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PENG ANT AR REDAKSI 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan 
karunia-Nya, sehingga Redaksi dapat menerbitkan Jurnal Perundang-undangan "Prodigy" Volume 
4 Nomor 2, Desember 2016. Jurnal ini memuat topik bahasan di bidang hukum dan perundang 
undangan yang merupakan hasil kajian lebih lanjut maupun elaborasi dari suatu naskah akademik 
dan rancangan undang-undang, analisis dari suatu peraturan perundang-undangan, kajian terhadap 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kajian atas peristiwa hukum yang terjadi, kajian dan 
teori dari konsepsi hukum, serta gagasan dan analisis terhadap fungsi legislasi. 

Dalam penerbitan ini, setiap tulisan telah melalui proses pembahasan dan penyuntingan oleh 
Tim Redaksi Jurnal Perundang-undangan "Prodigy" dan telah dilakukan tinjauan secara menyeluruh 
oleh pembaca ahli (mitra bestari). Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 9 (sembilan) rulisan 
yang substansinya mencakup masalah-masalah hukum dan perundang-undangan di bidang politik 
dan hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta industri dan pembangunan. 

Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jurnal ini rneliputi 9 (sembilan) tulisan dengan 
berbagal tema sebagai berikut: Kesaru, Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam 
Penanggulangan AksJ Teronsme, Kedua, Penvelesaian Sengketa dalam United Nations Conventoin On 

the Law Of the Sea rerkait Prinsip-Prinsip Arhitrase dalam Hukum lnternasional (Analisa terhadap 
Kasus Filiplna 11s Republik Rakyat Cina (RRC) dalam Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan 
Mahkamah Arbitrase Permanen). Ketiga, Pengisian Kursi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakvat clan 

Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Lainnya menurut Perspekdf Dernokrasl Pancaslla. 
Keempac, Relasl antara Kecamatan dan Desa dalarn Penvelenggaraan Pernerintahan di Daerah: Kasus 
Kabuparcn Ternanggung dan Dell Serdang. Keltrna, Selusi Hukum dalam Mencegah Percdaran Vaksin 
Palsu. Keenum. lrnplikasi Penghapusan Syarnt dapar Berkomunikasi dalarn Bahasa Indonesia bagi 
Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Ketujuh, Pelindungan Nassbah dalam Penyelenggaraaan layonan 
Keuangan tanpa Kantor (Branchless Banking). Kedelepan, Kajlan Yundis Kearnanan Pangan Prociuk 
Rekayasa Genetik, Kesembilan, Perjanjian Perdagangan Internasional dan Pcngaruhnva cerhadap 
Kedaulatan Negara Indonesia. 

Redaksi berharap dalam setiap penerbitan Jumal Perundang-undangan "Prodigy" tulisan yang 
ditampilkan dapat semakin meningkat kualitasnya bark dari sisi teknik penulisan llmiah maupun 
substansi, Tentu saja kelemahan dan kekurangao masih banyak dlremul, rerapl dengaa upaya 
perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan optimisme bag, peningkatan kualltas tulisan yang 
ditampilkan akan semakin leblh baik. Untuk itu kritik dan saran konstruknf dan berbagal pihak 
sangat kami harapkan. 

Jakarta, Desember 2016 

Redaksi 
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Eka Martiana Wulansari 

Badan Keahlian DPR RI 

Urgcnsi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Pcnanggulangan Aksi Terorisme 

Jumal Prodigy Vol. 4 No. 2, Desember 2016, halaman 113-128 

Makna terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma yaitu kejahatan terhadap negara (crime 

against state), sekarang meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Korbannya adalah 
masyarakat yang tidak berdosa, dan dilakukan dengan unsur kekerasan (kekerasan sebagai tujuan) dan 
ancaman kekerasan (threat of violence). Penanggulangan aksi terorisme di era globalisasi tidak dibatasi hanya 
sebagai aksi teror sebagai tindak pidana semata. Penanganan terorisme ini dilakukan dari dua segi yaitu 
Criminal Justice Approach clan War Model Approach. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah 
metode penulisan hukum norrnatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu konvensi 
internasional yang mengatur mengenai terorisme. Dalam Criminal Justice Approach menempatkan polisi clan 
instirusi pencgak hukum sebagai leading agents dalam penanggulangan terorisme, scdangkan peran TN! dan 
lembaga lain bertugas membantu mereka. War Model Approach melihat teroris sebagai ancaman keamanan 
nasional. Dalam perspektif ini negara mclakukan penilaian rerhadap situasi keamanan yang menjadi dasar 
bagi pengerahan instrumen keamanan, termasuk kekuatan TN!. Pendekatan dua model yaitu Criminal 
Justice Approach clan War Model Approach dapar diterapkan secara bersamaan dalam revisi Undang-Undang 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
Kata kunci: Penanggulangan Terorisme, Keterlibatan TN!, War Model Approach. 

Urgency of The Inoolvement of Indonesian National Anny in Combating Termism 

Prodigy Journal Vol. 4 No. 2, December 2016, page 1 13-128 

Meaning of terrorism has shifted and the expansion of the paradigm that is an act with was originally categorized as a 
crime against state, nowadays it covers crime against humanity. The victims are innocent people, everything is aimed 
with elements of violence, and threats of violence. Combating terrorism in the era of globalization is not restricted 
only terrorist as just criminal acts. Combating terrorism must be done from two aspects, namely the Criminal Justice 
Approach and War Model. The method used in this paper is a normative legal writing with statute approach that 
is the international conventions on terrorism. Criminal Justice Approach makes the police and law enforcement 
institutions as the leading agents in combating terrorism, otherwise the role of the military and other agencies is to 

assist them. War Model Approach points terrorists as a threat to national security. In this perspective, the state 
assesses the security situation, which became the basis for the deployment of security instruments, including military 
force. Both of Criminal Justice Approach and War Model can be applied simultaneously in the revision of I.aw on 
Combating Criminal Acts of Terrorism. 
Keywords: Combating Terrorism, Involvement of the Military, War Model Approach. 

ill 



PRODIGY 
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN 

VOL. 4 NO. 2, DESEMBER 2016 / ISSN 2356-1106 
Kata kunci yang dicantumkan adalah iscilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan 
binya. 
Olsen Peranto 

Badan Keahlian DPR RI 

Penyelesaian Sengketa dalam United Nations Cont1ention On the Law Of the Sea terkait Prinsip-Prinslp 
Arbitrase dalarn Hukurn lntemasional (Analisa terhadap Kasus Filipina vs Republik Rakyat Cina dalarn 
Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan Mahkarnah Arbitrase Pennanen) 
Jurnal Prodigy Vol. 4 No. 2, Desember 2016, halaman 129-144 

Ada dua jenis sistem penyelesaian sengkeca dalam The 1982 United Naixms Oinvenaon on rhe Law of rhe Sea (UNCWS) 
yakni penyelesaian secaca damai atas dasar kebebasan para pihak dan prosedural memaksa rermasuk di dalamnya 
arbitrase. Dalam arbitrase intemasional dikenal adanya prinnp kescpakaran pnr:i p,halc )'lltlg IDlllllnR dalarn �rj111111.1n 
baik sebelum sengkeca muncul maupun sesudahnya. Maruknya arbltmse ,1:'ba,g:u CDra proscdural rnemaksa delsm 
UNCWS menimbulkan kontroversi karena arbitrase hams dengan kata sepakat oleh pnxa pthalc yang maon dalarn 
Piagam PBB juga telah ditentukan bahwa arbitrase adalah termasuksslah saru cam damaiaras dasar kesepskatan, Dalam 
kasus sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dengan Republik Rakyat Cina (RRC), Mahkamah Arbirrase Permanen 
(MAP) memuruslcan memiliki vurisdiksi dan memproses perkara meskipun tidak ada perjanjian arbitrase antara kedua 
pihak yang bersengketa padahal sudah ada deklarasi pengecualian arbitrase oleh RRC. T ulisan ini menggunalcan mecode 
penulisan yuridis normatif serta data empirik, Penerapan prosedural wajib terhadap penunjukan MAP dalarn UNCWS 
tidak dapac begiru saja dicerima dalarn konreks prinsip hukum intemasional dalarn penyelesaian sengkera dan praktik 
arbitrase. Prosedural memaksa tersebut seberulnya dapat dipandang sebagai ketenruan yang bersifut umum dan cetap 
memedukim persenquan para pihak. MAP �harumya menjaga konsistensi penghormaran terhadap prinsip arbitrase 
dalrun pcnyclc,;ai:in sen,¢:eta imcn=I sd,lngga perlu adanya ketenruan tambahan dalarn UNCWS mengenai 
pcnghormaran prirulp kescpru,:J!3n µirn pihak dal:nn arbiuase. 
Kam kuncl: Penvelesaian Sengkcrn, UNCLOS, Arbitrase, Prosedural Wajib Mahkamah Arbitrase 

Permanen, Sengkera Laue Cina Selaran, Hukum lnternasional. 
Dispute Settlement System of United Nations Conwntion On the Law Of the Sea Relating to Principles of 
ArbitTation on International Law (Analysis Against South China Sea Case Between Philippines and 
Peoples's Republic of China After Permanent Court of ArbitTation's Decision) 

Prodigy Journal Vol. 4 No. 2, December 2016, page 129-144 

There are t<OO types dispute settlement system in rhe 1982 United Nations Omvention on rhe Law of rhe Sea (UNCWS), 
namely rhe peaceful settlement on rhe basis of freedom of the parties and campulsary procedural including arbitration. In 
international arbitration, there is 'agreement" principle of rhe /xn?ies contained in rhe specific agreement either- befare or after 
a dispute arise. The entry of arbitration. as a means of campulsary procedure of UNCWS caused controversy because 
of rhe arbitration shall be bound by agreement between rhe parties which is in rhe United Nations Charter has also been 
determined that rhe arbitration. is one of peaceful means on rhe basis of agreement. In rhe case of the South China Sea dispute 
between rhe Philippines wilh rhe People Republic ofClu,,a (PRC), rhe Permanent Arburalian Court (PAC) decided to have 
jurisdiction and process rhe case even rnough there = no arbitration. agreement between rhe parties to rhe dispute when it 1"'1.1 

no declaralian of exclusion of arbitration. by rhe PRC. This research uses rhe medwd of juridical nonnative and empirical data. 

The oppli.."IIDlJn of rl-,c mar.da:ary ;,roce.duwl app-,i,mn.ent nf PAC in UNCLOS certainly can not simply be accepted in the 
cn,1i,xc of o.rematia11al law 111 l't!Jol11in,g dist"""" /11,J <lTtl!ITation practices. The campulsary procedure can actually be seen as 
rhi,_ !'IOl'tlion of a gei l<!ral nan,re and 1nli n,qum::s tJ.., CCr\S!!Jl1 of rhe parties. MAP should maintain Llie consistency of respect 
f(tf me prirrij,le of urbinmicn fn tlv: frami:worl,. of� dispute settlement, rherefare il takes the ad,litianal provisions of 
UNCI...OS � resPea fr,r cl111 {mliaj,k of muwal ue,a.�nent of rhe parties to rhe arbitration. 
Keym:m:l.: Dispuu: &11/,:,111!711, VNCLO:S. Ar!mraucm, Compulsory Procedure, Pemument Court of Arbitration, 

South China Sea Case, lntemationai Law. 
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Pengisian Kursi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Alat Kelengkapan 
Dewan Perwakilan Rakyat Lainnya Menurut Perspektif Demokrasi Pancasila 

Jurnal Prodigy Vol. 4 No. 2, Desember 2016, Juni 2016, halaman 145-161 

Terjadi perubahan politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang 
MD3). Salah satu isu utarna dalam perubahan UU tentang MD3 adalah mengenai pengisian pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Alat Kelengkapan DPR lainnya. Indonesia pernah mengalami 
praktik pengisian pimpinan DPR dan Alat Kelengkapan DPR lainnya baik dengan mekanisme dipilih 
dari dan oleh anggoca DPR, maupun berdasarkan proporsi suara terbanyak partai pemenang pemilihan 
umum (pernilu). Amerika Serikat (AS) kerap dicontoh Indonesia dalam sistern ketatanegaraan. AS 
menerapkan konvensi partai pemenang pemilu mengisi kursi pimpinan parlernen, Tulisan ditujukan uncuk 
menganalisls praktik pengisian pimpinan DPR dan pimpinan Alat Kelengkapan DPR lainnya yang pernah 
terjadi di Indonesia, praktik pengisian pimpinan parlemen di AS berdasarkan parrai pemenang pemilu, dan 
menganalisis kesesuaian praktik pengisian pimpinan DPR dan pimpinan Alat Kelengkapan DPR lainnya 
dalam UU tentang MDJ dengan konsep demokrasi Pancasila. Metode penulisan adalah yuridis norrnatif 

Hasil penulisan menunjukkan: Pertama, praktik pengisian pimpinan DPR dan Alat Kelengkapan DPR 
lainnya sejak awal dibenruknya DPR mayoritas dengan cara pemilihan dari dan oleh anggota DPR, hanya 
sekali terjadi pengisian pimpinan berdasarkan partai pemenang pemilu; Kedua, praktik pengisian pimpinan 

parlemen di AS menyebabkan tirani mayoritas, faksi politik, tidak ada check and balances, dan membungkam 
suara partai minoritas: Ketiga, praktik pengisian pimpinan DPR dan Alac Kelengkapan DPR lainnya dengan 
pemilihan dari dan oleh anggota DPR sebagaimana diatur dalam UU tentang MD3 telah menggambarkan 
prinsip musyawarah untuk mufakat, sebagaimana cerminan demokrasi Pancasila. 

Kata kunci: UU tentang MDJ, Pimpinan DPR. Pirnpinan Alat Kelengkapan DPR lainnya, Demokrasi Pancasila. 
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Seat Acquisition of Chief of The Indonesian Parliament and Other House Complementary Organs 
Based on Pancasila Democracy Perspectfoe 

Prodigy Journal Vol. 4 No. 2, December 2016, page 145-161 

The change of political law in the revision of Indonesian Parliament Act Number 17of2014 concerning the People's 
Consultative Assembly (MPR), the House of Representati11es (DPR), the Regional Representati11e Counsel (DPD), 
and the Regional House of Representatives (DPRD) as revised by the Indonesian Parliament Act Number 42 of 
2016 (The Indonesian Parliament Act). One of the main issue is the seat acquisition of chief of the parliament 
and house complementary organs. Indonesia had experienced the practice of the seat acquisition of chief of the 
parliament and house complementary organs either by elected 'from and by' the House member mechanism or based 
on the proportion of majority 11oice in general election. Indonesia is often looked at the United States (US) for its 
constitutional system. The US applied the winner party of the general election con11ention for the seat acquisition 
of chief of the parliament. This paper based on the analysis of the seat acquisition of chief of the parliament and 
house complementary organs practices that happened in Indonesia, the practice of the seat acquisition of chief of the 
parliament in US based on the majority ooice in general election, and the analysis of the appropriation of the seat 
acquisition of chief of the parliament and house complementary organs practices by Indonesian Parliament Act based 
on Pancasila Democracy. The writing method is juridical normati11e. The results of this paper show: First, the seat 
acquisition of chief of the parliament and house complementary organs from and by the members of parliament in 

general by the mechanism from the beginning of Indonesian Parliament, only once happened the seat acquisition by 

the winner of general election; Second, the practice of seat acquisition of chief of the parliament in US had caused 
majority tirany, political faction, no check and balances, and silence minority eoices: Third, the practice of seat 
acquisition of chief of the parliament and house complementary organs from and by the members of parliament as 
stipulated on the Indonesian Parliament Act, has described the principle of deliberation for consensus as reflect on 

the Pancasila Democracy. 
Keywords: The Indonesian Parliament Act, Chief of the House of Representati11es, Chief of Other Complementary 

Organs, Pancasila Democracy. 
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Relasi antara Kecamatan dan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah: 
Kasus Kabupaten Temanggung dan Deli Serdang 

Jumal Prodigy Vol. 4 No. 2, Desember 2016, halaman 162-178 

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) merupakan angin 
segar dalam upaya memberikan penguatan keberadaan desa sebagai sebagai sebuah entitas masyarakat. 
Sebab, UU tentang Desa ini menjadi tonggak bagi terwujudnya cita-cira otonomi desa yang selama ini 

dinilai tidak jelas. Apalagi kerika ada kewajiban pemerintah untuk memberikan dana desa yang tentu akan 
membawa dampak bagi pembangunan desa itu scndiri. Persoalannya, belum ada kesiapan baik regulasi di 
bawah undang-undang maupun kesiapan implementasinya akibat kurangnya sosialisasi serra rerbarasnya 
kapasitas sumber daya manusia (SDM) baik di desa maupun ringkar di arasnya terutama kecamatan. 
Padahal kecamatan merupakan alar pemerintah (kabupaten) dalam rangka mengoordinasi segala kegiatan 
di wilayahnya. Perrnasalahan lain karena kecamatan bukan "atasan" desa, maka sulit untuk memberikan 
perintah meskipun dalam prakriknya desa merasa sangat membutuhkan bimbingan kecamatan. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan masih 
perlunya peningkatan kapasitas SDM desa serra perlunya pendampingan sekaligus bimbingan kecamaran 
dalam mengelola otonomi desa yang disertai adanya dana besar. 
Kata kunci: Desa, Kecarnatan, Penyelenggaraan Pemerintahan, Relasi Kecamatan dan Desa 

Relation Between Sub-Di.trict And Village in Government Performance: 
Cases in Temanggung and Deli Serdang Regency 

Prodigy Journal Vol. 4 No. 2, December 2016, page 162-178 

Act Number 6 Year 2014 has promoted a legal basis for village as people entities. This act not only enacts government 
obUgation to allocate and to distribure the village fund, but al.so serves as a milestone to embody the village autonomy 
aspirations. The fund itself will bring a massive impact towards rural development. Nevertheless, government still 
encounter problem regarding the operative regulations which have not been developed yet. The government al.so 
encounters problem regarding village and sub-district administrative staff capabilities and lack of socialization 
which hampers the fully implementaiion of the act. The sub-district -<Jillage relaiionship becomes the main issues in 
this siudy. A sub-district, by hierarchy, serves as the government (district) representation to coordinaie the policy 
implementaiion in the villages. Nonetheies«, there is no legal basis which siipulates thai sub-district is the 'superior' 
of the village; thus, it emerge! problems for the sub-district to implement its authorities. This research is using the 
qualiraiive approach wiih evaluative method. The study reveals that government still needs 10 develop the staff 
capabilities within the village. In addition, sub-district authority still needs to support and to oversee the village sraff 
to implement the autonomy, especially in managing the village fund. 
Keywords: Village, Sub-District, Government Performance, Relation between Sub-District and Village 
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Solusi Hukum dalarn Mencegah Peredaran Vaksin Palsu 

Jumal Prodigy Vol. 4 No. 2, Desember 2016, halaman 179-193 

Kasus penyebaran vaksin palsu sangat meresahkan masyarakat. Hal ini terungkap dengan ditangkapnya 
para pelaku penyebar vaksin palsu. Penyebaran vaksin palsu ternvara sudah terjadi sejak tahun 2003 dan 
telah tersebar di 28 fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui penyebab 
beredamya vaksin palsu dan bagaimana pencegahannya. Metode penulisan ini menggunakan metode 
yuridis norrnatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini mengangkat 
permasalahan penyebab beredamya vaksin palsu dan solusi untuk mencegah penyebaran vaksin palsu. 
Penyebab beredamya vaksin palsu adalah lemahnya pengawasan terhadap limbah farmasi dan pengadaan 
vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu cara untuk menangani permasalahan vaksin palsu, 
Pemerintah harus mengubah Pera tu ran Menteri Keseharan antara lain terkait pengelolaan limbah fannasi dan 
pengelolaan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan karena dalam Peraturan Menteri tersebut mengandung 
kelemahan dalam hal pengawasan. 
Kata Kunci: Penyebaran Vaksin Palsu, Pengawasan, Limbah Farrnasi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

Legal Solutions in Preventing Distribution of Fake Vaccine 

Prodigy Journal Vol. 4 No. 2, December 20166, page 179-193 

The case of the spread of counterfeit vaccines in the commmut) diiturl» ioc,�r,. Thil Wil! rewaled wn/1 111' arr.:>1 of 
the pe,pctratoo wlw ipuad c<111mnfci1 ••accinc.s Tl� spread of roumeefc,1 ,acC111e5 /,ad ulrtady oxuma since 1003 

and lws spread m:ross 28 healti, ca'n' fa,.;JiL1e.1. Tlie /11.1.rjl<Jl<' of 1Jii1 J>,1.I"" u to J.,u,mUT1c m� oms,: of 1iie orculario11 

1)/ Cfllm1erfei1 ,,cia:iru::> a11J lu,.v i.o pr�= 11_ Me,horu of 1lu.s scudy, 1uing nomwm>o iunJical 11µprood1 to lcgi.1la1mL 

Ln ,hi, paper rmses the im,e of 1/i,, ""<l<' of c1mikl!m11 n{ c,,unterfeu t1auma am/ >0!11rion to ptet11'111 cite ,pread of 
c01m1c*i1 ,,accinl'.l- Cause r.he c,rruuuum. of ;;0111,rim,c.u 1'0ll:lfll!S 1$ u.!llk ovenlglu of plumnacewical wwt< and 
procurement of vaccines in health care facilities. To overcome this case is that me Government has w change some of 
the rules related to the health ministers of pharmaceutical waste management and management of vaccines in health 
care facilitieJ because its regulation.s lack of supervision. 
Keywords: Counterfeit Vaccine Deploy11".er'.!. Moniio•Ln.g, Wa.1te Pharmaceuticals, Health Care Facilities. 
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Implikasi Penghapusan Syarat dapat Berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia bagi 
Tenaga Kerja Asing di Indonesia 

Jurnal Prodigy Vol. 4 No. 2, Desember 2016, halaman 194-207 

Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). pemerintah membuka peluang bagi negara lain 
untuk berinvestasi di Indonesia. Upaya mendatangkan investasi dilakukan dengan menghapus persyaratan 
dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui deregulasi Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan T ransmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing (Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013). Tulisan ditujukan untuk mengetahui alasan penghapusan 
syarat dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia bagi TKA di Indonesia dalam Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker 
Nomor 16 Tahun 2015) dan implikasinya dengan kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia di lingkungan 
kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan 
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU tentang Bahasa). Metode penulisan ini menggunakan 
metode yuridis normanf dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Deregulasi Permenakertrans 
Nomor 12 Tahun 2013 merupakan upaya pemerintah mendatangkan investasi karena menurut pemerintah 
syarat bahasa banyak dikeluhkan oleh para investor. Deregulasi ini merniliki implikasi vuridis dan dampak 
lainnya. Kebijakan deregulasi penghapusan kewajiban dapat berbahasa Indonesia bagi TKA perlu dinilai dan 
ditinjau kernbali karena yang menghambat investasi bukanlah regulasi mengenai kewajiban dapat berbahasa 
Indonesia bagi TKA yang akan bekerja di Indonesia melainkan beberapa ha! lainnya seperri birokrasi, 
kepastian hukum, dan infrastruktur. 
Kata kunci: MEA, Tenaga Kerja Asing, Syarat Berbahasa Indonesia. 

Implications of Elimination of Requirement to Communicate in Indonesian Language for 
Foreign Manpower in Indonesia 

Prodigy Journal Vol. 4 No. 2, December 2016, page 194-207 

Applicability of ASEAN Economic Community (AEC) to make the government opened up opportunities for other 
countries to invest in Indonesia. Efforts to bring in investment made by abolishing the requirement to communicate in 
Indonesian language for foreign manpower through tlwe deregulation of the Minister of Manpower and Transmigration 
No. 12 of 2013 on the Procedures to Employ Foreign Workers. The writing is intended to determine the reason for 
remooing the requirement to communicate in Indorw,sian for foreign workers in Indonesia through the Minister of 
Manpower Regulation No. 16 of 2015 on the the Procedures to Employ Foreign Workers and its implications related 
to the obligation to use Indonesian language in the work environment as regulated in Law Number 24 of 2009 
concerning of Flag, Language, State Symbol and National Anthem. Method of this study using normative juridical 
approach to legislation. Deregulation of the Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. 12 of 2013 
as the gooernment seeks to bring in investment as the government said the language requirement many complaints 
by investors. Deregulation has juridical implications and other effects. Deregulation policy need to be assessed 
and reviewed because inhibit investment is not caused by regulations concerning the obligation to be able to speak 
Indonesian for foreign workers but a few other things such as the bureaucracy, the rule of law, and infrastructure. 
Keywords: MEA, Foreign Manpower, Requirement of Indonesian Language. 
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Pelindungan Nasabah dalam Penyelenggaraan Layanan Keuangan tanpa Kantor (Branchless Banking) 

Jumal Prodigy Vol. 4 No. 2, Desember 2016, halaman 208-221 

Branchless Banking merupakan kegiatan pemberian jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas 
yang dilakukan tidak melalui kantor fisik bank, namun dengan menggunakan sarana teknologi dan/atau 
jasa pihak ketiga terutama umuk melayani masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan. Pelindungan 
nasabah merupakan salah sacu permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan dalam sisrern 
perbankan nasional. Sistem pelindungan nasabah dalam penyelenggaraan branchless banking tersebar dalam 
pengaturan peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat undang-undang sampai dengan peraturan 
teknis seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai 
payung hukum operasional perbankan belum mengatur secara spesifik mengenai pelindungan nasabah dalam 
penyelenggaraan branchless banking. 
Kata kunci: Branchless Banking, Pelindungan Nasabah, Perbankan. 

Customer Protection in Branchless Banking Seroices 

Prodigy Journal Vol. 4 No. 2, December 2016, page 208-221 

Branchless banking is a seroice deUvery activities of financial and payment systems chat is not restricted by physical 
office bank, but by using technological means and/or third parry services primarily to serve the unserved financial 
services. Customer proteccion is one of the problems that has not been solved in the national banking system. Customers 
Protection systems in the implementation of branchless banking spread in some legislations, such as Regulation of 
the Financial Services Authority and Bank Indonesia Regulation. Law Number 10 of 1998 on the Amendment of 
Law Number 7 of 1992 concerning Banking as the umbrella act of banking operations not specifically regulate the 
implementation of customer protection in branchless banking. 
Keywords: Branchless Banking, Customer Proeecnon, Banking. 
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Kajian Yuridis Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik 

Jurnal Prodigy Vol. 4 No. 2, Desember 2016, halaman 222-236 

Pangan produk rekayasa genetik telah menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat sehari-hari. Mayoritas 
suplai beberapa pangan pokok di negara kita merupakan produk rekayasa genetik. Rekayasa genetik dinilai 
sebagai cara clan solusi memenuhi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan. Namun 
demikian disadari bahwa produk rekayasa genetik berpotensi memiliki dampak negatif bagi kesehatan 
maupun lingkungan jika tidak dikendalikan secara tepat dan hati-hati, Tulisan ini mengkaji secara yuridis 
normatif pengaturan keamanan pangan produk rekayasa genetik dalam perspektif peraturan perundang 
undangan. Atas dasar pendekatan kehati-hatian, prinsip kepastian hukum, clan pelindungan masyarakat, 
Pemerintah mengeluarkan beragam peraturan perundang-undangan berupa undang-undang hingga 
peraturan pelaksanaannya sebagai upaya preventif guna menjamin keamanan pangan produk rekayasa 
genetik sebelum beredar clan dikonsumsi masyarakat. Pangan produk rekayasa genetik yang beredar harus 
lolos pengkajian clan mencantumkan label yang sesuai clan diikuti dengan proses pengawasan sebagai bentuk 
perlindungan konsumen. 
Kata kunci: Pangan, Keamanan Pangan, Produk Rekayasa Genetik. 

Legal Study on Food Safety of Genetically Modified PTOducts 

Prodigy Journal Vol. 4 No. 2, December 2016, page 222-236 

Genetically modified food bas been a part of consumption behaviour in daily routine among our society. Most of 
supplies of the staple food in this country are originated from genetically modified products. Genetically modification 
seems to be a solution to fulfil the gap between consumption's need and its supply. However, it is believed that 
genetically modified products potentially have negative impacts for our health and environment when these are not 

controlled properly and prudently. This article is legal normative study about the regulation on the food safety 
of genetically modified products in term of legislation perspective. In considering the precautionary principle, legal 
cenainty, and public's protection, the government has issued several legislations including acts and its implementing 
regulations as prevention to ensure the food safety of genetically modified products before the distribution and public 

consumption. Genetically modified foods should be passed from the assessment process and have corresponding label 
before its circulation and followed up with supervision to protect consumers. 
Keywords: Food, Food Safety, Genetically Modified Product. 
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Perjanjian Perdagangan lntemasional clan Pengaruhnya terhadap Kedaulatan Negara Indonesia 

Jurnal Prodigy Vol. 4 No. 2, Desember 2016, halaman 237-249 

Indonesia telah bergabung dengan World Trade Organization (WTO) clan meratifikasi persetujuan 
pembentukkan WTO. Selain itu, Indonesia juga melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang 
undangan nasional berdasarkan ketentuan perjanjian WTO. Hal ini menyebabkan adanya ancaman 
terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengecahui sejauh mana perjanjian 
perdagangan intemasional dapat mempengaruhi kedaulatan negara dan hal-hal yang dapat dilakukan 
negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif 
menggunakan data sekunder yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan 
mengumpulkan bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa kedudukan perjanjian perdagangan inrernasional 
dalam hukum nasional Indonesia seharusnya di bawah hukum nasional Indonesia yang lebih mengutamakan 
kepenringan nasional. Pada satu sisi Indonesia memberikan tempat kepada kepentingan nasional untuk 
diutarnakan namun di sisi lain Indonesia tetap tunduk dan terikat pada aruran perdagangan inrernasional. 
Mekanisme penyelesaian sengketa penting diatur dalam perjanjlan pcrda�,angan lnternasional karena sering 
dikaitkan dengan kedaulatan negara, Indonesia melakukan proses peninjauan kemball rerhadap beberapa 
perjanjian perdagangan internasional. Indonesia dapat leblh (eg3S unruk mengnkhiri atau melskukan 
negosiasi ulang suatu perjanjian perdagangan tnternasional yang terbukn lcbib banyak me.ngorbankan 
kepentingan nasional. 
Kata kunci: Perjanjian, Perdagangan Internasional, Kedaulatan. 

International Trane Agreements and Its Effect Toward Sooereignty of Indonesia 

Prodigy Journal Vol. 4 No. 2, December 2016, page 237-249 

Indonesia becomes a member of the World Trade Org�tion (WTO) wu:f ha.. radfi,:d the agreem= on the 
establishment of the WTO. Othewise, Indonesia ha., adju.11ed the nruional fqis/a1ion based on 1/v: prwisiaru of the 

WTO agreement. It causes a threat ID the state sooereignty. Thi.! pap,,r aims io determint. the txlffll of inumuuional 
trade agreements may affect the country's sooereigniy and� ih.ings can b< dim.: 10 proiecr the COllntry's rwtiona! 
interests. This paper used a normati11e juridical approach 1"51'VJ' seccmdal)' daw ui/1ich is lircraulT< stud, cunduaed 
by studying and colleccing legal material sourced from primary l,:ga1 mnlm'i,w, ..,,ondary legal IJUlterial.l, and 1en�n:, 

legal materials. The results of this paper indicate that the position of inlemational ITOM agremu:nl.! m ihe .lndones11m 
national law should be put under the Indonesian national law thai pruirirq es national in11?Tests. On the oihi,r hand, 
fndonesitz g{�es the pnori1y place ID nauonal mrenm lrui cm die other hand, l,uloiwia contimleJ ro bt go.-erned and 
bound lry the rules of imemmionaJ r:ratk. Di,pi,u, smlcment =hwusm is 1JJ1f.!crrtani w Ii<! r;,plnU'd in mi.:manonal 
rrode agr,cments bec1111.Se it is o/ren cwoclated with the country'• ,o,,n,ignry. lndones111. ha.. conducmJ mritw 
proceedin.� against several imem1Ulona/ ITatU agn:crnmts tlurr are considered GQuld inrtrfer• siau's sDwreignry. 
Indonesia can be more asserti11e ID terminate or renegoiiaie an im.miational trade iwr•ement thar /m)totd to gillt'. lesJ 

priori!)' to the national interests. 
Keywords: Agreements, International Trade, S011ereign1y. 
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Abstrak 

Makna terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma vaitu kejahatan terhadap negara 
(crime against stare), sekarang meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanicy). 
Kocbannya adalah masyarakat yang tidak berdosa, dan dilakukan dengan unsur kekerasan (kekerasan 
sebagai tujuan) dan ancaman kekerasan (threat of viDlence). Penanggulangan aksi rerorisme di era 
globalisasi tidak dibatasi hanya sebagai aksi teror sebagai tindak pidana sernata. Penanganan cerorisme 
ini dilakukan dari dua segi yaicu Criminal Justice Approach dan War Model Approach. Metode yang 
digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan 
peraturan perundang-undangan yaitu konvensi intemasional yang rnengatur mengenai terorisme. 
Dalam Criminal Justice Approach menempackan polisi dan institusi penegak hukum sebagai leading 
agents dalam penanggulangan terorisme, sedangkan peran TN! dan lembaga lain bertugas membantu 
mereka. War Model Approach melihat teroris sebagai ancaman keamanan nasional. Dalam perspektif 
ini negara melakukan penilaian terhadap situasi keamanan yang menjadi dasar bagi pengerahan 
instrumen keamanan, termasuk kekuatan TN!. Pendekatan dua model yaitu Criminal Justice 
Approach dan War Model Approach dapac diterapkan secara bersamaan dalam revisi Undang-Undang 
Pemberancasan Tindak Pidana Terorisme. 

Kata kunci: Penanggulangan Terorisme, Keterlibatan TN!, War Model Approach. 

Abstract 

Meaning of terrorism has shifred and the expansiDn of the paradigm chat is an act with was originally categorized 
as a crime against state, nowadays it covers crime against humani!)'. The victims are innocent people, everything 
is aimed with elements of viDlence, and threats of viD/ence. Combaiing rerrorism in the era of globalizariDn is 
not restricted only terrorise as just criminal acts. Combating terrorism must be done from two aspects, namely 
the Criminal Justice Approach and War Model. The method used in this paper is a normative legal writing 
with statute approach that is the internariDnal conventiDns on terrorism. Criminal Justice Approach makes 
the police and law enforcement institutiDns as the leading agents in combating terrorism, otherwise the role of 
the military and other agencies is ro assist chem. War Model Approach points terronsts as a threat ro natiDnal 
securicy. In this perspective, the state assesses the securi!)' situatiDn, which became the basis for the deployment 
of securi!)' instruments, including military force. Both of Criminal Justice Approach and War Model can be 
applied simultaneously in the revisiDn of Law on Combating Criminal Acts of Terrorism. 

Keywords: Combating Terrorism, lnl!O!vemenr of the Military, War Model Approach. 
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I. Pendahuluan . Dengan adanya rangkaian peristiwa yang 
melibatkan warga negara Indonesia bergabung 
dengan organisasi tertentu yang radikal dan relah 
ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok 
rerorisrne, atau organisasi lain yang bermaksud 
melakukan permufakatan jahat yang mengarah 
pada tindak pidana terorisme, baik di dalam 
maupun di luar negeri, telah menimbulkan 
ketakutan masyarakat dan berdampak pada 
kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, 
keamanan dan ketertiban rnasvarakat, serta 
hubungan internasional. Organisasi tertentu 

yang radikal clan mengarah pada tindak pidana 
terorisme tersebut merupakan keiahatan lintas 
negara, terorganisasi, clan mempunyai jaringan 
luas yang secara nyata telah menimbulkan 
terjadinya tindak pidana terorisme yang 
bersifar masif yang apabila tidak segera diatasi 
mengancam perdamaian dan keamanan, baik 
nasional maupun internasional.3 

Tindak pidana terorisme diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor I Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme). 
UU Terorisme pada saat itu dibentuk karena 
adanva keperluan yang sangat mendesak vaitu 
rangkalan pensuwa pemboma.n y:rng terjadi di 
wilayah Negara Rcpubllk Indonesia sepern born 
Bali I dan bom Marnett, Tahun 2003 telah 
menimbulkan rasa takut masyarakar secara luas, 
mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian 
harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh 
)'llng tidak menguntungkan pada kehidupan 
sosral, ekonoml, polink, dan hubungan Indonesia 
dengsn dunia inremasional. Peledskan born 
rersebur merupakan salah satu modus pelaku 
terorisrnc )-ang relah mcnjadi fenomcna umum di 
beberapa negara." 

Kelemahan atau kekurangan dari undang 
undangini adalah melihat terorisme sebagai tindak 

'lbid. 

"Perpustakaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(BAPPENAS), Revi.si UU T ercnsme. dimuat dalam perpustakaan. 
bappenas.go.Id/lontar /file !file= digital/ l SB 248-%5 B _ Konten ... 
pdf, diakses tanggal 16 Agustus 20l6. 

'Hilcmahanto Juwana, ManJcan atas RUU ""1m1g Perubohan 

atas Undang-Undang Nomor 15 Tamm 2003 ""1m1g Pember"""""" 

Tindal< Podana T erorisme, Guru Bcsar Hukum lntemasional 
Universitas Indonesia, dalam Rapat Den.gar Pendapat Umum Panitia 

Khusus DPR RI RUU Anti Tcrortsme, 8 ]uni 2016, ppt slide 2. 
1Penjelasan Umum, Rancangan Undang-Undang tenrang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 temang 
Penetapan Peracuran Pemcrintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2002 tcntang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme Menjadi Undang-Undang. 

A. latar Belakang 

Aksi terorisme (terrorism) merupakan 
ancaman dengan penggunaan kekerasan fisik 
yang direncanakan, dilakukan secara mendadak 
terhadap sasaran yang tidak siap (non-kombatan) 
untuk mencapai tujuan politik, T erorisme sangat 
terkait erat dengan ekstrernisme dan raclikalisme. 
Kelompok teroris sudah pasti merupakan 
kelompok ekstrem dan radikal. Dengan kara lain, 
kelompok teroris dalam melancarkan aksinya 
terhadap lawan-lawan atau musuh-musuhnya 
menggunakan cara-cara yang sangat ekstrem dan 
radikal untuk mencapai tujuan politik mereka. 
Terorisme, ekstremisme, dan radikalisme menjadi 
ciri khas dan watak kelompok ini. 

