika pers sebagai media 
informasi sekaligus se bagai salah satu 
media untuk mengoreksi, dijamin 
kebebasannya dalam menjalankan 
kegiatannya. Hal ini penting untuk 
menjaga obyektifitas dan transparansi 
dunia pers, sehingga pemberitaan 
dapat dituangkan secara sebenar 
benarnya tanpa ada rasa takut atau di 
bawah ancaman dari berbagai pihak. 

Jaminan terhadap kebebasan 
pers dinyatakan dalam konstitusi 
yakni Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan 
ayat (3), dan Pasal 28F Undang 
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 
Tahun 1945) yang di dalamnya 
mengatur mengenai jaminan 

kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan. 
Kemerdekaan pers merupakan salah 
satu wujud kedaulatan rakyat dan 
menjadi unsur yang sangat penting 
untuk menciptakan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara yang demokratis. Dalam 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 

tahun 1999 tentang Pers (UU tentang 
Pers) disebutkan bahwa kemerdekaan 
pers adalah salah satu wujud 
kedaulatan rakyat yang berdasarkan 
asas-asas demokrasi, keadilan, dan 
supremasi hukurn. Pers memiliki 

kemerdekaan untuk mencari dan 
menyampaikan informasi juga sangat 
penting untuk mewujudkan hak asasi 
manusia yang dijamin dengan 
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Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor: 

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 
Manusia, yang menyatakan bahwa 
setiap orang berhak berkomunikasi 
dan memperoleh informasi. Hal ini 

sejalan dengan Pasal 19 Piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Hak Asasi Manusia yang berbunyi: 

"Setiap orang berhak atas 
kebebasan mempunyai dan 
mengeluarkan pendapat; dalam 
hal ini termasuk kebebasan 
memiliki pendapat tan pa 
gangguan, dan untuk mencari, 
menerima, dan menyampaikan 
informasi dan buah pikiran 
melalui media apa saja dan 
dengan tidak memandang 
batas-batas wilayah". 

Perubahan sistem bernegara 
yang lebih demokratis di Indonesia 
telah melahirkan perubahan yang 
cukup signifikan dalam kehidupan 
masyarakat. Perubahan yang terjadi 
tersebut bukan berarti tanpa ada 
pergesekan antara nilai lama dan nilai 
baru, yang kadang kala bertambah 
menjadi suatu masalah sosial dan 
hukum. Namun permasalahan yang 
terjadi dalam proses perubahan 
bernegara merupakan suatu bagian 
dari proses alamiah perjalanan suatu 
sistem bernegara menuju ke arah yang 
lebih baik. 

Perubahan bernegara tersebut 
berimplikasi pada perubahan terhadap 
pola pikir dan cara pandang dari 
masyarakat sebagai salah satu 

komponen dari demokrasi. Peristiwa 
politik di Indonesia belum lama berlalu 
dimana pers berada di antara hiruk 
pikuk perhelatan politik tersebut. Jika 
dikaitkan maka terdapat hubungan 
yang erat antara pers dan politik yang 
terletak pada segala sesuatu yang 

selalu berkaitan dengan orang banyak. 
Kedua bidang tersebut membutuhkan 
dan dibutuhkan oleh masyarakat. 
Politik berurusan dengan ideologi, dan 
topik ideologi tentu saja menyangkut 



kehidupan sosial rakyat. Sementara 
pers sendiri merupakan media yang 

dapat menjembatani antara topik, 
tema, ataupun kegiatan politik yang 

diangkat oleh politisi agar sampai 

kepada masyarakat. 

Perhelatan akbar 
dilaksanakan baik pemilihan anggota 

legislatif yang diselenggarakan pada 
tanggal 9 April 2014 maupun 

pemilihan Presiden yang telah 

dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 

2014. Dalam pelaksanaan pemilihan 
tersebut peranan pers sangat penting 

karena pers sudah terbukti 
mempunyai kekuatan atau kekuasaan 

yang besar untuk memengaruhi dan 

membentuk opini masyarakat. 

Pembentukan opini publik 
diharapkan oleh para politisi dapat 

meningkatkan pamor dan 
popularitasnya di masyarakat. Bagi 

politisi, berita politik diharapkan dapat 
memengaruhi sikap khalayak 

mengenai masalah yang sedang 

diangkat oleh politisi tersebut, dalam 

hal ini politisi menginginkan publik 
ikut terlibat dalam topik dan tindakan 

politik yang d.ilakukan melalui pesan 
politik yang disampaikannya. Dalam 

politik, aspek komunikasi dan 
pembentukan opini publik menjadi 

tujuan utama yang hendak dicapai 

karena hal tersebut diharapkan dapat 
mempengaruhi masyarakat sehingga 

dapat memenuhi pencapaian dan 

target politik para politisi tersebut.e= 

Pekerjaan pers pada faktanya 

adalah untuk menceritakan peristiwa 

dan kejadian menarik yang ada di 

masyarakat, sehingga kesibukan 

utama pers adalah mengkonstruksikan 

berbagai realitas tersebut kepada 

masyarakat. Media menyusun realitas 

dari berbagai peristiwa yang terjadi 

2�lDan D Nimmo, Political Communication 

and Public Opinion In America, Santa Monica: 
Goodyear Publication, I 978, hal. 185-187. 
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sehingga menjadi berita atau wacana 

yang bermakna. 244 

Namun demikian di dalam 

perjalanannya berita yang 

dimunculkan oleh pers terkadang 

tidak lengkap dan kurang berimbang 

sehingga masyarakat tidak lagi 

mendapatkan berita yang akurat dan 

berimbang yang menyebabkan 
ketidakmampuan masyarakat untuk 

memahami maksud dari pemberitaan 

yang dibaca atau disaksikannya. 