Sudah sejak lama di berbagai negara yang 
mengalami serangan terorisme menganggap 
terorisme tidak sekedar masalah 'kejahatan' atau 
tindak pidana. T erorisme dapat mengancam 
eksistensi sebuah negara, seperti keberaclaan 
Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) terhadap 
negara Syria dan Iraq, bahkan pad a mas a lal u 
keruntuhan lnggris Raya karena aclanya serangan 
teror dari the Irish Republican Army (IRA). 1 

Tindak pidana terorisme yang selama ini 
terjadi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan 
serius dan/atau kejahatan luar biasa terhadap 
kemanusiaan, keamanan negara, dan kedaulacan 
negara scrta rethadap berbagai aspek kc!udupan 
bermasvarakat, berbangsa, dim bernegara sehJngga 
penanggulangan tindak pidana rerorisme perlu 
dllakukan sCCTITa berkesmarnbungan, terarah, dan 
rerpadu, yang rneliputi aspek pencegahan dan 
pemberantasan guna mernellhars kehldupan yang 
arnan, damai, daa sejahtera berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republlk 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).' 
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pidana. Padahal terorisrne telah berkernbang 
sedemikian rupa dengan ciri-ciri sebagai berikut:5 

Pertama, makin sulit mernbedakan antara aksi 
kekerasan yang dilakukan oleh terorisrne dengan 
tindakan peperangan secara tradisional serta 
akibat-akibat kerusakan yang ditirnbulkannya. 
Saat ini terorisrne telah mampu rnengernbangkan 
organisasi dengan struktur organisasi militer 
yang solid, dengan sistern kornando clan latihan 
layaknya suatu organisasi militer yang dirniliki 
oleh suatu negara. Mereka juga rnengadakan 
rekrutrnen clan latihan kernampuan rniliter atau 
latihan perang. Dengan organisasi, personel 
yang profesional dengan tingkat rnilitansi tinggi, 
kelornpok terorisrne marnpu menimbulkan 
kerusakan clan korban sangat besar baik secara 
fisik rnaupun non-fisik. Jaringan, operasi, 
surnber kekuatan, serta akibat yang ditimbulkan 
menjadikan aksi terorisrne yang terjadi saat ini 
tidak dapat dikategorikan hanya sebagai tindakan 
pidana, Peristiwa serangan terhadap kapal perang 
Amerika Serikat USS Cole, Lockerbie, pernbajakan 
pesawat di Entebe Uganda, Pernbajakan Woyla di 
Bangkok, penyanderaan massa clan pemimpin/ 
tokoh penting tertentu, serangan World Trade 

Center (WTC), serangan Born Bali I clan II, 
Born Kuningan, clan berbagai aksi yang lain 
menjadikan terorisrne tidak bisa hanya dilihat 
sebagai aksi krirninal biasa. Modus clan kerusakan 
yang dinmbulkan bisa dikategorikan sebagai 
tindakan perang yang dilakukan oleh non 

state actor (aktor non-negara), seperti Non 

Govemmental Organization (NGO) clan Multi 
National Corporation (MNC). Aktor non-negara 
lebih berfokus pada isu low politics sernentara 
negara pada isu high politics. Bahkan lebih 
rnengkhawatirkan lagi, terorisrne saat ini mulai 
rnenargetkan sasaran individual strategis sebagai 
sasaran teror mereka, rnisalnya kepala negara, 
beberapa pejabat penting, tokoh rnasyarakat atau 

�Edy Prasetvono, Beberapa Pemikiran centang Revisi Undang 

Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Dosen 

Kajian Keamanan, Departemen Hubungan lnternasional 
Universitas Indonesia, dalam Seminar Penanggulangan Tindak 

Pidana Terorisme dengan merevisi Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Prdana Terorisme, 

Panitia Khusus DPR RI, RUU Anti Terorisme, Jakarta, 25 Mei 

2016, ha!. 1-2. 

berpengaruh. Selain itu, rnuncul kecenderungan 
dimana terorisrne beroperasi sebagai bagian 
strategi clan taktik dari pernberontakan atau 
dengan rnelakukan pernberontakan bersenjata. 
Perkernbangan karakter terorisrne, tingkatan 
ancaman kearnanan yang ditirnbulkan oleh 
terorisrne clan sasaran-sasaran serangan 
mernberikan ruang yang relevan pada titik 
tertentu bagi kekuatan militer untuk dipakai 
sebagai instrurnen untuk rnenghadapi terorisme. 6 

Kedua, saat ini juga makin sulit rnernbedakan 
antara ancarnan kearnanan internal dan 
ancarnan kearnanan internasional. Di harnpir 
sernua negara clan kawasan, kearnanan internal 
dipengaruhi oleh perkernbangan internasional/ 
eksternal sebagai akibat dari kernajuan teknologi 
informasi, rransformasi, sistem keuangan 
internasional, dan pertukaran atau arus rnanusia 
yang terbuka. Sernua aktor dengan rnudah 
saling interaksi clan rnengernbangkan kekuatan, 
surnber-sumber, jaringan dan organisasi, serta 
operasi rnereka. Darnpak yang ditirnbulkan 
serta upaya penanggulangan terorisrne tidak 
bisa lagi dibatasi hanya dalarn suatu negara. 
Hal ini rnemaksa negara harus rnelakukan 
upaya nasional, regional clan global untuk 
rnenanggulangi terorisrne. Perkernbangan ini 
menjadikan pernbagian kewenangan untuk 
rnenangani kearnanan internal dan eksternal 
tidak dapat lagi dilakukan secara hitam putih 
antara polisi dan kekuatan rniliter. Sikap ego 
sektoral berbagai institusi tidak dapat digunakan 
untuk rnenghadapi ancarnan terorisrne. Teroris 
bisa dengan rnudah rnenyusup ke tengah-tengah 
rnasyarakat clan rnengeksploitasi ruang terbuka 
untuk rnelancarkan serangan secara masif yang 
pada tingkat tertentu hanya bisa dihadapi secara 
efektif oleh kekuatan militer. Dalarn situasi 
seperti ini kernampuan militer perlu dilibatkan 
dalarn rnenanggulangi terorisrne. 7 

Ketiga, terorisme berhasil rnenciptakan 
suatu situasi di mana harnpir tidak mungkin 
negara mampu rnelindungi rnasyarakat dari 
serangan teroris hanya dengan langkah-langkah 
defensif. Diperlukan langkah-langkah antisipatif, 

6/bul. 

1/bul. 
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pembendungan dan jika perlu tindakan preemptif 
unruk menghadapi terorisme. Artinya, untuk 
mencegah terjadinya serangan teroris dan untuk 
merespon serangan teroris, dalam situasi tertentu 
sangat penting menggunakan kemampuan ofensif 
militer untuk menghancurkan jaringan (network) 
dan kekuatan bersenjata teroris. Kekuatan 
militer juga bisa dipakai untuk mengambil 
langkah-langkah mitigasi terhadap kerusakan 
yang ditimbulkan oleh suatu serangan terorisme.8 

Selain itu, jika dilihat dari asas legalitas, 
terorisme sebagai tidak pidana tidak didukung 
dari keseragaman definisi tentang terorisme. 
Sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan 
tentang definisi terorisme, meskipun sudah ada 
ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di 
dalam peraturan perundang-undangan, Akan 
tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut 
hukum intemasional mengenai terorisme tidak 
serta-merta meniadakan definisi terorisme itu, 

Masing-masing negara mendefinisikan menurut 
hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah, 
dan menanggulangi terorisme.9 

Dengan tidak adanya keseragaman mengenai 
definisi terorisme sampai ini, makna terorisme 
dapat dengan mudah mengalami pergeseran dan 
perluasan paradigma yaitu sebagai suatu perbuatan 
yang semula dikatergorikan sebagai kejahatan 
terhadap negara (crimes against state) sekarang 
meliputi terhadap perbuatan perbuatan yang 
disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan 
(crimes against humanity) di mana yang menjadi 
korban adalah masyarakat yang tidak berdosa, 
semuanya dilakukan dengan unsur kekerasan 
(kekerasan sebagai tujuan), kekerasan (violence), 
dan ancaman kekerasan (threat of violence) .10 

Adanya suatu perasaan takut (feeling 
for fear) atau mengintimidasi kepada publik 
dan pemerintah (intimidating to public and 
governmental) yang tujuan akhimya adalah 
berkaitan dengan delik politik, yaitu melakukan 
perubahan sistern politik yang berlaku dalam 

'Ibid. 

'Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Naskah 
Akademik Perubahan UU No.15/2003, dimuat dalam bphn. 
go.id/ . . .  /NA %20RUU%20Perubahan%20atas%20UU% 20 
No%2015%20Tahun%, diakses tanggal 16 Agustus 2016, ha!. 5. 

"Ibid., ha!. 6. 
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suatu negara. Dampak yang demikian luas akibat 
tindakan terorisme, maka perlu dilakukan upaya 
upaya untuk melindungi warga negara dan 
kepentingan negara dengan membuat rambu 
rambu hukum nasional, salah satu cara dengan 
meratifikasi perkembangan hukum intemasional 
tentang penanggulangan aksi terorisme. 

Negara seharusnva mempunyai keleluasaan 
dalam mengembangkan kebijakan, menentukan 
strategi, dan mengerahkan kekuatan dalam 
penanggulangan terorisme sebagai salah satu 
upaya pengamanan negara. Instrumen koersif dan 
non-koersif bisa digunakan melalui kebijakan/ 
keputusan yang absah. lni sekaligus untuk 
menegaskan bahwa pengamanan negara, terutama 
dari ancaman terorisme, tidak bisa diklaim sebagai 
monopoli kewenangan dari suatu institusi. Situasi 
keamanan yang ditimbulkan oleh ancaman 
terorisme dan upaya untuk menanggulangi 
ancaman terorisme hams diletakkan dalam suatu 
opsi kebijakan dan keputusan yang terbuka. Hal 
ini disebabkan karena karakter ancaman terorisme 
yang multi-dimensional dan multi-sektoral. 
Dalam ha! negara melihat ancaman terorisme 
sebagai ancaman terhadap negara dan ketertiban 
umum negara bisa mengerahkan kekuatan militer 
melalui keputusan politik yang diputuskan melalui 
berbagai mekanisme yang tersedia." 

Dalam model demokrasi yang kita anut, 
manajemen militer telah bergeser ke arah 
supremasi sipil dimana pelibatan militer dalam 
isu-isu di luar militer hams mendapatkan 
persetujuan sipil, yang tidak bisa dilakukan sendiri 
melalui kalkulasi militer, tetapi hams melalui 
keterlibatan sipil karena terkait dengan aspek 
hak asasi manusia, kebebasan warga sipil, serta 
penentuan batasan pelibatan militer. Supremasi 
sipil atas militer di Indonesia telah ditegaskan 
dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 
tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TN!). 
Sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 7 
UU TN!, tugas pokok TN! dibatasi hanya dua, 
yakni: Operasi Militer Untuk Perang (OPMUP) 
dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). 

t'Laporan Smgkar Rapat Dengar Pendapat Umum Panita 
Khusus RUU Anti Ternrisme dengan Kementerian Pertahanan 

clan Kementerian Luar Negeri, Rabu, 19 Okrober 2016, hal. 3. 



OPMUP jelas terkait dengan tugas pokok TNI 
dalarn rnenjaga keutuhan clan kedaulatan NKRI, 
sedangkan OMSP terkait dengan bantuan TNI 
dalarn rneningkatkan pelayanan sosial TNI 
kepada masyarakat." 

Aksi terorisrne di Indonesia bersinggungan 
dengan aspek National Security clan kepentingan 
nasional karena pada prinsipnya dilandasi oleh 
suatu keyakinan atau ideologi yang bermotitkan 
politik. Oleh karenanya terdapat urgensi bagi TNI 
untuk rnelaksanakan arnanat undang-undang 
dirnaksud. Di sisi lain, pernaharnan operasi militer 
di atas, khususnya dalarn rnenangani terorisrne 
tidak dapat serta-merta dirnaknai sebagai operasi 
rniliter urnurn, narnun perlu dipaharni sebagairnana 
TN! dapat rnelaksanakan OMSP dalarn rangka 
bantuan kernanusiaan clan penanggulangan 
bencana alarn dirnana TN! dapat didayagunakan 
kernarnpuannya bersarna-sarna dengan institusi 
nasional terkait lainnya secara setara.13 

B. Perrnasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut ada 
beberapa perrnasalahan yang dalarn tulisan ini 
yaitu: 
I. Bagairnana urgensi keterlibatan TNI dalarn 

penanggulangan aksi terorisrne? 
2. Bagairnana strategi nasional dalarn 

penanggulangan aksi terorisrne dengan 
rnelibatkan TN!? 

C. Tujuan 

1. Untuk rnengetahui urgensi keterlibatan TN! 
dalarn penanggulangan aksi terorisrne. 

2. Untuk rnengetahui stategi nasional dalarn 
penanggulangan aksi terorisrne dengan 
rnelibatkan TN!. 

D. Metode Penulisan 

Metode yang digunakan dalarn penulisan 
ini adalah rnetode penulisan hukurn norrnatif 

"Dave Akbarshah Fikamo Laksono, TN! dan RUU 

Terorisme, dimuat dalam http://www.rubik.okezone.com/ 

read/39089/tni-dan-ruu-terorisme, diakses tanggal 24 November 
2016. 

"Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Panita 

Khusus RUU Anti T crorisme dengan Kementerian Pertahanan 
clan Kemenrenan Luar Negeri, Rabu, 19 Oktober 2016, hal. 3. 

dengan pendekatan peraturan perundang 
undangan (statute approach). Yang dirnaksud 
dengan penulisan hukurn normatif adalah jenis 
penulisan yang lazirn dilakukan dalarn kegiatan 
pengernbangan ilmu hukurn.14 Selanjutnya, yang 
dirnaksud dengan rnetode penulisan hukurn 
normatif adalah suatu prosedur penulisan ilrniah 
untuk rnengernukakan kebenaran berdasarkan 
logika keilrnuan hukurn khususnya dari sisi 
normatif." Dengan pendekatan peraturan 
perundang-undangan (statute approach), yaitu 
pendekatan dengan rnenggunakan legislasi clan 
regulasi. 16 Regulasi clan legislasi yang dirnaksud 
adalah peraturan tertulis yang rnernuat norma 
hukurn yang rnengikat secara urnurn clan 
dibentuk atau di tetapkan oleh lernbaga negara 
atau pejabat yang berwenang rnelalui prosedur 
yang ditetapkan dalarn peraturan perundang 
undangan." Dalarn penulisan ini rnenggunakan 
pendekatan perundang-undangan untuk rnelihat 
konsistensi clan kesesuaian antara satu undang 
undang dengan undang-undang lainnya. 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Terorisme 

Definisi tentang terorisrne sangat sulit 
dirurnuskan. Adrianus Meliala rnengatakan, 
bahwa terorisrne sulit didefinisikan karena tidak 
berbentuk, fluktuasi tergantung konteks sejarah 
clan geografi, tidak ada definisi universal, berbeda 
dengan kejahatan, revolusi, clan perang. Sebutan 
terorisrne juga sering dipakai untuk rnerendahkan 
pihak lain. Pendapat tersebut sesuai dengan 
beberapa pendapat ahli lain, seperti Cherif 
Bassiouni, ahli hukurn pidana intemasional, 
bahwa tidak rnudah untuk rnerurnuskan suatu 

"Bernard Arif Sidharca, Penditian Hukum Normatif, Analisis 

Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal, dalam buku Metode Penelitian 
Hukum Konstelasi dan Rejlek,i, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, 2011, hal. 142. 

"jobnrw Ibrahim, T eori & Metodologi Penel1tian Hukum 

Ncmnatif, Malang, Bayumedia Publishing, Cetakan Ketiga, 2007, 
ha!. 57. 

"Peter Mahmud Marzuki, Penel1tian Hukum, Surabaya: 
Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 97. 

"Pasal I angka 2 Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2012 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

117 



Prodigy Vol. 4 No. 2, Desember 2016 : 113 - 128 

pengertian identik, yang dapat diterima secara 
universal, sehingga sulit mengadakan pengawasan 
atas makna terorisme." 

Belum tercapainya kesepakatan mengenai 
pengertian terorisme tersebut tidak menjadikan 
terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. 
Usaha memberantas terorisme telah dilakukan sejak 
menjelang pertengahan abad ke-20. Pada tahun 
193 7 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman 
T erorisme (Corwention far The Prevention and 

Suppression of Terrorism). Konvensi ini mengartikan 
terorisme sebagai "crimes against swie."'9 

Melalui European Convention on The 
Supression of Terrorism (ECST) Tahun 1977 di 
Eropa, makna terorisme mengalami pergeseran 
dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suacu 
perbuatan yang semula dikategorikan sebagai 
crimes against state ( termasuk pembunuhan dan 
percobaan pembunuhan kepala negara atau 
anggota keluarganya), menjadi crimes against 
humanity, dimana yang menjadi korban adalah 
masyarakat sipil. 20 Sedangkan crimes against 
humanity itu sendiri termasuk ke dalam kategori 
gross violation of human rights (pelanggaran hak 
asasi manusia berat) yang dilakukan sebagai 
bagian yang sistematik, yang diketahui bahwa 
serangan tersebut ditujukan secara langsung 
terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada 
jiwa-jiwa orang tidak bersalah (public by innocent), 
sebagaimana terjadi di Bali. 

Terorisme dapat dipandang dari berbagai 
sudut keilmuan, seperti sosiologi, kriminologi, 
politik, psikiatri, hubungan intemasional, dan 
hukum. Oleh karena itu, sulit merumuskan suacu 
definisi yang mampu mencakup keseluruhan 
aspek dan dimensi terorisme. Adapun beberapa 
ciri utamanya dapat ditentukan, yaitu:21 

"Adrianusmeliala, Maten Kuliah Tgl 08 Desember 2008, 

dimuat dalam http://www.adnanusmeliala.com/files/kuliaMcul. 
diakses tanggal 21 September 2016. 

19 Adrian Hunt, The Council of European Convention on The 

SupressionofTerrorism, European Public Law, dimuat dalam http,// 
www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area = Joumals&id = EU 

R02006039, diakses tanggal 21 September 2016. 
io1 Tjarsono - Jumal Transnasional, 2012, dimuat dalam 

http://www.ejoumal.unri.ac.id, diakses canggal 21 September 2016. 
"Adrianusmeliala, Maten Kuliah Tgl 08 Desember 2008, 

dimuat dalam http://www.adrianusmeliala.com/files/kuliah/kul, 

diakses tanggal 21 September 2016. 
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1. Eksploitasi rasa gentar atau ngeri manusia; 
2. Penggunaan atau ancaman penggunaan 

kekerasan fisik: 
3. Adanya unsur pendadakan dan kejutan, dan 
4. Mempunyai tujuan dan sasaran. 

Atas dasar ciri-ciri utarna aksi terorisme 
tersebut, berikur ini adalah beberapa pendapat 
tentang definisi terorisme. 

Dalam kamus The Random House Dictionary 
of the English Language11, terorisme (terrorism) 
didefinisikan sebagai: 
I) the use of violence and threats to intimidate or 

coerce, especially for political purpose; 
2) the state of fear and submission produced by 

terrorism ar terroritation. 

Jadi yang dimaksud terorisme adalah (I) 
penggunaan kekerasan dan ancaman unruk 
mengintimidasi atau memaksakan kehendak, 
khususnya untuk tujuan dan kepentingan politik: (2) 
perasaan takut, tunduk, dan takluk yang timbul dan 
diciptakan oleh terorisme a tau terorisasi (peneroran). 
Definisi ini sangat tepat diterapkan kepada tindakan 

yang dilakukan oleh kelompok Negara Islam Irak 
dan Suriah (Islamic State of Iraq and Syria/ISIS). u 

Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat 
(Federal Bureau of Investigation, a tau FBI), 
mendefinisikan terorisme sebagai berikutr" 

Penggunaan pernaksaan arau kekerasan secara 
tidak sah terhadap orang atau benda untuk 
mengintimidasi atau memaksa pemerintah, 
penduduk sipil, atau sebagian diantaranva, demi 
mencapai tujuan-tujuan politik arau sosial. 

Dalam sebuah artikel di Bulletin Balitbang 
Kementerian Pertahanan, disebutkan beberapa 
definisi terorisme, yaitu menurut:" 

"Kamus The Random House Dictionnry of ,he English 

Language, New York, edisi kedua, 1987, ha!. 1960. 

"Faisal lsma,l, Mdau.,,, Ancaman Terorisrne G/d,al, Y� 

Guru Besar Universicas Islam Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta, dirnuac 
dalam hctp,//www.ocademia.edu/ ... /Hubungan _Media_ dan _ T erorisme _ 

Srudi _ Kasus _Aksi _ T eror_d ... , diakses tanggal 16 Oktober 2016. 
"Dikutip dan Raphael F. Perl, 'The Legal Ba,i, for 

Cowuenermri>m Activuie, in ,he United States", dalam "High· 

Impact Terrorism", Proceeding, of a Rus>ian·American Worl<s/uJp, 

Washington DC National Academy Press, 2002. hal. 7. 
"Loudewnk F. Paulus, Terorisme. Bulettin Bahrbang Dephan, 

Volume V, Nomor 8 Tahun 2002. dimuac dalam httpc/,.,.ww. 
bulerinlitbang.dephan.go.rd, drakses tanggal 21 September 2016. 



Konvensi PBB Tahun 1937: 

Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahacan 
yang ditujukan langsung kepada negara dengan 
maksud menciptakan bentuk teror terhadap 
orang-orang tertentu atau kelompok orang atau 
masyarakat luas. 

US Department of Deferue Tahun 1990:26 

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum 
atau tindakan yang mengandung ancaman 
dengan kekerasan atau paksaan terhadap 
individu atau hak milik untuk memaksa acau 
mengintimidasi pemerintah atau masyarakat 
dengan tujuan politik, agama, acau ideologi. 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan 
Darat (TNI-AD), berdasarkan Buku Petunjuk 
Lapangan tentang Operasi (Bujuknik) tentang 
Anti T eror T ahun 2000: 

T erorisme adalah cara berfikir clan bertindak 
yang menggunakan teror sebagai tehnik untuk 
mencapai tujuan, 

Black's Law Dictionary,21 

Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan 
unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek 
bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar 
hukum pidana (Amerika atau negara bagian 
Amerika), yang jelas dimaksudkan untuk: a) 
mengintimidasi penduduk sipil; b) mempengacuhi 
kebijakan pemerintah; clan c) mempengaruhi 
penyelenggaraan negara dengan cara penculikan 
atau pembunuhan. 

Muhammad Musrofa." 

Terorisme adalah tindakan kekerasan acau 
ancaman kekerasan yang ditujukan kepada 
sasaran secara acak (tidak ada hubungan 
langsung dengan pelaku) yang berakibar pada 
kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, 
clan keputusasaan massal. 

Dalam UU Terorisme,29 disebutkan, bahwa 
tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan 

"Ibid. 

"Ibia. 

"Ibid. 

"Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor I Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pi.dana 
Terorisme menjadi Undang-Undang. 

yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 
tersebut. Mengenai perbuatan apa saja yang 
dikategorikan ke dalam tindak pidana terorisme, 
diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak 
Pidana Terorisme), Pasal 6 clan Pasal 7, bahwa 
setiap orang dipidana karena melakukan tindak 
pidana terorisme, jika: 

a. Dengan sengaja menggunakan kekerasan 

atau ancaman kekerasan menimbulkan 

suasana teror atau rasa takut terhadap orang 
secara meluas atau menimbulkan korban 
yang bersifat massal, dengan cara merampas 
kemerdekaan a tau menghilangkan nyawa clan 
harta benda orang lain atau mengakibatkan 
kerusakan atau kehancuran terhadap obyek 
vital yang strategis atau lingkungan hidup 
atau fasilitas publik atau fasilitas intemasional 
(Pasal 6). 

b. Dengan sengaja menggunakan kekerasan 
atau ancaman kekerasan bermaksud untuk 
menimbulkan suasana teror atau rasa 
takut terhadap orang secara meluas atau 
menimbulkan korban yang bersifat massal, 
dengan cara merampas kemerdekaan atau 
menghilangkan nyawa clan harta benda orang 
lain atau mengakibatkan kerusakan atau 
kehancuran terhadap obyek-obvek vital yang 
strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas 
publik atau fasilitas intemasional (Pasal 7). 

Dalam Ensiklopedi Ilrnu-ilmu Sosial 
diseburkan," 

Terorisme adalah tindakan untuk menyebarkan 
intimidasi, kepanikan clan kerusakan dalam 
masyarakac. Tindakan ini bisa dilakukan individu 
atau kelompok disebut teroris yang menentang 
sebuah negara, atau bertindak atas kepentingan 
sendiri. Kekerasan yang dilakukan sering ridak 
berimbang, acak, clan bersifat simbolis; menyerang 
sasaran untuk menyampaikan sebuah pesan 
kepada masyarakac. Umumnya teror bertujuan 
untuk mengembangkan atau membelokkan opini 
masyarakat kepada opini yang diinginkan ceroris. 

"Komnas HAM, PubUkasi Komnas HAM, dimuat dalam 
https://www .komnasham.go.id/publ ikasi-komnas !id_ kacegori = 

All&kata_kunc1=&pcnulis_pub=, diakses tanggal 21 September 
2016. 
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Dari berbagai definisi yang dikemukakan 
oleh banyak pihak seperti yang tersebut di atas, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terorisme 
adalah kekerasan terorganisir yang menempatkan 
kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir 
sekaligus sebagai alat pencapaian tujuan dengan 
ciri-cirinva, sebagai berikut:31 

a. Adanya rencana untuk melaksanakan 
tindakan tersebut, 

b. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu: 
c. Menggunakan kekerasan; 
d. Mengambil korban dari masyarakat sipil, 

dengan maksud mengintimidasi Pemerintah; 
dan 

e. Dilakukan untuk mencapai pemenuhan 
aras tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat 
berupa motif sosial, politik, ataupun agama. 

2. Pengaturan Intemasional tentang Terorisme 

Pengaturan intemasional tentang terorisme 
diatur dalam beberapa konvensi antara lain: 
a. United Nations Convention Against Trans 

National Organized Crime (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang 
Tindak Pidana T ransnasional yang 
Terorganisasi) 
United Nations Convention Against Trans 

National Organized Crime telah diratifikasi 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Pengesahan United Nations Convention 
Against Transnational Organized Crime (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak 
Pidana T ransnasional yang T erorganisasi). 
Terorisme termasuk dalam kategori tindak pidana 
yang disebut dalam konvensi ini. Tindak pidana 
dalam konvensi ini adalah tindak pidana serius 
yang dilakukan kelompok terorganisir, pendanaan 
yang besar, dan terjadi di lebih dari satu negara. 
Tindak pidana terorisme menimbulkan dampak 
meluas clan menimbulkan korban yang banyak.32 

"Asep Adisaputra, Kortiari Kejahazan-Tinjauan Lireran,r, dimuat 
dalam htcpc//www.lontar.ui.ac.id/file?lile=digital/119259-T +25241- 

Korban+kejahatan-Tinjauan .. , diakses tanggal 21 September 2016. 
32United Nations Offic.e on Drug and Cnmes, dimuac dalam 

hups://www.unode.org/documencs/m,ddleeas,andnorthafnca/ 
organised-crime/UNITED _NATlONS _ CONVENTlON _ 
AGAINST_ TRANSNAS!ONAL_ ORGAN!ZED _ CR!ME_ 
AND _THE PROTOCOLS _THERETO.pd/, diakses tanggal 2 I 

September 2016. 
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b. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) 1566 (Tahun 2004) 
Resolusi 1566 Dewan Keamanan PBB (the 

Security Council, Tahun 2004), mengidentifikasi 
elemen definisi terorisme:" 

criminal acts, including against civilians, committed 
with the intent to cause death or serious bodily injury, 
or rnking of hostages, with the purpose to proooke a 
suite of terror in the general public or in a group of 
persons or particular persons, intimidate a population 
or compel a gooemment or an international 
organization to do or abstain from doing any act. 

(tindak pidana, termasuk terhadap penduduk sipil, 
yang dilakukan dengan niat untuk menyebabkan 
kernatian atau Iuka badan yang serius, atau 
melakukan penyanderaan, yang dimaksudkan 
unruk menimbulkan teror bagi masyarakat 
secara umum, sekelompok orang tertentu, 
mengintirnldasi penduduk atau memaksa 
pemerintah atau organisasi intemasional untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
tindakan). 

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1566 Tahun 
2004, menyerukan negara-negara untuk bekerja 
sama dalam mencegah atau menindak tindak 
pidana terorisme, terlepas apakah dimotivasi 
oleh alasan politik, filosofi, ideologi, ras, etnis, 
keagamaan atau alasan yang serupa lainnya 
dengan 3 karakteristik, vaitu." 
I) perbuatan, termasuk terhadap penduduk 

sipil, yang dilakukan dengan niat unruk 
menyebabkan kematian atau Iuka badan 
yang serius, atau melakukan penyanderaan 
(committed, including against civilians, with the 
intent to cause death ot serious bodily injury, or 
taking of lwstages); and 

2) yang dimaksudkan untuk menimbulkan teror 
bagi masyarakat secara umum, sekelompok 
orang tertentu, mengintimidasi penduduk 
atau memaksa pemerintah atau organisasi 
intemasional untuk melakukan acau cidak 
melakukan sesuatu tindakan (committed with 
the purpose to provoke a state of terror in the 
general public or in a group of persons or particular 

"Urured Nations Publications. Guide so che Charter of the 
United Ncuioru Se, New United Nations Office on Drug and Crimes, 

New York: United Nauons Publications, 1958, hat. l. 

"Ibid. 



persons, intimidate a population, or compel a 
government or a international organization to do 
or to abstain from doing any act); and 

3) bentuk-bentuk serangan yang masuk dalam 
lingkup clan dideflnisikan dalam Konvensi 
lntemasional serta Protokol terkait dengan 
terorisme (constituting offences within the scope 
of and as defined in the International conventions 
and protocols relating to terrorism) . 

c. The Convention on Combating International 
Terrorism adopted by the Organisation of 
Islamic Conference (OlC) in 1999 

The Convention on Combating International 
Terrorism adopted by the O IC in 1999, 
mendefinisikan terorisme sebagai:35 

Perbuatan atau ancaman yang dilakukan 
dengan motif atau niat untuk melakukan secara 
individual atu bersama-sama rencana kejahatan 
dengan maksud untuk meneror masyarakat 
atau mengancam untuk melukai mereka atau 
membahayakan hidup, kehormatan, kebebasan, 
kemana atau hak-hak mereka atau mengekspos 
lingkungan atau fasilitas apa pun atau properti 
publik maupun privat pada bahaya a tau menduduki 
atau mengambil alih barang-barang tersebut, atau 
membahayakan sumber daya nasional atau fasilitas 
intemasional; atau mengancamstabilitas, integritas 
wilayah, kesatuan politik, atau kedaulatan sebuah 
negara merdeka. 

(as any act of violence or threat there of notwithstanding 
its motives or intentions perpetrated to carry out an 
individual or collective criminal plan with the aim 
of terrorising people or threatening to harm them or 
imperilling their lives, honour, freedoms, security or 
rights or exposing the environment or any facility or 
public or private property to hazards or occupying or 
seizing them, or endangering a national resource, or 
international facilities, or' threatening the stability, 
territorial integrity, political unity or sooereignty of 
independent States). 

d. The Council of Europe Convention on the 
Prevention of Terrorism (CETS No 196), 
2005 

The Council of Europe Convention on the 

Prevention of Terrorism (CETS No. 196), 2005, tidak 

"Cotwennon of the Organi.::ation of the lslarruc Omfenmce 
(OIC) on Combating International Terrorism, dimuat dalam 

http://www.cfr.org/terrorism ... /convention-organization -islamic 

conf ere nce, diakses tanggal 21 September 2016. 

membetikan definisi namun mengkriminalkan 
provokasi publik untuk melakukan serangan teroris, 
merekrut, melatih untuk terorisme.36 

e. The Additional Protocol to the Convention 
The Additional Protocol to the Convention 

yang disahkan oleh by the Committee of Ministers 
pada May 2015, mengkriminalkan direkrut 
untuk terrorisme, menerima pelatihan untuk 
terorisme, bepergian ke negara lain untuk tujuan 
terkait dengan terorisme clan menyediakan atau 
mengumpullkan dana untuk perjalanan itu.37 

3. Model Penanganan Terorisme 

Kebijakan Global Penanganan terorisme 
dalam dokumen PBB yang berjudul "Uniting 
Against Terrorism: Recommendations for A Global 
Counter-Terrorism Strategy", strategi global yang 
komprehensif dalam penanganan terorisme 
terdiri atas 5 pilar, yaitu:38 

a. Meminta masyarakat luas agar tidak 
melakukan ataupun mendukung aksi teror; 

b. Mencegah teroris untuk dapat melakukan 
serangan; 

c. Mencegah negara dari aksi-aksi yang 
berpotensi dapat mendukung terorisme; 

d. Mengembangkan kemampuan negara dalam 
menangkal clan membasmi terorisme; clan 

e. Pembelaan clan penegakan Hak Asasi 
Manusia (HAM). 

Kebijakan penanggulangan terorisme 
mencakup dua aspek, yaitu: Pertama, anti 
terorisme, yakni kebijakan yang bertujuan untuk 
mencegah clan menghilangkan peluang bagi 
tumbuhnya terorisme (keadilan, demokrasi, 
korupsi, clan kemiskinan); clan kedua, kontra- 

�The Council of Europe Omvention on rhe Prevention ofT errorism 

(CITS No 196), 2005, dimuat dalam httpsJ/www.rm.coe.im/ ... /Di 

splay[)(;TMContentrdocumentld ... , diakses tanggal 21 September 
2016. 

J1 J 25th Session of the Committee of Ministers (Brussels, 19 May 

2015), Addi,ional Proiowl re <he Council of Europe Convention on 
the Prevention of Terrorism, (Adopted by the Committee of Ministers 
a, its l25ih Session on 19 May 2015), dimuat dalam httpJ/www. 

u n.org/ .. ./2015 /Additional %20Pro to col %20to%20the %2 . . .  ,  
diakses tanggal 21 September 2016. 

"Report of the Secretary-General, "Uniting Against Terrotis 
Recommendations for A Global Counter-Terrunsm Strategy", 

N60!825, dikeluarkan pada tanggal 27 April 2006, dimuat dalam 

http://www.un.org/en/pastcvents/uniting_ a gains_ terrorism.shtml, 
diakses tanggal 21 September 2016. 
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terorisme, yakni kebijakan yang menitikberatkan 
pada aspek penindakan terhadap terorisme 
dan aksi-aksi teror. Sebagai kebijakan yang 
bersifat koersif, kontra-terorisrne menuntut 
profesionalitas dan proporsionalitas instrumen 
penindak. 

Model Penanganan terorisme dapat 
dilakukan melalui tiga tipe yang terdiri atas: a) 

War Model; b) Criminal Justice System Model; dan 
c) Internal Security Model. 39 

informasi intelijen bahwa serangan dilakukan 
dalam waktu yang singkat; 

b. Angkatan Laut dan Udara dapat digunakan 
untuk melakukan intersepsi atas pelaku 
ceror, utamanya yang membawa senjata; 

c. Pasukan khusus dari Militer kerap digunakan 
dalam operasi pembebasan atas sandera; 

d. Milirer dapat digunakan untuk melakukan 
operasi Klandestin (pengumpulan informasi 
intelijen); dan 

War Model Criminal Justice System Model Internal Security Model 

1. Pendekatan perang. 1. Pendekatan penegakan hukum. 1. Pendekatan internal Security. 

2. Penanganannya melibatkan rruhrer 2. Aparat penegak hukum yang 2. Pe1ibatan aparat keamanan 

dan intelijen secara aktif. aktif berperan. ncgara secara akrif dan 

3. Operasi militer clan penggunaan 3. Pentingnya penghormatan represif 

fasilitas militer, terhadap negara hukum dan 3. Menegasikan HAM. 

4. Pendekatannya represif. HAM. 

a) War Model 
Masalah T erorisme yang marak pada saat ini 

tidak direduksi menjadi masalah tindak pidana 
atau kejahatan saja. Jadi dalam penanganan aksi 
terorisme diperlukan adanya penanggulangan dan 
pemberantasan yang serius terhadap aksi tersebut. 
Di banyak Negara masalah terorisme tidak hanya 
didekati atas dasar kejahatan dirnana sistem 
peradilan mulai dari kepolisian, kejaksaan, peradilan 
dan lembaga pemasyarakatan yang berperan. Sering 
disebut sebagai the Criminal Justice approach. 

Melihat masalah terorisme sebagai masalah 
hukum dan ketertiban (law and order issue). Ada 
pendekatan lain yaitu yang disebur sebagai war 
model. Amerika Serikat (AS) dalam upaya untuk 
menanggulangi terorisme menyebutnya sebagai 
War against Terrorism. Dalam model ini terorisme 
diperlakukan sebagai upaya yang mengancam 
eksistensi negara yang hanya dapat diselesaikan 
dengan kekuatan militer. Pe ran militer untuk 
menanggulangi terorisme, antara lain: 
a. Militer dapat digunakan dalam tindak 

pencegahan oleh pemerintah bila didapat 

39Tim Irnparsial, Terorisme dan Kebijal<an Penanggulangannya, 
Masukan atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nornor 15 Tahun 2003 rentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganci Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tencang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang 
Undang dalam RDPU Pansus DPR RI RUU Anti Terorisme, 8 
]uni 2016, ppt slidel2-13. 
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e. Operasi Klandestin juga dapat diperbantukan 
dalam rangka menangkap ceroris yang akan 
melakukan serangan, 

Bahkan dengan menyatakan perang melawan 
terorisme maka dapat dilakukan pembunuhan acas 
pelaku tertentu yang bila dalam keadaan tertib 
sipil akan dianggap sebagai tindakan extra-judicial 
(Pembalasan oleh negara atas serangan teror 
oleh pihak-pihak tertentu). lni yang terjadi atas 
Perancis setelah Paris diserang oleh mereka yang 
mengaku sebagai ISIS, Angkatan Udara Perancis 
langsung menyerang basis ISIS yang berada di 
Syria. Militer juga digunakan saat ingin mengubah 
pemerintahan suatu negara yang mendukung 
tindakan teror oleh kelompok tertentu. 

b) Criminal Justice System Model 
Indonesia memilih pendekatan ini dan 

rnenjadikan aksi terorisme yang terjadi di 
Indonesia sebagai tindak pidana terorisme. Hal 
itu bisa dilihat dari UU tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme. Tindak pidana 
terorisme adalah kejahatan yang serius, 
mengingat dampaknya yang mengguncang nurani 
umat manusia karena sifat kejamnya, besarnya 
jumlah korban, sifat tidak memilah-milahnya 
(indiscriminate), parahnya kerusakan harta milik, 
dan dampak psikologis jangka panjang yang 
telah diderita korban dan/atau orang lain yang 
menyaksikannya. 



Penindakan menggunakan penegakan 
hukum (criminal justice system). Dalam ha! 
im penindakan terorisme hanya menjadi 
kewenangan Kepolisian yang memiliki fungsi 
sebagai pemelihara keamanan clan ketertiban 
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 
pengayoman, clan pelayanan kepada masyarakat 
selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
Penindakan tindak pidana terorisme mt 
mengikuti prinsip-prinsip HAM dalam proses 
hukum. Perlindungan hak tersangka/terdakwa 
pada penyidikan tindak pidana terorisme harus 
berdasarkan pada hak yang diakui oleh hukum 
intemasional clan nasional yang memberikan 
jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam 
setiap tindakan. Tidak ada seorang pun yang dapat 
dirarnpas kemerdekaannya tanpa mendapatkan 
perlindungan atas keamanan pribadi clan jaminan 
atas praduga tidak bersalah.f 

Tindak pidana terorisme mengakibatkan 
terlanggamya hak bagi korban/keluarga korban/ 
masyarakat, khususnya hak untuk hidup yang 
merupakan hak yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun clan oleh siapapun, 
serta hak atas rasa aman. Dalam ha! ini, negara 
harus melindungi hak untuk hidup clan hak 
atas rasa aman setiap orang yang berada di 
dalam yurisdiksinya, termasuk dari ancaman 
tindak pidana terorisme. Oleh karenanya negara 
melaksanakan pemberantasan tindak pidana 
terorisme secara komprehensif. 

Pemberantasan tindak pidana terorisme 
yang bertujuan untuk menegakkan hukum 
(criminal justice system), juga sekaligus sebagai 
upaya memulihkan rasa keadilan bagi korban/ 
keluarga korban/masyarakat, dalam praktiknya 
masih terjadi pelanggaran hak-hak tersangka/ 
terdakwa/ terpidana narapidana, khususnya hak 
memperoleh keadilan. 

"°Tim Imparsial, Terorismedan Kebijakan Penanggulangannya, 
Masukan acas RUU tencang Perubahan acas Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2003 tencang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Teronsme Menjadi Undang 
Undang dalam RDPU Pansus DPR RI RUU Anti Terorisme, 8 
Juni 2016, ppt slidel2-l3. 

c) Internal Security Model 

Sekuritisasi merupakan versi ekstrim dari 
politisasi dimana pola pergerakan sekuritisasi 
membawa politikdemokrasi melewati batas aruran 
yang telah diterapkan, Sekuritisasi, dalam ha! ini, 
berada di titik persilangan antara implementasi 
demokrasi oleh sebuah pemerintahan atau 
tindakan otoriter untuk menyelesaikan 
permasalahan yang sedang dihadapi. 

Proses sekuritisasi merubah tata cara 
politik rutin yang biasa dijalankan pada kondisi 
normal, clan melimitasi diskusi clan debat yang 
oleh para pengambil kebijakan dipersepsikan 
dapat menghambat aksi yang diperlukan untuk 
menyelesaikan sebuah permasalahan. Sekuritisasi 
mendefinisikan ulang pilihan-pilihan solusi yang 
dapat diterapkan dalam menyelesaikan sebuah 
permasalahan kepada opsi-opsi yang cepat 
clan koersif, seringkali berbentuk pengerahan 
instrumen militer, clan men-delegitimasi solusi 
solusi jangka panjang clan negosiasi.41 

Proses sekuritisasi kemudian dapat membawa 
dampak buruk terhadap komunitas sosial dimana 
proses tersebut terjadi. Adanya penekanan pada 
solusi yang reaktif clan situasional mengakibatkan 
minimnya pemikiran terbaik untuk rnenvelesaikan 
masalah dengan opsi yang menitikberatkan pada 
korban yang mungkinjatuh akibat proses tersebut, 
Proses sekuritisasi telah menjadi pengamatan 
banyak pihak, clan membawa kekhawatiran bahwa 
proses ini seringkali akan digunakan oleh negara 
dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang 
terjadi. 

Dengan demikian undang-undang terorisme 
hanyalah salah satu instrumen hukum di dalam 
mengatasi persoalan terorisme. Dibutuhkan 
instrumen hukum lain yang terkait dengan 
penanggulangan terorisme (RUU Kontrol 
Peredaran Senjata Api clan Bahan Peledak, 
pengaturan tentang hate speech melalui revisi 
KUHP, mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam 
12 Konvensi lnternasional tentang Terorisme). 

"Tim Imparsial, T emrisme dan Kebijakan Penanggulangannya, 
Masukan atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2003 centang Penetapan Pcraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor I T ahun 2002 ten tang Pemberanrasan 

Tindak Pldana Terorisme Menjadi Undang-Undang dalam RDPU 

Pansus DPR RI RUU Anti Terorisme, 8 )uni 2016, ppc slidc l Z. l3. 
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Dibutuhkan pendekatan non-hukum 
yang sifatnva preventif pendidikan, ekonomi, 
cultural (semisal dialog antar umat agama). 
Dalam mencegah terorisme tidak cukup 
hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga 
rnembutuhkan peran keluarga, sekolah, tokoh 
agama clan tokoh masyarakat. Kerjasama regional 
clan intemasional di dalam upaya mengatasi 
persoalan terorisme. 

B. Analisis 

1. Urgensi Keterlibatan TNI 
Penanggulangan Aksi Terorisme 

Pada saat ini, globalisasi memiliki peran yang 
cukup penting dalam perkembangan diplomasi. 
Globalisasi dapat didefinisikan sebagai perubahan 
yang menyamarkan batas-batas negara clan 
semakin fleksibelnya akses lintas negara ke berbagai 
bidang.42 Pengaruh globalisasi terhadap diplomasi 
dapat dilihat dari perubahan yang dialami oleh tiga 
aspek, yaitu space, time, clan density. [ika sebelumnya 
praktik diplomasi dibatasi oleh ketiga hal tersebut, 
globalisasi berhasil menghilangkan batasan 
batasan tersebut dengan semakin berkembangnya 
teknologi transportasi clan komunikasi. Hal ini 
memungkinkan aktor non-negara seperti Nan 
Govemmenral Organization (NGO) clan Multi 
National Corporation (MNC) untuk turut serta 
berkontribusi dalam diplomasi.43 Isu-isu yang 
diangkat oleh kedua aktor di atas umumnya adalah 
isu-isu low politics, sementara negara tetap berkutat 
dengan isu high politics. Meski demikian, negara 
juga tidak begitu saja lepas tangan terhadap isu 
low politics karena negaralah yang tetap memiliki 
wewenang terhadap wilayah clan rakyatnya. Peran 
aktor non-negara tersebut lebih bersifat untuk 
mengangkat isu-isu low politics sehingga dapat 
dilihat oleh publik dalam ruang lingkup global. 

Selain NGO clan MNC, terdapat kelompok 
terorisme yang melihat globalisasi dari sisi 
lain. Menurut Keohane clan Nye,44 globalisasi 
dianggap sebuah ancaman karena di dalamnya 

"Iver Neumann, Working Poper: Global�a,ion and Diplanu,cy, 
Norwegian Institute of International Affairs, 2007. 

41lbid. 

"Keohane, Robert & Nye, Joseph, GlobaUzacion: Whac's 
New? Whac's Noc? (And So Whac?), Dalam D. Held &A. McGrew, 
The Global Transformation Reader, 2000, 
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bermuatan nilai-nilai kapitalisme clan liberalisme. 
Oleh karena itu, kelompok terorisme Al 
Qaeda menyerang menara World Trade Center 
clan Pentagon di Amerika Serikat dengan cara 
menabrakkan pesawat ke dua ikon negara 
hegemon tersebut pada ranggal 1 1  September 
2001. Hal ini memunculkan anggapan bahwa 
sebenamya bukan hanya negara saja yang dapat 
mengancam kedaulatan negara lain, namun juga 
pelaku non-negara. Aksi tersebut kemudian 
memicu Presiden Amerika Serikat saat itu, 
George W. Bush, untuk mendeklarasikan perang 
terhadap seluruh kelompok terorisme." Bush 
mengajak negara-negara lain untuk turut serta 
memerangi ke\ompok terorisme yang kemudian 
memulai era War an Terror. Pengaplikasian 
Wavhrisme mengakibatkan terlanggarnya hak bagi 
korban/keluarga korban/masyarakat, khususnya 
hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apapun clan oleh 
siapapun, serta hak atas rasa aman. Dalam hal 
ini, negara harus melindungi hak untuk hidup 
clan hak atas rasa aman setiap orang yang berada 
di dalam yurisdiksinya, termasuk dari ancaman 
tindak pidana terorisme. Oleh karenanya negara 
melaksanakan pemberantasan tindak pidana 
terorisme secara komprehensif. 

Bagi penanggulangan terorisme di Indonesia, 
peran militer/Tbll harus dikuatkan dalam 
RUU Perubahan atas UU tentang Terorisme. 
Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang 
Tentata Nasional Indonesia (UU tentang 
TN!) dimungkinkan untuk TN! berpartisipasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) hurufb 
angka 3 dalam melakukan Operasi Militer Selain 
Perang (OMSP) berupa mengatasi aksi terorisme. 
Dalam RUU Perubahan UU Terorisme sebaiknya 
peran militerffNI tidak dibarasi hanya berfungsi 
memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, karena TN! merniliki 
peran yang penting clan strategis seperti dalam 
penanggulangan terorisme, yaitu: 
a. Peran pencegahan bila sudah rerdapat 

informasi intelijen bahwa wilayah tertentu 
dari Indonesia akan diserang; 

"Van Ham, Peter, IX'"'· U.S, and Videowpe: Pu/,l,c DiJ,/omacy 

and che USA's Waron Ternmsm, SAGE Publication, 2008 

dalam 



b. Peran intersepsi atas kapal laut atau pesawat 
udara yang berdasarkan laporan intelijen 
membawa senjata dan amunisi untuk para 
pelaku teror; 

c. Peran penyelamatan sandera oleh para 
pelaku teror; 

d. Pembalasan oleh negara bila bagian dari 
NKRI diserang oleh pelaku teror; dan/atau 

e. peran lain yang diusulkan oleh Kementerian 
Pertahanan dan Mabes TN!. 

Terorisme dalam bentuknya sekarang dan 
ke depan hams diranggulangi tidak dengan 
pendekatan Criminal Justice tetapi juga pendekatan 
War Model. Di Indonesia untuk merespons hal 
ini maka RUU Perubahan UU Terorisme hams 
bergeser dari pendekatan Criminal Justice menjadi 
dua pendekatan yaitu Criminal Justice dan War 
Model. Setiap unit dalam negara hams bisa 
dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan dengan 
memperhatikan dan memperkecil ekses negatif 

2. Strategi Nasional dalam Penanggulangan 
Aksi Terorisme dengan Melibatkan TNI 

Kekuatan militer dapat dan bahkan wajar 
dilibatkan dalam upaya penanggulangan terorisme 
baik ditinjau dari aspek teknis, kemampuan, 
legal, maupun politis. Secara teknis kemampuan 
militer mempunyai berbagai kemampuan baik 
peringatan dini, pencegahan dini, penindakan 
maupun pengamanan serta pemulihan situasi 
suatu wilayah atau masyarakat sebagai akibat 
dari aksi terorisme. Secara legal, militer juga bisa 
dikerahkan untuk memerangi terorisme baik dari 
aspek hukum domestik maupun dalam ketentuan 
legal hukum internasional. 

Sementara itu secara politik, pengerahan 
kekuatan militer dalam penanggulangan 
aksi terorisme mempakan suatu keputusan 
politik yang diarnbil berdasarkan penilaian 
gradasi ancaman yang dibuat oleh pengambil 
kepu rusan politik. Dalam hubungan antar 
bangsa pun, penggunaan kekuatan militer untuk 
menanggulangi aksi terorisme bukan suatu 
praktik yang tidak lazim, bahkan di negara yang 
sistem dan praktik demokrasinya telah mapan. 
PBB j uga tel ah membuka ruang bagi negara untuk 
menggunakan kekuatan militer untuk melawan 

terorisme misalnya dengan memberikan otorisasi 
penyerangan ke Afghanistan berdasarkan 
Resolusi Dewan Keamanan PBB. 

Secara legal peran TN! dalam penanggulangan 
aksi terorisme diatur dalam UU TN!, dalam Pasal 
7 ayat (2) khususnya tentang tugas pokok TN! 
dalam melaksanakan OMSP. Salah satu dari 
OMSP adalah menanggulangi aksi terorisme yang 
hams didasarkan pada keputusan politik negara. 
[adi, secara legal peran TN! dalam penanggulangan 
terorisme telah memperoleh landasan yang kuat, 

Pasal ini menjadi landasan keterlibatan TN! 
dalam bentuk yang operasional yaitu penindakan 
terhadap terorisme. Dalam kaitan ini terdapat dua 
jenis operasi yaitu operasi yang menempatkan TN! 
di bawah kendali operasi kepolisian (BKO) dengan 
pertimbangan bahwa jenis dan tingkat ancaman 
terorisme dihadapi dengan operasi penegakan 
hukum (law enforcement approach).46 BKO hanya 
terjadi ketika polisi membutuhkan penguatan 
baik secara kuantitas atau pun karena adanya 
keperluan untuk menggunakan kemampuan 
tertentu dari TNI untuk tugas-tugas yang berada 
di bawah kendali kepolisian. Situasi BKO baik 
untuk penguatan maupun untuk penggunaan 
kemampuan tertentu TN! hams dilihat sebagai 
situasi yang belum memerlukan pendekatan 
militer yaitu situasi keamanan dalam kerangka 
penegakkan ketertiban masyarakat dan penegakan 
hukum. Dalam situasi ini polisi masih mempunyai 
hak diskresi untuk bertindak di lapangan. 

Operasi penindakan yang kedua adalah 
operasi penindakan di mana TN! mengambil 
alih operasi karena jenis dan gradasi ancaman 
terorisme yang sedang terjadi dilihat telah 
melebihi ancaman terhadap Keamanan dan 
Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Aksi 
terorisme yang terjadi dianggap sebagai ancaman 
bersenjata terhadap negara dan keselamatan 
seluruh bangsa. Dalam kaitan ini diperlukan 

468KO adalah mekanisme pelibaran TNI di bawah suaru 

kendali instirusi lain, dalam hal int polrsi, atas dasar penilaian 

(assessment) bahwa situasinya masih bisa dikendalikan oleh 

kekuatan polisi sebagai kekuatan penegakkan hukum yang masih 

mampu mengatasi ancaman teroris, Daftar iscilah militer Tentara 

Nasional Indonesia, dimuac dalam http://www.glosarid.com/ 
indcx.php/term/pengetahuan,BKO-adalah.xhtml, diakses tanggal 

16 Oktober 2016. 
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keputusan politik pemerintah uncuk menetapkan 
tingkat ancaman terorisme clan penetapan 
situasi keamanan yang akan ditanggulangi oleh 
kekuatan TN!. Sepanjang semua ini dilakukan 
melalui keputusan politik pemerintah maka TNI 
sah digunakan uncuk memberantas terorisme. 
Jenis clan pendekatan operasinya adalah operasi 
militer, bukan operasi Kamtibmas atau operasi 
penindakan/penegakan hukum. 

Oleh karena itu pemerintah harus cermat 
clan mampu secara cepat menetapkan gradasi 
ancaman terorisme, situasi yang berkembang, 
clan kekuatan TN! yang akan digunakan. Perlu 
ditegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer 
untuk menumpas teroris merupakan praktek 
lazim di semua negara seperti Operasi Woyla 
1981, Operasi Entebbe 1976, Operasi pasukan 
Rusia untuk pembebasan sandera Tahun 2002 
clan 2004, serta beberapa kasus yang lain." Bentuk 
keterlibatan yang ketiga adalah sejak awal militer 
digunakan uncuk menindak aksi teror. Jadi sejak 
awal pemerintah menyatakan siruasi sangat 
mengancam yang secara lansung akan dihadapi 
oleh kekuatan militer. UU TN! dapat dijadikan 
dasar legal untuk tujuan ini. 

Ill. Penutup 

A. Simpulan 

1. Aksi terorisme yang berkembang pada saat ini 
tidak semata bagian dari kejahatan tapi jauh 
melebihi tindak pidana, sudah condong pada 
ancaman keamanan sehingga penanganan 
terorisme dapat dilakukan dari segi 
penegakan hukum clan penegakan keamanan. 
Keterlibatan TN! dalam penanggulangan aksi 
terorisme diperlukan ketika aksi terorisme 
yang terjadi mengancam keamanan. Terdapat 
dua titik pandang mengenai penanggulangan 
aksi terorisme, yaitu: 

47Edy Praservono, Beberapa Pemikiran <entaTig Rev�i Undang 
Undang ,encang Pemberamasan Tindak Piaana Terorume, Dosen 
Kajian Keamanan, Departemen Hubungan lntemasional 
Universitas Indonesia, dalam Seminar Penanggulangan Tindak 
Pidana Terorismc dengan merevisi Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Terorisme, 
Panitia Khusus DPR RI, RUU Anti Terorisme, Jakarta, 25 Mei 

2016, hal. 1-2. 
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a. Terorisme sebagai tindak pidana. Titik 
pandang ini menempatkan polisi clan 
lembaga-lembaga penegakhukumsebagai 
leading agents dalam penanggulangan aksi 
terorisme. Adapun keterlibatan TN! clan 
lembaga lain adalah membantu polisi 
clan institusi penegak hukum lain dalam 
penanggulangan aksi terorisme. 

b. Terorisme dengan pendekatan 
keamanan yang melihat teroris sebagai 
ancaman keamanan nasional. Dalam 
perspektif uu negara melakukan 
assessment terhadap situasi keamanan 
yang menjadi dasar bagi pengerahan 
instrumen keamanan, termasuk 
kekuaran rniliter dalam penanggulangan 
aksi terorisme. [ika negara menetapkan 
bahwa situasi keamanan telah terancam 
clan mengambil keputusan politik untuk 
mengerahkan kekuatan militer maka 
teroris tidak lagi dilihat sebagai tindak 
pidana sehingga undang-undang yang 
melihat terorisme sebagai tindak pidana 
tidak berlaku lagi. 

2. Penanggulangan aksi terorisme dapat 
dilakukan dari segi penegakan hukum clan 
penegakan keamanan dengan menerapkan 
pendekaran dua model yaitu pendekatan 
peradilan pidana ( criminal justice approach) 
clan pendekatan model perang (war model) 

yaitu dengan kebijakan clan strategi nasional 
penanggulangan tindak pidana terorisme 
yang dilaksanakan oleh POLRI clan TN! 
secara bersamaan. 

B. Saran 

Apabtla Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 
ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
menjadi Undang-Undang, akan dilakukan 
perubahan perlu menerapkan pendekatan dua 
model yaitu criminal justice approach dan war 
model dalam menanggulangi aksi terorisme. 
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Abstrak 

Ada dua jenis sistem penvelesaian sengketa dalam The 1982 United Nations Convention on the 
I.aw of the Sea (UNCLOS) yakni penyelesaian secara damai atas dasar kebebasan para pihak clan 
prosedural memaksa termasuk di dalamnya arbitrase. Dalam arbitrase intemasional clikenal adanya 
prinsip kesepakatan para pihak yang tertuang clalam perjanjian baik sebelum sengketa muncul 
maupun sesudahnya. Masuknya arbitrase sebagai cara prosedural memaksa dalam UNCLOS 
menimbulkan kontroversi karena arbitrase haruslah dengan kaca sepakat oleh para pihak yang mana 
dalam Piagam PBB juga telah ditentukan bahwa arbitrase adalah termasuk salah satu cara clamai 
atas dasar kesepakatan. Dalam kasus sengketa Laut Cina Selacan antara Filipina clengan Republik 
Rakyat Cina (RRC), Mahkamah Arbitrase Permanen (MAP) memutuskan memiliki yurisdiksi dan 
memproses perkara meskipun tidak ada perjanjian arbitrase antara kedua pihak yang bersengketa 
padahal sudah ada deklarasi pengecualian arbitrase oleh RRC. Tulisan ini menggunakan metode 
penulisan yuridis normatif serta data empirik. Penerapan proseclural wajib terhadap penunjukan 
MAP dalam UNCLOS tidak clapat begitu saja diterima dalam konteks prinsip hukum internasional 
clalam penyelesaian sengketa clan praktik arbitrase. Proseclural memaksa tersebut sebetulnya dapat 
dipandang sebagai ketentuan yang bersifat umum dan tetap memerlukan persetujuan para pihak. 
MAP seharusnya menjaga konsistensi penghormatan terhadap prinsip arbitrase dalam penyelesaian 
sengketa intemasional sehingga perlu adanya ketentuan tambahan clalam UNCLOS mengenai 
penghorrnaran prinsip kesepakatan para pihak clalam arbitrase. 

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, UNCLOS, Arbitrase, Proseclural Wajib Mahkamah Arbitrase 
Permanen, Sengketa Laut Cina Selatan, Hukum lnternasional. 

Abstract 

There are two types dispute settlement system in the 1982 United Nations Convention on the I.aw of the Sea 
(UNCLOS), namely the peaceful settlement on the basis of freedom of the parties and compulsory procedural 
including arbitration. In international arbitration, there is 'agreement" principle of the parties contained in the 
specific agreement either before or after a dispute arise. The entry of arbitration as a means of compulsory 
procedure of UNCLOS caused controversy because of the arbitration shall be bound by agreement between 
the parties which is in the United Nations Charter has also been determined that the arbitration is one of 
peaceful means on the basis of agreement. In the case of the South China Sea dispute between the Philippines 
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with the People Republic of China (PRC), the 
Permanent Arbitration Co,.m (PAC) decided 
w have jurisdiction and process rhe case even 

though there was no arbitration agreement 
between the parties to rhe dispute when it was 
no declaration of exclusion of arbitration by rhe 

PRC. This research uses the method of juridical 
nonnative and empirical data. The application 
of the mandatory procedural appoimment of 
PAC in UNCLOS certainly can not simply 
be accepted in the context of international law 
in resolving disputes and arbitration practices. 
The compulsory procedure can actually be 
seen as the provision of a general nature and 
still requires the consent of the parties. MAP 

should maintain the consistency of respect for 
rhe principle of arbitration in rhe framework 
of international dispute settlement, therefore it 
takes rhe additional provisions of UNCLOS 
regarding respect for the principle of mutual 
agreement of the parties w the arbitration. 

Keywords: Dispute Settlement, Unclos, Arbitration, 
Compulsory Procedure, Permanent 
Court of Arbitration, South China Sea 
Case, International Law. 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Sengketa Laut Cina Selatan cukup 
mengemuka setidaknya 3 tahun terakhir ini. Posisi 
Laut Cina Selatan (LCS) melintasi beberapa 
negara di Asia tenggara dan Asia timur membuat 
banyak klaim dari negara-negara tersebut untuk 
memanfaatkan keberadaan LCS yang terdiri 
dari banyak pulau dan fitur-fitur maritim yang 
mcnyimpan kekayaan alam yang melimpah. Pad a 
tanggal 22 Januari 2013, 1  Filipina mengajukan 
gugatan kepada Permanent Court of A rbitrmion 
atau disebut juga (MAP) rerhadap Republik 
Rakyat Cina (RRC) mengenai klaim historis 

1MAP menerima permintaan atas kasus ini mclalui 

Mahkamah Hukum Laut lntemasionaV ITLOS pada tanggal 
5 Juli 2013 meskipun pada tanggal 22 Januari 2013 Filipina 
mcngajukannya cerlebih dahulu secara administrasi lc.epada 

ITLOS untuk penunjukan hakim sehingga menurut penulis 

tanggal 22 Januari 2013 secara ndak langsung Filipina dianggap 

telah mengajukannya kepada MAP. Rekomendasi ITLOS kepada 
MAP drlakukan atas dasar Annex Vfl UNCLOS. 
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RRC dalam 9 garis putus-putus (nine-dash line) 

untuk berdaulat terhadap wilayah LCS yang 
tentunya berimbas pada beberapa pulau yang 
berada dalam penguasaan Filipina di sekitar LCS.2 

Berdasarkan 9 garis putus-putus tersebut, RRC 
melakukan berbagai akrivitas seperti reklamasi, 
eksploitasi laut, instalasi, penangkapan ikan, dan 
aktivitas-aktivitas konstruksi lainnya yang tentu 
saja membuat Filipina merasa dirugikan yang 
mana tindakan RRC tersebut juga mencernari 
pulau/wilayah laucan yang berada dalam Zona 
Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen 
Filipina.3 Kedua negara rersebut sama-sama 
negara peranfikasi The 1982 United Nations 
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),4 

Konvensi Hukum Laut yang mengatur persoalan 
laut internasional yang mana dijadikan landasan 
hukum oleh Filipina untuk mernbawa persoalan 
tersebut ke MAP. 

RRC kemudian menolak yurisdiksi MAP 
atas kasus ini karena sifat sengketa dan cara yang 
dipilih tidak tepat apabila diserahkan kepada 
MAP lagipula RRC merasa tidak pernah memiliki 
kesepakatan apapun dengan Filipina terkait 
penunjukan arbitrase. Filipina mengklaim bahwa 
tindakan mereka untuk membawa kasus LCS ke 
MAP merupakan cara penyelesaian sengketa atas 
dasar amanat yang tertuang dalam Pasal 286 dan 
Pasal 287 serra Annex VII UNCLOS. 5 Pasal 287 

UNCLOS mengatur bahwa setiap negara peserta 
dapat memilih salah satu dari 4 pengadilan/ 
mahkamah yang diberikan kewenangan untuk 
mengadili dan apabila tidak menentukan sikap 
maka dianggap memilih arbitrase. Pasal 298 
menyediakan ketentuan pengecualian terhadap 
ketentuan Pasal 287 rersebur, Oleh karena 
itu tentunya pacut dikaji lebih dalam apakah 
UNCLOS mengamanatkan penyelesaian 

'PCA, PCA Award, In the mauer of The Sou,h Cluna Sea 

Arbi<ratu,n, be,ween The Republic of The PhiUrJ>in<s and The 

P•"• Rtp,,blic o{Ou1121, 11 J•l:r 2016, dunoot dDbm lurp,//www, 
rcncnoe,.cam/pordoco,PH·CN'll:,20-'�202016071Z%10·%l0 
Av.ird.pdf. hnl.l. dtruc< Glru!K•I i l AguRu, Z0!6 Nouula,h lio,, 
adafuh 91/i'rit brrbr.niuk huruf "LI" pn� di8Ul\1lllll d,1'om Peu, 
""il"" okh RRC l,.,,lt11nrkon ltlaim hl,wru ow w1lo1•oh l,im 

Cina Selacan. 

'Ibid., hal.6· 7. 
'Ibid., hal. l. 

'Ibid, hal.! l .  



sengketa yang demikian apabila dikaji dari sifat 
sengketa dan cara-cara penyelesaian yang diatur 
dalam UNCLOS. 

Pada 19 Februari 2013,6 RRC menolak 
yurisdiksi MAP atas dasar UNCLOS karena pada 
tanggal 25 Agustus 2006 RRC telah mengeluarkan 
deklarasi resmi untuk mengecualikan Pasal 28 7 
UNCLOS dengan dalil Pasal 298 UNCLOS yang 
pada intinya menolak penerimaan wajib untuk 
diselesaikan melalui arbitrase. 7 Pasal 298 UN CLOS 

memungkinkan negara peserta ataupun perarifikasi 
UNCLOS untuk mengecualikan prosedur wajib 
termasuk arbitrase. Pada 7 Desember 2014,8 RRC 
menjelaskan posisinya dengan mempublikasikan 
argumen hukum yang pada intinya menyatakan 
bahwa MAP tidak memiliki vurisdiksi atas sengketa 
ini dikarenakan tidak adanya persetujuan kedua 
belah pihak dan bahwa para pihak sepakat untuk 
menyelesaikannya dengan cara damai. Argumen 
tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri 
(Menlu) RRCkepadaMAP. Pada 290ktober2015 
terkait yurisdiksi dan admisiblitas, MAP menilai 
bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas sengketa 
ini berdasarkan Annex Vll UNCLOS sekaligus 
memandang bahwa penolakan RRC ridak akan 
menghalangi MAP untuk memutus sengketa. 
Pada 12 Juli 2016, MAP mengeluarkan putusan 
final bahwa RRC tidak memiliki hak historis 
terhadap LCS berdasarkan 9 garis putus-putus 
yang dijadikan rujukan RRC. Filipina menganggap 
bahwa 9 garis putus-putus tersebut adalah tidak sah 
dan melanggar ketentuan UNCLOS tentang ZEE 
dan Laut T eritorial dimana mencakup pula ZEE 
dan Landas Kontinen Filipina di beberapa Pulau di 
sekitar LCS khususnya Kepulauan Spratly. 

Ketentuan UNCLOS dalam ha! penyelesaian 
sengketa didasari oleh semangat untuk 
menyelesaikan segala sengketa dengan cara 
damai. Pasal 279 memberikan suatu landasan 
bahwa setiap pihak harus menyelesaikan sengketa 
terkait interpretasi UNCLOS dengan cara-cara 
damai yang sejalan dengan Pasal 2 dan 33 Piagam 
PBB. Pasal 280 menjamin kebebasan para pihak 
yang bersengketa untuk mernilih cara apapun 

'Ibid, ha!. 12. 

'Ibid, ha!. 2. 

"Ibid, hal. 4. 

yang mereka pilih sendiri dengan cara damai. 
Hal tersebut tidak hanya sebagai dasar berpijak 
tetapi juga amanah Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 33 

ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
mengenai Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara 
Damai yang menyebutkan bahwa cara arbitrase 

sebagaisalah satu cara damaisesuai yangdisepakati 
oleh para pihak yang bersengketa. Namun, 
UNCLOS juga menyediakan sistem penyelesaian 
sengketa yang sifatnya "wajib" dalam keadaan 
para pihak gaga! untuk menempuh jalur damai 
seperti negosiasi dan konsiliasi. Pasal 286 - Pasal 
299 mengatur cara-cara dan bahkan pengadilan/ 
mahkamah mana saja yang "wajib" dipilih oleh 
para pihak agar sengketa yang berkenaan dengan 
interpretasi ataupun pelaksanaan UNCLOS 

dapat terselesaikan. Pasal 287 mengatur bahwa 
para pihak dalam sengketa dapat memilih salah 
satu dari 4 pengadilan/mahkamah termasuk 
di dalamnya adalah MAP, cara inilah yang 
ditempuh oleh Filipina yang tidak diserujui oleh 
RRC. Di sisi lain, prinsip arbitrase dalam hukum 
internasional berpijak pada adanya kata sepakat 
dari para pihak untuk membawa perkara tersebut 
agar diselesaikan oleh arbitrase. 

Kesepakatan para pihak adalah prinsip kunci 
dalam arbitrase. Badan arbitrase akan berfungsi 
apabila para pihak sepakat untuk menyerahkan 
sengketa kepadanya.9 Kesepakatan tersebut 
biasanya certuang dalam bentuk perjanjian 
khusus.'? Perselisihan yang diserahkan kepada 
arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian 
yang memang dikehendaki oleh para pihak 
tanpa mencampuri kemerdekaan negara/pihak 
tersebut unruk menyetujuinya.11 Prinsip dasar 
tersebut bahkan tertuang dalam Hague Rules on 
Peaceful Settlement 1907 (Dasar hukum bedirinya 
MAP) dan Resolusi Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang arbitrase (UN Model on 
Arbitration Rules Tahun 1958). 

9Huala Adolf. Hukum Penyelesaian Sengketa Inremasional. 

Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 40-43. 
10v. D. Mahajan, International Lat.lr. Lalbagh Road. Lucknow: 

Eastern Book Co., 1956, ha!. 384-385, clan Ali Sastroamidjojo. 
Pengantar Hukum lntenU1Simuzl. Jakarta: Bhratara, 1971, ha!. 178. 

11J. L. Brierly, Hukum Bangsa-Bangsa, Suatu Pengantar 

Hukum lntemasional, Jakarta, Bhrarara, 1996, ha!. 227-228. 
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Penting disimak bagaimanakah sebetulnya 
UNCLOS mengatur hal tersebut clan juga 
termasuk kajian mendalam berdasarkan prinsip 
hukum intemasional dalam penyelesaian 
sengketa khususnya arbitrase clan contoh-contoh 
kasus konkret perkara yang pemah diputus oleh 
MAP yang mana para pihak bersepakac terlebih 
dahulu untuk memutus perkaranya ke MAP 
yakni diantaranya adalah kasus Anglo-French 

Continental Shelf tahun 1969, kasus Island of 
Palmas tahun 1928, clan kasus Enrica Lexie tahun 
2015. 

B. Permasalahan 

1. Apakah cara penyelesaian sengketa yang 
dilakukan Filipina dapat dibenarkan menu rut 
UNCLOS dalam kaitannya dengan prinsip 
arbitrase? 

2. Bagaimana kewenangan/yurisdiksi MAP 
dapat dibenarkan dalam memutus sengketa 
Laut Cina Selatan antara Filipina clan 
RRC menurut UNCLOS dikaitkan dengan 
beberapa contoh kasus hukum intemasional? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Mengkaji apakah cara penyelesaian sengketa 
yang dilakukan Filipina dapat dibenarkan 
menurut UNCLOS dalam kaitannya dengan 
prinsip arbitrase, 

2. Mengkaji bagaimana kewenangan/yurisdiksi 
MAP dapat dibenarkan dalam memutus 
sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina 
clan RRC menuruc UNCLOS clan dikaitkan 
dengan beberapa contoh kasus hukum 
intemasional. 

D. Metode Penulisan 

Metode penulisan ini menggunakan metode 
yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada 
aspek-aspek yuridis melalui studi pustaka clan 
berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan 
sistem penyelesaian sengketa dalam UNCLOS 

serta prinsip arbitrase dalam hukum intemasional. 
Penulisan ini juga menggunakan data empirik 
yaitu kasus-kasus arbitrase intemasional. 
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II. PEMBAHASAN 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara 
Damai dalam Hukum lntemasional 

Berdasarkan Piagam PBB, negara diwajibkan 
untuk menghindari cara-cara kekerasan clan 
ancaman terhadap perdamaian dalam rangka 
menuju pada suatu keamanan intemasional 
yang cerkendali dengan menggunakan cara-cara 
damai yang seturut dengan prinsip keadilan clan 
hukum intemasional sebagaimana termakrub 
dalam Pasal 1 dalam ayat 1 clan Pasal 2 ayat 3. 
Pasal tersebut sungguh fundamental sebagai 
dasar berpijak setiap tindakan negara unruk tetap 
mengupayakan cara-cara damai sesuai dengan 
hukum intemasional. Lcbih lengkapnya Pasal 
33 Piagam PBB merincikan kembali apa saja 
yang dimaksud dengan penyelesaian dengan cara 
damai terscbut, yang berbunyi sebagai berikut: 

The parties to any dispute, the continuance of which 
is likely to endanger the maintenance of international 
peace and security, shall, first of all, seek a solution 
by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, 
arbitration, judicial settlement, resort w regional 
agencies OT arrangements, OT other peaceful means of 

their own choice. 

Cara-cara yang dibenarkan dalam konteks 
Pasal 33 Piagarn PBB adalah negosiasi, 
penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, 
pengadilan, penyelesaian melalui badan regional, 
atau cara-cara lainnya yang dipilih para pihak. 
Apabila disimak lebih dalam maka frase "of their 
own choice" dalam Pasal 33 Piagarn ini memiliki 
arti khusus yakni sukarela atau bebas memilih, 
sejajar clan damai, artinya kebebasan para pihak 
sungguh dijunjung tinggi untuk menyelesaikan 
perkara mereka dengan cara damai yang mereka 
pilih yang mana tiap-tiap cara damai tersebut 
sifatnya sejajar. Sifat sukarela clan damai 
tersebut akan membedakannya dengan cara 
cara memaksa sebagaimana diatur dalam Bab VII 
Piagam PBB centang sanksi ekonomi clan militer 
yang dapat dikenakan oleh Dewan Keamanan. 

Huala Adolf menyimpulkan bahwa 
setidaknya ada 7 prinsip dalam penyelesaian 
sengketa secara damai diantaranya adalah itikad 



baik, larangan penggunaan kekerasan, kebebasan 
memilih cara-cara penyelesaian sengketa, 
kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan 
terhaclap pokok sengketa, kesepakatan pihak 
yang bersengketa, Exhaustion of local remedies 
atau upaya melalui hukum domestik/lokal, 
clan penghormatan terhaclap keclaulatan clan 
integritas wilayah negara. J adi, berbagai prinsip di 
atas sungguh penting sebagai dasar berpikir kita 
untuk berfokus pada kebebasan clan persetujuan 
para pihak dalam memilih cara-cara damai 
terhaclap sengketa yang mereka haclapi clan iru 
dijamin oleh hukum internasional. 

2. Prinsip Penyelesaian Sengketa dalam 
Arbitrase 

Arbitrase dikenal sebagai suatu proses hukum 
ataupun cara penyelesaian sengketa antar negara 
sejak zaman kuno sampai yang meluas ke zaman 
yunani clan juga sampai abad pertengahan.12 

Arbitrase juga sering dipakai di Italia clan Swiss 
pada abad ke-12 clan ke-13, clan terns berlanjut 
sampai abad ke-18 hingga menjadi suatu cara 
yang menonjol dalam Konvensi Den Haag 
1899 clan 1907 tentang penyelesaian sengketa 
internasional. ll Bahkan Rosseau berpendapat 
bahwa pada abacl ke-12 praktik arbitrase ditandai 
clengan tindakan negara-negara yang pada 
waktu itu mencantumkan klausul arbitrase yakni 
kesepakatan pihak untuk menyerahkan pada 
badan arbitrase. 14 

Pada abad pertengahan, arbitrase muncul 
sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan 
perselisihan antar bangsa hingga mencapai 
puncaknya pada abad ke-19 saat lnggris clan 
Amerika Serikat membuat suatu perjanjian yang 
bernamaJay Treaty tahun 1794 yang isinya bahwa 
jika timbul suatu sengketa maka akan cliserahkan 
pada pihak ketiga yang sifatnya netral, inilah 
bentuk arbitrase modern pertama. Pada tahun 
1871 dalam kasus Alabama Claims Arbitration, 
Amerika Serikat clan lnggris sepakat menyerahkan 
sengketa Alabama kepada pengadilan arbitrase, 

"L.Oppenheim, edited by Lauterpacht, International I.aw, 

Vol.2 Peace, Seventh Edition, London, Longmans,1960. hal.33. 

"Ibid., hal.34. 
"Huala Adolf.,Hukum Penyelesaian Sengketa Imemasional. 

Jakarta, Sina, Grafika, 2006, hal.43. 

yang mana para pihak menunjuk sendiri siapa 
saja yang menjadi arbitrator." Tata cara yang 
demikian menjadi satu pola yang terns diikuti 
dalam praktik arbitrase hingga sekarang. Ada 
pula dugaan bahwa sebetulnya keberadaan 
arbitrase merupakan suatu reaksi yang muncul 
akibat ketidakpuasan terhadap pengadilan 
formal yang diadakan oleh negara. 16 Oppenheim 
mendefinisikan arbitrase sebagai suatu cara 
penyelesaian sengketa antar negara melalui suatu 
keputusan hukum yang dikeluarkan oleh hakim, 
yang dipilih atau disepakati oleh para pihak.17 

ltulah sebabnya clapat kita simpulkan dengan 
seksama bahwa cara arbitrase membebaskan 
setiap pihak untuk memilih arbitrase clan bebas 
dalam menentukan hakim clan hukum yang akan 
diberlakukan, inilah yang menjadi keistimewaan 
arbitrase. 