Dalam hal ini pers telah terjebak pada 

berita yang sarat dengan opini, tanpa 

ada kejernihan dan objektivitas 
sehingga pemberitaannya seringkali 

menguntungkan kepentingan pihak 

tertentu dan merugikan kepentingan 
pihak lain. 

Pers dan politik bisa berjalan 

dengan harmonis karena pers dapat 
menjembatani antara kegiatan politik 

para politisi dan masyarakat. 

Sebaliknya, media juga bisa 

menyampaikan berbagai berita, opini, 
tuntutan, atau reaksi masyarakat 

kepada para politisi. Pers dapat 

menjadi ruang lalu lintas bagi segala 
macam ide yang berkaitan dengan 
kepentingan orang banyak, khususnya 

masyarakat. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan di atas terdapat 

permasalahan yang muncul berkaitan 

dengan pengaturan kebebasan pers 

yakni bagaimanakah pengaruh pers 

terhadap kegiatan politik yang selama 

ini berjalan? Sudah sesuaikah 

kegiatan pers terse but dengan 

ketentuan yang terdapat di dalam 

Undang-Undang tentang Pers? 

24'4Jbnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik 
Va.lam Pers (Sebuah Study Critical Discourse 
Analysis Terhadap Berita-Berita Politilq, Granit: 

Jakarta 2004. hal 1 1 .  
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C. Tujuan 

Tulisan ini ditujukan untuk 

mengetahui: 

1. Pengaruh pers terhadap kegiatan 

politik. 
2. Batasan kebebasan pers dalam 

menyajikan dan mendapatkan 

berita berdasarkan UU tentang 

D. Metode Penulisan 

Metode penulisan dalam tulisan 

ini menggunakan metode deskriptif 

analitis yaitu dengan mendeskripsikan 

fakta yang ada terkait permasalahan 

kebebasan pers terhadap kegiatan 

politik sehingga dapat memengaruhi 

dan membentuk opiru masyarakat 

serta pembatasan terhadap kebebasan 

pers yang akan dianalisis melalui 

pendekatan yuridis normatif 

berdasarkan UU tentang Pers. 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Pengertian Pers 

Pers merupakan salah satu 

sarana bagi sebagian besar politisi 

dalam upaya sosialisai demi mencapai 

tujuan yang diinginkan dalam 

berpolitik. Hal ini memiliki makna 

bahwa pers merupakan salah satu alat 

yang dapat memediasi kegiatan politik 

dari para politisi kepada masyarakat 

sehingga dapat dikatakan bahwa pers 

merupakan suatu bentuk ruang lalu 

lintas bagi segala macam ide yang 

berkaitan dengan kepentingan orang 

ban yak. 
Berdasarkan literatur terdapat 

beberapa terminologi mengenai pers. 

lstilah "pers" berasal dari kata persen 

(bahasa Belanda), press (bahasa 

Inggris), yang berarti "menekan" yang 

merujuk pada alat cetak kuno yang 

digunakan dengan menekan secara 

keras untuk menghasilkan karya cetak 

pada lembaran kertas. Hal ini sejalan 

24SJ Taufik, Sejarah dan Perkembangan Pers 
di Indonesia, Jakarta: Triyinco, 1977, hal. 3. 

2�6Kamus Besar Bahasa Indonesia verai 

online/daring (dalam jaringan), 
http://kbbi.web.id/pers, diakses tanggal 26 
November 2014. 

dan 

dan 

Besar Kamus 

Bahasa Indonesia, pers berarti:246 

1) Usaha percetakan 

penerbitan. 

2) Usaha pengumpulan 

penyiaran beri ta. 

3) Penyiaran berita melalui surat 

kabar, majalah, dan radio. 

4) Orang yang bergerak di 

bidang penyiaran berita. 

5) Medium penyiaran berita. 

Dalam UU tentang Pers, pers 

adalah lembaga sosial dan wahana 

komunikasi massa yang melaksanakan 

kegiatan jumalistik yang meliputi 

mencari, rnemperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi baik dalam 

bentuk tulisan, suara, gambar, suara 

dan gambar, serta data dan grafik, 

maupun dalam bentuk lainnya dengan 

menggunakan media cetak, media 

elektronik, dan segala jenis saluran 

yang tersedia. 

Dari pengertian yang terdapat di 

dalam UU tentang Pers tersebut, pers 

memiliki dua arti, pengertian yang luas 

dan pengertian yang sempit. Dalam 

arti luas, pers menunjuk pada lembaga 

sosial atau pranata sosial yang 

melaksanakan kegiatan jumalistik 

untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan informasi. 

Sedangkan dalam arti sempit, pers 

merujuk pada wahana atau media 

dengan pendapat Taufik yang 

menyatakan bahwa pers adalah suatu 

alat yang terdiri dari dua lembar besi 

atau baja yang di antara keduanya itu 

dapat diletakkan suatu barang yaitu 

kertas, sehingga sesuatu yang akan 

ditulis atau digambar akan tampak 

ada kertas tersebut dengan cara 
menekannya. 245 

Berdasarkan 

pers yang 

bertanggung 

menjadi 

dan 

Pers agar 

profesional 

jawab. 
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komunikasi massa baik elektronik 

maupun media cetak. 