Secara teori, ada 2 cara pengikatan 
arbitrase yakni Acta Compromis clan Pactum 
de Compromittendo. Acta Compromis berarti 
bahwa para pihak membuat suatu perjanjian 
atau klausul arbitrase sebelum sengketa timbul 
sedangkan Pactum de Compromittendo berarti 
para pihak membuat perjanjian arbitrase setelah 
sengketa terjadi. Perjanjian arbitrase yang dibuat 
sebelum sengketa timbul disebut arbitrase wajib. 
Perjanjian tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 
jenis yakni pertama adalah Clause Compromissoire 
yakni suatu klausula arbitrase yang terdapat 
dalam suaru perjanjian yang biasanya perjanjian 
antar 2 negara atau 3 negara. 18 Bentuk kedua 
adalah perjanjian arbitrase wajib permanen yakni 
suatu klausula tambahan dalam suatu perjanjian 
clan bukan merupakan perjanjian tersendiri.19 

Setelah dijabarkan mengenai sejarah, posisi, 
clan cara pengikatan arbitrase dalam praktik 
penyelesaian sengketa, maka menarik untuk 
clisimak bagaimana sebetulnya pengaturan 
arbitrase dalam hukum internasional beserta 

"Ibid., hal.44-45. 

"Brterlv., Hukum Bangsa-Bangsa, Suatu Pengantar Hukum 

lntemasional, Jakarta, Bhratara, 1996, hat. 238. 

''V.D. Mahajan, lmemational I.aw. Lalbagh Road.Lucknow, 

Eastern Book Co.,1956, hal.386-387. 
"Boer Mauna, Hukum lntemasional, Pengertian Peranan dan 

Fung5i Dal.am Era Dinarnika Global, Edisi ke-2. Bandung: Alumni, 

2008, hat. 235. 
"[bid., hal. 235. 

133 



Prodigy Vol. 4 No. 2, Desember 2016 : 129 - 144 

prinsip-prinsipnya yang diserap dalam aturan 
tersebut selain dari ketentuan Piagam PBB yang 
telah dijabarkan sebelumnya. Pasca Jay Treaty 
dan kasus Alabama Claims Arbitration, maka 
untuk pertama kali disepakati suatu konvensi 
internasional di Den Haag pada tahun 1899 yang 
diperbaharui lagi di tahun 1907 yang berjudul 
"1907 The Hague Convention For The Pacific 
Settlement of International Disputes". Konvensi 
tersebut sengaja dibuat untuk menggalakkan 
perdamaian antar bangsa serta mendorong 
penyelesaian melalui arbitrase untuk membuat 
badan arbitrase yang permanen yang nantinya 
dikenal sebagai MAP. 20 Adapun dalam Bab II dan 
Bab III Konvensi Den Haag 1907 diatur terlebih 
dahulu mengenai cara-cara damai sebelum masuk 
ke arbitrase yakni jasa-jasa baik dan rnediasi 

barulah kemudian dilanjutkan dengan arbitrase 
di bah selanjutnya, artinya bahwa sekilas ada 
kesamaan pengaturan dalam Piagam PBB bahwa 
negosiasi, mediasi, arbitrase, dan cara sejenis 
lainnya merupakan suatu rangkaian cara damai 
yang diserahkan pada kesepakatan para pihak. 
Pasal 37 Bab IV Konvensi Den Haag berbunyi 
sebagai berikut: 

International arbitration has for its object the 
settlement of disputes between States by Judges of 
their own choice and on the basis of respect for law. 
Recourse to arbitration implies an engagement to 
submit in good faith to the Award. 

Makna dari pasal tersebut sungguh 
penting untuk menegaskan bahwa arbitrase 
diselenggarakan atas kemauan para pihak 
yang bersengketa dan para pihak bebas pula 
menentukan siapa hakimnya serta putusan 
arbitrase mengikat para pihak tersebut. Untuk 
menegaskan kembali pentingnya kata sepakat 
antar para pihak untuk memilih arbitrase maka 
kita perlu melihat pula di Pasal 38 yang berbunyi, 
" .. . it would be desirable that, in disputes about the 
above-mentioned questions, the Contracting Powers 
should, if the case arose, have recourse to arbitration, 
in so far as circumstances permu." 

Dalam Pasal 42 Konvensi Den Haag diatur 
pula kedudukan MAP sebagai suatu institusi 

"Huala Adolf., Hukum Penyelesauzn Sengketa lnremasional. 

Jakarta: Smar Grafika, 2006, hal.46. 
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permanen/terlembaga yang berwenang mengadili 
sengketa para pihak kecuali para pihak sepakat 
untuk menunjuk arbitrase yang bersifat ad 

hoc. Dalam Pasal 52 Konvensi Den Haag juga 
ditegaskan bahwa para pihak yang memang 
ingin menyelesaikan perkara melalui arbitrase 
maka harus membuat suatu perjanjian yang 
komprehensif termasuk penunjukan hakim 
bahkan bahasa yang akan digunakan dalam 
persidangan. Pasal 53 menegaskan pula bahwa 
apabila terdapat perselisihan pendapat mengenai 
perjanjian/klausul arbitrase yang sudah dibuat 
maka MAP dapat mengadili perselisihan tersebut 
itupun apabila dikehendaki para pihak. Salah 
satu pihak saja dapat mengajukan perselisihan 
tersebut namun MAP tidak memiliki hak untuk 
mengadilinya apabila ada salah satu pihak yang 
mendeklarasikan atau membuat suatu pernyataan 
bahwa sengketa tersebut tidak termasuk ha! yang 
wajib diadili oleh arbitrase kecuali ada perjanjian 
arbitrase khusus yang memberikan mandat 
kepada MAP untuk mernutusnya. 

Pasca Konvensi Den Haag 1907 dan 
pengaturan dalam Pasal 33 Piagam PBB, ada 
tahun 1958 Majelis Umum PBB mengeluarkan 
resolusi nomor 1262 yang isinya adalah tentang 
pengesahan The UN Model on Arbitration 
Procedure. Namun sebelum masuk pada ketentuan 
pokok dalam UN Model tersebut, penting untuk 
menyimak paragraf 4 isi dari Resolusi Majelis 
Umum yang berbunyi sebagai berikut: 

Taking note of the comments of that report to the 
effect, in particular, that the draft articles on arbitral 
procedure contained therein would have no binding 
effect on states unless accepted by them and save to 
the extent that each one is accepted by them in treaties 
of arbitration or in a compromis. 

Kesimpulan dari petikan tersebut adalah 
bahwa suatu kesadaran dalam praktik arbitrase 
bahwa tidak ada satupun yang mampu mengikat 
negara untuk menyelesaikan sengketanya kepada 
arbitrase kecuali atas kehendak para pihak yang 
dituangkan dalam perjanjian arbitrase. 

Dalam Pembukaan UN Model on Arbitral 
Precedure,ditekankanprinsip-prinsipfundamental 
dalam arbitrase yakni diantaranya bahwa 
kesepakatan para pihak untuk menyerahkan 



sengketa pada arbitrase menimbulkan suatu 
kewajiban hukum yang dilaksanakan dengan 
itikad baik serta dituangkan dalam kesepakatan 
tertulis clan bahwa prosedur arbitrase merupakan 
wewenang para pihak untuk menentukannya. 
Dalam Pasal 1 UN Model dinyatakan apabila 
terdapat suatu perselisihan mengenai suatu 
perjanjian yang di dalamnya ada klausul arbitrase 
maka sebelum arbitrase terbentuk maka salah satu 
pihak dapat memintakan pendapat Mahkamah 
Inrernasional, serta apabila sudah terbentuk 
badan arbitrase maka badan arbitrase itu sendiri 
yang memutuskan persoalan terkait perselisihan 
tentang ada atau tidaknya klausul arbitrase. 

3. Sistem Penyelesaian Sengketa Dalam 

UN CLOS 

Secara umum, penyelesaian sengketa dalam 
UNCLOS tidak jauh berbeda dengan apa yang 
diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (3) clan Pasal 33 
Piagam PBB yakni mendorong para negara untuk 
menyelesaikan sengketa dengan jalan damai. Hal 
ini cukup logis sebab pembentukan UNCLOS 
adalah hasil dari upaya PBB dalam memberikan 
suatu sumbangsih berupa kesepakatan antar 
negara di bidang hukum laut untuk memperkokoh 
perdamaian sebagaimana dinyatakan dalam 
Pembukaan, sehingga tidak heran prinsip 
penyelesaian sengketa dalam Piagam PBB diikuti 
pula dalam UNCLOS sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 279 UNCLOS, yang berbunyi sebagai 
berikut: 

States Parties shall settle any dispute between them 

concerning the interpretation OT application of this 
Convention by peaceful means in accordance with 
Article 2, paragraph 3, of the Charter of the United 

Nations and, to this end, shall seek a solution by the 
means indicated in Article 33, paragraph 1, of the 
Charter. 

Pasal 280 kemudian menegaskan pula 
hak kebebasan para pihak untuk menentukan 
sendiri penyelesaian sengketa antar mereka. 
Pasal 281 clan Pasal 282 mengakomodasi adanya 
kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa 
untuk membuat suaru perjanjian yang bersifat 
bilateral, regional, ataupun bersifat umum 
dalam rangka menyelesaikan sengketa. Dalam 

melakukan perjanjian, para pihak perlu bertukar 
pandangan mengenai cara-cara penyelesaian 
sengketa." Selanjutnya dalam Pasal 284 juga 
disediakan cara konsiliasi baik dengan cara yang 
dipilih oleh para pihak ataupun dengan prosedur 
konsiliasi yang disediakan oleh UNCLOS dalam 
Annex V. 

Cara-cara penyelesaian yang diatur mulai 
dari negosiasi sampai konsiliasi adalah sistem 
pertama dalam kerangka penyelesaian sengketa 
yang diatur UNCLOS. Apabila para pihak gaga! 
menempuh cara-cara demikian maka akan 
berlaku sistem kedua yakni prosedur memaksa 
atau compulsory procedures. Aturan tersebut hams 
dimaknai secara hati-hati mengingat sifatnya 
yang memaksa sebagaimana bunyi Pasal 286, 
yaitu: 

" ... any dispute concerning the interpretation or 
application of this Convention shall, where no 

settlement has been reached by recourse to section 1, 
be submitted at the request of any party to the dispute 
to the court OT tribunal having jurisdiction under this 
section." 

Pasal 286 tersebut nampaknya untuk 
mengantisipasi konflik mengenai yurisdiksi 
suatu pengadilan/mahkamah yang berkewajiban 
untuk mengadili sengketa apabila salah satu 
pihak mengajukan gugatan kepada pihak lain 
yang mana itu adalah konsekuensi adanya Pasal 
287 yang menjadi aturan kunci dalam prosedur 
memaksa tersebut sebagaimana berbunyi: 
1. When signing, ratifying or acceding to this 

Convention or at any time thereafter, a State 
shall be free to choose, by means of a written 
declaration, one or more of the fallowing means 
for the settlement of disputes concerning the 
interpretation or application of this Convention: 

a) the International Tribunal for the Law of the 
Sea established in accordance with Annex 
VI; 

b) the International Court of Justice; 
c) anarbitral tribunal constituted in accordance 

with Annex VII; 

"Alben W.Koers, KantJenSi Persenkaan Bangsa-Bangsa 

tentang Hukum Laut. Yogvakarta. Gadjah Mada University Press, 

1991, hal.71. 
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"Chairul Anwar, Horizon Barn Hukum Ulut Inccmasumal. 

Konvens1 Hukum Laut 1982. Jakarta: Ojambaran, 1989, hal.126. 

Kemudian negara peserta yang telah membuat 
pemyataan berdasarkan Pasal 298 ayat (1) tidak 
berhak untuk menyerahkan suatu sengketa yang 

tiap pengadilan/mahkamah untuk memutuskan 
sendiri apakah memiliki yurisdiksi atau tidak 
terhadap kasus yang diajukan oleh salah satu 
pihak.22 Pengadilan/mahkamah menurut Pasal 294 
UNCLOS juga tidak boleh meneruskan perkara 
apabila terhadap gugatan yang diajukan itu 

ditemukan adanya penyalahgunaan proses hukum. 
Pasal 297 mengatur mengenai ruang lingkup 

sengketa yang tunduk pada sistem prosedural 
memaksa yakni apabila terkait dengan pelaksanaan 
hak-hak berdaulat atau yurisdiksi suatu negara 
pantai dalam hal adanya tuduhan bahwa negara 
pantai melanggar hak-hak kebebasan pelayaran/ 
penerbangan, perlindungan lingkungan laut, 
hak-hak di ZEE, persoalan riset ilmiah kelautan, 
clan konflik perikanan. Dalam Pasal 298, diatur 
pengecualian yang dapat dilakukan oleh negara baik 
pada saat menandatangani, meratifikasi ataupun 
aksesi untuk menyatakan secara terrulis bahwa 
negara tersebut tidak menerima salah satu atau 
lebih dari prosedur yang ditentukan dalam sistem 
kedua atau prosedur wajib penyelesaian sengketa. 
Pengecualian tersebut diantaranya apabila: 
a. menyangkut sengketa perihal interpretasi 

atau penerapan pasal 15, 74 clan 83 yang 
bertalian dengan penetapan perbatasan 
laut, atau sengketa yang menyangkut teluk 
bersejarah atau hak sejarah dalam hal tidak 
terselesaikannya perundingan antar para 
pihak: 
sengketa mengenai kegiatan militer, termasuk 
kegiatan militer oleh kapal-kapal dan 
pesawat udara pemerintah yang melakukan 
dinas non-komersial, clan sengketa perihal 
kegiatan penegakan hukum berkenaan 
dengan pelaksanaan hak-hak berdaulat atau 
yurisdiksi; 
sengketa yang berhubungan dengan mana 
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
sedang melaksanakan fungsi sebagaimana 
ditentukan oleh Piagam Perserikatan Bangsa 
Bangsa. 

Berdasarkan uraian Pasal 287 UNCLOS 
tersebut maka secara garis besar ada 4 pengadilan/ 
mahkamah yang memiliki yurisdiksi untuk 
mengadili sengketa yakni Mahkamah Intemasional 
Hukum Laut, Mahkamah lntemasional, MAP 
clan Mahkamah Abitrase Khusus/ad hoc. 

Sekalipun bersifar wajib namun para pihak 
diberikan keleluasaan pada saat menandatangani, 
meratifikasi atau aksesi untuk mernilih yurisdiksi b, 
pengadilan/mahkamah yang mana yang hendak 
mereka pilih. Apabila para pihak tidak memilih 
yurisdiksi manapun maka dianggap memilih MAP 
clan apabila para pihak tidak mencapai prosedur 
yang sama dalam memilih yurisdiksi pengadilan/ 
mahkamah tersebut maka dianggap diselesaikan 
melalui MAP. Nampak kedudukan MAP sangat c. 
kuat dalam Pasal 287 tersebut karena menjadi 
satu-satunya pengadilan/mahkamah yang 
diamanatkan untuk mengadili sengketa dalam 
hal para pihak gaga! clan tidak menentukan sikap 
apapun. Dalam konteks Pasal 287 ini para pihak 
hanya dapat lepas dari vurisdiksi wajib tersebut 
apabila telah menyepakati suatu prosedur yang 
telah mereka pilih sendiri. Dalam Pasal 288, 
UNCLOS memberikan keleluasaan pula kepada 

d) a special arbitral tribunal constituted m 

accordance with Annex VJII for one or more 
of the categories of disputes specified therein. 

2. A declaration made under paragraph I shall not 

affect or be affected by the obligation of a State 
Parry to accept the jurisdiction of the Seabed 
Disputes Chamber of the International Tribunal 
for the Law of the Sea w the extent and in the 
manner provided for in Part XI, section 5. 

3. A State Parry, which is a parry to a dispute not 
covered by a declaration in force, shall be deemed 
to have accepted arbitration in accordance with 
Annex VII. 

4. If the parties to a dispute have accepted the same 
procedure for the settlement of the dispute, it may 
be submitted only to that procedure, unless the 
parties otherwise agree. 

5. If the parties w a dispute have not accepted 
the same procedure for the settlement of the 
dispute, it may be submitted only w arbitration 
in accordance with Annex VII, unless the parties 
otherwise agree ... " 
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e. RRC merasa tidak memiliki perjanjian 
arbitrase apapun dengan Filipina dan menolak 
tegas yurisdiksi MAP terhadap kasus tersebut 
serta memiliki dasar hukum untuk menolaknya 
yakni deklarasi resmi yang dikeluarkan pada 
tanggal 25 Agustus 2006 untuk mengecualikan 
prosedural wajib arbitrase menurut Pasal 
298 UNCLOS.21 RRC meyakini bahwa cara 
negosiasi dan bilateral adalah cara yang telah 
dipilih oleh RRC maupun Filipina dan terus 
akan diupayakan khususnya pada tahun 2002 
saat adanya pertemuan antara RRC dengan 

Filipina dan RRC adalah negara peratifikasi 

UN CLOS. 
Filipina merasa dirugikan atas serangkaian 
aktivitas RRC di sekitar LCS seperti 
penangkapan ikan, eksplorasi minyak, 

navigasi, dan konstruksi, reklamasi serta 
instalasi yang mana aktivitas tersebut 
dilakukan sampai pada pulau-pulau yang 
masuk pada ZEE Filipina di Kepulauan 
Spratly. 

b. RRC melandaskan serangkaian aktivitas 
tersebut atas dasar klaim historis dengan cara 

membentuk peta wilayah berbentuk U yang 
disebut sebagai nine-dash line sehingga klaim 
kedaulatan RRC meluas sampai pada wilayah 
laut yang berada pada penguasaan negara lain 
seperti Filipina. Atas dasar klaim tersebut 
RRC melakukan serangkaian aktivitas di 
sekitar wilayah LCS. 

c. Filipina menganggap tindakan RRC tersebut 
bertentangan dengan UNCLOS karena telah 
melanggar hak berdaulat Filipina khususnya 
ZEE di Kepulauan Spratlv dan bahkan 
mencemari habitat alami di wilayah tersebut, 

d. Pada tanggal 22 Januari 2013 berdasarkan 
Pasal 286 dan 287 UNCLOS maka Filipina 
mengajukan gugatan kepada MAP dan 
meminta MAP untuk membuat penilaian 
atau keputusan terkait dugaan bahwa RRC 
telah melakukan pelanggaran hukum laut di 
LCS berdasarkan UNCLOS. 

25Deklarasi tersebur secara resmi dibuar dan didepositkan 

pada tanggal 25 Agusrus 2006, dimuat dalam http://www.un.org/ 
depts/los/convention _agreements/convention_ declaranons.htm, 

diakses tanggal 13 Agustus 2016. 

termasuk kategori sengketa yang dikecualikan a. 
terse but kepada salahsatu prosedur dalam konvensi 
ini melawan negara peserta lain, tanpa persetujuan 
pihak itu. Pasal 299 kemudian mengatur tegas 

bahwa setiap perkecualian yang dibuat berdasarkan 
Pasal 298 tetap dapat diserahkan pada prosedur 
memaksa apabila para pihak menyetujui. 

Dalam Annex VII tentang arbitrase kemudian 
mengatur bahwa apabila salah satu pihak dalam 
arbitrase menolak untuk menghadiri persidangan 
maka tidak akan menghalangi kelanjutan dari 

persidangan perkara atas permintaan pihak lainnya 
namun sebelumnya MAP harus sudah menentukan 

terlebih dahulu apakah memiliki yurisdiksi atau 
tidak atas kasus tersebut sebagaimana diatur 
dalam Pasal 9 Annex VII. Pasal 12 Annex VII 

juga tak kalah penting karena mengakomodasi 
adanya kontroversi yang mungkin akan muncul 
terkait interpretasi ataupun implementasi putusan 
sehingga salah satu pihak dapat memintakan 
putusan terhadap hal tersebut dan bahkan dapat 
memintakannya pada pengadilan/mahkamah lain 
apabila disetujui oleh pihak lainnya sebagaimana 
diatur dalam Pasal 13 Annex VII mengingat pada 
dasamya putusan arbitrase itu final dan mengikat 
kecuali para pihak menyetujui proses banding 
seperti disebutkan dalam Pasal 11  Annex VII. 

Secara garis besar penyelesaian sengketa yang 
demikian tersebut dipandang sebagai sesuatu yang 
kreatif dan apabila dilihat dari perkembangan 
sistem peradilan intemasional maka UNCLOS 

adalah konvensi intemasional yang pertama 
kali mengarahkan negara-negara peserta untuk 
menerima prosedur memaksa.23 

21Boer Mauna.,Hukum Intemasional, Pengertian Peranan dan 

Fung51 Dalam Era Dinamika Global, Ed�i ke-2. Bandung: Alumni, 

2008, hal. 418. 
"PCA Award in the mauer of South China Arbitration, between 

The Republic of The Philippines and The People's Republic of China, 

12 July 2016, dimuat dalam http,//www.pcacases.com/pcadocs/ 
PH-CN%20-%2020 l 607 I 2%20U20Award.pdf, diakses tanggal 

13 Agustus 2016. 

4. Fakta Hukum Kasus Laut Cina Selatan 
antara Filipina dengan RRC 

Sengketa antara Filipina dengan RRC yang 
telah diputus oleh MAP, setidak-tidaknya dapat 
dirangkum dalam beberapa fakta hukum sebagai 

berikut:24 
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tahun 1964 dan 1965, pada akhimya negosiasi 
terus berlangsung hingga awal tahun 1974. 
Pada pertemuan di Paris pada tanggal 19 Juli 
197 4 kedua negara bersepakat untuk membawa 
perkara ke MAP. Berdasarkan pertemuan 
tersebut maka pad a tanggal LO Juli 197 5, Inggris 
dan Prancis menyepakati perjanjian khusus 
arbitrase yang merupakan wujud kesepakacan 
para pihak untuk menunjuk MAP beserta hal 
hal khusus ataupun tata cara arbitrase dalam 
proses perkara. 
Kasus Island of Palmas 
Kasus ini adalah sengketa kepemilikan 
Pulau Palmas atau Miangas antara Amerika 
Serikat dengan Belanda. Kedua belah pihak 
kemudian melakukan kesepakatan dalam 
bentuk perjanjian khusus arbitrase yang 
disepakati pada tanggal 23 Januari 1925. 
Para pihak memberikan kewenangan kepada 
MAP untuk memuruskan perkara tersebut. 
Enrica Lexie Incident 
Kasus ini adalah sengketa antara Italia 
dengan India perihal insiden kapal berbendera 
Italia di wilayah perairan India, mengenai 
dugaan pembunuhan 2 orang nelayan India 
yang dilaku kan oleh 2 orang perwira kapal 
Italia. Para pihak adalah peserta UNCLOS 

dan Italia telah membuat deklarasi untuk 
menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional 
clan Mahkamah Internasional Hukum Laut 
sedangkan India belum membuat deklarasi 
terkait yurisdiksi pengadilan/mahkamah yang 
dipilih. Atas itikad baik, pada akhimya mereka 
setuju membawa perkara untuk diselesaikan 
oleh MAP dengan perjanjian. 27 

B. Analisis 

1. Gugatan Filipina terhadap RRC kepada 
MAP menurut UNCLOS dan kaitannya 
dengan Prinsip Penyelesaian Sengketa 
Secara Damai khususnya Arbitrase 

Filipina meratifikasi UNCLOS pada tanggal 
8 Mei 1984, fakta hukum tersebut penting karena 

f. 

ASEAN. Penolakan terse but dinyatakan pada 
tanggal 19 Februari 2013 dan 7 Desember 
2014 yang ditujukan pada Filipina maupun 
MAP. RRC secara konsisten menolak 
yurisdiksi MAP yang diwujudkan dalam 
ketiadaan kehadiran dalam seriap tahap 
persidangan dan juga menganggap Filipina 
telah melakukan penyalahgunaan ketentuan 
prosedural arbitrase wajib dalam UNCLOS. 

MAP pada tanggal 290ktober 2015 memutuskan 
bahwa vurisdiksi MAP berlaku pada sengketa 
yang diajukan Filipina berdasarkan Pasal 7 b. 
dan Pasal 9 Annex VII dan Pasal 296 ayat (l) 
UNCLOS dan bahkan menganggap bahwa 
RRC masih merupakan pihak dalam perkara 
sekalipun menolak yurisdiksi MAP. MAP 
beralasan bahwa argumen RRC tentang cara 
negosiasi dan bilateral yang sedang ditempuh 
itu sifatnya tidak mengikat dan deklarasi tahun 
2006 yang mengecualikan prosedur arbirrase 
wajib itu tidak dapat dijadikan alasan untuk c. 
menghindari prosedur arbitrase karena RRC 
hanya melakukan deklarasi dalam ruang 
lingkup yang umum. 26 

g. Pada tanggal 12 Juli 2016, MAP mengeluarkan 
putusan akhir yang pada intinya menyatakan 
bahwa klaim historis RRC terhadap wilayah 
LCS adalah bertentangan dengan pengaturan 
zona maritim dalam UNCLOS sehingga 
segala aktivitas yang dilakukan pun adalah 
bertentangan menurut UNCLOS. 

5. Contoh Kasus Sengketa Hukum 
lnternasional yang diputus oleh MAP 
Berdasarkan Perjanjian Arbitrase 

a. Kasus Anglo-French Continental Shelf 
Kasus ini adalah tentang sengketa antara 
Inggris dengan Perancis mengenai perbedaan 
pandangan terhadap garis batas landas 
kontinen dalam kaitannya dengan beberapa 
ketentuan dalam Konvensi Landas Kontinen 
1958. Konvensi tersebut adalah cikal bakal 
lahirnya UNCLOS. Setelah melakukan 
berbagai korespondensi dan pertemuan di 

"!'CA, PCA Award on Junsdiaion =I Admissibil;ty, in the mauer 

of arbitralion between The Republic of /'hwWines =I The People's Republic 

of China, 29 October 2015, dimuat dalam https:/lpcacases.com/web/ 

sendAttach/1560, hal.127, diakses tanggal 13 Agu.,tus 2016. 

27PCA, PCA Press Release, Arbitrawm Between The Italian 
Republic =I The Republic of India, The Hague, 20 January 2016, 

dimuat dalam httpsc//pcacases.com/web/sendAttach/1560, hal. I, 

diakses tanggal 13 Agustus 2016. 
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dengan demikian Filipina mengemban hak 
clan kewajiban internasional dalam UNCLOS. 

Sedangkan China meratifikasi UNCLOS pada 
rneratifikasi UNCLOS pada tanggal 7 Juni 1996. 
!tu artinya kedua negara secara hukum sah 
untuk melakukan segala tindakan hukum terkait 
pengaturan laut intemasional berdasarkan 
UN CLOS. Filipina yang merasa dirugikan karena 
tindakan RRC selama bertahun-tahun di sekitar 
LCS kemudian mengajukan gugatan terhadap 
RRC kepada MAP pada tahun 2013. Dengan 
meratifikasi UNCLOS maka secara sah Filipina 
berhak melakukan gugatan mengenai suatu 
sengketa Laut intemasional terhadap negara 
peserta UNCLOS lainnya. Pasal 2 79 UNCLOS 

mensyaratkan negara peserta untuk terlebih 
dahulu menempuh upaya damai sebagaimana 
prinsip penyelesaian secara damai yang dianjurkan 
oleh Piagarn PBB. Untuk memastikan hal ini 
maka perlu melihat pada apa yang dinilai oleh 
MAP sendiri ketika mengadili perkara LCS ini 
yang menyebutkan bahwa "The Philippines refers 
to a long history of attempts by the parties to resolve 
their disputes by negotiation", 28 itu artinya bahwa 
Filipina clan MAP mengakui bahwa mereka 
sudah clan sedang menempuh jalur-jalur damai 
lewat negosiasi maupun cara sejenis lainnya. 

Pasal 2 79 sampai dengan Pasal 285 UNCLOS 

menjadi tidak berlaku apabila para pihak atau 
salah satu pihak merasa mereka telah gaga! 
menempuh cara damai baik yang disediakan 
UNCLOS maupun cara yang mereka pilih 
sendiri. Dalam kondisi seperti ini tentu sukar 
untuk melihat dalam keadaan bagaimanakah 
para pihak telah gaga! menempuh cara damai 
karena penilaian akan menjadi sangat subyektif, 

Ditambah lagi RRC berargumen bahwa mereka 
telah clan sedang menempuh jalur bilateral 
clan hal ini bahkan masuk dalam hal-hal yang 
dikemukakan MAP ketika memproses perkara 
sebagaimana dinyatakan bahwa, "China and 
Philippines have agreed, through bilateral instruments 

'"PCA Awa,d on]urisdu:tion and Admissibilicy, In the matter of 
an Arbitrauon, before an Arb1tral Tribunal Constituted Under Annex 

VII to ,he 1982 UNCLOS between The Republic of The Philippines 
and The People's Republic of China, 29 Ocober 2015, dimuat dalam 

htcps://pcacases.com/web/sendAttach/1560, diakses tanggal 13 

Agustus 2016. 

and declaration on the conduct of parties in the south 
china sea to settle their relevant disputes through 
negotiation. "29 

MAP juga mempertimbangkan bahwa 
sejak tahun 1990 para pihak telah selalu 
mengupayakan jalan darnai." Sehingga dari 
fakta-fakta yang demikian panjang terkait jalan 
damai yang ditempuh maka cukup logis kita 
menilai bahwa Filipina clan RRC sama-sama telah 
mengupayakannya, namun persoalan apakah 
jalan damai itu dinilai telah gaga! atau tidak akan 
sangat sulit memberikan suatu penilaian secara 
hukum. Penulis mencatat bahwa hal ini juga 
merupakan salah satu kelemahan penyelesaian 
sengketa dalam UNCLOS. Kelemahan tersebut 
sungguh penting karena merupakan jalan 
pembuka bagi salah satu pihak untuk kemudian 
mengambil langkah prosedural memaksa yang 
diatur dalam Pasal 286 UNCLOS. 

Michael McDevitt, seorang pengamat 
hubungan intemasional menilai bahwa pertikaian 
RRC clan Filipina hanya mampu diselesaikan 
dengan kata sepakat serta menilai bahwa cara 
penyelesaian melalui peradilan intemasional 
tidak akan efisien.31 Kata sepakat sebagaimana 
dikomentari oleh McDevitt tersebut cukup krusial 
karena Pasal 287 UNCLOS memperbolehkan 
salah satu pihak saja untuk mengajukan gugatan 
kepada salah satu pengadilan intemasional yang 
akan ditunjuk. Dalam kerangka prosedural 
memaksa yang ditawarkan oleh Pasal 286 clan Pasal 
287 UNCLOS jelas mempermudah posisi Filipina 
untuk menggugat RRC clan "memaksa" RRC untuk 
masuk dalam perangkap penyelesaian sengketa 
yang menurut penulis cukup membingungkan 
apabila berbicara arbitrase intemasional di 

29PCA Award, in the matter of South China Arbitration, 

between The Republic of The Philippines and The People's Republic 
of China, 12 July 2016, dimuat dalam http,//www.pcacases.com/ 
pcadocs/PH-CN%20-%2020160712%20U20Award.pdf, diakses 

tanggal 13 Agustus 2016. 
JOPCA Award, in the matter of South China Arbitration, 

between The Republic of The Philippines and The People's Republic 
of China, 12 July 2016, dimuat dalam http://www.pcacases.com/ 

pcadocs/PH-CN%20-%2020160712%20U20Award.pdf, drakses 

tanggal 13 Agustus 2016. 
"Mark E Rosen, A CNA Occasional Paper, Philipine Cl.aims m 

The South Ch,na Sea; A legal Analys�. Augusi 2014, dimuar dalam 

https,//www.cna.org/cna _files/pdf/lOP-20 I 4-U-0084 3 5 .pdf him. 

VII, dtakses tanggal 13 Aguscus 2016. 
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padahal dengan melakukan perundingan atau 
perjanjian khusus arbitrase terlebih dahulu lebih 
menguntungkan kedua belah pihak mengingat 
salah satu kelebihan arbitrase adalah kebebasan 

Kewenangan/Y urisdiksi MAP dalam 
Memutus Sengketa Filipina dengan RRC 
Menurut UNCLOS dan Dikaitkan dengan 
Contoh Kasus Hukum Intemasional. 

Pasal 287 UNCLOS menjadi dasar 
kewenangan MAP karena menerima mandat 
sebagai salah satu pengadilan/mahkamah yang 
diserahi tanggung jawab unruk memproses 
perkara yang diajukan oleh salah satu pihak yang 
bersengketa. UNCLOS memberi keleluasaan 
bagi para negara peserta untuk mernilih salah 
satu dari 4 pengadilan/mahkamah dalam bentuk 
deklarasi resmi dan apabila tidak merniliki sikap 
apapun maka dianggap memilih arbitrase. Akan 
tetapi harus disadari bahwa UNCLOS juga 
mensyaratkan adanya pengecualian apabila 
negara peserta melakukan deklarasi sebagai dasar 
untuk tidak cunduk pada prosedural mernaksa 
yang diakomodir oleh Pasal 298 UNCLOS. 

untuk rnernilih hakim, hukum, dan bahkan 
bahasa yang hendak dipakai. Kasus Eritrea 
dengan Y aman dalam Maritime Delimitation, 

Amerika Serikat dengan Belanda dalam Island of 
Palmas, dan lnggris dengan Prancis dalam Anglo 
French Continental Shelf memberi bukti bahwa 
dalam ha! arbitrase serta yang kaitannya langsung 
dengan hukum laut internasional maka para 
pihak telah lebih dahulu mencapai kata sepakat 
melalui berbagai perundingan untuk kemudian 
membawa perkara kepada MAP, inilah aspek 
yang tidak kita temukan dalam itikad Filipina, 

Di sisi lain tindakan Filipina dalam kerangka 
UNCLOS memang memiliki dasar hukum terkait 
ruang lingkup sengketa yang menurut penulis 
sesuai dengan Pasal 297 UNCLOS karena terkait 
persoalan pelaksanaan hak-hak berdaulat atau 
yurisdiksi suatu negara pantai yang dalam hal 
ini terkait hak berdaulat Filipina di Kepulauan 
Spratlv." 

dalamnya. Kebingungan yang dimaksud adalah 
kecika Pasal 287 ayac (3) mengatur bahwa negara 
peserta yang menjadi pihak dalam sengketa yang 
tidak membuat suatu pernyacaan memilih salah 
satu pengadilan/mahkamah maka dianggap telah 
memilih arbitrase. 

Dalam teori maupun prakcek tidak ada 
satupun yang dapat memaksakan arbitrase 

kecuali dengan perjanjian. Mahajan, ahli hukum 
internasional, bahkan berpendapac bahwa 
adanya unsur kesepakatan dalam arbitrase sudah 
merupakan prinsip/aturan umum dalam hukum 
internasional. 32 Piagarn PBB mernasukkan cara 
arbitrase sejajar dengan cara damai lainnya 
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB 
dan inilah yang harusnya diikuti oleh UNCLOS 

apalagi Pasal 279 dan Pasal 280 UNCLOS secara 
substansial telah mengacu pada cara damai dalam 
Piagam PBB. Namun ketika cara arbitrase justru 
dimasukkan dalam prosedural memaksa maka 
tidak heran menimbulkan kontroversi yang 
implikasinya cukup penting menurut penulis. 

Secara hukum, Penulis memandang Filipina 
memangrnemilikidasar hukum untukmengajukan 
gugatan karena kelemahan UNCLOS membuka 

2. 
kesernpatan lebar untuk ha! tersebut namun 
itikad baik juga seharusnya dijunjung tinggi 
oleh Filipina dalam arti tidak secara serta merta 
mengajukan gugatan tanpa terlebih dahulu 
rneminta persetujuan RRC. Filipina seharusnya 

tidak mengabaikan begitu sajafakta bahwa mereka 
telah dan sedang senantiasa menjalin cara damai 
padahal Pasal 300 UNCLOS menyatakan bahwa 
sernua negara peserta harus memenuhi dengan 
itikad baik kewajiban yang dipikulkan dan harus 
melaksanakan hak, yurisdiksi, dan kebebasan 
yang diakui dalam UNCLOS dengan cara yang 
tidak akan merupakan suatu penyalahgunaan 
hak. 

Apabila mengacu pada kasus Italia dengan 
India dimana para pihak tetap membuat 
perjanjian meskipun adalah peserta UNCLOS 

maka apa yang dilakukan Filipina jelas tidak 
mencerminkan itikad baik karena hanya 
mengakomodir kepentingan Filipina sernata 

"V.D. Mahajan, !mematumal Law. Lalbagh Road. Lucknow: 

Eastern Book Co.,1956, hal.384. 

"Btll. Hayton The Souch China Sea, Tile Scn,ggl.c for Power In 

Asia, New Haven and London: Yale University Press, New Haven 

And London, 2014. hal.113-130. 
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MAP menerima gugatan dari Filipina pada 
tanggal 5 Juli 2013 setelah sebelumnya pad a 
tanggal 22 J anuari 2013 Filipina telah terlebih 
dahulu menyurati Mahkamah Hukum Laut 
lntemasional sampai kemudian menyerahkannya 
kepada MAP. Ketika mempertimbangkan 
yurisdiksinya atas kasus ini MAP membutuhkan 
waktu hampir 3 tahun karena baru pada tanggal 
29 Oktober 2015 MAP secara resmi memutuskan 
bahwa MAP merniliki yurisdiksi atas kasus 
tersebut. Argumen RRC nampak sangat kuat dan 
konsisten ketika dalam note verbal dan argumen 
tertulis resmi menyatakan menolak cara arbitrase 
dan telah melakukan deklarasi resmi untuk 
mengecualikan prosedural memaksa. Deklarasi 
resmi tersebut dilakukan pada tahun 2006 dan 
menurut penulis telah memenuhi syarat sah 
untuk menolak yurisdiksi MAP. Akan tetapi pada 
tanggal 29 Oktober 2015 MAP mengeluarkan 
putusan yang membenarkan yurisdiksinya dengan 
pertimbangan bahwa: 

" ... finds that the 2002 China-ASEAN delaration on 

Conduct of The Parties in the South China Sea, the 
Joint Statements of The Parties ... the Treaty of Amity 
and Cooperation in Southeast Asia ... do not preclude, 
under articles 281 or 282 of the convention, recourse 
to the compul.sory dispute settlement.. .. " 34 

Petikan pertimbangan MAP tersebut 
mencerminkan pengabaian terhadap cara damai 
yang sedang ditempuh para pihak padahal Pasal 
281 dan 282 UNCLOS menjamin hal tersebut. 
Hal paling krusial adalah ketika MAP justru 
berargumen bahwa deklarasi resmi tahun 2006 
mengenai pengecualian terhadap prosedural 
memaksa itu tidak dapat dijadikan alasan menolak 
arbitrase karena bersifat urnum, 35 dan tidak 
berkenaan dengan Laut Teritorial RRC padahal 
ruang lingkup Pasal 298 termasuk sengketa dalam 
ha! penetapan garis batas teritorial dan termasuk 
ZEE yang sebetulnya masih bisa diperdebatkan.36 

Di samping itu ketika ada pihak yang tidak 
hadir dalam persidangan maka memang menurut 
Pasal 9 Annex VII UNCLOS bahwa persidangan 
tetap dapat dilanjutkan tetapi UNCLOS juga 

34PCA awaTd on jurisdiction and admissibilicy, hal. 149. 

"Ibia., ha!. 127. 

�lbia., hal.142. 

tidak menerangkan dalam ha! seperti apakah 
absennya para pihak tersebut tidak berpengaruh 
pada jalannya perkara. Hal ini penting karena 
ketika salah satu pihak dalam perkara tidak hadir 
dalam keadaan sudah ada perjanjian khusus 
dan kemauan untuk mengikuti proses perkara 
sejak awal maka menurut penulis hal tersebut 
secara normatif dapat dilaksanakan tetapi ketika 
dari awal RRC telah konsisten untuk menolak 
yurisdiksi MAP melalui note verbal dan argumen 
resmi terrulis bahkan telah mengemukakan 
deklarasi terhadap Pasal 298 UNCLOS serta 
ditambah lagi dengan ketiadaan perjanjian 
arbitrase maka sesungguhnya RRC sejak awal 
tidak merupakan pihak dalam perkara dan oleh 
karena itu tidak tunduk pada apapun putusan 
MAP atas perkara ini. 

Apabila merujuk pada kasus Anglo-French 

Continental Shelf, Island of Palmas, dan Enrica 
Lexie Incident maka seberulnya MAP secara 
konsisten menaati prinsip dalam arbitrase yakni 
kesepakatan para pihak dan bahkan di kasus 
sesama peserta UNCLOS pun perkara dengan 
mulus dapat diproses karena Italia dan India 
memang sepakat untuk membawanya ke MAP 
dengan suatu perjanjian sebagaimana pemyataan 
MAP dalam perkara tersebut yakni, "The PCA 
acts as Registry in the arbitration by agreement pf the 

Parties." 
Contoh lainnya pada paragraf pertama 

petikan putusan kasus Island of Palmas dinyatakan 
bahwa: 

Award of the tribunal of arbitration rendered in 

conformity with the special agreement concluded 
on January 23, 1925, between the United States 

of America and the Netherlands relating to the 

arbitration.31 

Dalam kondisi seperti ini, seharusnya 
MAP lebih bijak menilai setiap kasus apalagi 
menyangkut arbitrase karena apabila sejak awal 
tidak sah prosedumya maka penulis ragu apakah 
para pihak kemudian akan menghormati hasil 
akhir putusan MAP. Menurut penulis, adanya 
Pasal 294 dan 300 UNCLOS yang menyatakan 

"PCA Award, USA v Netherlands, Award of T nbunal, 4 April 

1928, The Island of Patinas, dimuat dalam https://www.pcacases. 

com/web/sendAttach!l l 4, ha!. I. diakses tanggal 13 Agustus 2016. 
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Ill. PENUTUP 

untuk menghidupkan yurisdiksi pengadilan,39 

karena bagi penulis andaikara Pasal 286 
UNCLOS memang dipertimbangkan sebagai 
"acta compromis" maka sebetulnya sifatnya hanya 
umum belaka yang butuh persetujuan khusus.t? 
Apabila kita kaitkan dengan kasus yang diputus 
oleh MAP sendiri seperti misalnya Island Of 

Palmas maka akan terlihat tidak konsistennya 
MAP dalam kasus ini. Kemudian terkait dengan 
Pasal 298 UNCLOS yang menjadi dasar bagi 
RRC maka tidak ada keraguan bahwa secara sah 
RRC telah dapat mengecualikan arbitrase sebab 
ruang lingkup Pasal 298 adalah salah satunya 
terkait penetapan batas laut teritorial, hak sejarah 
dalam hak-hak berdaulat, serta sengketa perihal 
kegiatan penegakan hukum berkenaan dengan 
pelaksanaan hak-hak berdaulat sebab hal itu 
termasuk pada apa yang digugat oleh Filipina di 
kawasan ZEE khususnya Kepulauan Spratly. 

yurisdiksinya secara bijak dan sah serta sejalan 
dengan prinsip arbitrase dalam menangani 
suatu sengketa hukum yang memang 
disetujui oleh para pihak dan lagipula contoh 

Simpulan 

1. Sistem penyelesaian sengketa dalam UNCWS 

yang mewajibkan cara arbitrase melalui 
MAP patut dicermati. Filipina sebagai negara 
peratifikasi UNCLOS seharusnya bertindak 
dengan itikad baik mengingat penyelesaian 
dengan cara damai dan dengan cara yang 
dipilih oleh para pihak yang bersengketa 
adalah dasar berpijak dalam menyelesaikan 
suatu sengketa internasional. Penerapan 
prosedural wajib terhadap penunjukan MAP 
dalam UNCLOS tentu tidak dapat begitu 
saja diterima dalam konteks prinsip hukum 
internasional dalam penyelesaian sengketa 
dan juga dalam melaksanakan arbitrase 
serta tidak dapat dianggap pula sebagai 
penyelesaian dengan cara damai apabila tiada 
kesepakatan dari para pihak. 

2. Fungsi MAP seharusnya sangat diperlukan 
dan harus lebih seksama dalam melaksanakan 

bahwa MAP tidak boleh melanjutkan proses 
perkara apabila terdapat penyalahgunaan proses 
hukum dan bahwa para negara peserta haruslah 
memikul setiap kewajiban UNCLOS dengan 
itikad baik yang tidak akan menuju pada suatu 
penyalahgunaan hak, itulah yang seharusnya 
dipertimbangkan oleh MAP. 

Hans Morgenthau berpendapat bahwa 
tanpa persetujuannya negara tidak dapat dipaksa 
menyerahkan perselisihannya dengan negara lain 
kepada pihak penengah atau kepada arbitrase atau 
kepada cara penyelesaian damai lainnya.38 Hal 
tersebut merupakan akibat dari aturan UNCLOS 

yang sedemikian menyimpang dari prinsip 
arbitrase yang secara umum telah digunakan 
dalam praktek arbitrase intemasional yakni 
adanya kata sepakat atau persetujuan terlebih 
dahulu dari kedua belah pihak tetapi UNCLOS 

justru membiarkan cara arbitrase menjadi suatu 
cara penyelesaian wajib. Adapun adanya dugaan 
bahwa arbitrase wajib dalam UNCLOS sudah 
dapat menjadi "acta compromis" bagi para pihak A. 
yang bersengketa. Hal ini menjadi pertanyaan 
besar karena UNCLOS hanya mempersyaratkan 
persetujuan salah satu pihak saja sudah dapat 
melakukan gugatan kepada MAP. 

Menurut Penulis hal yang seperti itu tetap 
harus membuat persetujuan lanjutan atau 
tambahan bahkan perjanjian khusus sekalipun 
Filipina dan RRC sama-sama peratifikasi 
UNCLOS, sebab UNCLOS juga mengadakan 
pensyaratan yang terlihat jelas khususnya pada 
Pasal 298. MAP seharusnya tetap konsisten 
untuk menaati prinsip hukum intemasional 
dalam arbitrase. MAP tentu tidak asing lagi 
dengan prinsip-prinsip umum dalam arbitrase 
mengingat berdirinya MAP adalah berdasarkan 
pada Konvensi Den Haag 1907 yang didalamnva 
mengatur prinsip persetujuan para pihak dalam 
menunj uk arbitrase. 

Hans Morgenthau dengan tajam berpendapat 
bahwa dalam hal arbitrase sekalipun para pihak 
telah menyetujui arbitrase secara umum namun 
tetaplah diperlukan suatu perjanjian khusus 

"Hans J Morgenthau, Politik Antar Bangsa, Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2010. hal.326-327. "Ibid. hal.326-327. 

"'Ibid, hal.328. 
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kasus internasional yang sudah terjadi telah 
menunjukkan konsistensi penghormatan 
prinsip hukum internasional dalam arbitrase 
baik oleh MAP sendiri maupun dalam praktik 
internasional dalam rangka penyelesaian 
yang damai dan adil bagi para pihak. 

B. Saran 

1. Perlu ada ketentuan tambahan ataupun 
perubahan dalam UNCLOS khususnya 
di Annex VII yang mengakomodasi syarat 
adanya kata sepakat clan itikad baik bagi para 
pihak untuk membawa perkara kepada MAP 
dalam rangka menjaga prinsip arbitrase dalam 
hukum internasional yang telah berjalan 
selama ini. 

2. Peran pengadilan internasional harus 
diperkuat baik di dalam UNCLOS maupun 
konvensi intemasional dalam arti bahwa 
pengadilan/mahkamah tersebut dalam 
kerangka penyelesaian sengketa intemasional 
harus dilekatkan pula kewajiban untuk 
menjaga dan menghormati bahkan menilai 
dengan bijak setiap aturan intemasional 
baik aturan/prinsip dalam konvensi tertentu 
maupun aturan/prinsip lain dalam hukum 
intemasional. 
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Abstrak 

Terjadi perubahan politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (UU tentang MD3). Salah satu isu utama dalam perubahan UU tentang MD3 adalah 
mengenai pengisian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Alat Kelengkapan DPR 
lainnya. Indonesia pemah mengalami praktik pengisian pimpinan DPR dan Alat Kelengkapan DPR 
lainnya baik dengan mekanisme dipilih dari dan oleh anggota DPR, maupun berdasarkan proporsi 
suara terbanyak partai pemenang pemilihan um um (pemilu). Amerika Serikac (AS) kerap dicontoh 
Indonesia dalam sistern ketatanegaraan. AS menerapkan konvensi partai pemenang pemilu mengisi 
kursi pimpinan parlemen. Tulisan ditujukan untuk menganalisis praktik pengisian pimpinan DPR 
dan pimpinan Alat Kelengkapan DPR lainnya yang pemah terjadi di Indonesia, praktik pengisian 
pimpinan parlemen di AS berdasarkan partai pemenang pemilu, clan menganalisis kesesuaian prakuk 
pengisian pimpinan DPR dan pimpinan Alat Kelengkapan DPR lainnya dalam UU tentang MD3 
dengan konsep demokrasi Pancasila. Metode penulisan adalah yuridis normatif. Hasil penulisan 
menunjukkan: Pertama, praktik pengisian pimpinan DPR dan Alat Kelengkapan DPR lainnya sejak 
awal dibentuknva DPR mayoritas dengan cara pemilihan dari dan oleh anggota DPR, hanya sekali 
terjadi pengisian pimpinan berdasarkan partai pemenang pemilu, Kedua, praktik pengisian pimpinan 
parlemen di AS menyebabkan tirani mayoritas, faksi politik, tidak ada check and balances, dan 
membungkam suara partai minoritas; Ketiga, praktik pengisian pimpinan DPR dan Alat Kelengkapan 
DPR lainnya dengan pemilihan dari dan oleh anggota DPR sebagaimana diatur dalam UU tentang 
MD3 telah menggambarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, sebagaimana cerminan demokrasi 

Pancasila. 

Kata kunci: UU tentang MDJ, Pimpinan DPR, Pimpinan Alar Kelengkapan DPR lainnya, Demokrasi 
Pancasila. 

Abstract 

The change of political law in the revision of Indonesian Parliament Act Number 17 of 2014 concerning the 
People's Consultative Assembly (MPR), the House of Representatives (DPR), the Regional Represenrative 
Counsel (DPD), and the Regional House of Represenratives (DPRD) as revised by the Indonesian Parliament 
Act Number 42 of 2016 (The Indonesian Parliament Act). One of the main issue is the seat acquisition of 
chief of the parliament and house complemenrary organs. Indonesia had experienced the practice of the seat 

145 



Prodigy Vol. 4 No. 2, Desember 2016 : 145 - 161 

acquisition of chief of the parliament and house 
complementary organs either by elected 'from 
and by' the House member mechanism or based 
on the propartian of majority voice in general 
election. Indonesia is often looked at the United 
States (US) for its constitutional system. The US 
applied the winner party of the general election 
convention for the seat acquisition of chief of the 
parliament. This paper based on the analysis of 
the seat acquisition of chief of the parliament 
and house complementary organs practices that 
happened in lndonesia, the practice of the seat 
acquisition of chief of the parliament in US 
based on the majority voice in general election, 
and the analysis of the appropriation of the seat 
acquisition of chief of the parliament and house 
complementary organs practices by Indonesian 
Parliament Act based on Pancasila Democracy. 
The writing method is juridical normative. 
The results of this paper show: First, the seat 

acquisition of chief of the parliament and house 
complementary organs from and by the members 
of parliament in general by the mechanism from 
the beginning of Indonesian Parliament, only 
once happened the seat acquisition by the winner 

of general election; Secand, the practice of seat 

acquisition of chief of the parliament in US had 

caused majority tirany, political faction, no check 
and balances, and silence minority voices; Third, 
the practice of seat acquisition of chief of the 
parliament and house complementary organs from 
and by the members of parliament as stipulated on 
the Indonesian Parliament Act, has described the 
principle of deliberation for consensus as reflect 

on the Pancasila Democracy. 

Keywords: The Indonesian Parliament Act, Chief 
of the House of Representatives, Chief 
of Other Complementary Organs, 

Pancasila Democracy. 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Selalu ada perubahan terhadap politik 
hukum yang diatur dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, clan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Hal ini disebabkan karena adanya 
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perbedaan kepentingan politik. T arik menarik 
kepentingan ini kerap membuat ketegangan clan 
keguncangan politik baik pada eksekutif maupun 
legislatif Bahkan di tahun 2014 terjadi suatu 
keadaan dimana DPR tidak dapat menjalankan 
fungsinya sampai terjadi kesepakatan atau islah 
di antara partai koalisi pemerintah dengan partai 
koalisi non pemerintah (oposisi). 

Pasca pemilu legislatif clan eksekutif di 
tahun 2014, partai politik terpecah dalam dua 
kubu, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) clan 
Koalisi Indonesia He bat (KIH) .1 KIH merupakan 
partai koalisi pemerintah yang memperoleh 207 
dari 560 kursi di DPR, yang terdiri dari Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 
109 kursi, Partai Nasional Demokrat 35 kursi, 
Partai Kebangkitan Bangsa 4 7 kursi, clan Partai 
Hati Nurani Rakyat 16 kursi.2 Sementara itu, 
KMP sebagai partai koalisi non pemerintah 
(oposisi) memperoleh 353 kursi yang terdiri dari 
Partai Gerakan Indonesia Raya 73 kursi, Partai 
GolonganKarya (Golkar) 91 kursi, PartaiAmanat 
Nasional 49 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 
39 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 40 kursi, clan 
Partai Demokrat 61 kursi. 3 

Berdasarkan pemecaan kekuatan politik 
antara KMP clan KIH di DPR, saat itu jelas KMP 
lebih unggul. Oleh karena itu, KMP yang dapat 
mengajukan paket calon pimpinan DPR clan 
pimpinan Alat Kelengkapan DPR lainnya pada 
rapat paripuma DPR l Oktober 2014. Paket 
tersebut kemudian disetujui secara aklamasi 
oleh seluruh anggota yang hadir dalam rapat 
paripuma.4 Sementara itu, KIH melakukan 
walk out sesaat sebelum penyampaian usulan 
paket calon pimpinan DPR clan pimpinan Alat 
Kelengkapan DPR lainnya.5 

1Henny Rachma Sari, Inil.ah Kekuatan KIH Jan KMP dz 

DPR Pasca PAN Bergabung, drmuar dalam http,//www.merdeka. 
com/politik/inilah-kekuatan-kih-dan-kmp-di-dpr-pasca-pan 

bergabung.html, dtakses tanggal 18 Agustus 2016. 
'Syailendra, Pera Poonk]okowidi DPR dan DPRD Jakana, dimuat 

dalam htepsc//m.tempo.co/read/news/2014/l0/02/ 078611375/peta 
politik-jokowi-di-dpr-dan-dprd-jakana, diakses tanggal 11 Oktober 
2016. 

'Ibid. 

4Parlementaria, Kontrol Ideal DPR Baru, Edisi 1 18 TH.XLIY, 
2014, hal. 8-9. 

'Ibia. 



Dengan demikian, masalah pengisian 

pimpinan di DPR clan Alat Kelengkapan DPR 
lainnya merupakan permasalahan penting bagi 
kedua kubu koalisi tersebut yang mekanismenya 
diatur dalam UU tentang MD3. UU tentang MD3 
yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, clan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah mengatur bahwa partai pemenang 
pemilu legislatif secara otomatis akan mengisi 
kursi pimpinan DPR. Akan tetapi, menjelang 
berakhimya periode masa jabatan legislatif, DPR 
mengganti undang-undang tersebut menjadi 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 
mengatur bahwa pimpinan DPR dipilih dari clan 
oleh anggota DPR berdasarkan hasil musyawarah 
clan mufakat. 

Masalah pengisian pimpinan di DPR clan 
Alat Kelengkapan DPR lainnya mendorong 
PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif 
tahun 2014 untuk mengajukan judicial review 
ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon 
menghendaki agar pimpinan DPR ialah anggota 
DPR yang berasal dari partai politik berdasarkan 
perolehan kursi terbanyak di DPR, sebagaimana 
frasa dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, clan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, sehingga Pemohon sebagai 
pemenang Pemilu legislatif tahun 2014 berhak 
menjadi Ketua DPR RI. Akan tetapi, frasa 
tersebut temyata diubah dengan frasa dalam 
Pasal 84 yang berlaku secara mutatis mutandis 
terhadap Pasal 97, Pasal 104, Pasal 115 ,  Pasal 121 
clan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Adapun Pasal 84 undang-undang tersebut 
mengatur pemilihan pimpinan DPR yang dipilih 
dari clan oleh anggota DPR, sehingga bukan lagi 
berasal dari partai mayoritas di DPR saja. Selain 

itu undang-undang tersebut juga mengatur agar 
pimpinan komisi, pimpinan Badan Legislasi 
(Baleg), pimpinan Badan Anggaran (Banggar), 
pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen 
(BKSAP), pimpinan Mahkamah Kehormatan 
Dewan (MKD), clan pimpinan Badan Urusan 
Rumah Tangga (BURT) tidak lagi diberikan 
kepada partai politik sesuai dengan perolehan 
kursi secara proporsional, melainkan dipilih 
langsung dari clan oleh anggota DPR. 

Inti permohonan judicial review tersebut 
adalah agar ketentuan pengisian pimpinan DPR 
clan Alat Kelengkapan DPR lainnya kembali 
sebagaimana yang diatur dalam Undang 
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, clan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dipimpin oleh 
parcai pemenang pemilu legislatif clan bukan 
berdasarkan hasil musyawarah untuk mufakat. 
MK mengeluarkan putusan No, 73/PUU-XIl/2014 
yang pada intinya menolak permohonan judicial 
review tersebut. 

Ketegangan di antara kedua kubu berakhir, 
ketika KMP clan KIH melakukan islah pada 1 7 
November 2014. Adapun lima butir kesepakatan 
KMP-KIH, yaitu:6 

l . Bersepakat clan setuju untuk segera mengisi 
penuh anggota fraksi pada 11 komisi, empat 
badan clan satu majelis kehormatan dewan 
sehingga secara kelembagaan DPR dapat 
segera bekerja sesuai fungsi fungsinya secara 

optimal; 
2. Bersepakat clan setuju dalam rangka 

mengantisipasi beban kerja clan dinamika 
ke depan serta menyesuaikan dengan 
penambahan clan perubahan nomenklatur 
Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo - 
Jusuf Kalla (2014-2019), maka perlu untuk 
melakukan penambahan jumlah satu wakil 
kerua pada 16 AKD (seperti yang dimaksud 
pada angka 2 di atas) melalui perubahan pasal 
yang cerkait dengan komposisi pimpinan 

6lhsanuddin, Ini SaUnan Lengkap Lima Kesepakatan 

Damai KMP�KIH, dimuat dalam hrtp.y/nastonal.kompas. 

com/read/2014/11/17 /! 6041041/lni.Salinan.Lcngkap.Lima. 

Kesepakatan.Damai.KMP-KIH, diakses tanggal 15 September 

2016. 
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Komisi, pimpinan badan dan pimpinan 
Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dalam 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang MD3 dan Perubahan Peraturan DPR 
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib 
DPR. 

3. Bersepakat untuk segera mengisi Pimpinan 
Alar Kelengkapan Dewan yang masih tersedia 
(Banggar dan BURT) dan penambahan wakil 
ketua pada tiga AKD yang ditentukan secara 
musyawarah mufakat serta menambah satu 
wakil ketua pada setiap Komisi. Badan dan 
MKD sebagai konsekuensi dan perubahan 
UU tentang MD3 tanpa mengubah komposisi 
pimpinan yang sudah ada sebelumnya. 

4. Bersepakat dan setuju melakukan perubahan 
ketentuan terhadap Pasal 74 Ayat 3, ayat 
4, ayat 5. dan ayat 6 serta Pasal 98 ayat 7, 
ayat 8, dan ayat 9 UU Nomor 17 Tahun 
2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD 
serta ketentuan Pasal 60 ayat 2 ayat 3 dan 
ayat 4 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Tata T ertib untuk dihapus, karena 
pasal-pasal tersebut secara substansi sudah 
diatur pada Pasal 79 Pasal 194 sampai dengan 
pasal 227 Undang-Undang MD3 Nomor 17 
Tahun 2014; 

5. Bersepakat dan setuju bahwa hal-hal teknis 
terkait dengan pelaksanaan kesepakatan ini 
dituangkan dalam kesepakatan pimpinan 
fraksi dan Koalisi Merah Putih dan pimpinan 
fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat yang 
diketahui oleh Pimpinan DPR RI yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dan kesepakatan ini. 

Inti dari hasil islah adalah mengenai 
penambahan jumlah kursi pimpinan (wakil 
ketua) pada Alat Kelengkapan DPR lainnya dan 
penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat. Hasil islah diakomodasi 
dengan merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Tata Tertib. Hasil perubahan tersebut diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 
2014 tentangTata Tertib. 

Praktik pengisian pimpinan DPR dan 
Alar Kelengkapan DPR lainnya menjadi 
sangat menarik karena pada praktiknya ha! ini 
didasarkan pada tarik menarik kepentingan 
politik yang terjadi. Pimpinan DPR dan Pimpinan 
Alat Kelengkapan DPR lainnya merupakan 
jabatan yang strategis untuk menyusun kekuatan 
politik guna mencari dominasi kekuasaan. Oleh 
karena itu, tidak pemah ada bentuk yang baku 
terhadap praktik pengisian pimpinan DPR dan 
Alat Kelengkapan DPR lainnya, karena selalu 
menyesuaikan dengan perubahan UU tentang 
MD3 yang diubah menjelang berakhimya periode 
masa jabatan legislatif 

Indonesia pemah menerapkan praktik pengisian 
pimpinan DPR dan Alar Kelengkapan DPR lainnya 
baik berdasarkan partai pemenang pemilu maupun 
berdasarkan hasil pemilihan dari dan oleh anggota 
DPR. Demikian juga di AS yang kerap menjadi 
bahan percontohan model ketatanegaraan bagi 
Indonesia. AS sampai saat ini masih menerapkan 
praktik pengisian pimpinan parlemen berdasarkan 
konvensi partai pemenang pemilu legislatif. 
Bentuk pengisian pimpinan parlemen berdasarkan 
konvensi partai pemenang pemilu legislatif memang 
merupakan bentuk yang paling populer saat ini, 
akan tetapi pada faktanya, temyata praktik ini juga 
menimbulkan banyak kritik dari pakar hukum tata 
negara dan founding fathers AS. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka 
Penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang 
berjudul "Pengisian Kursi Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 
Alat Kelengkapan Lainnya Menurut Perspektif 
Demokrasi Pancasila." Dalam tulisan ini Penu !is 
juga akan menganalisis praktik selama ini 
terhadap pengisian pimpinan DPR dan Alat 
Kelengkapan DPR lainnya, lalu menganalisis 
praktik pengisian pimpinan parlemen di AS 
berdasarkan partai pemenang pemilu, dan 



Pembahasan 

Kerangka Konsepsional 

Spesifikasi Penulisan adalah deskripdf analitis, 
dimulai dengan menganalisis praktik pengisian 
pimpinan DPR dan pimpinan Alat Kelengkapan 
DPR lainnya yang pemah terjadi di Indonesia, 
lalu menganalisis praktilc pengisian pimpinan 
parlemen di AS berdasarkan partai pemenang 
pemilu legislatif, dan pada akhirnya menganalisis 
kesesuaian praktik pengisian pimpinan DPR dan 
pimpinan Alat Kelengkapan DPR lainnya dalam 
UU tentang MD3 dengan konsep demokrasi 
Pancasila. Teknik pengumpulan data melalui 
penelitian kepuscakaan. Metode analisis data 
dilakukan secara yuridis kualitatif, yang bertitik 
tolak dari hukum positif lalu dianalisis secara 
kualitatif guna menarik simpulan. 

1. Pengertian Demokrasi 

Istilah demokrasi berasal dari penggalan 
kata Yunani "demos" yang berarti rakyat dan 
kata "kraws" atau kata "cracein" yang berarti 
pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti 
pemerintahan oleh rakyat.8 Demokrasi adalah 
suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara 
dimana semua warga negara memiliki hak, 
kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan baik 
dalam menjalankan kehidupannya maupun 
dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, 
dimana rakvat berhak untuk ikut serta dalam 
menjalankan negara atau mengawasi jalannya 
kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya 
melalui ruang-ruang publik (public sphere), 
maupun melalui wakil-wakilnya yang telah 
dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan 
yang dijalankan sernata-mara uncuk kepentingan 
rakyat, sehingga sistern pemerintahan dalam 
negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan 
oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (!ram 

people, by the people, to the people) .9 

Demokrasi terkenal dengan semboyan "Vox 
Populei Vax Dei'', yaitu suara rakvat adalah suara 
T uhan.'? Oleh karena itu, konsep demokrasi 

pada akhirnya menganalisis kesesuaian praktik 
pengisian pimpinan DPR dan Alat Kelengkapan 
DPR lainnya dalam UU tentang MD3 dengan 
konsep demokrasi Pancasila. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang permasalahan 
yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan 
utama yang hendak dikaji dalam tulisan ini 
adalah masalah pengisian kursi pimpinan alat 
kelengkapan DPR. Permasalahan tersebut akan 
dikaji dari perspektif demokrasi Pancasila. Apabila 
diperinci lebih lanjut, maka permasalahan yang 
akan dikaji dalam tulisan ini adalah: 
1. Bagaimana praktik pengisian pimpinan 

DPR dan pimpinan Alar Kelengkapan DPR 
lainnya yang pemah terjadi di Indonesia? II. 

2. Bagaimana praktik pengisian pimpinan A. 
parlemen di Amerika Serikat berdasarkan 
partai pemenang pemilu legislatif? 

3. Apakah praktik pengisian pimpinan DPRdan 
pimpinan Alat Kelengkapan DPR lainnya 
dalam UU centang MD3 sudah sesuai dengan 
konsep demokrasi Pancasila? 

C. Tujuan Penulisan 

1 . Mengetahui praktik pengtsian pimpinan 
DPR dan pimpinan Alat Kelengkapan DPR 
lainnya yang pernah terjadi di Indonesia. 

2. Mengetahui praktik pengisian pimpinan 
parlemen di Amerika Serikat berdasarkan 
partai pemenang pemilu legislatif. 

3. Mengetahui kesesuaian praktik pengisian 
pimpinan DPR dan pimpinan Alat 
Kelengkapan DPR lainnya dalam UU tentang 
MD3 dengan konsep demokrasi Pancasila. 

D. Metode Penulisan 

Metode penulisan hukum normatif 
dilakukan melalui studi kepuscakaan terkait 
politik hukum dengan menelaah data primer, 
sekunder, dan cersier, namun dalam tulisan ini 
akan menggunakan data hukum sekunder saja.7 

7Ronni Hanicijo Socmicro, Meto(!e Peneli,ian Hukun dan 

Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, ha). 10. Lihat juga 

Soerjono Soekanco, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 

2008, hal. 204. 

"Muntr Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Bandung: Refika 

Ad,tama, 2010, hal. l. 

'Ib;J. 

"Ibid., hal.47. 
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sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan 
rakyat, dalam ha! ini rakyat merupakan sumber 
dari suatu kekuasaan negara. 

2. Konsep Demokrasi Perwakilan di Parlemen 

Dalam negara modern sejak abad ke- 
18, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, 
tetapi berdasarkan perwakilan (representative 
democracy) . 1 1  Gagasan demokrasi melalui 
prosedur perwakilan merupakan latar belakang 
munculnya ide lembaga perwakilan atau lembaga 
parlemen dalam sejarah.12 Parliament (parlemen) 
adalah suatu istilah yang menekankan unsur 
bicara (parler) clan merundingkan, yang artinya 
parlemen harus membicarakan kepentingan 
rakyat dalam sidang parlemen kepada pemerintah 
yang berkuasa clan juga mengkritik eksekutif 
apabila terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. u Ada dua fungsi parlemen yang 
paling penting: Pertama, menentukan kebijakan 
(policy) clan membuat undang-undang; Kedua, 
mengontrol badan eksekutif agar semua tindakan 
badan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang 
telah ditetapkan.14 

Parlemen merupakan People's Representative 
Body atau Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen 
inilah yang merupakan simbol dari rakyat yang 
berdaulat. Bahkan di lnggris dikenal istilah 
"sovereignty of parliament" (kedaulatan parlemen) 
sebagai pemegang clan pelaksana wibawa tertinggi 
dalam negara.15 Parlemen di Indonesia tercermin 
dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 
terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
clan anggota Dewan Perwakilan Daerah.16 

1 1  Bintan R. Saragih, Hukum dan Demokrasi dalam Sejarah 

Ketatanegaraan Indonesia, dalam buku Bagir Manan, Negara 

Hukum yang Berk£adilan, Kumpulan Pemikimn dalam Rangka 

Pumabakri, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara, 2011, hal. 

257. 

12Jimly Asshidiqie, Konstitusi clan Konsticusionalmne Indonesia, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.118. 
13Inu Kencana Syafue dan Andi Azikin, Perbandingan 

Pmmintahan, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal. 138. Lihat 

juga lnu Kencana Syafiie dan Azhari, Siscem Polirik Indonesia, 

Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 20 dan hal. 63. 

"Mtrtam Budiarjo, Dawr-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 323. 

"Usep Ranawaijaya, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar 

Dasamya, Jakarta: Ghalla Indonesia, 1983, hal. 183. 
"Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, 

amandemen keempat. 
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Parlemen di negara yang menganut 
demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga 
mewakili mayoritas dari rakyat clan pemerintah 
bertanggung jawab kepadanya. Sebagaimana 
yang diungkapkan oleh C. F Strong bahwa, "A 
system of government in which the majority if the 
grown members of a political community participate 
through a method of a representation which secures 
that the government is ultimately responsible for its 
action to that majority. "17 Dengan dernikian ada 
tiga unsur dalam demokrasi perwakilan ini, yaitu, 
representasi, partisipasi, clan tanggung jawab 
politik, 

3. Demokrasi Pancasila 

Konsep demokrasi Pancasila dapat 
ditafsirkan dari pemyataan Mohammad Hatta, 
yang merupakan salah satu founding father 
Indonesia yang merniliki pemikiran mendalam 
atas demokrasi di Indonesia, vaitu." 

Kedemokrasian adalah keyakinan keadilan 
segenap bangsa Indonesia, bukan keyakinan 
import cap volkssouvereiniteit atau lain, melainkan 
keyakinan Indonesia sejan. Keyakinan ini 
mesti menjadi sernbovan segala partai-partai 
di Indonesia, clan mesti menjadi dasar susunan 
Indonesia Merdeka di masa yang akan datang. 

Menurut Mohamad Hatta ada tiga sumber 
pokok demokrasi yang mengakar di lndonesia.19 

Pertama, sosialisme Barnt yang membela prinsip 
prinsip humanisme, sementara prinsip-prinsip ini 
dinilaijuga sekaligus sebagai tujuan. Kedua, ajaran 
Islam memerintahkan kebenaran clan keadilan 
T uhan dalam masyarakat. Ketiga, pola hid up 
dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat 
di desa-desa wilayah Indonesia. Ketiga sumber 
inilah yang akan menjamin kelestarian demokrasi 
di Indonesia. Baginya, suatu kombinasi organik 
antara tiga sumber kekuatan yang bercorak sosio 
religius inilah yang memberi keyakinan kepada 
Hatta bahwa demokrasi telah lama berakar di 

17C.F. Strong, Modem Politcal Constitutions: An Inrroduction 

to the CompaTative Stud:v of The1T History and ExtSung Fann. 

London: Sidgwick and Jackson, 1963, hal. 13. 
"Mohammad Hatta, Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran rauang 

DemokTasi dan Kedaulatan Rak:vac, Bandung: Sega Arsy, 2008, hal. 

41. 
19 Ahmad Syafii Maarif, Nasionalisme, Demokras1, dan 

Keadil.an Sosial, Yogyakarta: Perpustakaan Hatta, 1999, hal. 2. 



Indonesia tidak terkecuali di desa-desa. Bila di 
desa yang menjadi ternpat tinggal sekitar 70% 
rakyat Indonesia rnasih mampu bertahan, maka 
siapakah yang meragukan hari depan demokrasi 
di Indonesia. zo 

Pernikiran para founding father mengenai 
konsep demokrasi Pancasila diejawantahkan 
dalam Pancasila pada sila keempat yang 
menvatakan, "Kedaulatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 
perwakilan." Selanjutnya konsep tersebut 
diejawantahkan lebih lanjur dalam Pasal 28 UUD 
NRITahun 1945yangmenyatakan, "Kemerdekaan 

berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 
dengan undang-undang." Konsep demokrasi yang 
diejawantahkan dalam Pancasila clan UUD NRI 
Tahun 1945 dikenal dengan musyawarah untuk 
mufakat. 

Sementara itu, Jimly Asshidiqie memberikan 
suatu penafsiran atas konsep musyawarah untuk 
mufakat yaitu:2' 

Konsep musyawarah icu sendiri juga tidak boleh 
dipahami seakan hanya bersifat prosedural sebagai 
mekanisme pengambilan keputusan. Musyawarah 
itu lebih daripada itu, juga menyangkut ide 
tentang 'public debate', tentang deliberasi, 
sehingga mencakup pula pengercian modem 
tentang "deliberative democracy" yang tidak hanya 
terkait dengan ide suara mayoritas seperti dalam 
"majoritarian democracy". Yang juga penting dalam 
proses permusyawaratan itu adalah mekanisme 
'take and give', iklim curah pendapat (brain 

stomting) yang lebih berorientasi rnutu kepucusan 
dan substansi keputusan untuk kepentingan 
bersama, Karena itu, permusyawaratan jangan 
direduksi maknanya terkait dengan pengertian 
musyawarah-mufakat versus pemungutan suara 
(voting) yang hanya bersifat prosedural. Merode 
musyawarah seringkali disalaharcikan seakan 
dapat didikotomikan dengan metode pemungutan 
suara mayoritas. Yang dapat dibandingkan 
dengan pengertian 'voting' atau pemungutan 

"Moh. Hatta, Kumpwlan Pidaw ll, Jakarta, Idayu Press, 
1983, hal. 13. 

21 Jimly Asshidiqie, Gagasan lslam uouang T eokrasi, Demokrasi, 
dan Nomokrasi, dimuat dalam httpc//www.jimly.com/makalah/ 
namafile/l 52/T eokrasi _ O.mokrasi _Nomoktasi.pdf, diakses 
tanggal 15 September 2016, hal. 6. 

suara adalah aklamasi, bukan musyawarah yang 
lebih mengandung proses yang lebih luas. 

Karena itu, dalam sistem permusyawaratan 
itu, pertama, dapat dicatat adanya prosedur 
untuk sampai kepada suatu keputusan yang 
menyangkut kepentingan bersama, yaitu adanya 
proses pembahasan bersama. Kedua, dalam 
proses permusyawaratan itu terkandung pula 
ide deliberasi clan perdebatan substantif dengan 
kemungkinan terjadinya proses memberi clan 
menerima (take and give) antarpengusung ide-ide 
yang saling berlainan. Di samping itu, ketiga, para 
peserta musyawarah itu, yang disebut sebagai 
sahabat, juga mempunyai fungsi representasi, 
yaitu mewakili umat atau rakyat yang tergolong 
dalam pelbagai kelompok suku dan golongan 
penduduk. Hal ini dapat dikatakan merupakan 
bentuk-bentuk sederhana dari pengertian 
modern tentang sistem perwakilan atau sistem 
demokrasi perwakilan. 

4. Demokrasi Dibatasi oleh Hukum 

(Nomokrasi) 

Demokrasi tidak dapat dijalankan sebebas 
bebasnya karena akan menciprakan suatu 
keadaan yang chaos. Oleh karena itu, demokrasi 
dibatasi oleh hukum, yang disebut sebagai 
nomokrasi. Prinsip nomokrasi menurut Jimly 
Asshidiqie adalah sebagai berikut.-' 

Prinsip nomokrasi atau kekuasaan hukum itulah 
yang di kernudian hari berkembang menjadi 
gagasan negara hukum. Ide ini dalam praktik di 
Eropa Kontinental yang rnenganut tradisi hukum 
sipil (civil law tradition) dikembangkan dalam 
gagasan "rechisstaat", sedangkan dalam tradisi 
negara-negara 'common law' yang dimotori oleh 
lnggris menyebumya dengan istilah "rule of law". 
Gagasan pokok dari kedua konsep negara hukum 
menurut kedua tradisi ini, meskipun dirumuskan 
dalam aspek-aspek yang berbeda, tetapi pada 
pokoknya berkenaan dengan ide supremasi 
hukum dan bahwa yang memimpin kita sehari 
hari adalah sistern aturan, bukan orang atau 
pribadi rokoh yang menduduki jabatan sebagai 
pimpinan atau atasan. Bahkan dalam jargon yang 

biasa dipakai sehubungan dengan ini berkembang 
istilah "the rnle of law, not of man", jadi yang 

"Ibid., hal. 3. 
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dianggap pemimpin dalam arti sesungguhnya, 
bukanlah orang tetapi hukum. 

5. Majority Rule dalam Konsep Kepartaian 

Kelemahan demokrasi adalah antara lain 
terlalu mengutamakan kuantitas suara mayoritas, 
bukan kualitas keadilan." Sebaliknya, prinsip 
negara hukum juga memiliki potensi untuk 
disalahgunakan oleh penguasa yang cenderung 
menggunakan hukum sekedar sebagai alat 
kekuasaan belaka. Tanpa demokrasi, hukum 
hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, sehingga 
kekuasaan negara tidak lagi dapat disebut 'rule 
of law', tetapi berubah menjadi 'rule by law', 

dimana hukum dimanfaatkan hanya sebagai alat 
kekuasaan belaka. 24 Oleh karena itu, demokrasi 
diperlukan untuk memastikan bahwa hukum yang 
dimaksudkan untuk mengikat publik tidak dibuat 
secara sepihak oleh penguasa, melainkan dibuat 
secara demokratis oleh rakyat sendiri melalui para 
wakilnya di parlemen clan penerapannya dalam 
praktik juga dilakukan secara transparan clan 
akuntabilitas sesuai dengan prinsip demokrasi. 