Media massa elektronik, adalah 

media massa yang menyajikan 

informasi dengan cara mengirimkan 

informasi melalui peralatan elektronik, 
seperti radio, televisi, internet, dan 

film. Sedangkan media massa cetak, 

adalah segala bentuk media massa 

yang menyajikan informasi dengan 

cara mencetak informasi itu di atas 
kertas, seperti koran, majalah, tabloid, 

dan buletin. Berdasarkan beberapa 
terminologi tersebut dapat dikatakan 

bahwa pers merupakan lembaga yang 

independen dan berdiri sendiri. Pers 

hidup di tengah masyarakat dan 
berada dalam satu negara, tetapi 

bukan bagian dari pemerintahan 

negara tersebut. Pers lebih dikenal 
sebagai "lembaga kernasyarakatan'' 

(social institution). Ketiga unsur baik 

pemerintah, masyarakat, maupun pers 

dapat saling memengaruhi. Pers 

memengaruhi masyarakat, tetapi 

masyarakat juga dapat berpengaruh 
pada pers. Pers memengaruhi 
pemerintah, tetapi pemerintah juga 

berpengaruh terhadap pers. 

2. Peranan Pers 

Berdasarkan UU tentang Pers, 

pers memiliki peranan yang dapat 

dilihat dari beberapa fungsi yaitu 
fungsi informasi, pendidikan, hiburan, 
kontrol sosial, dan dapat pula 

berfungsi sebagai lembaga ekonomi. 

Fungsi pertama dari lima fungsi 

utama pers ialah fungsi informasi. Pers 

menyampaikan dan menyajikan 
informasi kepada masyarakat tentang 
berbagai kejadian ataupun peristiwa 

yang terjadi baik peristiwa pen ting di 

sekitar kehidupan bermasyarakat, 

maupun peristiwa faktual mengenai 

berita yang sifatnya kenegaraan baik 
yang bersifat politis maupun rutinitas 

semata. Setiap informasi yang 

disampaikan harus memenuhi kriteria 
dasar: aktual, akurat, faktual, menarik 

Kebebasan Pers Dalam Kegiatan .... (Aan Andrianih) 

atau penting, benar, lengkap, utuh, 

jelas-jemih, jujur adil, berimbang, 

relevan, bermanfaat, dan etis. 

Fungsi yang kedua dari pers 

adalah fungsi pend.idikan. Pers sebagai 
edukasi (to educate) memiliki makna 

bahwa apa pun infromasi yang 

disajikan dan disebarluaskan pers 

hendaklah dalarn kerangka mendidik 

(to educate) maksudnya adalah bahwa 

sebagai sarana pendidikan massa 
(mass education) dalam menyajikan isi 

berita harus berisi pengetahuan yang 

dapat menambah wawasan bagi 
masyarakat. 

Fungsi pers yang ketiga yaitu 

fungsi hiburan, pers sebagai media 

harus mampu memerankan dirinya 
sebagai wahana rekreasi yang 

menyenangkan sekaligus yang 
menyehatkan bagi semua lapisan 

masyarakat. Artinya, apa pun pesan 
rekreatif yang disajikan mulai dari 

cerita pendek sampai kepada teka-teki 

silang dan anekdot, cerita bergambar, 

cerita bersambung, tidak boleh bersifat 
negatif apalagi destruktif, sehingga 

dapat mengimbangi berita-berita berat 
( hard news) dan berita-berita berbobot 

yang disajikan bagi masyarakat. 
Fungsi keempat dari pers yaitu 

pers sebagai alat untuk kontrol sosial. 

Pers adalah pilar demokrasi keempat 

setelah legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif. Dalam kerangka mi, 

kehadiran pers dimaksudkan untuk 

mengawasi atau mengontrol 

kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif agar kekuasaan mereka tidak 

menjadi korup dan absolut, Fungsi ini 

dapat ditujukan baik untuk 
perorangan maupun untuk kelompok 

dengan maksud agar dapat 

memperbaiki keadaan melalui tulisan 

maupun berita yang berisi kritik yang 

membangun dengan penyampaian 

yang dilakukan secara jujur, adil, 

berimbang, relevan, bermanfaat, dan 
etis agar fungsi informasi kepada 
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nasional.248 

Pers kolonial adalah pers yang 
diusahakan oleh orang-orang Belanda 

di Indonesia pada mas a 

kolonial/penjajahan. Pers kolonial 

3. Sejarah Perkembangan Pers di 

Indonesia 

Sejarah perkembangan pers di 

Indonesia tidak terlepas dari sejarah 

politik Indonesia. Pada masa 

masyarakat tercapai dengan baik dan 

tidak memihak. 

Fungsi yang terakhir dari pers 

adalah fungsi sebagai Iembaga 

ekonomi. Pers berada di bawah suatu 
usaha yang dituntut berorientasi 

komersial. Akan tetapi orientasi 

komersial tersebut sama sekali tidak 

boleh mengurangi apalagi meniadakan 
fungsi dan tanggung jawab sosial. 

Seperti ditegaskan Wilbur Schramm-"? 

bagi masyarakat, pers adalah watcher, 

teacher, and forum (pengamat, guru, 

danforum). 
Pers Indonesia memiliki Iatar 

belakang sejarah yang erat 

hubungannya dengan pergerakan 

nasional untuk memperjuangkan 
kemerdekaan nasional, dan dengan itu 

perjuangan untuk memperbaiki 
kehidupan rakyatnya. Meski posisi dan 

peranan pers mengalami pergeseran 
sesuai dengan perkembangan sejarah 
negara dan sistem politiknya, namun 

pers Indonesia memiliki karakter yang 

konstan, yakni komitmen sosial-politik 

yang kuat, karena pada umumnya 
pers tunduk pada sistem politik yang 

maknanya bahwa sis tern pers 
merupakan subsistem dari politik yang 

ada saat ini. 

pergerakan 

kemerdekaan, 

terbagi men j adi 

orang-orang oleh 
terutama orang-orang 

dan diperuntukkan bagi 

a tau Belanda, yang 

oleh golongan penduduk 

diusahakan 
Indonesia 

pergerakan 

Indonesia, 

cliterbitkan 

orang Indonesia. Pers ini bertujuan 
memperjuangkan hak-hak bangsa 

Indonesia di masa penjajahan. 
Perkembangan pers nasional 

dapat dikategorikan menjadi beberapa 
periode sebagai berikut:249 

a. Tahun 1945 - 1950-an. 
Pada masa ini, pers sering disebut 

sebagai pers perjuangan. Pers 

pada masa ini juga merupakan 
sebuah media wacana politik2so. 