Saat ini, konsep demokrasi perwakilan 
dengan pengakuan atas pengaturan oleh pihak 
mayoritas (majority rule) di parlemen telah 
menjadi model yang dianut di seluruh dunia, 
dengan 2 personifikasi, yaitu sistem pemenang 
mendapatkan semua clan sistem proporsional.25 

Sistem pemenang mendapatkan semua (the 

winner takes all) terjadi di mana pihak yang 
memenangkan pemilihan umum akan memegang 
kendali pemerintahan dan semua pos penting 
dalam pemerintahan dengan mengabaikan 
sama sekali pihak yang kalah suara. Sebaliknya, 
sistem proporsional lebih memberlakukan 
model keadilan distributif, dimana pihak yang 
menang akan memerintah sesuai presentase 
kemenangannya. 

Pemilihan umum memang menghasilkan 
besaran perolehan suara "majority". Pada 
negara yang menganut sistem dwi partai, partai 
yang memperoleh mayoritas suara dinyatakan 
sebagai partai pemenang pemilu clan menguasai 

"Ibid., ha!. 5. 
HJbid. 

23Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Bandung: Refika 

Aditama, 2010, hal. 51.  
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parlemen (majority rule). Berbeda dengan negara 
yang menganut sistern multi partai, untuk 
memperoleh suara mayoritas yang melebihi 50% 
sulit untuk dicapai, terhadap ha! seperti ini koalisi 
antarbeberapa partai merupakan opsi politik 
untuk mencapai majority rule. Terciptanya koalisi 
membuka ruang kompromi clan kompetisi antara 
berbagai partai politik di parlemen, termasuk 
dalam ha! pernilihan pimpinan parlemen. 

B. Analisis 

1. Praktik pengisian pimpinan DPR clan 
pimpinan Alat Kelengkapan DPR lainnya 
yang Pemah Terjadi di Indonesia 

Berikut ini adalah praktik pengisian pimpinan 
DPR clan pimpinan Alat Kelengkapan DPR 
lainnya yang telah dilakukan sejak pertama kali 
DPR dibentuk:26 

Berdasarkan praktik pengisian pimpinan DPR 
clan pimpinan Alar Kelengkapan DPR lainnya 
sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui 
bahwa memang dari awal terbentuknya DPR, 
mayoritas cara pengisian kursi bagi pimpinan 
DPR clan Alat Kelengkapan DPR lainnya adalah 
dengan menggunakan cara pemilihan dari clan 
oleh anggota itu sendiri. Mekanisme selain 
pemilihan dari clan oleh anggota hanya terjadi 
tiga kali, yaitu pada: 
a. Periode DPR hasil Pemilu 1955: Pimpinan 

DPR diangkat clan diberhentikan oleh 
Pres id en; 

b. Periode DPRGR (24 [uni 1960-15 November 
1965): Pimpinan DPR diangkat clan 
diberhentikan oleh Presiden, clan 

c. Periode DPR hasil Pemilu 2009: Pimpinan 
DPR berasal dari partai politik berdasarkan 
urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
ide yang berusaha dipertahankan dari pengisian 
kursi pimpinan DPR clan Alat Kelengkapan DPR 
lainnya selama ini, adalah dengan cara dipilih 
dari clan oleh anggota DPR, hanya sekali terjadi 
pengisian pimpinan berdasarkan partai pemenang 
pemilu, yaitu pada periode DPR hasil Pemilu 
2009. 

"Pueusan Mahkamah Konstirusi No.73/PUU-XII/2014, hal. 

72-76. 



Periodisasi Tata Cara Pengisian Pimpinan DPR clan/ 

No Keanggotaan DasarHukum atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR 

DPR Lainnya 

I Periode Komire Peraturan Tata Tertib KNP (Disahkan --- 

Nasional Pusac dalam rapat Badan Pekerja KNP tanggal 1 

(KNP) clan Badan Desember 1949) 
Pekerja KNP Pasal I clan Pasal 2 Peraturan Tata Tertib • Ketua Badan Pekerja ialah Komite Nasional 

Badan Pekerja KNP (Disahkan dalam Pusat. 

rapat Badan Pekerja tanggal 10 [uni 1947) • Wakil Ketua I clan Wakil Ketua II dipihh 
oleh Badan Pekerja di antara anggota- 
anggotanya 

2 Periode DPR clan Pasal 9 s. cl. Pasal 26 Peraturan Tata Ketua clan Wakil Ketua Senat dipilih dari clan 

Senat RIS Tertib Senat RIS oleh anggota Senat 

3 Periode DPR Pasal 5 s, d. Pasal 17, Pasal 28 ayat • Ketua clan Wakil-Wakil Ketua dipilih dari 

Sementara (16 (2), clan Pasal 31 ayat (1) clan ayat clan oleh anggota DPRS 

Agustus 1950 - (3) Keputusan DPR Sernentara No. • Pimpinan AKO lainnya (Seksi-Seksi clan 

25 Maret 1956) 30/K/1950 tentang Peraturan Tata Tenib Bahagian-Bahagian} dipilih dan clan oleh 

DPRS anggoranya 

4 Periode DPR hasil Pasal 2 s.d. Pasal 13 Keputusan DPR No. • Ketua clan Wakil-Wakil Ketua dipilih dari 

Pemilu Tahun 8/DPR-45/59 tentang Peraturan Tata clan oleh anggota DPR 

1955 (26 Maret Tertib DPR (fLN Tahun 1959 No. 1897) • Pimpinan AKO (Badan Perlengkapan 

1956- 22 Juli DPR ditetapkan oleh AKO (Badan 

1959) Perlengkapan DPR) yang bersangkucan, 

5 Periode DPR hasil Pasal 2 clan Pasal 12 Peraturan Presiden • Pimpinan DPR diangkat dan 

Pemilu 1955 (22 RI No. 14 Tahun 1960 tentang Peraturan diberhentikan oleh Presiden. 

Juli 1959- 29 Juli Tata Tenib Dewan Perwakilan Rakyat • Pimpinan AKO (Badan Perlengkapan 

1960) (TLN Tahun 1960 No. 1897) DPR) diretapkan oleh AKO (Badan 
Perlengkapan DPR) yang bersangkutan. 

6 Periode DPRGR Pasal 2, Pasal 12, clan Pasal 15 Peraturan • Pimpinan DPR diangkat clan 

(24 J uni 1960 Presiden RI No. 28 Tahun 1960 tentang diberhentikan oleh Presiden. 

- 15 November Peraturan Tata Tenib DPRGR (LN No. • Pimpinan AKO (Badan Perlengkapan 

1965) 176 Tahun 1960) DPR) diangkat oleh pimpinan DPR 

PasalJ, Pasal 11 ,  Pasal 14 clan Pasal 17, • Pimpinan DPRGR diangkat clan 

Peraturan Presiden RI No. 32 Tahun 1964 diberhentikan oleh Presiden/Mandatatis 

tentang Peraturan Tata Tertib DPRGR MPRS/Pemimpin Besar Revolusi 

(LN No. 91 Tahun 1964, TLN Tahun • Pimpinan AKO (Badan Perlengkapan 

1964 No. 2684) DPRGR) diangkat oleh pimpinan DPRGR 

7 Periode DPRGR Peraturan Presiden No. 7 Tahun 1966 -- 

(15 November tentang Peraturan Tata Tenib DPRGR 

1965 - 19 (LN No. 91 Tahun 1964, TLN Tahun 

November 1966) 1964 No. 2684) 

Pasal 5, Pasal 21 , Pasal 24, clan Pasal 27 • Ketua clan Wakil - Wakil Ketua DPRGR 

Keputusan DPRGR No. 31/DPR-GR/ dipilih dari clan oleh anggota 

IV/65-66 tentang Peraturan Tata Tertib • Pimpinan AKO (Badan Perlengkapan 

DPRGR DPRGR) ditetapkan oleh pimpinan 
DPRGR dengan memperhatikan 
pertimbangan kelompok-kelompok 

Pasal I Keputusan DPRGR No. 30/DPR- Pimpinan DPR dipilih oleh clan dari anggota 

GR/IV /65-66 tanggal 17 Mei 1966 tentang DPRGR 

Peracuran Tata Tertib Pemilihan Pimpinan 

DPR 
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Periodisasi Tata Cara Pengisian Pimpinan DPR dan/ 

No Keanggotaan DasarHukum atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR 

DPR La inn ya 

8 Periode DPRGR Pasal 7 UU No. 10 Tahun 1966 tentang Ketua dan para Wakil Ketua DPR-GR dipilih 

(19 November Kedudukan MPRS dan DPRGR oleh dan dari anggota 

1966-28 Menjelang Pemilihan Umum 
Oktober 1971) Pasal 27 dan Pasal 30 Keputusan DPRGR Pimpinan Badan Kelengkapan DPRGR 

No. 10/DPR-GMIVl 967-1968 ten tang ditetapkan oleh pimpinan DPRGR 

Peraturan Tata Terrib DPRGR 

9 Periode DPR hasil Pasal 16 UU No. 16 Tahun 1969 tentang Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota 

Pemilu 1971 (28 Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPR 

Oktober 1971 DPRD 
- 30 September Pasal 35, Pasal 43, dan Pasal 45 • Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh 
1977) Kepurusan DPRNo. 7/DPR-RI/Illfil-72 anggota DPR 

tanggal 8 Januari 1972 • Pirnpinan Panitia Rumah Tangga 
ditetapkan oleh Badan Musyawarah 

• Pimpinan komisi dipilih dari dan oleh 
anggota komisi 

10 Periode DPR hasil UU No. 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota 

Pemilu 1977 (1 UU No. 16 Tahun 1969 tenrang Susunan DPR 

Oktober 1977 dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD 
- 30 September Pasal 44, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), • Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh 
1982) Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal anggora DPR 

63 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan • Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan 

DPRRI No. 17/DPR-RI/1Vfi7-78 oleh anggota AKD yang bersangkutan 

tentang Peraturan Tata Tertib DPR 
RI sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan DPR RI No. 14/DPR-RI/ 
1Vfi8-79 tentang Penyempumaan Tata 
Tertib DPR RI 

11 Periode DPR hasil UU No. 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota 

Pemilu 1982 UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan 
dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD 

Pasal 46, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), • Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh 

Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal anggota 

67 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan DPR • Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan 

RI No. 10/DPR-RI/111/82-83 tentang oleh anggota AKD yang bersangkutan 

Peraturan Tata Tertib DPR RI 

12 Penode DPR UU No. 2 Tahun 1985 tenrang Perubahan Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota 

hasil Pemilu 23 atas UU No. 16 Tahun 1969 Susunan DPR 

April 1987 (DPR dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD 

Periode 1987 - Sebagaimana T elah Diubah dengan UU 
1992) No. 5 Tahun 1975 

13 Periode DPR UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota 

hasil Pemilu 9 atas UU No. 16 Tahun 1969 Susunan DPR 

)uni 1992 (DPR dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD 
Periode 1992 - Sebagaimana T elah Diubah dengan UU 
1997) No. 5 Tahun 1975 
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Periodisasi Tata Cara Pengisian Pimpinan DPR dan/ 

No Keanggotaan DasarHukum atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR 
DPR la inn ya 

14 Periode OPR UU No. 5 Tahun 1995 rentang Perubahan Pirnpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota 
hasil Pemilu 29 atas UU No. 16 Tahun 1969 tentang OPR 
Mei 1997 (OPR Susunan dan Kedudukan MPR, OPR, dan 
Periode 1997 - OPRD sebagaimana telah beberapa kali 
1999) diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 

1985 

Pasal 46, Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 ayat • Pimpinan OPR dipihh dari dan oleh 
(2), dan Pasal 67 ayat (2) Keputusan OPR anggota OPR 
RI No. 9/DPR-RI/1/1997-1998 tentang • Pimpinan AKO lainnya dipilih dari dan 
Peraturan Tata Tertib OPR RI oleh anggota AKO yang bersangkutan 

15 Periode OPR Pasal 17 UU No. 4 Tahun 1999 tentang Pemilihan 
basil Pernilu 1999 Susunan dan Kedudukan MPR, OPR, dan 
(OPR Periode DPRD 
1999 - 2004) Pasal 24, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 45, Pasal • Pirnpinan OPR dipilih dari dan oleh 

49, dan Pasal 53 Keputusan OPR No. 16/ anggota OPR 
OPR RI/1999-2000 tentang Peraturan Tata • Pirnpinan AKO lainnya dipilih dari dan 
Tertib OPR RI oleh anggota AKO yang bersangkutan 

16 Periode OPR Pasal 21 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pimpinan OPR dipilih dari dan oleh Anggora 
basil Pemilu 2004 Susunan dan Kedudukan MPR, OPR, OPR 
(OPR Periode OPO, dan OPRD 
2004-2009) Pasal 23, Pasal 36 ayat (I) dan ayat (2), • Pimpinan OPR dipilih dari dan oleh 

Pasal 41 ayat (I) dan ayat (2), Pasal 45 anggota OPR 
ayat (I) dan avar (2), Pasal 50 ayat (l) • Pimpman AKO lainnya dipilih dari dan 
dan ayat (2), Pasal 54 ayat (1) dan ayat oleh anggota AKO yang bersangkuran 
(2), serta Pasal 58 ayat (1) dan ayat 
(2) Keputusan OPR RI No. 08/DPR 
RI/1/2005-2006 tenrang Peraturan Tata 
Terrib OPR RI 

17 Periode OPR Pasal 82 UU No. 27 Tahun 2009 tentang Pimpinan OPR berasal dari partai politik 
hasil Pernilu 2009 MPR, OPR, OPO, dan OPRD berdasarkan urutan perolehan kursi rerbanyak 
(OPR Pertode diOPR 
2009- 2014) Pasal 95, Pasal IOI, Pasal 106, Pasal 119, Pimpinan AKO lainnya dipilih dari dan oleh 

Pasal 125, dan Pasal 132 UU No. 27 anggota AKO yang bersangkutan 
Tahun 2009 tenrang MPR, OPR, OPO, 
dan OPRD 

Pada DPR hasil Pemilu 2009, Ketua DPR 
RI adalah Marzukie Alie yang berasal dari partai 
demokrat, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 82 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
bahwa, "Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal 
dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak 
pertama di DPR." Sementara itu, jabatan Wakil 
Ketua DPR RI, diisi oleh Golkar, PDIP, PKS, 
clan PAN sebagai partai politik dengan kursi 
terbanyak nomor 2, 3, 4, clan 5, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2009, bahwa "Wakil Ketua DPR 

ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik 
yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, 
keempat, dan kelima." 

Permasalahan yang secara logis timbul 
dari diisinya kursi pimpinan DPR RI oleh 
partai pemenang pemilu legislatif, adalah 
terjadi kurangnya kontrol terhadap jalannya 
pemerintahan oleh eksekutif, Pada saat itu, partai 
yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono 
sebagai Presiden Republik Indonesia adalah 
berasal dari Partai Demokrat, partai yang sama 
dengan Kerua DPR RI. Padahal DPR RI sebagai 
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legislatif memiliki fungsi kontrol terhadap 
jalannya pemerintahan. 

Kontras dengan pengisian pimpinan DPR RI 
saat ini yang didasarkan pada hasil dipilih dari 
dan oleh anggota, dimana cidak lagi menjadikan 
partai pemenang pemilu legislatif uncuk otomatis 
menjabat sebagai ketua DPR RI. PDIP adalah 
partai politik pemenang pemilu legislatif 2014 

dan juga merupakan partai politik pengusung 
Joko Widodo (jokowi) sebagai Presiden Republik 
Indonesia. Berdasarkan mekanisme yang diarur 
dalam UU tencang MD3, menempatkan Serva 
Novanto dari Golkar sebagai Ketua DPR RI, 
meskipun tidak selesai menjabat sampai tahun 
2019. Sementara itu Wakil Ketua DPR RI diisi 
oleh Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto 
(Demokrat), Fahri Hamzah (PKS), dan T aufik 
Kumiawan (PAN). 

Legislatif dikuasai oleh koalisi partai politik 
yang tidak sama dengan partai pengusung 
eksekunf, sehingga membuat iklim politik 
terasa lebih 'panas'. Akan tetapi, hal ini justru 
mempertajam fungsi kontrol DPR terhadap 
jalannya pemerintahan. lnilah esensi negara 
hukum ideal dengan unsur check and balances 
yang wajib dipertahankan oleh Indonesia. 
Dengan dernikian tidak hanya partai dominan 
yang pro dengan pemerintah yang menguasai 
jalannya pemerintahan, namun suara dari partai 
partai minoritas juga didengar secara seimbang. 
Hal ini dapat menjadi babak baru bagi perjalanan 
demokrasi Pancasila secara lebih dewasa, dimana 
semuanya bermula dari menghidupkan kembali 
konsep musyawarah untuk mufakat dalam praktik 
pengisian pimpinan DPR RI. 

2. Praktik Pengisian Pimpinan Parlemen di 

Amerika Serikat (AS) Berdasarkan Partai 
Pemenang Pemilu Legislatif 

Sudah menjadi ha! yang umum untuk 
mengadopsi konvensi partai politik pemenang 
pemilu legislatif menjadi ketua parlemen, 
sebagaimana dipraktikkan di AS. Setiap kali 
sebuah partai mendominasi parlemen, maka secara 
otomatis ketua partai bersangkutan menduduki 
posisi kerua parlemen, semencara ketua partai yang 
digantikan otomatis beralih menjadi ketua partai 
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minoritas.27 Pola kepemimpinan di parlemen AS 
yang dikuasai oleh partai pemenang pemilu atau 
partai mayoritas mengakibatkan badan legislatif 
sebagai represencasi dari rakya t seringkali ndak 
dapat menyuarakan suara rakyat, yang salah 
satunya disebabkan oleh kecenderungan tidak 
independen/berpihaknya parlemen terhadap 
partai mayoritas di parlemen. 28 Demokrasi 
dengan suara terbanyak ini telah mengakibamya 
banyaknya keputusan-kepucusan yang tidak lagi 
beroriencasi pada rakyat.29 Padahal tujuan utarna 
dari demokrasi adalah memberikan kebahagiaan 
sebesar-besamya kepada rakvat." Inilah yang 
disebut dengan tirani mayoritas di parlemen. 

Ada beberapa kritik terhadap tirani mayoritas 
di parlemen. Dalam pandangan Thomas Jefferson 
dalam tulisan yang berjudul On The Bill of 
Rights, "Bahaya besar terhadap kebebasan dan 
jaminan-jaminan hak warga negara adalah tirani 
lembaga pembuat undang-undang."31 Sementara 
itu, Charles De Montesquieu dalam tulisan 
yang berjudul The Spirit of Law juga menyoroti 
mengenai tirani mayoritas di parlemen: 

Tidak akan ada gunanya bagi lembaga legislatif 
untuk bersidang tanpa interupsi, Tindakan 
tersebut akan membuat ketidakpuasan para 
wakil rakyat dan disamping itu akan membebani 
kekuasaan cksekunf terlampau berat, karena 
kekuasaan eksekutif tidak akan berpikir untuk 
berbuat, melainkan untuk membela hak-hak 
prerogatifnya dan haknya untuk bertindak, 32 

Demikian juga dengan Alexis de Tocqueville 
dalam tulisan yang berj udul Democracy in America 
yang mengkritik mengenai tirani mayoritas di 
parlemen AS: 

Sepanjang mayoritas masih belum mampu 
memutuskan, pembahasannya tetap berlangsung 
terus; tetapi segera setelah kepurusannya 

"Bambeng Cipro, Polnik dan Pemenntahan Amerika, 

Yogyakana: Ungkaran, 2003, hal. 133-134. 

"Murur Fuady, Teori Negara Hukum Modem (Rechs[[Ul[), 

Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 123. 

"lbid.,hal. 216. 
30Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Bandung: Renka 

Aditama, 2010, hal. 29. 

"Diane Revitch dan Abigail Thernstrom (ed), Demokrasi 

Klasik dan Modern, Jakana: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal. 

162. 

"Ibid ,hal. 91. 



diumumkan secara tak dapar dicabut kembali, 
setiap orang diam, clan para pendukung maupun 
lawan-lawan tindakan tersebut bersatu dalam 
menyetujui ketepatannya. Alasannya amatlah 
jelas: tidak ada raja yang begitu mutlak sehingga 
mampu menghimpun semua kekuatan masyarakat 
di tangannya sendin, clan mengalahkan semua 
perlawanan sebagaimana yang dapat dilakukan 
oleh sebuah mayoritas, yang berhak baik untuk 
membuat maupun melaksanakan undang 
undang. 

Kekuasaan seorang raja itu bersifat fisik, 
menguasai tindakan-tindakan manusia tapi tak 
mampu rnendikte kemauan mereka. Sedangkan 
mayoritas itu memiliki suatu kekuatan yang 
bersifat fisik clan moral sekaligus yang berpengaruh 
pada kehendak maupun tindakan-tindakan, clan 
mampu menekan bukan hanya semua perlawanan, 
melainkan juga semua perbedaan pendapat. 

Saya tidak mengenal saru negara pun dimana 
terdapat begitu sedikit kebebasan berpikir clan 
kebebasan nyata untuk berdiskusi seperti halnya 
Amerika. Di sebuah negara dimana terdapat 
lembaga-lembaga demokratis, seperti lembaga 
lembaga di Amerika Serikat itu, hanya ada satu 
otoritas, satu unsur kekuatan clan keberhasilan, 
tanpa sesuatu pun yang mengatasinya, yaitu suara 
mayoritas. 33 

Selanjutnya Alexander Hamilton yang 
mempakan salah satu penulis The Federalist Papers 
clan juga seorang perancang demokrasi di AS 
menyarakan bahwa dalam kehidupan demokrasi 
di AS sering tirnbul yang disebut 'faksi politik', 

Dalam ha! ini pihak yang harus memu tus, misalnya 
di parlemen, memiliki agenda (terselubung atau 
tidak) untuk kepentingan kelompoknya sendiri, 
tanpa mempedulikan kepentingan orang atau 
pihak lain, bahkan kepentingan tersebur dapat 
dirniliki oleh pihak mayoriras dalam parlemen 
tersebur." Oleh karena itu, faksi politik hams 
dapat dikontrol melalui dua cara: 
1 . Menghilangkan kebebasan polirik (political 

freedom). Tetapi obat ini lebih berbahaya 
daripada penyakitnya. 

"lbid.,hal. 173-174. 

"Muntr Fuady, Konsep NegQTa Demokrrui, Bandung; Refika 

Aditama, 2010, hal. 90. 

2. Mengontrol akibat dari faksi polirik, dengan 
cara: 
a. Mencegah putusan yang bersifat 

membela kepentingan atau partisan. 
b. Menghilangkan kekuatan mayoritas 

yang bersifat opesif dengan jalan 
menghidupkan kekuatan kedaerahan 
sehingga putusan tersebut akan ditenrang 
oleh wakil dari daerah lain. Karena itu 
memperkuat konsep negara federasi 
merupakan jalan keluarnya.35 

Pada dasarnya parlemen merupakan 
representasi dari kedaulatan rakyat secara 
utuh, clan bukan terpecah-pecah ke dalam 
partai mayoritas araupun partai minoritas. Hal 
senada juga diungkapkan oleh Edmund Burke 
dalam tulisannya yang berjudul On Election to 

Parliament menyatakan bahwa parlemen hams 
rnerniliki satu kepentingan untuk semua, clan 
bukannya terpecah karena mempertahankan 
kepentingannya masing-masing.36 Oleh 
karena itu, agar Parlemen dapat bekerja untuk 
kepentingan rakyat, maka tirani mayoritas yang 
disebabkan oleh praktik pengisian kursi pimpinan 
parlemen berdasarkan konvensi partai pemenang 
pemilu, harus dikaji kesesuaiannya dengan setiap 
negara yang menerapkannya. 

3. Kesesuaian Pengisian Pimpinan DPR dan 
Pimpinan Alat Kelengkapan DPR l.ainnya 
Dalam UU tentang MD3 dengan Konsep 
Demokrasi Pancasila 

Konsep negara demokrasi di Indonesia 
dinvarakan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 
Tahun 1945) Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan 
bahwa "Kedaulatan berada di rangan rakyat dan 
dilaksanakan menurur Undang-Undang Dasar." 
Indonesia juga menganur konsep negara hukum, 
sehingga demokrasi di Indonesia dibatasi oleh 
hukum (nomokrasi), sebagaimana dinyatakan 
dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) 
bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." 

"Ibid., hal. 90-91. 

"Diane Revirch dan Abigail Themstrom (ed), Demokrasi 

Klasik dan Modem, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005, ha!. 

110. 
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Konsep demokrasi Pancasila diejawantahkan 

dalam Pancasila pada sila keempat yang 
menyatakan, "Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 
perwakilan." Selanjutnya konsep tersebut 
diejawancahkan lebih lanjut dalam Pasal 28 UUD 
NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Kemerdekaan 
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 
dengan undang-undang." Konsep demokrasi yang 

diejawancahkan dalam Pancasila dan UUD NRI 
Tahun 1945 dikenal dengan musyawarah uncuk 
mufakat. 

Hak memilih dan dipilih merupakan 
konkretisasi dari konsep demokrasi Pancasila. 
Hak memilih dan dipilih tersebur juga merupakan 
hak konstitusional yang harus dilaksanakan 
untuk memberikan kesempatan yang sama dalam 
hukum dan pemerincahan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 2 7 ayat ( 1) serta Pas al 280 ayat ( 1) 
dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang juga 
secara spesifik dimuat dalam Pasal 43 Undang 
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia yang berbunyi, "Setiap warga 
negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam 
pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui 
pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketemuan 
peraturan perundang-undangan." Hak rnernilih juga 
tercantum dalam International Covenant on Civil 
and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi 
oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 
Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 
lntemasional tentang Hak-Hak Sipil Dan 
Politik), Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, 
hak memilih dan dipilih melekat pada setiap 
individu termasuk pada diri setiap anggota 
lembaga perwakilan, meskipun mereka sudah 
menjadi anggota lembaga perwakilan yang dipilih 
oleh rakyat, sehingga setiap anggota lembaga 
perwakilan memiliki kesempatan yang sama 
untuk dipilih sebagai pimpinan meskipun berasal 
dari partai minoritas di parlemen. 

Pemilihan umum merupakan mekanisme 
pelaksanaan dari hak memilih dan dipilih. Dalam 
Pasal 19 ayat (I) UUD NRI Tahun 1945 diatur 
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"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui 
pemilihan umum" jo. Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 

Tahun 1945 "Pemilihan umum diselenggarakan 
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 
Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." 

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, 

bahwa berdasarkan praktik pengisian pimpinan 
DPR dan pimpinan Alat Kelengkapan DPR 
lainnya dari awal terbentuknya DPR, cara 
pengisian kursi bagi pimpinan DPR dan Alat 
Kelengkapan DPR lainnya mayoritas dengan 
mekanisme cara pemilihan dari dan oleh anggota 
DPR itu sendiri. Oleh karena itu, praktik 
pengisian pimpinan DPR dan pimpinan Alat 
Kelengkapan DPR lainnya sebagaimana yang 
diatur dalam UU tencang MD3 saat ini sudah 
tepat karena mengutamakan prinsip musyawarah 
untuk mufakat. 

Pasal 84 UU tentang MD3 menjelaskan 
bahwa pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) 
orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua 
yang dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam 
satu paket yang bersifat tetap, Pimpinan DPR 
dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan 
ditetapkan dalam rapat paripuma DPR. 

UU tentang MD3 menjelaskan bahwa pirnpinan 
alat kelengkapan DPR lainnya merupakan satu 
kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan 
kolegial, yang terdiri atas satu orang ketua dan paling 
banyak empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan 
oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat 
tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip 
musyawarah untuk mufakat. Ketentuan dalarn UU 
tentang MD3 tersebut berlaku bagi Komisi (Pasal 
97), Baleg (Pasal 104), Banggar (Pasal 109), BKSAP 
(Pasal 115), dan BURT (Pasal 152). Sementara itu 

bagi MKD (Pasal 121), ketentuan mekanismenya 
sama dengan pirnpinan alat kelengkapan DPR 
lainnya, hanya terdapat perbedaan jumlah wakil 
ketua saja yaitu tiga orang. 

Dengan demikian, UU tentang MD3 telah 
mengakomodasi konsep demokrasi Pancasila 
dalam pemilihan pimpinan DPR dan Alat 
Kelengkapan DPR lainnya, yaitu dengan 
mekanisme pemilihan dari dan oleh anggota 
sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. 



Konsep ini perlu dipertahankan meskipun UU 
tentang MD3 kerap berubah sesuai kepentingan 
politik. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa praktik pengisian pimpinan DPR clan Alat 
Kelengkapan DPR lainnya berdasarkan konvensi 
partai pemenang pemilu, yang dipraktikkan AS 
clan pernah dipraktikkan sekali oleh Indonesia 
pada periode DPR hasil Pemilu 2009, hanya 
akan membungkam suara dari partai minoritas 
clan justru mengakibatkan tidak adanya check 
and balances di pemerintahan. Pemerintahan 
akan cenderung absolut apabila partai pemenang 
pemilu yang mendominasi di legislatif clan 
eksekutif Tentu saja model ini tidak sesuai 
dengan konsep kedaulatan rakyat di Indonesia 
yang dikenal dengan demokrasi Pancasila. 

III. Penutup 

A. Simpulan 

I. Praktik pengisian pimpinan DPR clan 
pimpinan Alat Kelengkapan DPR lainnya 
dari awal terbentuknya DPR mayoritas 
dengan cara pemilihan dari clan oleh anggota 
DPR, hanya sekali terjadi pengisian pimpinan 
berdasarkan partai pemenang pemilu. 

2. Praktik pengisian pimpinan parlemen di 
AS yang berdasarkan partai pemenang 
pemilu legislatif ternyata pada praktiknya 
menyebabkan tirani mayoritas, faksi 
politik, tidak ada check and balances, clan 
membungkam suara partai minoritas. 

3. Pengisian pimpinan DPR clan Alat 
Kelengkapan DPR lainnya dengan 
mekanisme dipilih dari clan oleh anggota 
sesuai dengan prinsip musyawarah untuk 
mufakat, sebagaimana yang diatur dalam UU 
tentang MD3, telah sesuai dengan konsep 
Demokrasi Pancasila. 

B. Saran 

Mempertahankan model pengisian pimpinan 
DPR clan Alat Kelengkapan DPR dalam UU 
tentang MD3 saat ini, yaitu dengan mekanisme 
dipilih dari clan oleh anggota sesuai dengan 
prinsip musyawarah untuk mufakat, sebagaimana 
perwujudan Demokrasi Pancasila. 
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Abstrak 

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) merupakan 
angin segar dalam upaya memberikan penguatan keberadaan desa sebagai sebagai sebuah entitas 
masyarakat. Sebab, UU tentang Desa ini menjadi tonggak bagi terwujudnya cita-cita otonomi desa 
yang selama ini dinilai tidak jelas. Apalagi ketika ada kewajiban pemerintah untuk memberikan dana 
desa yang tentu akan membawa dampak bagi pembangunan desa itu sendiri. Persoalannya, belum ada 
kesiapan baik regulasi di bawah undang-undang maupun kesiapan implementasinya akibar kurangnya 
sosialisasi serta cerbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SOM) baik di desa maupun tingkat di 
atasnya terutama kecamatan. Padahal kecamatan merupakan alat pemerintah (kabupaten) dalam 
rangka mengoordinasi segala kegiatan di wilayahnya. Permasalahan lain karena kecamacan bukan 
"atasan" desa, maka sulit untuk memberikan perintah meskipun dalam praktiknya desa merasa sangat 

mernbutuhkan bimbingan kecamatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metodologi evaluatif Hasil penelitian menunjukkan masih perlunya peningkatan kapasitas SOM desa 
serta perlunya pendampingan sekaligus bimbingan kecamatan dalam mengelola otonomi desa yang 
disertai adanya dana besar. 

Kata kunci: Desa, Kecamatan, Penyelenggaraan Pemerintahan, Relasi Kecamatan dan Desa 

Abstract 
Act Number 6 Year 2014 has promoted a legal basis for village as people entities. This act not only enacts 
g011emment obligation to allocate and to distribute the village fund, but also serves as a milestone to embody 
the llillage autonomy aspirations. The fund itself will bring a massive impact towards rural development. 
Nevertheless, g011emment still encounter problem regarding the operative regulations which have not been 
developed yet. The g011emment also encounters problem regarding village and sub-district administrative staff 
capabilities and lack of socialization which hampers the fully implementation of the act. The sub-district-<1illage 
relationship becomes the main issues in this study. A sub-district, by hierarchy, serves as the gooemmeru 

(district) representation to coordinate the policy implementation in the villages. Nonetheless, there is no legal 
basis which stipulates that sub-district is the 'superior' of the village; thus, it emerges problems for the sub 
district to implement its authorities. This research is using the qualitative approach with evaluative method. 
The study reveals that g011emment still needs to develop the staff capabilities within the village. In addition, 
sub-district authority still needs to support and to oversee the village staff to implement the autonomy, especially 
in managing the village fund. 

Key Words: Village, Sub-District, Govemmenr Performance, Relation between Sub-Distnct and Village 
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Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Pasca diundangkannya Undang Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang 
Desa) dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda), 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah mengalami 
perubahan seiring dengan semakin kuatnya otonomi 
desa sebagaimana yang tercantum dalam UU tentang 
Desa rersebut, UU tentang Desa menegaskan bahwa 

keberadaan desa diternpatkan sesuai dengan amanat 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) khususnya 
Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B avat (2). Secara 
filosofis, UU tentang Desa membentuk tatanan 
desa sebagai self-gweming cOITll1W11ity dan local 

self-govemmeru. Tatanan itu diharapkan mampu 
mengakomodasi kesatuan masyarakat hukum adat 
yang menjadi fondasi keragaman Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) .1 

Di sisi lain, UU tentang Pemda menyebutkan 
bahwa NKRI dibagi atas daerah provinsi dan daerah 
provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. 
Daerah kabupaten/kota dibagi aras kecamatan dan 
kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. 
Arrinya, keberadaan desa merupakan bagian dari 
kecamatan yang secara hirarkis berjenjang ke atas 
hingga pemerintah (pusat). Selanjutnya secara 
tegas UU tentang Pemda menyatakan bahwa 
yang memiliki otonomi adalah daerah provinsi 
dan daerah kabupaten/kota yang keduanya juga 
memiliki status sebagai wilayah administrasi 
dalam menjalankan urusan umum pemerintahan 
di wilayahnya masing-masing. Dengan kondisi 
demikian, maka rerlihat pola penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah masih bersifat sentralistik 
meskipun asas desentralisasi tetap menjadi 
pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
di daerah. Peran pemerintah masih dominan 
dan belum terlihat pola desentralisasi asimetris 
sebagaimana yang menjadi tuntutan berbagai 
daerah di Indonesia. Sementara itu terdapat 
tingkatan pemerintahan di bawah kabupaten/kota 
yaitu kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi 
terbatas sebagai perangkat pemerintah kabupaten/ 

'Lihat Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, 

kota, tetapi di sisi lain kecamatan yang dipimpin 
seorang camat juga memiliki fungsi membina dan 
mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa clan/ 

atau kelurahan. Artinya, camat memiliki tugas 
pembinaan terhadap desa dan/atau kelurahan 
yang juga memiliki otonomi (khusus bagi desa) 
sebagaimana diatur dalam UU tentang Desa. 
Padahal, baik dalam UU tentang Pemda maupun 
UU tentang Desa tidak diatur bagaimana pola 
relasi terutama terkait mekanisme pembinaan dan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan 
desa dan/atau kelurahan, kecuali dilimpahkan ke 
peraturan pemerintah. 

Dalam kedua undang-undang di atas, baik 
UU tentang Pemda maupun UU tentang Desa, 
tidak ada pengaturan khusus tentang bagaimana 
relasi atau hubungan tata pemerintahan antara 
kecamatan dan desa. Bahkan dalam Pasal 5 UU 
tentang Desa tegas menyebutkan bahwa desa 
berkedudukan di wilayah kabupaten/kota serta 
tidak satupun ditemukan kata "kecamatan" dalam 
UU tentang Desa. Artinya, bahwa secara yuridis 
dan politis tidak ada hubungan hierarkis antara 
kecamatan dan desa, meskipun dalam Pasal 2 
ayat (2) UU tentang Pemda menyatakan bahwa 
daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan 
dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau 
Desa sebagaimana disebutkan di atas, 

Dalam konteks penguatan posisi desa 
sebagai entitas penting dalam kerangka NKRI, 
sebenamya keberadaan desa melalui UU tentang 
Desa merupakan sebuah kemajuan sekaligus 
penegasan pengakuan negara atas eksistensi desa. 
Dalam Pasal 3 UU tentang Desa dijelaskan asas 
asas tentang desa, dimana posisi desa sangat kuat 
dalam kerangka penyelenggaraan otonomi desa 
yang menjadi peluang untuk membangun dan 
mensejahterakan masyarakat desa. Namun di sisi 
lain, posisi desa seperti itu sekaligus memberikan 
ancaman jika salah dalam pengelolaannya baik 
oleh pemerintah maupun oleh perangkat dan/ 
atau masyarakat desa itu sendiri, Dalam kajian 
Muhadam Labolo2, seorang dosen lnstitut Ilmu 
Pemerintahan/Sekolah Tinggi Pemerintahan 

'Muhadam Labolo, Pelwmg dan Ancaman Oconom, Desa 

Pasca UU No. 6 Tahun 1014, dimuardalam hrrp,//muhadamlabolo. 

blogspot.com/2014/04/peluang-dan-ancaman- otonorru-desa 

pasca.html,diakses ranggal ZJ Februari 2015. 
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Dalam Negeri, besamya kewenangan desa 
clan kepala desa baik dalam konteks luasnya 
kewenangan clan isi otonominya, satu sisi 
memberi peluang bagi upaya mendorong tumbuh 
clan berkembangnya otonomi desa, namun di 
sisi lain tidak menutup kemungkinan justru 
menjadi ancaman bagi perkembangan desa itu 
sendiri di masa yang akan datang. Kewenangan 
desa yang luas ditunjang oleh sumber keuangan 
yang menjanjikan menurut Labolo tampak 
seperti pisau belati bermaca dua. Meskipun dalam 
konteks penyelenggaraan pemerintahan sesuai 
UU tentang Pemda, desa dibina clan diawasi oleh 
kecamatan, namun jika merujuk ketentuan dalam 
UU tentang Desa, maka sulit melihat celah bagi 
kecamatan untuk melakukan pembinaan maupun 
pengawasan (kepada Kepala Desa) karena 
pertanggungjawabannya pun baik anggaran 
maupun administrasi pemerintahan lainnya 
langsung ke pemerintah kabupaten (Bupati) 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 7 huruf a 
UU tentang Desa yang selengkapnya berbunyi: 

"Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, 
dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26, Kepala Desa wajib: 
a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa setiap tahun anggaran 
kepada Bupati/W alikota". 

Salah satu permasalahan mendasar dalam 
kaitan relasi antara kecamatan clan desa 
adalah mekanisme pembinaan clan pengawasan 
antara kecamatan clan desa. Menurut Ari 

Dwipayana, yang terjadi saat ini menurut 
undang-undang adalah dimensi dari supra desa 
ke desa yakni melalui rugas clan kewenangan 
camat dalam undang-undang. Kondisi ini tidak 
memperhitungkan adanya fungsi imennediary 

yaitu dari desa ke supra desa. Sebab dengan 
fungsi intermediary ini dapat dilakukan proses 
artikulasi clan agregasi kepentingan desa yang 
hingga saat ini belum jelas berada di mana apakah 
di kecamatan, asosiasi desa, atau melalui Dewan 
Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPR/DPRD) ?3 

3AAGN Ari Dwipayana, Relasi Amara Kecamatan dan 

Desa, Makalah Focus Group Discussion Penelitian Individu, 

dipresenrasikan di PJDI, Jakarta, tanggal 4 Juni 2015. 
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T ulisan ini mendasarkan kepada hasil 
penelitian penulis yang dilaksanakan pada 
tanggal 10 -15 Agustus 2015 di Temanggung, 
Jawa Tengah di Desa Nglondong clan Kecamatan 
Parakan di wilayah Kabupaten T emanggung 
sebagai wilayah padat (lawa) clan memiliki 

karakteristik Desa Jawa serta mewakili wilayah 
rural (jauh dari kota besar), clan tanggal 7 - 11  
September 2015 di Deli Serdang, Sumatera 
Utara di Desa Ujung Serdang clan Kecamatan 
Tanjung Morawa di wilayah Kabupaten Deli 
Serdang, sebagai wilayah luar Jawa clan memiliki 
karaktcristik sebagai marga/huta serta mewakili 
wilayah desa yang sangat dekat dengan kota besar 
atau urban (Medan). 

B. Permasalahan 

Permasalahan utama dalam penelitian ini 
yaitu, bagaimana pola relasi antara Kecamatan 
clan Desa menurut UU tentang Pemda clan UU 
tentang Desa? Berdasarkan pertanyaan utama 
tersebut dapat dielaborasi dalam beberapa 
pertanyaan rurunan, yaitu: 
l. Bagaimana peran pemerintah kabupaten 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 
clan menempatkan kecamatan sebagai 
Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD yang 
berperan penting dalam penyelenggaraan 
otonomi daerah? 

2. Bagaimana peran kecamatan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa? 

3. Bagaimana upaya pemerintahan desa dalam 
menjalankan otonominya serta menjalin 
relasi dengan kecamatan? 

C. Tujuan 

Tulisan ini utamanya ditujukan unruk 
mengetahui pola relasi antara Kecamatan clan 
Desa menurut UU tentang Pemda clan UU 
tentang Desa, dengan mengetahui terlebih 
dahulu: 
1. Bagaimana peran pemerintah kabupaten 

dalam penvelenggaraan pemerintahan desa 
clan menempatkan kecamatan sebagai 
Saruan Kerja Perangkat Daerah SKPD yang 
berperan penting dalam penyelenggaraan 
otonomi daerah? 



2. Bagaimana peran kecamacan dalam 
penyelenggaraan pemerincahan desa? 

3. Bagaimana upaya pemerincahan desa dalam 
menjalankan otonominya serta menjalin 
relasi dengan kecamatan? 

D. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualiratif dengan metodologi evaluatif.5 Data 
diperoleh dari studi kepuscakaan, wawancara, 
Focus Group Discussion (FGD). Data yang 
diperoleh melalui proses wawancara dengan para 
infonnan serta observasi di lapangan selanjutnya 
akan dianalisis guna menarik simpulan clan 
membuat rekomendasi. Kegiatan penelitian 
dilakukan oleh Penulis dilaksanakan pada 
tanggal 10-15 Agustus 2015 di Temanggung, 
J awa Tengah, clan tanggal 7-11 September 2015 

di Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun tempat 
atau lokasi penelitian di 2 (dua) tempat yaitu: 
a. Desa Nglondong dan Kecamatan Parakan di 

wilayah Kabupaten Temanggung, Provinsi 
Jawa Tengah sebagai wilayah padat (jawa) 
dan memiliki karakteristik Desa Jawa serta 
mewakili wilayah rural (jauh dari kota besar); 
dan 

b. Desa Ujung Serdang clan Kecamacan Tanj ung 
Morawa di wilayah Kabupaten Deli Serdang, 
Provinsi Sumatera Utara sebagai wilayah 
luar Jawa dan merniliki karakteristik sebagai 
marga/huta serta mewakili wilayah desa yang 
sangat dekat dengan kota besar atau urban 
(Medan). 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Kosepsional 

Sebelum membahas kerangka pernikiran 
tentang siscem pemerintahan daerah, perlu kita 
cermati definisi kecamatan dan desa menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam Pasal l angka 24 UU tentang Pemda, 

"Jennifer C. Greene, Evaluasi Program Kualiuuif Praktik clan 

Janp, dalam Norman K. Dcruen dan Yvonna S. Llncoln, Handbook 

of Qualitative Research (terjcmahan), Yogyakarta: Pustalc:a Pelajar, 

2009, hal. 699. 

'Michael Quinn Patton. Merode Eualua.si Kualuarif, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hal. 31. 

definisi kecamatan atau yang disebut dengan 
nama lain adalah bagian wilayah dari daerah 
kabupaten/kora yang dipimpin oleh camat. 6 

Sedangkan definisi desa termaktub dalam 
Pasal l angka 43 UU tentang Pemda dan Pasal l 
angka 1 angka 1 UU tentang Desa. Selengkapnya 
berbunyi,7 

"Desa adalah desa clan desa adat atau yang 
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang uncuk 
mengatur clan mengurus Urusan Pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakac, hak asal usul, dan/acau 
hak tradisional yang diakui clan dihormaci dalam 
sistern pemerincahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia." 

Dalam upaya memahami bagaimana sebuah 
sistem pemerintahan di suatu negara bekerja, 
pertama perlu dilihac bentuk negara yang 
bersangkutan. Dalam konteks ini sebagaimana 
ketentuan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang 
menyatakan bahwa Indonesia adalah negara 
kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk 
negara tersebut memberikan implikasi kepada 
sistem pemerintahan itu bekerja terutama sistem 
pemerintahan daerahnya. Sebagai sebuah negara 
kesatuan, Indonesia menerapkan otonomi 
kepada daerah atau desencralisasi yang memillki 
kemiripan dengan konsep negara serikar/federal 
di mana negara bagian memiliki kewenangan 
yang luas dan adanya baras kewenangan dengan 
pemerincah federal. Akan tetapi, jika dicerrnati, 
maka penerapan otonomi daerah di Indonesia 
tetap memiliki perbedaan dengan yang berlaku 
di sebuah Negara federal yang menjadikan 
keduanya tidak sama.8 Gaffar Karim rnelihat 
bahwa hubungan pusat- daerah sebenarnya 
turut menentukan bentuk Negara, karena sangat 

6Pasal l UU No. 23 Tahun 2014 centang Pemerintahan 

Daerah. 
7Pasal l UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemcnntahan 

Daerah dan Pasal I UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
8Alxiul Gaffar Karim, Bangunan Guyah Di atus Foni.lasi 

Bermasolah: Otonomi Daerah di lndoncsia, dalam Abdul Gaffar 

Karim (Ed). Komplek,i,as Persoalan Oumomi Daerah di Indonesia, 

Yogyakarta: Jurusan Ilrnu Pemerintahan Fisipol UGM dan 

Pustaka Pelajar, 2006, hal. 57-70. 
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berkaitan dengan posisi atau letak kekuasaan 
tersebut berada.9 

Secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 
sudah menegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 
daerah-daerah provinsi clan daerah provinsi itu 
dibagi atas kabupaten clan kota yang tiap-tiap 

provinsi, kabupaten, clan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang 
undang. Maknanya adalah seluruh wilayah 
NKRI terbagi habis ke dalam daerah-daerah 
tersebut yang kemudian dipertegas ketentuan 
Pasal 18 ayat (2) bahwa daerah tersebut merniliki 
kewenangan mengatur clan mengurus sendiri 
urusan pemerincahan menurut asas oconomi clan 
tugas pembantuan.'? Selain itu ketentuan di atas 
menunjukkan adanya hirarki pemerintahan yang 
secara lebih rinci diatur dalam sebuah undang 
undang yang mengatur tentang pemerintahan 
daerah yang saat ini tertuang dalam UU No. 23 
Tahun 2014. 

Dalam pandangan pakar otonomi daerah, 
Ateng Syafrudin menyatakan pengertian otonomi 
daerah adalah bahwa: 11 

"Oconomi menganclung arti jumlah atau besamya 
rugas, kewajiban, hak clan wewenang serta 
tanggung jawab urusan-urusan pemerintahan 
yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah otonomi untuk 
menjadi isi rumah tangga Daerah. Otonomi 
daerah terkandung unsur kemampuan untuk 
mewujuclkan apa-apa yang rnenjadi tugas, 
hak clan wewenang serta tanggung jawabnya 
memperhatikan, mengurus clan mengarur rumah 
tangga daerah sendiri, Dalam bagian terdahulu 
telah dikernukakan beberapa cara untuk 
mengukur kemampuan termaksud, Otonomi 
daerah itu juga merupakan bagian dari pembagian 
tugas penyelenggaraan kepentingan umum antara 
pemerintah pusat clan pemerintah daerah, Dilihat 
dari segi ini unsur kemampuan harus ada pada 
pihak yang membagi clan yang menerima bagian 
tugas, artinya kemampuan jajaran pemerintah 

'Ibid. 

'°Lihac Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. 
11 Ateng Syafrudin, Ti!i.k Ber at Oton.ami Daer ah Pada Daer ah 

Tingkat II Dan Perkembangann,a, Bandung: Mandar Maju, 1991, 

ha!. 40. 
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pusat juga harus turut diperhitungkan karena 
akan mempengaruhi pelaksanaannva." 

Dengan pengertian otonomi di atas dapat 

tergambar bahwa terdapat tugas, kewajiban, hak, 
wewenang, clan tanggungjawab yang melekat 

pada daerah atau pihak yang diberi otonomi, Jika 
disederhanakan otonomi daerah bisa diartikan 
sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada 
daerah oconom untuk mengatur clan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan clan kepencingan 
masyarakat setempat menurut aspirasi 
masyarakat untuk meningkatkan daya guna clan 
juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan 
dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat 
clan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan." 

Dalam penyelenggaraan sis tern pemerintahan 
daerah di Indonesia terdapat asas yang tertuang 
dalam UU tentang Pemda yaitu asas desentralisasi, 
dekonsentrasi, clan tugas pembantuan. u Secara 

spesifik, selain karakteristik Negara kesatuan 
yang terpusat pada pemerincah pusat atau 
the origin of power berada pada pemerintah 
pusat, maka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah menitikberatkan pada pelaksanaan asas 
desentralisasi yang menunjukkan karakteristik 
yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan 
kepada pemerintah daerah. Sistem desentralisasi 
pemerincahan tidak pemah surut dalam teori 
maupun praktik pemerintahan daerah dari waktu 
ke waktu. Desentralisasi menjadi salah satu isu 
besar yakni to choose between a dispension of power 
and unification of power. Dispension of power adalah 
sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan dari 
John Locke. 14 

Dalam kaitan dengan fokus penelitian ini, 
maka perlu kita melihat hirarki pemerintahan 

"[una Dinasthi, Sistem Pemerintahan Daerah - Otonomi 

Daerah, dimuat dalam http://demokrasiindonesia.blogspot. 

com/20 14/ 10/siste m-peme ri n tahan-daerah-otonomi. h tm I, 

diakses tanggal 5 Maret 2015. 

"Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. 

"[una Dinasthi, Sistem Pemerintahan Daeru.11 - Oranomi 

Daerah, dimuat dalarn http://demokrasiindoncs1a.blogspot. 

com/2014/ l 0/sistem-peme rintahan-daerah-otonomt. html, 

diakses tanggal 5 Maret 2015. 



DPRRI 

DPRD Provinsi 

tetap dianggap sebagai tingkatan pemerintahan 
meskipun ia tidak seperti tingkatan pemerintahan 
lainnya yaitu memiliki otonomi serta adanya 
mitra berupa lembaga perwakilan sesuai tingkatan 
serta pemilihan pemimpinnya dilakukan melalui 
mekanisme pemilihan. Keberadaan kecamatan 
dan desa merupakan sebuah entitas tingkatan 
pemerintahan yang memiliki peran dan 
fungsi rnasing-masing. Namun dalam regulasi 
setingkat undang-undang tidak diatur secara 
rinci bagaimana pola relasi antar tingkatan 
pemerintahan tersebut (kecamatan dan desa) 
karena keduanya bertanggungjawab kepada 
tingkatan pemerintahan di atasnya yaitu 
kabupaten. 

Pasal 209 ayat (2) UU tentang Pemda 16 

menyebutkan bahwa Kecamatan merupakan 
salah satu Perangkat Daerah Kabupaten. Artinya, 
posisi kecamatan sejajar dengan perangkat daerah 
kabupaten lainnya seperti sekretariat daerah, 
sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. 
Dengan penegasan tersebut, maka hubungan 
hirarki antara kecamatan dan desa menjadi 
serupa dengan hubungan antara perangkat 
daerah kabupaten lainnya dalam konteks lebih 
sebagai fungsi adrninistratif belaka. 11 

Secara umum, kecamatan disebut sebagai 
pembagian wilayah administratif di Indonesia di 
bawah kabupaten/kota dan kecamatan terdiri atas 
desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan 
dipimpin oleh seorang camat yang merupakan 
aparat pemerintah daerah kebupaten yang 
diangkat bupati/walikota berdasarkan persyaratan 
tertentu. Sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
kecamatan, camat sebagai perangkat daerah 
mempunyai kekhususan dibandingkan dengan 
perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung 
pelaksanaan asas desentralisasi. 18 Artinya, 
meskipun kedudukannya sama seperti perangkat 
daerah kabupaten lainnya, tetapi kecarnatan 

__ ., Pemerincah Nasional 
! 

--• Pemerintah Provinsi 

i DPRD Kab/Koca +--• Pemerincah Kab/Kota 
! 

�-------Mu,yurakar 

di Indonesia hingga level terendah. Menurut 
Purwo Santoso15, desa merupakan sebuah unit 
pemerintahan level terendah dalam kerangka 
tata pemerintahan modem di Indonesia. 
Kehadiran unit pemerintahan desa menjadi 
sebuah keniscayaan dan tidak bisa ditolak, 
yang kemudian menjadi persoalan adalah 
bagaimana birokrasi pemerintahan yang bekerja 
dan menjalankan fungsinya. Secara khusus 
Purwo Santoso menyatakan perlu dilihat rantai 
pembuatan kebijakan yang berlapis-lapis dalam 
jajaran birokrasi pemerintahan. Purwo Santoso 
menggambarkan sebagai berikut: 

Grafik 1 

Lingkup Pengaturan Pemerintahan dalam Lapis-Lapis 
Pemerintahan di Indonesia 

Melihat grafik di atas tergambar jelas 
bahwa hierarki pemerintahan di Indonesia yang 
merupakan negara kesatuan yang berbentuk 
republik memiliki jenjang atau tingkatan 
pemerintahan dari yang paling tinggi (pemerintah 
nasional) hingga tingkatan pemerintahan yang 
paling rendah (pemerintah desa). Persis di atas 
pemerintah desa terdapat kecamatan yang 

Pemllu Kecamatan 

l Lernbaga Perwaktlan Deon -Pemonnth Desa Parpol t 
Pemilihan tk Deso 

"Purwo Sancoso, Menuju Tata Pemerintahan dan 

Pembangunan De.la Da/am S�rem Pemerintahan Daerah: T aruangan 
Bagi DPRD. dalam Abdul Gaffar Karim (Ed), Kompkksiw.s 
Persoolan Ownomi Daerah di Indonesia, Yogyalmta: Jurusan llmu 
Pemerintahan foipol UGM clan Pustaka Pelajar, 2006, hal. 246- 

247. 

16UU No. 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Dacrah. 
"Secara lenglc.ap lihat Ketentuan Pasa.l 221 hingga Pasal 

228 UU No. 23 Tahun Z014 tentang Pemerintahan Daerah yang 
rnengatur tentang Kecamatan. 

"Lihat Peraruran Pemerincah No. 19 T ahun 2008 ten tang 

Kecamatan. 
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yang dipimpin camat juga memiliki beban lebih 
yakni mendukung pelaksanaan asas desentralisasi 
di kabupaten tersebut, sehingga seorang camat 
dinilai sebagai kepala pemerintahan di levelnya. 
Camat secara filosofis pemerintahan dipandang 
masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan 
khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/ 
walikota di wilayah kerjanya. 19 

ID. Pembahasan 

1. Desa, Kecamatan, serta Relasi Kecamatan 
dan Desa 

a. Desa 

Lahimya UU tentang Desa sejatinya 
memberikan harapan dan pengakuan terhadap 
keberadaan otonomi desa. Akan tetapi, berbagai 
ketentuan yang memberikan penguatan desa 
sebagai self governing community dan local self 
government belum diimbangi kemampuan aparat 
desa dalam mengelolanya. Hal itu rnenjadi 
tantangan dan hambatan tersendiri yang perlu 
diatasi dalam upaya membentuk tatanan desa 
yang diharapkan mampu mengakomodasi 
kesatuan hukum adat, Kondisi tersebut diakui 
dan disadari oleh Kepala Desa Nglondong, 
Parakan, Temanggung, Abdul Karim bahwa 
permasalahan utama desa dalam mengelola 
pemerintahan dan masyarakat adalah kualitas 
SDM selain kuantitasnya juga sangat terbatas." 

Salah satu kekhawatiran Abdul Karim 
terhadap kualitas SDM desa dalam ha! adanya 
alokasi dana desa yang meskipun sangat 
dibutuhkan dan penting, namun jika tidak ada 
supervisi dan a rah an j us tru akan menjadi bu me rang 
bagi desa itu sendiri. Meskipun UU tentang Desa 
memberikan ruang yang besar melalui dana desa 
untuk mengelola otonominya, namun tetap saja 
diperlukan supervisi yang dilakukan kecamatan 
sebagai organisasi pemerintahan di atasnya. 21 

Hal serupa dirasakan oleh Kepala Desa Ujung 
Serdang, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Samson S. 
Kembaren bahwa pihaknya menunggu arahan pusat 

"Lthar Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 19 
Tahun 2008 tentang Kecamatan. 

20Wawancara dengan Kepala Desa Nglondong, Parakan, 

Temanggung, Abdul Karim, tanggal 13 Agustus 2015 di Kantor 
Desa Nglondong. 

"Ibid. 
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meskipun selalu berkoordinasi dengan kecamatan.22 

Sekretaris Desa Ujung Serdang, T anjung Morawa, Deli 

Serdang, Mulvono menyatakan bahwa Pemerintah 
Desa Uiung Serdang selalu melakukan musyawarah 
dengan melibatkan para tokoh masyarakat, para 
kepala dusun, dan lain-lain untuk menentukan 
skala prioritas pembangunan terutama yang berasal 

dari alokasi dana desa. 23 Dalam praktiknya memang 
sulit untuk bisa terlaksana dengan baik seperti 
dinyatakan Mulyono bahwa justru biaya yang besar 

untuk membayar tenaga, padahal sehacusnya untuk 
membeli bahan bangunan (iika untuk mernbangun 
infrastruktur), namun hal itu tidak dapat diterapkan 
sepenuhnya. Apalagi di Kabupaten Deli Serdang 
belum terbit Peraturan Bupati terkait penyaluran 
dana desa sehingga persoalannya menjadi semakin 
pelik. Hingga saat ini (September 2015) alokasi 
dana desa belum turun dan menucut pengakuan 
Kepala Desa serta sekretaris Desa Ujung Serdang, 
operasional desa bersumber dari urunan aparat 
desa. 24 Kondisi terse but diakui Sekretaris Daerah 
Kabupaten Deli Serdang, Asrin Nairn bahwa belum 
terbit peraturan daerah dan peraturan bupati yang 

terkait alokasi dana desa. Hal itu karena belum ada 

kejelasan terkait teknisnya. Pihaknya menunggu 
arahan pusat agar tidak terjebak pada pelanggaran 
pidana dalam pengelolaan dana desa. 25 

Ke depan, aparat desa terutama kepala desa 
mengharapkan adanya peningkatan kualitas 
sumber daya manusia melalui berbagai cara 
baik sejak rekrutmen maupun melalui program 
peningkatan kapasitas aparat desa. Kesemua 
proses tersebut harus lebih transparan dan 
memadai sesuai kebutuhan desa. 26 

22Wawancara dengan Kepala Desa Ujung Serdang, Tanjung 

Morawa, Deli Serdang, Samson S. Kembaren, tanggal 9 September 

2015 di Kantor Desa Ujung Serdang. 
21Wawancara dengan Sekretans Desa Ujung Serdang, 

Tanjung Morawa, Deli Serdang, Mulyono, tanggal 9 September 

2015 di Kantor Desa Ujung Serdang. 

HWawancara dengan Kepala Desa Ujung Serdang, Samson S. 

Kembaren dan Sekreraris Desa Ujung Serdang, Tanjung Morawa, 

Deli Serdang, Mulyono, tanggal 9 September 2015 di Kantor Desa 
Ujung Serdang. 

25Wawancara dengan Sekrerans Duerah Kabupaten Deli 
Serdang, Asnn Nairn, tangga\ 8 September 2015, di Kantor Bupati 
Deli Serdang. 

"wawancara <lcngan Kepala Dcsa Nglondong, Parakan, 

Abdul Karim, Temanggung, tanggal 13 Agustus 2015 di Kantor 
Desa Nglondong. 



Sistem Pemerintahan Desa dalam UU Desa 

Perwakilan Bagian 
Wilayah desa yang 
dipilih secara Demokratis 

RKP-0- 

Strategis 

Kip. Dcngan 

kep,entlng:m khusw 

Peraruran 

Xlnerja Pe 

• Kerja Sama 

Pera111:kst Cesa 

(Pcl;,yanan! 

Panicia (ad-hok) 

Prinsip dasar Pemerintahan Desa 
a.«!. and Balance, anrara Kepala Desa 

dcngan Badan Permusyaratan desa 

Demokrasi perwalcilan + 
pennwyawaracan 

Proses demokrasi partisipatoris rncb.lul 

Musdes 

&gian WUayah Desa 

Menurut Hatta Ridho, staf pengajar FISIP 
Universitas Sumatera Utara, telah terjadi 
lompatan terhadap pengaturan tentang desa. UU 
temang Desa sebelumnya adalah UU No. 5 Tahun 
1979 yang sejatinya tidak terimplementasikan 
dengan sempuma, sehingga persoalan otonomi 
desa selalu menjadi permasalahan otonomi 
daerah di Indonesia. Selanjutnya lahir UU No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa yang hingga saat ini 
pun (September 2015) belum terbit peraturan 
pelaksananya terutama peraturan pemerintah." 
Kondisi tersebut salah satunya disebabkan 
pemerintah tidak memperhatikan fakta 
adanya kondisi asimetris di Indonesia seperti 
di Aceh. Desa di Sumatera U tara kondisinya 
memprihatinkan karena minim supervisi dari 
pemerintah di atasnya, sehingga eksistensi desa 
sangat mengkhawatirkan. 28 

"Pandensen disampaikan Hatta Ridho dalam forum Focus 

Group Ducu.ssion (FGD) di Kampus Universitas Sumatera Utara, 
Medan, tanggal 10 September 2015. 

"Ibid. 

Menurut Teguh Yuwono, desa harus 
dilindungi keberadaannya terhadap beberapa 
ha! yaitu kekhasan kebudayaan desa, kekhasan 
sosial kemasyarakatan desa, dan kekhasan nilai 
nilai yang tumbuh dan berkembang di desa 
dalam suasana pedesaan yang khas.29 Dengan 
memahami berbagai kekhasan desa tersebut, 
maka sudah seharusnya pusat melalui pernerintah 
daerah memberikan "bantuan" yang benar 
benar dibutuhkan desa dan masyarakatnya yang 
menurut Kepala Desa Nglondong, Temanggung, 
Abdul Karim bahwa diperlukan pengakuan 
atas hadir dan tumbuhnya kearifan lokal dalam 
mengelola desa. 30 

Kearifan lokal tiap daerah dan/atau desa 
berbeda. Seperti di J awa ada tanah bengkok yang 

"Pandangan disampailc.an T eguh Yuwono dalam forum 

Focus Group Discussion (FOO) di Kampus Universitas Oiponegoro, 
Semarang, tanggal 12 Agustus 2015. 

�awancara dengan Kepala Desa Nglondong, Parakan, 

Temanggung, Abdul Karim, tanggal 13 Agustus 2015 di Kantor 
Desa Nglondong. 
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merupakan tanah yang diberikan kepada aparat 
desa yang sedang menjabat untuk dikelola, 
namun saat ini justru tanah bengkok seringkali 
menjadi sumber konflik karena keberadaannya 
diatur oleh sebuah peraturan formal (seperti 
Peraturan Bupati). Cukup kearitan lokal yang 
mengaturnya karena kondisi tiap desa berbeda.31 

Oleh karena itu, desa harus didampingi 
dalam mengelola pemerintahannya agar hadir 
manajemen pemerintahan yang baik dengan 
tetap menghargai kearifan lokal di desa.32 

Secara umum, sistem pemerintahan desa 
menurut UU tentang Desa sudah memberikan 
prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan desa 
seperti adanya mekanisme checks and balances 

antara Kepala Desa clan Badan Permusyawaratan 
Desa, berlangsungnya demokrasi perwakilan plus 
permusyawaratan secara seiring, serta adanya 
demokrasi partisipatoris melalui pelaksanaan 
musyawarah desa. Hal itu diakui oleh Musthafa 
Walid Sembiring bahwa UU tentang Desa sudah 
memberikan kondisi yang lebih baik bahwa 
otonomi desa tidak lagi menjadi sisanya otonomi 
daerah. Musthafa Walid Sembiring membuat 
skema sistem pemerintahan desa saat ini.33 

Dari skema di atas terlihat bahwa 
sesungguhnya sistem pemerintahan desa ditata 
secara lebih demokratis. Kearifan lokal tergambar 
dalam proses musyawarah desa guna memutuskan 
berbagai hal penting seperti anggaran pendapatan 
dan belanja desa, rencana pembangunan desa, 
pengelolaan aset desa, clan lain-lain. Melalui 
skema sistem pemerintahan desa tersebut 
diharapkan pengelolaan pemerintahan desa dapat 
lebih baik. Namun demikian hal paling penting 
adalah peningkatan kapasitas aparat desa. Peran 
pemerintah di atasnya baik kecamatan maupun 
pemerintah kabupaten hingga pusat harus terlibat 
aktif dalam proses ini. 

31Wawancara dengan Camat Kranggan, Temanggung, Agus 
Sujarwo, tanggal 13 Agustus 2015 di Kantor Pemerintah Daerah 
Kabuparen Temanggung. 

nw awancara dengan Ca mat Parak:an, T emanggung, Eko 
Budi Hartono, tanggal 13 Agustus 2015, di Kantor Kccamatan 
Parakan, T emanggung. 

"Pandangan clan Paparan Musthafa Walid Sembiring dalam 
forum Focus Group Discussion (FGD), di Kampus Universitas 
Sumatera Utara, Medan, tanggal IO September 2015. 
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b. Kecamatan 

Keberadaan kecamatan dalam UU rcntang 
Pemda dan UU tentang Desa memang terlihat 
kurang sinkron sebagaimana tergambar dalam latar 
belakang. Meskipun keberadaan desa merupakan 
bagian dari kecamatan sebagaimana diatur dalam 
UU tentang Pemda, namun posisi desa menjadi 
terkesan lebih kuat dengan hadirnya UU tentang 
Desa yang menempatkan desa sebagai satu 
entitas tersendiri dan memiliki otonomi. Satu sisi 
kecamatan memiliki peran pen ting dalam konteks 
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana 
diatur dalam UU tentang Pemda bahwa tugas clan 
kewenangan camat salah satunya adalah membina 
clan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa 
dan/atau kelurahan. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para 
camat belum merasakan adanya perhatian cukup 
terhadap keberadaan kecamatan dan camat itu 
sendiri. Disarnpaikan Camat Parakan, Eko Budi 
Hartono bahwa camat kurang diperhatikan 
oleh pusat. Padahal peran camat sangat besar 
dalam konteks pemberdayaan desa khususnya 
di Kabupaten Temanggung. Selain berperan 
memimpin di wilayahnya, camat juga berperan 
memberikan supervisi terhadap desa termasuk 
menjadi "orang tua" bagi masyarakatnya. 34 

Hal serupa disampaikan Camat Kranggan, 
Temanggung, Camat Lubuk Pakam, Deli 
Serdang, dan Camat Tanjung Morawa, Deli 
Serdang serta Kepala Bagian Pemerintahan 
Umum Kabupaten Temanggung secara terpisah. 
Secara umum para camat terse but menyampaikan 
bahwa ketika peran clan otonomi desa diperkuat, 
maka hat yang sama diberikan kepada kecamacan 
(peran sebagai penyelenggara pemerintahan di 
bawah kabupaten/kota) meskipun canpa otonomi 
sebagaimana halnya desa.35 Peran paling utama 

-11Wawancara dengan Camat Parakan, Temanggung, Eko 
Budi Hartono, tanggal 13 Agustus 2015, di Kantor Kecamaran 
Parakan, T emanggung. 

"Ranglcuman wawancara dengan Carnat Kranggan, T emanggung, 
Agus Sujarwo, tanggal 13 Agusrus 2015 di Kantor Bupan T ernanggung, 
wawancara dengan Carnat l.ubuk Pakam, Batara Harahap, tanggal 8 
Seprember 2015 di Kantor Bupari Dell Serdang, wawancara dcngan 

CarnatTanjungMorawa, TunurTumanggor, tanggal 8 September 2015, 
di kantor Kecamatan Tanjung Morawa, clan wawancara dengan Kepala 
llagian Pemerimahan Um urn Kabupaten T emanggung, Supangkat, 

tanggal 13 Agusrus 2015, dikanror Bupari Temanggung. 



yang perlu diperkuat adalah peran pemberdayaan 
masyarakat. Faktanya baik di Temanggung 
maupun di Deli Serdang para camat merasakan 
tingginya peran yang harus dijalankan tetapi 
dengan kewenangan yang terbatas. Hampir 
semua urusan yang terjadi di kecamatan, camat 
ikut diltbatkan baik urusan pemerintahan 
maupun urusan sosial kemasyarakatan. Seperti 
yang dialami Camat Tanjung Morawa, Timur 
T umanggor yang selalu sibuk untuk segala acara 
yang diadakan di wilayah Kecamatan Tanjung 
Morawa seperti acara penyambutan Kapolda 
Sumarera Utara yang baru, kegiatan takziyah 
ketika salah satu rokoh masyarakat meninggal, 
kegiatan menghadiri kenduren, kegiaran olah 
raga, dan urusan yang terkait dengan supervisi 
desa." 

Dengan kondisi demikian, seperti halnya desa, 
kantor kecamatan dan camatnya harus bekerja 
24 jam karena harus selalu siap clan siaga jika 
ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan 
termasuk perintah dari pemerintah kabupaten, 
Persoalannya menurut Batara Harahap, Camat 
Lubuk Pakam, Deli Serdang, kondisi ini tidak 
ada yang memerdulikan. Padahal tiap desa 
memiliki karakteristik masing-masing, sehingga 
camat harus mampu melakukan pembinaan clan 
pengawasan sesuai situasi clan kondisi tiap desa." 
Jika kecamatan dikurangi peran clan fungsinya 
padahal rentang kendali cukup jauh dari ibukota 
kabupaten ke desa-desa, maka akan semakin sulit 
upaya meningkatkan kapasitas desa meskipun 
saat ini sudah berkembang teknologi informasi.38 

Di 2 (dua) kabupaten yang menjadi lokasi 
penelitian yaitu Kabupaten Temanggung clan 
Kabupaten Deli Serdang, terdapat Peraruran 
Bupati yang memberikan sebagian kewenangan 
Bupati kepada Camat. Hal itu juga merupakan 
penegasan bahwa kecamatan melaksanakan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

16Pengamacan langsung peneliti di lapangan lc.etilca diterima 

Camat Tanjung Morawa di kantornya tanggal 8 September 2015 
di mana Camat Timur T umanggor ecrus mcnerima panggilan 

masuk dari bcrbagai pihak terkait berbagai kegiatan yang ada di 

wilayahnya. 

nwawancara dengan Camat Lubuk Pakarn, Deli Serdang, 

Batara Harahap, tanggal 8 September 2015, di kantor Bupati Deli 

Serdang. 

�Ibid. 

daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan 
oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota 
yang ada di kecamatan. Seperti dituturkan Camar 
Parakan, T emanggung, Eko Budi Hartono, 

terdapat pendelegasian Bupati kepada camat 
seperti terkait perizinan clan non perizinan. Hal 
nyata yang harus dilakukan camat adalah izin 
keramaian yang mungkin tidak bisa ditangani 

Bupati yang seringkali menimbulkan gesekan 
atau konflik horizontal antar masyarakat.39 

Dalam pandangan akademisi, peran kecamatan 
saat ini hanya melaksanakan pembinaan terhadap 
desa. Pertanyaannva, pembinaan seperti apa clan 

bagaimana! Diperlukan adanya kewenangan delegatif 
dari bupati clan tidak hanya atributif agar camat bisa 
melakukan pembinaan terhadap desa meskipun 
bukan berarti intervensi.f Sebagai catatan kritis atas 
kondisi saat ini adalah pembinaan clan pengawasan 
kecamatan terhadap desa masih berlangsung dalam 
dimensi supra desa ke desa, padahal seharusnya harus 
dalam dirnensi intermediary dari desa ke supra desa." 

Dengankondisidiatas, maka peran kecamatan 
tentu harus diperkuar dan bahkan tidak relevan 
pemikiran kecamatan dihapus sebagaimana 
halnya kawedanan masa lalu. Meskipun hanya 
sebagai salah satu perangkat daerah kabuparen/ 
kota, kecamatan sangat penting keberadaannya 
clan berfungsi sebagai backup kabupaten karena 
desa sangat mebutuhkan supervisi untuk 
melaksanakan tugas clan fungsi pemerintahan 
desa clan sebagai "jernbatan" antara desa clan 
kabupaten." Secara umum peran camat adalah." 
1. Camat melakukan tugas Pembinaan clan 

Pengawasan Desa (Pasal 154 PP No. 43 
tahun 2014 tentang pelaksanaan Desa) 

*Wawancara dcng:an Camar Parakan, Temanggung, Eko 

Budt Hartono, tanggal 13 Agustus 2015, di Kantor Kecamatan 

Parakan, Temanggung. 
40Pandangan disampaikan Hatta Ridho dalam forum Focus 

Group Discus.sion (FGD) di Kampus Universitas Sumarera Utara, 

Medan, tanggal IO September 2015. 

"Pandangan disampaikan Ari Dwtpayana dalam forum 

Focus Group Discussion (FOO) di Ruang Rapat Pusat Pengkajian 

Pengolahan Data dan lnformasi, Jakarca, tanggal 4 Juni 2015. 

"Pandangan disampaik.an Tcguh Yuwono dalam forum 

Focus Group Discussion (FGD) di Kampus Universicas Diponegoro, 

Semarang, tanggal 12 Agustus 2015. 
0Dtkutip oleh Muschafa Walid Scmbiring dalam paparannya 

pada forum Focus Group Discussion (FGD) di Kampus Universrtas 

Sumatera Urara, Medan, tanggal 10 September 2015. 
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Kondisi desa saat ini dirasakan masih belum 
sepenuhnya mampu menjalankan otonominya 
sendiri tanpa bantuan kecamatan. Apalagi 
perbedaan kualitas sumber daya manusianya 
seperti antara des a J awa clan Luar J awa serta 
antara Desa Urban clan Desa Rural. Oleh 
karena itu, menurut Camat Lubuk Pakam, 
Batara Harahap perlunya membangun sistem 
yang baik (pendekatan sistem) clan tidak hanya 
tergantung pada sosok orang per orang. 46 Hal 
sama disampaikan Camat Parakan, T emanggung, 
Eko Budi Hartono, bahwa kecamatan memang 
harus mendampingi desa karena pemahaman 
desa clan aparatnya tidak seragam terutama 
terkait program pembangunan yang memerlukan 
anggaran. Artinya relasi desa clan kecamatan 
menjadi sangat kuat karena di lapangan, desa 
sangat membutuhkannya. Di Kecamatan 
Parakan terdapat 14 desa clan 2 kelurahan yang 
kesemuanya meminta bantuan kecamatan dalam 
berbagai hal dengan kapasitas aparat desa yang 
beragam.47 

Wujud kongkrit relasi desa clan kecamatan 
secara normatif adalah kecamatan membina 
clan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan 
desa serta dalam konteks desa menyampaikan 
laporan ke bupati dilakukan melalui camat.t" 
Dengan dernikian, betapa sangat tergantungnya 
desa kepada kecamatan karena camat memiliki 
wewenang mengawasi serta pelaporan harus 
melalui camat sebelum sampai ke bupati. 
Secara skema dapat disampaikan perbandingan 
kecamatan clan desa dalam beberapa ha!: 

Perbandlngan Kecamatan clan Desa" 
No. Item Kccamatan Desa 

l. Kedudubn Perangkat Daerah Pemenntahan 

Kah/Kata Desa Otonom 

i. Wewenang Mengoordinasikan Mengacur dan 

Kegratan Desa mengurus urusan 

pemermtahan, 

kecenrlnean 

"Wawancara dengan Camat Lubuk Pakam, Deli Serdang, Batara 

Harahap, ranggal 8 September 2015, di kantor Bupati Deh Serdang. 
47Wawancara dengan Carnat Parakan, Temanggung, Eko 

Budi Hartono, tanggal 13 Agustus 2015, di Kantor Kecamaran 

Parakan, Ternanggung. 

"Pandangan drsampaikan Hasyim Asvan dalam forum Focus 

Group Discussion (FGD) di Kampus Universuas Diponegoro, 

Semarang, tanggal 12 Agustus 2015. 

"Ibid. 

+1Wawancara dengan Kepala Desa Nglondong, Parakan, 

Temanggung, Abdul Karim, tanggal 13 Agustus 2015 di Kantor 
Desa Nglondong. 