Pers Indonesia menjadi salah satu 
alat perjuangan untuk 
kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Beberapa hari setelah teks 
proklamasi dibacakan Bung 

Karno, terjadi perebutan 

kekuasaan dalam berbagai bidang 

kehidupan masyarakat, termasuk 
pers. Hal yang diperebutkan 

terutama adalah peralatan 
percetakan. 
Pada bulan September-Desember 

tahun 1945, kondisi pers 

Indonesia semakin kuat, ditandai 

oleh mulai beredarnya koran 

Soeara Merdeka (Bandung), Berita 
Indonesia (Jakarta), Merdeka, 

Independent, Indonesian News 

meliputi surat kabar, majalah, dan 

koran berbahasa Belanda, daerah, 

atau Indonesia yang bertujuan 

membela kepentingan kaum kolonialis 

Belanda. 
Pers Cina adalah pers yang 

cliusahakan oleh orang-orang Cina di 
Indonesia. Pers Cina meliputi koran, 

majalah dalam bahasa Cina, 

keturunan Cina. 
Pers nasional adalah pers yang 

pers dan Cina, 

sampai masa 

pers di Indonesia 

3 golongan, yaitu pers 

pers kolonial, 

2"17Wilbur Schranun, Men, Messages, and 

Media: A Look at Human Communication, New York: 

harper & row, 1973, hal. 4. 
2411A.B. Lapian, Sejarah Pers di Indonesia, 

Jakarta: Kompas 2002, hal. 2 

249Ibid., hal .5-8. 

aso Kirrilee Hughes, Laporan Study 
Lapangan Mengenai Wajah Pers, Malang: 1997, hal. 
22_ 
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industri 

pembredelan 

pers 

lagi. 
mengalami 

Setelah 
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mahasiswa terhadap 
pemerintahan orde baru.2s3 

Dengan pembredelan tersebut 
pemerintah orde baru mulai 

bersifat 'tangan besi' terhadap 
pers. Pemimpin-pernimpin pers 

mengakui bahwa untuk menjamin 

kelangsungan terbitannya, mereka 

harus mengalami proses 
penyesuaian diri dan 'depolitisasi ', 

dalam arti menghilangkan unsur 

unsur politik dalam berita yang 

dimuat, kecuali yang mendukung 
pemerintah orde baru dan 

kebijakannya. Dapat dilihat bahwa 

'depolitisasi' tersebut merupakan 

akibat dari lepasnya pengaruh 

partai politik maupun kekuasaan 
pemerintah. Pada saat itu iklan 

merupakan salah satu upaya 

kebebasan pers Indonesia secara 
ekonomis. Akhimya tahun 1970an 

pers di Indonesia mulai berubah 
bentuknya dari alat ideologis 
menjadi industri besar. 

d. Tahun 1980-an 

Pada tahun 1982, Departemen 
Penerangan mengeluarkan 
Peraturan Menteri Penerangan 

Nomor 1 Tahun 1984 tentang 

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers 
(SIUPP). Dengan adanya SIUPP, 
sebuah penerbitan pers yang izin 

penerbitarmya dicabut oleh 

Departemen Penerangan akan 

langsung ditutup oleh pemerintah. 

Oleh karena itu, pers sangat 
mudah ditutup dan dibekukan 

kegiatannya. Pers yang mengkritik 

pembangunan dianggap sebagai 

pers yang berani melawan 
pemerintah. Pers seperti ini dapat 

ditutup dengan cara dicabut 
SIUPP-nya.254 

e. Tahun 1990-an 

Pada tahun 1990-an, pers di 

Indonesia mulai melakukan 

kerusuhan 'Malari' pada bulan 
Januari 1974, dua belas terbitan 

dilarang dan beberapa wartawan 

ditangkap dan puluhan lain 

didaftarhitamkan.ew Pada tahun 

1978, tujuh harian yang terbit di 

Jakarta mengalami penutupan 
karena liputannya yang 

mendukung aksi demonstrasi 

Bulletin, Warta Indonesia, dan The 

Voice of Free Indonesia. 

b. Tahun 1950 - 1960-an 
Mas a mi merupakan masa 
pemerintahan parlementer atau 

masa demokrasi liberal. Pada 

masa demokrasi liberal, banyak 

didirikan partai politik dalam 
rangka memperkuat sistem 

pemerintahan parlementer. Pers 
pada masa itu merupakan alat 

propaganda dari partai politik. 
Beberapa partai politik memiliki 

media atau koran sebagai corong 

partainya. Pada masa itu, pers 

dikenal sebagai pers partisipan. 

c. Tahun 1970-an 
Orde baru mulai berkuasa pada 
awal tahun 1970-an. Pada masa 

itu, pers mengalami depolitisasi 

dan komersialisasi pers. Pada 
tahun 1973, pemerintah orde baru 

mengeluarkan peraturan yang 
memaksa penggabungan partai 

partai politik menjadi tiga partai, 

yaitu Golongan Karya, Partai 

Demokrasi Indonesia, dan Partai 
Persatuan Pembangunan. 

Peraturan tersebut menghentikan 
hubungan partai-partai politik dan 

organisasi massa terhadap pers 
sehingga pers tidak lagi mendapat 
dana dari partai politik.251 Pada 

tahun 1974 dan tahun 1978, 

2Slfbid., hal. 23. 

2s2Krishna Sen dan David T. Hill, Media, 

Culture, and Politics in Indonesia, Melbourne: Oxford 
univeralty press, 2000, hal. 53. 

25Jfbid., hal.53. 

25-IKirrilce Hughes, Laporan Study 
Lapangan Mengenai Wajah Pers, hal.23. 
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f. 

repolitisasi 

Maksudnya, 

kembali. 255 

pada tahun 1990-an 

Berdasarkan perkembangan pers 

sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya dapat terlihat bahwa 

pers di Indonesia senantiasa 

berkembang dan berubah sejalan 

dengan tuntutan perkembangan 

zaman, selain itu perubahan pers 

dapat pula dilihat berdasarkan 

sejarah perubahan undang 

undang yang mengatur mengenai 

pers. 

Berdasarkan peraturan 

perundang-undangan mengenai 

pers dapat dilihat perubahan pers 

dari masa ke masa. Menurut 

Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 

1966 tentang Ketentuan 

Ketentuan Pokok Pers dan 

Undang-Undang Nomor 21  Tahun 

1982 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 

1966 tentang Ketentuan- 

Ketentuan Pokok Pers 

Sebagaimana Telah Diubah 

Dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1967, pers sarat dengan 

tugas negara (kekuasaan), 
sedangkan pers berdasarkan UU 

tentang Pers penuh dengan tugas 

negara dan rakyat, pers menjadi 

lebih terbuka, termasuk dalam 

melakukan kritik terhadap 

pemerintah yang berkuasa. 

Dengan kata lain terdapat transisi 

baik dari posisi pers maupun 

peranannya, yaitu yang 

sebelumnya menjalankan 

supremasi negara, kemudian 

setelah lahimya Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 1999 menjadi 

pelaksana supremasi rakyat.258 

Pers di Indonesia telah 

mengalami beberapa perubahan 

identitas sebagai berikut: 

a. Tahun 1945-an, pers di Indonesia 

dimulai sebagai pers perjuangan. 

b. Tahun 1950-an dan tahun 1960- 

an menjadi pers partisan yang 

25!:lJbnu Hamad, Konstrnksi Realitas Politik 
dalam Pers, hal. 67-68. 

aeslgnauus Haryanto, Demografi Pers 
Indonesia Hari Ini, 
http://basisdata.esosoft.net/ 1997 /08/23/0032.htm 
l, diakses tanggal 13 Oktober 2014. 

256Suroso, Menuju Pers Demokratis: Kritik 
Atas Profesionalisme Wartawan, Jakarta: Lembaga 
Studi dan lnovaei Pendidikan 2001, hal. 205 - 2 1 4 .  

257Jbid., hal 3. 

sebelum gerakan reformasi dan 

jatuhnya Soeharto, pers di 

Indonesia mulai menentang 

pemerintah dengan memuat 

artikel-artikel yang kritis terhadap 

tokoh dan kebijakan Orde Baru. 

Pada tahun 1994, ada tiga 

majalah mingguan yang ditutup, 

yaitu Tempo, DeTIK, dan Editor. 

Masa Reformasi ( 1998 / 1999) 

sekarang 

Gerakan reformasi yang 

menyebabkan jatuhnya Presiden 

Suharto dan rezim orde baru, juga 

memberikan semangat 

kebangkitan kepada pers di 

Indonesia pada masa ini, pers 

Indonesia menikmati kebebasan 

pers. Pada bulan September 1999, 

pemerintahan 8.J. Habibie 

mengesahkan UU Tentang Pers, 

menggantikan Undang-Undang 

Nomor 1 1  Tahun 1966, Undang 

Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan 

Undang-Undang Nomor 21  Tahun 

1982, yang diakui "sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan 
zaman"256. Era reformasi ditandai 

dengan terbukanya keran 

kebebasan informasi. Di dunia 

pers, kebebasan itu ditunjukkan 

dengan dipermudahnya 

pengurusan SIUPP.257 Sebelum 

tahun 1998, proses untuk 

memperoleh SIUPP melibatkan 16 

tahap, tetapi dalam kabinet 8.J. 

Habibie proses terse but 

melibatkan tiga tahap saja. Pers 

pada masa reformasi adalah pers 

yang telah menjadi industri di 

tengah kebebasan politik yang 

baru diperoleh. 
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mernpunyai tujuan sama 

partai-partai politik 

dengan 

yang 
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c. golongan penekan; 261 

d. alat komunikasi politik; dan 

e. tokoh politik. 

Pers sebagai alat komunikasi 

politik, merupakan salah satu 
infrastruktur yang sangat menunjang 

dalam penyelenggaraan negara, karena 

salah satu fungsi dari pers adalah 

sebagai wahana komunikasi massa, 

penyebar informasi, dan pembentuk 

opini dalam masyarakat dan sebagai 
jembatan yang dapat menjadi 

penghubung antara pemerintah dan 
masyarakat dalam segala aspek 

kegiatan bemegara. 

Pers dapat menjadi acuan 
konfigurasi politik suatu negara, 

karena salah satu alat atau sarana 

untuk mengidentifikasi apakah suatu 
konfigurasi politik suatu negara 

demokratis atau otoriter, dapat dilihat 
dari kebebasan pers yang ada di suatu 

negara. 

Kegiatan pers di Indonesia saat 

im telah menjadi ind ustri yang 

menjanjikan. Dengan masuknya unsur 
kapital, pers harus dapat memikirkan 
pasar atau kebutuhan konsumen demi 

memperoleh keuntungan bagi 
perusahaan. Hal ini sejalan dengan 

Pasal 3 ayat (2) UU tentang Pers yaitu 

pers sebagai lembaga ekonomi yang 
dituntut untuk memperoleh 

keuntungan finansial untuk 

kesejahteraan pegawainya. Demi 
memuaskan keinginan masyarakat 

akan berita dan demi persaingan 

antarpers, kerap kali pers lebih 

mementingkan kepuasan masyarakat 
sebagai konsumen dalam 

mengonsumsi berita politik.262 Padahal 

publik, dalam komunikasi politik, 

khususnya di Indonesia secara urnurn 
memiliki keterkaitan secara ideologis 

mendanainya. 

c. Tahun 1970-an dan tahun 1980- 

an menjadi periode pers komersial, 
dengan pencarian dana 

masyarakat serta jumlah pembaca 
yang tinggi. 

d. Awal tahun 1990-an, pers 

memulai proses repolitisasi. 

e. Awal reformasi 1999, lahir pers 

bebas di bawah kebijakan 

pemerintahan 8.J. Habibie, yang 
kemudian diteruskan 

pemerintahan Abdurrahman 
Wahid dan Megawati 

Soekamoputri hingga sekarang 

ini. 

B. Pers dan Perkembangan Politik 

Pers menurut UU tentang Pers 
merupakan lembaga sosial dan 
wahana komunikasi massa yang 

melaksanakan kegiatan jurnalistik 

meliputi mencari, memperoleh, 

merniliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi baik dalam 
bentuk tulisan, suara, gambar, suara 

dan gambar, serta data dan grafik 
maupun dalam bentuk lainnya dengan 
menggunakan media cetak, media 

elektronik, dan segala jenis saluran 

yang tersedia. Pers juga terkait dengan 

politik yang menurut C. F. Strong, 

politik hukum merupakan ilmu yang 
mempelajari tentang negara. Negara 

merupakan organisasi kekuasaan 
karena di dalam negara selalu terdapat 

pusat-pusat kekuasaan, baik dalam 

suprastruktur (terjelma dalam lembaga 

politik dan lembaga negara) maupun 
infrastruktur, yang meliputi259 : 

a. partai politik; 
b. golongan kepentingan; aeo 

2s9Satya Arinanto, Hukum sebagai produk 
politik, Politik Hukum (Kumpulan Materi 
Transparansi} Semester Gena.p 2007-2008, Jakarta: 

Program Pascasarjana, Fakultas Huk:urn Universitas 
Indonesia, 2007, hal. 1. 

260 R. Hestu Cipto Handoyo dan Thresianti, 
Golongan Kcpentingan/ Interest Group, 
http://www,kamushukum.com/kamushukµm entri 

c;s.pbo? golanc;::un%20kr;oenrtncM%20/%20lntt-££Jt: 
%2Qgrnup &fdcnr-J 920 diok*SB tnnm] 29 
De,muhq 2008. 

:l'IUJbid.. 

'"'Hr.nnw1, Edwanl S dan Noam Cho•lcy. 
Matw.fw::ncril1g Cun.sent, nw Political &x.n.ar11y Of The 

M= M.,.tia, New York: Phonn:o� Books, hnl. l -35. 

279 



Prodigy Vol. 2 No. 2- Desember 2014: 271 - 284 

telah berlangsung, karena 
itu setiap warga 
memperlihatkan orientasi 

pada saat 

negara 
politiknya 

internal yang memengaruhi liputan 

politik yang digabungkan dengan alat 

alat yang dipakai dalam 

mengkonstruksikan realitas politik 

seperti bahasa politik (languange of 

politic) karena penulisan berita politik 

berkaitan dengan pembentukan opini, 

sehingga pemakaian simbol-simbol 
bahasa sangat diperhitungkan sesuai 

dengan opmi yang hendak 

dikembangkan. Selain simbol bahasa, 

pemilihan pesan serta fakta sangat 
berpengaruh dalam membuat suatu 

liputan atau berita. Hal ini mengingat 
pembentukan opini, pilihan fakta, arah 

penyajian akan menentukan opirn 
yang dibentuk, dan agenda setting 

berfungsi sebagai penentu bagi pers 
dalam pembentukan opini publik di 
tengah masyarakat.264 

Secara garis besar lahirnya 

suatu berita politik selalu dimulai 
dengan adanya peristiwa politik, baik 
yang berkaitan dengan organisasi 
politik maupun yang berkaitan dengan 

politisi itu sendiri. Pers berfungsi 

sebagai sumber informasi politik, 

partisipasi politik, dan integrasi 
mengembangkan budaya politik.s= 

Pengonstruksian realita politik sampai 
pembentukan makna dan citra dari 
politik atau elit politik tergantung 

kepada pengaruh pers terhadap 

perkembangan politik tersebut. 
Dalam kenyataannya hubungan 

antara pers dan politisi merupakan 
hubungan yang simbiosis mutualisme 
yaitu suatu hubungan yang saling 

membutuhkan dan dapat memberikan 

manfaat bagi para pihak. Pers dan 
politisi justru bersifat saling 

memengaruhi karena peristiwa politik 

dan tingkah laku ataupun pernyataan 

dari politisi memiliki nilai berita 

se-Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik 
dalam Pers, hal. 4. 

aespakde Sofa, Pendekatan Teoritis dan 
Pokok-Pokok Pengertian Komunikasi Politik, 
massofa.wordpress.com/2008/02/ 17 /teori- 
pendekatan-komunikasi-politik/- 95k diakses 

tanggal 15 Mei 2009. 

263Daniel Dhakidae, "Partai-Partai Politik 
Indonesia, Kisah Pergerakan Dan Organisasi Dalam 
Patahan-Patahan Sejarah", dalam Partai-Partai 
Politik Jdeologi, Strateqi, dan Program, J akarta: 

Kompas, 1999. 

(ideologies ladden) dengan partai 

partai politik, atas dasar agama, 

nasionalisme, ataupun kerakyatan 

(sosialisme). Hal tersebut dapat dengan 

mudah dilihat pada saat pemilu yang 

ma sing- masing. 263 

Pers di Indonesia pada tingkat 

tertentu terlibat dengan kehidupan 

politik, dalam ha! ini dapat dilihat 

pada berita yang disiarkan oleh pers 
tertentu yang lebih banyak 

memberitakan politisi tertentu dan 
memojokkan politisi yang lainnya. 

Kasus ini dapat dilihat dalam basil 
publikasi yang disiarkan kepada 

masyarakat. Contohnya dalam pemilu 

presiden di mana antara stasiun 

televisi yang satu dengan stasiun 
televisi yang lainnya menyiarkan berita 
yang tidak berimbang terhadap para 
kandidat yang berseberangan haluan 

dengan pemilik perusahaan yang 

notabene terlibat pula dalam ranah 

politik. Hal ini bertolak belakang 
dengan peranan pers sebagaimana 

diatur dalam Pasal 6 huruf c UU 

tentang Pers, pers seharusnya dapat 

berperan sebagai pengembang 
pendapat um um berdasarkan 

informasi yang tepat, akurat, dan 
benar. Artinya pers seharusnya tidak 

boleh berpihak kepada salah satu 
pihak yang menyebabkan tidak 

munculnya kebenaran dan keadilan 
yang ingin dicapai dalam penyajian 

berita kepada masyarakat. Namun 
demikian tidak dapat dipungkiri 

bahwa berdasarkan sejarahnya, pers 

di Indonesia pemah terpolarisasi ke 

dalam partai-partai politik. 
Proses dibentuknya wacana 

politik pada pers, harus dikaitkan 

dengan faktor eksternal dan faktor 
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pembicaraan tersebut dimasukkan ke 

dalam pers dapat berbentuk teks atau 
berita politik yang dapat berbentuk 

simbol-simbol politik dan fakta politik. 

Karenanya pers sering dijadikan 

sebagai alat propaganda dalam 

266Nimmo, Political C.ommunication and 

Public Opinion in America, hal 185-187. 
267lbnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik 

dalam Pers,hal.5. 
2MGurcvitch Blurnler dan Jay G Blumler, 

Political Communication Sistem and Democratic 
Values , Lichtenberg, Democracy and the Mass 
Media, UK: Cambridge University Press, 1990, hal. 

269-289. 

269Nimmo, Political Communication and 
Public Opinion in America, hal 224-247. Hal inipun 
dapat dikaitkan dengo.n pcndapatnya mengenai 
tujuan komunikasi politik yaitu untuk 
pembentukan pendapat umum. 

2?0Jbid, hal.7. 

meskipun hanya bersifat kegiatan 
rutin saja.266 Sedangkan bagi pers 

berita mengenai politisi merupakan ha! 
yang penting hal ini berkaitan dengan 

kehidupan pers sesuai dengan 

tuntutan masyarakat, karena sesuai 

dengan tuntutan masyarakat. Sesuai 
dengan asas jumalisme pemberitaan 

bahwa liputan yang baik merupakan 
peristiwa yang memiliki nilai berita. 261 

Selain itu pers dapat dijadikan 
sumber informasi bagi masyarakat 
mengenai berbagai hal, Pers pun dapat 

menampilkan peristiwa politik yang 
dapat mernengaruhi persepsi politisi 

maupun masyarakat mengenai 

perkembangan politik. Pers dapat 
mengubah persepsi dan partisipasi 

publik dalam merombak struktur 
politik pemerintahan. 268 

Pers dapat pula mengubah 

sistem politik suatu negara yang 

dilakukan dengan cara melakukan 

pembentukan opini publik atau 

pendapat umum (public opinion), yaitu 

upaya untuk membangun sikap dan 

tindakan masyarakat mengenai 
sebuah wacana pubtik khususnya 
wacana mengenai politik maupun 

berita mengenai politisi.269 Dalam hal 

ini pers menyampaikan pembicaraan 

pembicaraan politik (political talk)270 

=tu«, hal. 1 1 - 1 2 .  

212/bid, hal. 63-64. 

kekuasaan, 

pengaruh, dan 
pembicaraan 

pembicaraan 

C. Pembatasan terhadap Kebebasan 

Pers 

Nilai-nilai kebebasan pers telah 

dilindungi oleh konstitusi, namun 
demikian bukan dalam arti kebebasan 

yang kebablasan tentunya, karena 

pembicaraan autoritas.212 

Dengan pers, politisi memiliki 

harapan tujuan politik dapat 
terwujud dan tercapai jauh lebih 

besar daripada pencapaian yang 

didapatnya dengan 

menggunakan media politik 
lainnya. 

b. Dari aspek campur tangan dengan 
menggunakan media liputan 

politik, dengan meliput oerbagai 

peristiwa baik dilakukan secara 

tertulis ataupun rekaman 
merupakan suatu upaya untuk 

menyusun realitas dari satu atau 

sejumlah peristiwa yang 

terpenggal-penggal menjadi 

sistematis hingga membentuk 

berita dan wacana yang 
bermakna. 

Pers sebagai pemersatu harus 

tetap dibatasi sesuai dengan sistem 

pers tanggung jawab sosial yang 
dianut pers Indonesia, dimana 

kebebasan pers di Indonesia 

mengemban kewajiban sebagaimana 

diatur dalam UU tentang Pers. 

komunikasi politik, karenanya 

komunikasi politik sering identik 

dengan alat propaganda.v" 

Pers dapat membentuk opini 

publik karena memiliki ciri khas: 

a. karena jangkauan pers yang luas 

dapat menyebarkan berbagai 

pesan dan pembicaraan politik 

beserta fungsinya masing 

masing, pembicaraan politik 

menurut V.J. Bell dan Nimmo, 

menjadi tiga jenis yaitu 

Bentuk masyarakat. kepada 
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kebebasan pers yang tidak 

bertanggung jawab dapat memecah 

persatuan dan kesatuan bangsa. Pada 

dasarnya kebebasan pers sebagai 

manifestasi dari kebebasan 

berpendapat dan mendapatkan 

informasi merupakan salah satu hak 

asasi manusia. Namun hal itu tidak 

berlaku mutlak karena hak itu 

dibatasi oleh hak orang Jain. Hal 

tersebut sesuai dengan sistem pers 

tanggung jawab sosial yang dianut 

pers Indonesia. Kebebasan pers di 

Indonesia mengemban kewajiban 

sebagaimana diatur dalam UU tentang 

Pers.273 Dalam penjelasan Pasal 4 ayat 

( 1) UU tentang Pers ditegaskan: 

"kemerdekaan pers adalah 
kemerdekaan yang disertai 
kesadaran pentingnya 
penegakkan supremasi hukum 
yang dilaksanakan oleh 
pengadilan, dan tanggung 
jawab profesi yang dijabarkan 
dalam kode etik jurnalistik." 

Sebagai pemburu berita, insan 

pers merupakan bagian dari warga 

negara yang wajib tunduk terhadap 

hukum yang berlaku di Indonesia. 

Dalam hal ini, bagaimanapun juga 

asas persamaan di hadapan hukum 

atau equality before the law tetap 

berlaku terhadap semua warga negara 

Indonesia termasuk para wartawan 

sebagai insan pers. Asas persamaan di 

hadapan hukum tersebut juga diatur 

secara tegas dalam UUD NRI Tahun 

1945 yaitu dalam Pasal 27 Ayat (1) dan 

Pasal 28 D Ayat (1). Dengan demikian 

para insan pers di Indonesia tidak 

dapat dikecualikan atau tidak memiliki 

kekebalan (immune), dan tetap dapat 

dijadikan sebagai subyek dari hukum. 

Pembatasan yang telah diatur 

dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 

Tahun 1945, yaitu: 

273J. Usfunan, "Profesionalisme Pers dan 
Pencgakan Supennasi liukum ", Jumal Dakwah: 
Nornor 10 Tahun VI, Januari-Juni 2005, hal. 51.  
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"Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan 
dengan undang-undang dengan 
maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang Jain dan 
untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai 
agarna, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis" 

tidak dapat dimaknai sebagai 
pengekangan oleh negara terhadap 
kebebasan pers, namun harus 
dimaknai sebagai cara untuk 
membentuk pers yang seimbang, 
transparan, dan profesional. 
Bagaimanapun juga harus diakui 
bahwa pers di Indonesia belum 
seluruhnya menerapkan suatu 
kualitas pers yang profesional dan 
bertanggung jawab dalam membuat 
pemberitaan. Oleh karena itu 
kebebasan pers perlu diberikan 
pembatasan paling tidak melalui 
rambu hukum, sehingga pemberitaan 
yang dilakukan oleh pers, dapat 
menjadi pemberitaan pers yang 
profesional dan bertanggungjawab. 

III. Penutup 

A. Simpulan 

1 .  Jika pers dikaitkan dengan politik 

maka pers memiliki peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan 

politik. Hal tersebut tercermin 

dalam aktivitas pers yang 

melaporkan peristiwa politik yang 

dapat memberi dampak yang 

sangat signifikan terhadap 

perkembangan politik. Hasilnya 

adalah bahwa pencitraan yang 

dilakukan oleh pers mengenai 

politik ataupun politisi akan 

memberikan dampak signifikan 

yang dapat menyebar dan 

menjangkau masyarakat luas. 

2. Pers di Indonesia dalam membuat 
pemberitaan belum seluruhnya 

menerapkan kualitas pers yang 



profesional 

jawab. 

dan bertanggung 

Kebebasan Pers Dalam Kegiatan .... (Aan Andrianih) 

B. Saran 

Pers sebagai salah satu pilar 

demokrasi diharapkan dapat menjadi 

alat kontrol sosial serta dapat menjadi 

wahana pencerahan serta 

penyeimbang dalam menyajikan berita 
kepada masyarakat agar tujuan 

transfer ilmu pengetahuan sebagai 

salah satu tujuan yang diinginkan UU 

tentang Pers dapat tercapai. 

profesional dan bertanggung jawab 
sebagaimana diatur di dalam UU 

ten tang Pers. Untuk 
mewujudkannya, perlu diberikan 

pendidikan serta penegakan kode 

etik pers sehingga dapat 
memberikan efek terhadap 

kualitas pem beritaan yang Jebih 
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