"Ibid. 
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2. Peran Camar dalam penyelenggaraan Desa 
antara lain: 
• Memfasilitasi Penyusunan Perdes clan 

Perkades 
• Memfasilitasi Administrasi Desa 
• Memfasilitasi Sinkronisasi Pembangunan 

Kawasan 
• Memfasilitasi Batas Desa 
• Memfasilitasi Kerjasama antar Desa 
• Memfasilitasi Ketenteraman clan Ketertiban 

Umum 

c. Relasi Kecamatan clan Desa 

Sebagaimana tergambar dalam dua temuan 
lapangan di atas baik di desa maupun di kecamatan 
bahwa terdapat relasi yang sangat kuat antara 
desa clan kecamatan yang saling membutuhkan 
terutama desa terhadap kecamatan. Meskipun 
kehadiran UU tentang Desa memberikan ruang 
otonomi yang lebih luas kepada desa, namun 
praktiknya tetap membutuhkan peran kecamatan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Seperti yang disampaikan Ari Dwipayana 
bahwa relasi desa clan kecamatan tidak sekadar 
relasi supra desa ke desa tetapi juga dari desa 
ke supra desa. Hal itulah yang diharapkan oleh 
kepala desa baik di Temanggung maupun di 
Deli Serdang. Menurut Kepala Desa Nglondong, 
Temanggung, Abdul Karim, keberadaan camat 
clan kecamatan masih dominan dalam konteks 
pengelolaan penyelenggaraan desa. Hal itu terlihat 
dalam ha! memberikan fasilitasi pembentukan 
APB Desa, penyusunan laporan desa yang 
akan disampaikan kepada Bupati, memberikan 
supervisi sejak perencanaan melalui musyawarah 
perencanaan pembangunan (musrenbang) desa, 
clan Iain-lain." Selain itu kecamatan juga yang 
memberikan rekomendasi tentang program apa 
saja yang dapat diajukan kepada pemerintah 
kabupaten. Selanjutnya camat yang akan 
memperjuangkan di tingkat kabupaten melalui 
skala prioritas clan sesuai dengan anggaran yang 
tersedia. Tetapi secara prinsip program desa tetap 
diterima. 45 
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No. Item Kccamatan Dcsa 

ma.syarakat 

setempat 

berdasarlcan 

prakar,a 

masyarakat, hak 

asal usul dan/atau 

hale ttadisional 
yang diakui 

dan dihormaci 
dalam siscem 

pemcrintahan 

Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

3. Pengl5ian Jabatan Camat adalah PNS Kepala Dcsa dlprllh 
yang diangkat oleh langsung oleh 
Bupati/Walik.oca masyarakat mclalui 

Pilkades 

4. Pcrtanggungjawaban Ca mat Kepala dcsa 
berranggungjawab bertanggungjawab 

kcpada Bupat;/ kepada rakyatJ 
Walikota sebagai masyarakat sebagai 

pemberi mandat clan pemberi mandat 

pembert wewenane 

Secara umum, saat ini pola hubungan desa 
dan kecamatan pasca UU tentang Desa menggeser 
peran kecamatan hanya bersifat sebagai fasilitator 
bagi desa dalam melaksanakan urusan otonomi 
desa. 5° Akan tetapi, meskipun hanya sebagai 
fasilitator bagi desa, kecamatan memiliki 
posisi yang strategis dengan mengingat bahwa 
kecamatan melalui camat menerima pelimpahan 
sebagian wewenang daerah otonom kabupaten 
untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap desa. Oleh karena itu, perlu diuraikan 
bagaimana model pengawasan dan pembinaan 
kecamatan terhadap desa. Dalam pandangan Ari 
Dwipayana, pengawasan kecamatan dibangun 
dalam kerangka untuk memberdayakan desa. 
Ruang kewenangan (power) dan keuangan 
(money) yang lebih besar yang dirniliki desa, 
justru membutuhkan lebih banyak pengawasan. 
Kewenangan (desa) yang semakin besar potensial 
disalahgunakan. Dana desa bisa jadi "berkah" 

tapi juga bisa jadi "bencana"." 
Perlunya pembinaan dan pengawasan 

kecamatan terhadap desa dirasakan oleh desa 
di wilayah Kabupaten Temanggung. Menurut 

"Pandangan disampaikan Musthafa Walid Sembiring dalam 
paparannya pada forum Focus GToup Ducussion (FGD) di Kampus 
Universitas Sumatera Utara, Medan, tanggal 10 September 2015. 

"Pandangan disampaikan Ari Dwipayana dalam forum 

Focus Group Oiscusswn (FGD) di Ruang Rapat Pusat Pengkajian 

Pengolahan Data dan lnformasi, Jakarta, tanggal 4 )uni 2015. 

Kepala Bagian Pemerintahan Umum Pemerintah 
Kabupaten Temanggung, Supangkat, desa sering 
mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan 
pemerintahan desa seperti menyusun peraturan 
desa, merencanakan prioritas pembangunan, 
menyusun anggaran pendapatan dan belanja 
desa, dan penyusunan laporan untuk diserahkan 
kepada pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, 
kecamatan memfasilitasinya agar pemerintahan 
di desa berjalan dan masyarakat tidak dirugikan.52 

Hal itu diakui oleh Kepala Desa Nglondong, 
T emanggung, Abdul Karim, bahwa desa tetap 
mernbutuhkan kecamatan apalagi rentang 
kendali dari desa ke kabupaten jauh. Yang paling 
penting fasilitasi kecamatan terhadap desa tidak 
ditujukan untuk intervensi terhadap otonomi 
desa." Begitu juga di Kabupaten Deli Serdang 
sebagaimana diakui oleh Kepala Desa Ujung 
Serdang dan Sekretarisnya bahwa pihaknya 
selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan 
Kecamatan Tanjung Morawa terkait berbagai hal 
terutama penyusunan anggaran pendaparan dan 
belanja desa dan lain-latn." 

2. Penguatan Desa dan Peran Kecamatan 

Penguatan desa yang diatur dalam UU 
tentang Desa memberikan 2 (dua) hal sekaligus 
yaitu harapan dan kekhawatiran. Harapan yang 
muncul adalah hadimya otonomi desa yang 
lebih nyata sebagaimana cita-cita Pasal 18 ayat 
(7) dan Pasal 188 ayat (2) UUD NRI Tahun 
1945 yang secara filosofis ingin membentuk 
tatanan desa sebagai self-g011eming community dan 
local self-government. Sedangkan kekhawatiran 
yang muncul lebih kepada kekhawatiran salah 
mengelola yang pada akhimya justru akan 
menjadi bumerang a tau pisau belati bermata dua. 
Di satu sisi desa akan lebih berdaya (plus adanya 
alokasi dana desa), di sisi lain akibat belum 

�zwawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Umum, 

Pemerintah Kabupaten Temanggung, Supangkat, tanggal 13 

Agusrus 2015 di Kantor Bupati Temanggung. 

uwawancara dengan Kepala Desa Nglondong, Parakan, 

Temanggung, Abdul Karim, tanggal 13 Agustus 2015 di Kantor 

Desa Nglondong. 
HWawancara dengan Kepala Desa Ujung Serdang, Deli 

Serdang, Samson S. Kcmbaren dan Sekrecans Dcsa Ujung 

Serdang, Deli Serdang, Mulyono, tanggal 8 Seprembcr 2015, di 

kantor Desa Ujung Serdang. 
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sepenuhnya baik kualitas sumber daya manusia 
aparat desa akan mengakibatkan mis manajemen 
dan pada akhimya terjadinya pelanggaran dan 
tindak pidana. 

Meskipun berat, harapan untuk lebih 
memberdayakan desa sangatlah besar. Melalui 
otonomi, maka desa bisa mengelola rumah 
tangganya sendiri. Yang patut dicermati adalah 
otonomi harus diimbangi dengan kemampuan 
mengelolanya sebagaimana pandangan pakar 
otonomi daerah, Ateng Syafrudin bahwa 
otonomi (daerah) terkandung unsur kemampuan 
untuk mewujudkan apa yang menjadi tugas, 
hak, dan wewenang, serta tanggung jawabnya 
memperhatikan, mengurus, dan mengarur rumah 
tangganya sendiri. 

Temuan penelitian yang tergambar pada 
bagian sebelumnya menunjukkan bahwa desa 
belum sepenuhnya mampu mengelola tumah 
tangganya sendiri tanpa bantuan pihak lain. 
Diakui sangat terbatasnya sumber daya manusia 
aparat desa baik jumlah maupun kualitasnya 
semakin menyulitkan untuk menyelenggarakan 
otonomi desa disertai adanya kucuran anggaran 
yang relatif besar. 2 (dua) desa yang rnenjadi 
lokasi penelitian yaitu Desa Nglondong di 
Temanggung dan Desa Ujung Serdang di Deli 
Serdang mengakui atas kondisi tersebut. Oleh 
karena itu, mereka merasa perlunya supervisi 
yang kuat dari kecamatan sebagai organisasi 
pemerintahan di atasnya. 

Keberadan desa hingga saat ini tetap dalam 
struktur pemerintahan di Indonesia yang 
posisinya berada di dalam wilayah kecamatan, 
meskipun pertanggungjawabannya langsung 
kepada Bupati sebagaimana diatur dalam UU 
tentang Desa. Hal itu ditegaskan Purwo Santoso 
bahwa desa merupakan unit pemerintahan level 
terendah dalam kerangka tata pemerintahan 
modem di Indonesia. Kehadiran pemerintahan 
desa, menurut Purwo menjadi keniscayaan tetapi 
dengan catatan bahwa persoalan yang ada harus 
diatasi, yaitu tentang birokrasi pemerintahan 
yang bekerja dan menjalankan fungsinya masing 
masing. Hal itu terkait dengan kedudukan desa 
saat ini yang relatif lebih kuat dibandingkan 
kecamatan sebagai struktur pemerintahan di 
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atasnya. Pratiknya, desa "tergantung" kepada 
kecamatan, apalagi setelah adanya alokasi dana 
desa. Kecamatan memiliki peran pembinaan 
dan pengawasan dalam kerangka sebagai bagian 
dari satuan kerja perangkat daerah pemerintah 
kabupaten. 

Sebagaimana terlihat dalam temuan di 
atas, camat sebagai kepala wilayah memiliki 
banyak peran yang tugas dan fungsinya 
menyerupai sebagai seorang tokoh masyarakat 
karena harus siap siaga tanpa ada jam kantor 
yang jelas. Selain itu, kecamatan memiliki 
tugas melakukan supervisi kepada desa terkait 
perencanaan, penyusunan anggaran pendapatan 
dan belanja desa, penyusunan peraturan desa, 
hingga penyusunan laporan yang nantinya akan 
disampaikan kepada Bupati sebagai "atasan" para 
kepala desa. 

Dengan kondisi tersebut perlu ditata format 
relasi antara desa dan kecamatan agar terjalin 
hubungan kerja yang sating menghargai dan tidak 
sating menganggap pihaknya paling penting atau 
lebih tinggi derajatnya. Otonomi desa dan posisi 
kecamatan harus saling diperkuat dengan batas 
tugas dan kewenangan yang jelas. Kecamatan 
diberi mandat untuk melaksanakan sebagian 
urusan otonomi kabupaten di wilayahnya, 
sedangkan desa j uga memiliki otonomi yang 
diamanatkan dalam UU tentang Desa. Untuk 
irulah peran pemerintah kabupaten menyiapkan 
regulasi sekaligus memberikan arahan yang jelas 
kepada kecamatan dalam kerangka pelaksanaan 
tugas dan fungsi kecamatan untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Secara 
skematik, Ari Dwipayana memberikan gambaran 
tentang kesiapan setiap level pemerintahan 
termasuk peran kabupaten, provinsi dan pusat 
dalam konteks pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan. 55 

"Pandangan Ari Dwipayana dalam makalahnya bcrjudul 

"Relasi Desa dan Kecarnaran" yang disampaikan pada forum Focus 

Group Discu.ssion (FGD) di PJDI, Jakrta, canggal 4 )uni 2015. 
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Dari skema di atas dapat kita lihat bahwa 
penguatan kapasitas desa seperti sebuah 
siklus yang terus berputar yaitu tidak saja 
penguatan kapasitas aparatnya, juga penguatan 
kapasitas masyarakamya dalam bentuk 
partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan 
pembangunan desa. Penguatan kapasitas desa 
meliputi penguatan kualitas perencanaan dan 
penganggaran, tata kelola pemerintahan yang 
baik, peningkatan kapasitas kelembagaan desa 
(perangkat desa dan badan permusyawaratan 
desa), serta perbaikan tata kelola keuangan desa 
dan pendayagunaan aset desa." 

Guna melihat format relasi ideal antara desa 
dan kecamatan, maka sebaiknya kita melihat desa 
dari 3 ( tiga) perspektif utarna, yaitu perspektif 
politik, perspektif pemerintahan, dan perspektif 
kebudayaan. Menurut Teguh Yuwono, dalam 
perspektif politik, desa dilihat sebagai sebuah 
otonomi spesifik yang menempatkan rakyat desa 
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam 
perspektif pemerintahan, desa ditempatkan 
sebagai tingkat pemerintahan yang paling rendah 
untuk menjalankan fungsi-fungsi kepemerintahan 
(fungsipengaturan, pembangunan, dan pelayanan). 
Sedangkan dalam perspektif kebudayaan, desa 
merupakan lembaga khusus dengan kekhasan 
sesuai daerah masing-masing.57 

"Pandsngan Ari Dwipayana dalam makalahnya berjudul 
"Relasi Desa dan Kecamatan" yang dtsampaikan pada forum Focus 

Group Discu.ssion (FGD) di PJDI, Jakrta, tanggal 4 ]uni 2015. 

"Pandangan disampaikan Teguh Yuwono dalam forum 

Focus Group Discussion (FGD) di Kampus Univcrsitas Diponegoro, 

Semarang, canggal 12 Agusrus 2015. 

. KESlAPAN DAN KfMAMAJAN 

K.ESlAPAN DAN KEMAMPUAN PEMEIUN'TAH, PEMERJNTAH 

OESA(PEMERlt,n'AHOAN �� PP.OVINSl,PEMERINTAH 
MASYAAAKAT DESA) k.AJIUPATEN OAU.M MEUJCUKAN 

PEMBINAAN DAN PENOAWASAN 

[l'l',i'Wl/11 

Skema di atas menunjukkan hubungan timbal 
balik antara tiga hal yaitu kesiapan pembentukan 
norma, pedoman, standar (peraturan pemerintah, 
peraturan daerah), kesiapan dan kemampuan 
desa, serta kesiapan dan kemampuan pemerintah, 
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten 
dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. 

Salah satu faktor kunci dari kondisi di 
atas dalah bagaimana pemerintah (setiap 
level) mempersiapkan desa (baik aparaturnya 
maupun masyarakatnya) untuk meningkatkan 
kapasitasnya dalam menjalankan otonomi desa. 
Dengan kondisi yang sangat beragam, maka desa 
harus diberikan bimbingan dan supervisi secara 
intensif dan berkelanjutan. Dengan kapasitas 
sumber daya manusia yang sangat terbatas 
terutama aparatnya, desa akan sulit menjalankan 
otonominya selain perlunya kearifan lokal tetap 
dapat dikembangkan di desa masing-rnasing. 
Hal itu pula yang dituntut oleh kepala desa yang 
merasakan terbatasnva kemampuannya serta 
aparat desa lainnya dalam menjalankan otonomi 
desa sesuai UU tentang Desa. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan 
peningkatan kapasitas bagi aparat/perangkat 
desa guna meningkatkan profesionalisme dalam 
menyelenggarakan pemerintahan desa. Selain itu, 
masyarakat desa diberikan peran yang strategis 
untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
pembangunan desa, seperti dalam skema Ari 
Owipayana ini: 
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B. Saran 

IV. Penutup 

A. Simpulan 

1. Perlu aturan yang lebih kuat terutama peraturan 
pemerintah (sesuai amanat UU tentang 

sebagian wewenangnya kepada kecamatan dalam 
rangka membina clan mengawasi penyelenggaraan 
pemerintahan desa. 

1. Secara umum, kesiapan desa menyambut 
otonomi desa sebagaimana diatur UU tentang 
Desa belum sepenuhnya siap karena masih 
beragamnya kemampuan clan kapasitas desa 
baik dari sisi sumber daya manusia maupun 
kondisi sosial ekonomi. 

2. Khusus terkait dengan adanya dana alokasi 
desa yang diamanatkan UU tentang Desa, 
diperlukan supervisi yang ketat untuk 
mencegah penyalahgunaan yang diakibatkan 
ketidakpahaman aparat/perangkat desa 
dalam mengelola dana desa tersebut. Kondisi 
di lapangan (desa), adanya dana alokasi desa 
tersebut dipahami seperti "bancakan" pusat 
untuk merekasehingga terdapatkemungkinan 
salah kelola dan/atau salah penggunaannya 
termasuk pertanggungjawabannya. 

3. Terhadap peran kecamatan, saat ini memang 
cenderung lebih sebagai fasilitaor bagi desa 
dalam menyelenggarakan pemerintahannya. 
Akan tetapi, praktiknva kecamatan tetap 
memiliki peran yang sangat penting karena 
masih adanya ketergantungan desa (kepala 
desa dan perangkatnya) dalam ha! pengelolaan 
pemerintahan desa seperti perencanaan, 
pembuatan peraturan desa, penyusunan 
anggaran pendapatan clan belanja desa, clan 
penyusunan laporan pertanggungjawaban 
untuk disampaikan kepada bupati. 
Terhadap peran pemerimah kabupaten, saat ini 

menjadi sangat penting karena menjadi "atasan" 
dari desa dalam menjalankan otonominya. 
Saar ini peran itu belum dijalankan secara 
optimal dengan alasan menunggu peraturan 
pelaksananya dari pusat agar tidak salah baik 
terkait pendanaan/anggaran maupun dalam 
konteks penyelenggaraan otonomi desa. 

Dengan melihatdesadalam3 (tiga) perspektif 
maka format relasi desa clan kecamatan harus 
ditempatkan dalam kerangka pemikiran tersebut. 
Esensi dari 3 (tiga) perspektif di atas bahwa 
harus diakui adanya keberagaman di setiap desa 
yang memiliki kearifan lokal masing-masing. 
Meskipun secara umum desa adalah entitas yang 
tidak terpisahkan dari struktur pemerintahan 
negara, namun setiap desa memiliki kekhasan 
yang pengelolaannya tidak harus seragam. Begitu 
juga sejatinya dengan kecamatan clan bahkan 
kabupaten/kota. Oleh karena itu, melihat relasi 
desa clan kecamatan dapat dilihat bahwa otonomi 
tidak harus seragam sehingga kecamatan clan 
desa juga tidak harus seragam. Perlu adanya sifar 
asimetris dalam mengelola kecamatan clan desa di 
setiap daerah agar penyelenggaraan pemerintahan 
berjalan seiring dengan penguatan desa sebagai 
entitas khusus yang merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang rnerniliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur clan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
seternpat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
clan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. 

Selanjutnya kecamatan juga harus diperkuat 
dalam konteks melaksanakan tugas pembinaan 
clan pengawasan terhadap desa tanpa makna 
intervensi. Pembinaan clan pengawasan yang 
dimaksud adalah kecamatan melakukan supervisi 
atau semacam pendampingan terhadap desa clan 
sebagai jembatan dalam hubungan antara desa 
clan kabupaten. Hal itu harus ditegaskan dalam 
regulasi agar para camat memiliki payung hukum 
yang kuat sebagai bagian perangkat daerah dalam 
menjalankan otonomi di wilayahnya sesuai 4. 
pendelegasian wewenang yang bersifat delegatif 
Dengan demikian camat clan perangkatnya akan 
memiliki kewajiban sekaligus wewenang dalam 
menjalankan tugasnya melakukan supervisi 
terhadap desa. 

Yang tidak kalah pentingnya adalah peran 
pemerintah kabupaten sebagai pihak yang 
"merniliki" desa di wilayahnya masing-masing. 
Dengan panduan pemerintah (pusat) yang harus 
jelas clan terukur, maka pemerintah kabupaten 
wajib melakukan supervisi clan melimpahkan 
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Desa) dalam rangka mempercepat proses 
implementasi otonomi desa sebagaimana yang 
dicita-cita clan diiringi peningkatan kapasitas 
desa tersebut baik aparat/perangkamya 
(sumberdaya manusianya) maupun manajemen 
pemerintahannya 

2. Perlunya pendampingan bagi desa dalam 
menjalankan otonominya terutama terkait 
dengan perencanaan dan pengelolaan 
anggaran/dana desa yang sumber daya 
manusianya bisa berasal dari warga desa 
tersebut dengan kualifikasi tertentu (sarjana/ 
diploma) clan mengiku ti pelatihan dari 
pemerintah kabupaten yang kemudian 
diberikan insentif 

3. Perlu diperkuat peran kecamatan seiring 
semakin kuatnya desa yang memilik otonomi 
melalui pendelegasian sebagian wewenang 
yang diberikan pemerintah kabupaten 
(bupati) kepada kecamatan (camat) (bersifat 
delegarif dan bukan atributif) dalam rangka 
membina clan mengawasi penyelenggaraan 
pemerintahan desa sesuai amanat UU 
tentang Pemda. Oleh karena itu, perlu segera 
diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang 
Kecamatan yang baru untuk menggantikan 
PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. 

4. Perlu sikap proaktif pemerintah kabupaten 
dalam mempercepat implementasi otonomi 
desa melalui beberapa kebijakan terkait 
desa seperti pembentukan peraturan 
daerah dan peraturan bupati. Selain itu 
pemerintah kabupaten harus senantiasa 
berkomunikasi dengan pemerintah provinsi 
dan/atau pemerintah (pusat) baik muncul 
masalah atau tidak agar dapat berjalan lancar 
implementasi otonomi desa tersebut. 
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Abstrak 
Kasus penyebaran vaksin palsu sangat meresahkan masyarakat. Hal ini terungkap dengan 
ditangkapnya para pelaku penyebar vaksin palsu. Penyebaran vaksin palsu temyata sudah terjadi sejak 
tahun 2003 dan telah tersebar di 28 fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan penulisan ini adalah untuk 
mengetahui penyebab beredamya vaksin palsu dan bagaimana pencegahannya. Metode penulisan 
ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. 
Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan penyebab beredamya vaksin palsu dan solusi untuk 
mencegah penyebaran vaksin palsu. Penyebab beredamya vaksin palsu adalah lemahnya pengawasan 
terhadap limbah farmasi dan pengadaan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu cara untuk 
menangani permasalahan vaksin palsu, Pemerintah harus mengubah peraturan menteri kesehatan 
antara lain terkait pengelolaan limbah farmasi dan pengelolaan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan 
karena dalam Peraturan Menteri tersebut mengandung kelemahan dalam hal pengawasan. 

Kata kunci: Penyebaran Vaksin Palsu, Pengawasan, Limbah Farmasi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

Abstract 

The case of the spread of counterfeit vaccines in the community disturbs society. This was revealed with the 

arrest of the perpetrators wlw spread counterfeit vaccines. The spread of counterfeit vaccines had already 
occurred since 2003 and has spread across 28 health care facilities. The purpose of this paper is to determine 
the cause of the circulation of counterfeit vaccines and how to prevent it. Methods of this study, using normative 
juridical approach to legislation. In this paper raises the issue of the cause of circulation of counterfeit vaccines 
and solution to prevent the spread of counterfeit vaccines. Cause the circulation of counterfeit vaccines is weak 

011ersight of pharmaceutical waste and procurement of vaccines in health care facilities. To overcome this case 
is that the G011emment has to change some of the rules related to the health ministers of pharmaceutical waste 
management and management of vaccines in health care facilities because its regulations lack of supervision. 

Keywords: Counterfeit Vaccine Deployment, Monitoring, Waste Pharmaceuticals, Health Care Facilities. 
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Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik 
secara fisik, mental, spritual maupun sosial 
yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 
produktif secara sosial clan ekonomis. Kesehatan 
sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum 
perlu diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) melalui 
pembangunan nasional yang berkesinambungan 
berdasarkan Pancasila clan UUD NRI Tahun 
1945. Keberhasilan pembangunan kesehatan 
sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber 
daya manusia yang sehat, terampil clan ahli, serta 
disusun dalam satu program kesehatan dengan 
perencanaan terpadu yang didukung oleh data 
clan informasi epidemiologi yang valid. 

Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia 
saat ini mempunyai beban ganda (double burden), 
yaitu beban masalah penyakit menular clan 
penyakit degeneratif (proses penurunan fungsi 
organ tubuh). Pemberantasan penyakit menular 
sangat penting karena penyebarannya tidak 
mengenal batas wilayah. Salah satu cara untuk 
memberantas atau mencegah penyakit tersebut 
dengan memberikan vaksin melalui imunisasi. 
Imunisasi merupakan salah satu tindakan 
pencegahan penyebaran penyakit ke wilayah lain 
yang terbukti sangat efektif. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU tentang 
Kesehatan), imunisasi merupakan salah satu upaya 
untuk mencegah tetjadinya penyakit menular 
yang merupakan salah satu kegiatan prioritas 
Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk 
nyata komitmen pemerintah untuk mencapai 
Millennium Development Goals (MDGs), khususnya 
untuk menurunkan angka kematian pada anak. 
Dengan imunisasi terbukri dapat menurunkan 
angka kematian pada anak diperkirakan dua hingga 
tiga juta kematian tiap tahunnya.1 Di Indonesia, 

1Pusat Komunikasi Publik SekretariatJenderal Kementerian 
Kesehatan RI, Lindungi !bu dan Bayi dengan Imunisasi, dimuat dalam 
http://www.deplces.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/ 
lnfoDatin-Imunisasi-2016., diakses tanggal l 7 November 2016. 
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angka kematian balita menurun 63 persen antara 
tahun 1990 dan 2012, terutama berkat perluasan 
layanan imunisasi. 2 Oleh sebab itu Pemerintah 
menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang 
aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata 
bagi masyarakat untuk upaya pengendalian 
penyakit menular. 

Masyarakat dapat melakukan imunisasi di 
fasilitas pelayanan kesehatan yaitu rumah sakir, 
pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) klinik 
maupun tempat praktik dokter. Imunisasi lengkap 
dan teratur akan menimbulkan kekebalan spesifik 
yang mampu mencegah penularan wabah, sakit 
berat, cacat atau kematian akibat penyakit. 
Hingga saat ini, 194 negara telah menyatakan 
imunisasi terbukti aman clan bermanfaat untuk 
mencegah sakit berat, wabah, cacat dan kematian 
akibat penyakit berbahaya.3 

Namun, rasa aman di balik penggunaan 
vaksin terusik dengan pengungkapan kasus 
pemalsuan vaksin dan yang lebih mengerikan 
temyata tindakan pemalsuan ini telah dilakukan 
sejak tahun 2003.4 Artinya, sindikat pemalsu 
vaksin ini telah beroperasi selama tiga belas 
tahun dan telah tersebar ke beberapa daerah di 
Indonesia. 

Orang tua yang pemah mengimunisasi 
anaknya dalam rentang tiga belas tahun 
belakangan ini tentu risau, khawatir anaknya 
termasuk yang mendapatkan vaksin palsu dan 
dampak vaksin palsu yang membahayakan 
kesehatan anak. Menurut Dirga Sakti Rambe, 
dokter spesialis vaksinologi, dampak paling 
mungkin vaksin palsu yaitu:1 

'Nuraini Razak, Sekiiar 150.000 anak Indonesia meninggal 

pada ia/u,n 20JZ, dimuat dalam lutps:1/"""'".unicef.org!indonesia!ul/ 
m<dia_21393.luml, diakes tanggal 17 November 2016. 

'Tulus Abadi, Awa! Tenmgkapnya Keberadaan Vaksin Palsu 
dimuat dalam /utps,//m.tempo.co/read/news/2016!06!29/00J7840f'IJ/ 
begini-awal-terungkapnya-keberadaan-vaksin-palsu, diakses tanggal 

19 Agustus 2016. 
"Brigadir Jenderal Agung Serva, Hasil Keterangan dari Pelaku 

Pembuat Vakstn Pal.su. dimuat dalam https://m.tempo.co/read/ 
news/20 16/06/23 /064 7 8 2 5 2 4 /v aksin -pa ls u -d ibua t- sc j ak- 2 00 3 - 
menggunakan-vaksin-tetanus, diakses tanggal 19 Agusrus 2016 

'Jerome Wirawan, Apa dampak vaksm pa�u bagi 
kesehaian, dimuat dalam iu,p://u.ww.bbc.com!irulonesia/berira 
indonesia/2016/07/ 160714 _indonesia _ explainer _vaksinasi, diakses 
tanggal 17 November 2016. 

I. 



' 

infeksi akibat proses pembuatan vaksin palsu di 
lingkungan yang tidak steril. Saar pencampuran 
bisa terjadi kontaminasi bakteri, virus, atau 
kuman. Sehingga bisa saja anak saat disuntikkan 
mengalami infeksi lokal di bekas suntikan. 
Apabila cairan pembuat vaksin palsu yang 
terkontaminasi, infeksi bisa meluas ke seluruh 
tubuh, Jenis infeksinya juga rergantung apa yang 
mengontaminasi. 

Dengan tertangkapnya oknum pembuat 
vaksin palsu barn diketahui bahwa vaksin palsu 
telah beredar di 28 fasilitas pelayanan kesehatan.6 

Umumnya 28 fasilitas pelayanan kesehatan 
itu merupakan rumah sakit swasta, klinik, dan 
rumah sakit bersalin.7 Ke-28 sarana pelayanan 
kesehatan tersebut, berada di sembilan wilayah 
cakupan pengawasan Balai Pengawasan Obat dan 
Makanan, yaitu Pekanbaru, Serang, Bandung, 
Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Palu, Surabaya, 
dan Batam.8 

Dalam ha! ini bukan hanya masyarakat saja 
yang dibuat khawatir, Pemerintah dan semua 
pemangku kepentingan yang terkait seperti 
Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan 
Obat dan Maka nan (BPOM), dinas kesehatan dan 
kepolisian turun ke lapangan untuk memeriksa 
dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan 
kejadian ini. 

Dengan adanya kejadian seperti ini maka 
menimbulkan pertanyaan bagi kita mengapa hal 
ini bisa terjadi? Bukankah sudah ada aparat yang 
berwenang untuk mengawasi peredaran obat di 
masyarakat antara lain Kementerian Kesehatan, 
dinas kesehatan dan BPOM serta berbagai 
peraturan perundang-undangan yang mengarur 
tentang imunisasi. 

'Tengku Bahdar Johan Hamid, Vaksin palsu, dan jalur 

peredaran hingga bahayanya www.rapplcr.com/indonesia/137924- 
penjdasan-vaksin-palsu, diakses tanggal 10 Agustus 2016. 

1pelaksana tugas Kepala BPOM, Tenglrn Bahdar Johan 
Hamid, BPOM Amankan Vaksin di 281..ayanan Ke.seluuan dimuat 
dalam https,//m.tempo.co/read/news/2016/06n8/063 783813/ 
bporn-amankan-vaksin-di-28-layanan-kesehatan, diakses 

tanggal 10 Agustus 2016. 
'pelaksana cugas Kepala BPOM, Tengku Bahdar Johan 

Hamid, BPOM Amankan Vaksin di 28 Layanan Ke,ehatan, dimuat 
dalam httpsa//m.tempo.co/read/news/2016/06/28/063783813/ 
bpom-amankan-vaksin-di-28-layanan-kesehatan, diakses 

tanggal 22 Agustus 2016. 

B. Pennasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan 
yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini 
adalah: 
l. Apa yang menjadi penyebab beredamya · 

vaksin palsu? 
2. Bagaimana solusi untuk mencegah agar tidak 

beredar lagi vaksin palsu? 

C. Tujuan 

Kajian dalam tulisan mi dimaksudkan 
untuk mengetahui penyebab beredamya vaksin 
palsu dan bagaimana pencegahannya. Kajian 
ini dlharapkan dapat menambah pengetahuan 
mengenai peredaran vaksin palsu sehingga 
kita dapat lebih berhati-hati dan cermat dalam 
memperoleh vaksin. 

D. Metode Penulisan 

Merode penulisan ini menggunakan 
metode yuridis normatif dengan pendekatan 
peraturan perundang-undangan. Berkaitan 
dengan permasalahan dalam tulisan ini maka 
pengkajian dilakukan dengan menganalisis UU 
tentang Rumah Sakit dan UU tentang Kesehatan 
serta peraturan pelaksanaannya terkait dengan 
penyediaan vaksin. Permasalahan clan analisa 
dalam tulisan ini disajikan secara deskriptif 
analitis yakni memberikan gambaran yang lebih 
jelas mengenai penyebab beredarnya vaksin palsu 
dan pencegahan peredaran vaksin palsu dalam 
rangka memberikan pelayanan kesehatan yang 
aman dan bermutu berdasarkan UU tentang 
Rumah Sakic dan UU tentang Kesehatan serta 
peraturan pelaksanaanya. 

Il. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

I. Pengelolaan Vaksin di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

Program imunisasi secara global sudah 
terbukti efektif dalam mencegah berbagai 
penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. 
Kondisi tersebut terbukti dengan keberhasilan 
program ini dalam membasmi beberapa penyakit 
menular seperti cacar clan penyakit polio. 
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Dalam praktiknya, terdapat standar 
baku sistem pengelolaan vaksin yang kita 
kenal. Beberapa tahap penting dalam sistem 
pengelolaan vaksin meliputi tahap perencanaan, 
pengadaan, distribusi, penyimpanan, pencatanan 
clan pelaporan, clan penggunaan.9 Hal ini 
peming diperhatikan karena akses terhadap obat 
terutama obat esensial merupakan salah satu hak 
asasi manusia. Dengan dernikian penyediaan obat 
esensial atau obat pilihan yang paling dibucuhkan 
merupakan kewajiban bagi pemerintah clan 
lembaga pelayanan kesehatan balk publik 
maupun swasta. IO 

Pengelolaan vaksin merupakan suatu 
urutan kegiatan yang mencakup perencanaan, 
pengadaan, penyimpanan, pendistribusian 
clan pencatatan/pelaporan vaksin. Dengan 
pendekatan ilmu manajemen, pengelolaan 
adalah peristiwa manajemen yang didalammya 
terangkum beberapa kegiatan manajerial 
seperti planning, organizing, actuating, controlling 
evaluating dalam mencapai visi misi organisasi.11 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan lmunisasi 
(Permenkes No. 4 2 Tahun 2013) Pasal 12 ayat 
( 1) menyatakan bahwa "Perencanaan nasional 
penyelenggaraan imunisasi wajib dilaksanakan oleh 
P emerintah berdasarkan perencanaan yang dilakukan 
oleh puskesmas, pemerintah daerah kabupaten/kota, 
dan pemerintah daerah provinsi secara berjenjang". 
Kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa 
"Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
meliputi penentuan sasaran, kebutuhan logistik, dan 
pendanaan". 

Perhitungan kebutuhan vaksin harus berasal 
dari unit Puskesmas, namun dapat dilakukan 
perencanaan secara umum ditingkat kabupaten 
bahkan di provinsi. Data yang diperlukan untuk 
merencanakan vaksin meliputi jumlah sasaran 
imunisasi, target yang diinginkan untuk setiap 
jenis imunisasi, serta indeks pemakaian vaksin 

'I.G.N. Ranuh. Pedoman lmunisasi di Indonesia. Jakarta: 
Badan Penerbit Ikatan Dokrer Anak Indonesia, 2008, hal. 46. 

"Bahrbangkes Oepkes RI. Laporan Hasil Riset Ke.sehatan 

Dasar (R�kesdas) Indonesia Tahun 2007, Jakarta: Depkes, 2008, 
hal. 11.  

"Proverawati, A. 2010. BBLR (Berat Badan Laiur Rendah). 

Y ogyakarta: N uha Medika, 2010, ha!. 58. 
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tahun lalu. Cara merencanakan vaksin adalah 
target absolut pemberian antigen dibagi dengan 
indeks pemakaian vaksin tahun lalu. 12 

Pengadaan vaksin untuk program imunisasi 
harus dilaksanakan secara efektif clan efisien 
sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan 
baik aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya, 
serta harus terjamin keamanan, mutu maupun 
khasiatnya. 

Ada beberapa prinsip dalam pengadaan vaksin 
program imunisasi yaitu bahwa mutu vaksin harus 
terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan 
clan keabsahan vaksin serta telah mempunyai izin 
edar (nomor registrasi). Prinsip lainnya, bahwa 
pengadaan vaksin ini dilaksanakan melalui 
industri fannasi atau pedagang besar farmasi 
(PBF). 13 lndustri farmasi atau pedagang besar 
fannasi tersebut merupakan Badan Usaha Milik 
Negara yang bergerak di bidang produksi vaksin 
yang ditugaskan oleh Menteri Kesehatan dalam 
rangka memenuhi kebutuhan vaksin sesuai 
dengan perencanaan nasional. Dalam ha! (PBF) 
milik BUMN tidak dapat memenuhi kebutuhan 
vaksin nasional maka Menteri Kesehatan dapat 
menunjuk (PBF) milik Pemerintah untuk imper." 

Dalam ha! distribusi, Pemerintah 
bertanggung jawab tehadap pendistribusian 
logistik berupa vaksin, Auto Disable Syringe, 
safety box clan dokumen pencatatan status 
imunisasi untuk penyelenggaraan imunisasi wajib 
sampai ke provinsi. Pemerintah daerah provinsi 
bertanggung jawab terhadap pendistribusian 
logistik berupa vaksin, Auto Disable Syringe, 
safety box clan dokumen pencatatan status 
imunisasi untuk penyelenggaraan imunisasi 
wajib ke seluruh kabupaten/kota di wilayahnya.15 

Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung 
jawab terhadap pendistribusian logistik berupa 
vaksin, Auto Disable Syringe, peralatan coldchain, 

12Deparcemen Kesehatan RI 2002a. Saluran lnfeksi 

Pernafa:;an Akut (!SPA) Sa1,,h Satu Pembunuh Urama anak-anak, 
dimuat dalam http://www.lin.go.id, diakses tanggal 22 Agusrus 

2016. 
11A. H. Markum. Imunisasi. Jakarta:Fakultas Kedokteran 

Univcrsitas Indonesia. 2002, ha!. 18. 
"Pasal 15 Peracuran Menteri Kesehatan No. 42 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Imunisasi. 
"Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan No. 42 Tahun 2013 

Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. 



"Pasal 18 Peraturan Menteri Keseharan Tahun 2013 
Tentang Penyelenggaraan lmunisasi. 

"Pasai 19 Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2013 

Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. 
181. Dwtprahasto dan Kristin, E., Modul Manajemen Obat. 

Jakarta: Departemen Kesehatan, 1999, hal. 40. 

"Pedornan Teknis Vaksin clan Cold Chain, Ditjen PP dan 
PL, Depkes RI, 2002. 

safety box, emergency kit dan dokumcn pencatatan 
status imunisasi untuk penyelenggaraan imunisasi 
wajib ke seluruh puskesmas, fasilitas pelayanan 
kesehatan lain di wilayahnya. 

Pendistribusian vaksin harus dilakukan sesuai 
cara distribusi yang baik unruk menjamin kualitas 
vaksin sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan." Untuk menjaga kualitas, 
vaksin harus disimpan pada waktu dan tempat 
dengan kendali suhu tertentu." 

Secara umum, serangkaian kegiatan dalam 
proses distribusi obat atau vaksin diawali pada 
saat penerimaan obat dari pemasok, penyimpanan 
obat dalam gudang, pengendalian persediaan, 
transportasi obat ke tiap-tiap pusat pelayanan 
kesehatan dan penyerahan obat kepada pasien. 
Proses dlsrribusi berlangsung secara terus 
menerus dan berulang-ulang di pusat pelayanan 
kesehatan.18 

Pendistribusian vaksin dari industri farmasi 
sampai ke lapangan merupakan suatu skema 
rantai dingin yang tidak boleh terpu rus, Detail 
skema rantai dingin vaksin menurut pedoman 
teknis vaksin dan cold chain, sebagaimana skema 
dibawah ini: 19 

Tingkat Sarana Angkutan 

Biofarma/BLN masuk cold box 

diangkut dengan 
kendaraan roda 4 

atau pesawat udara 

Sarana 

Penyimpanan 

vaccine carrier 

termos. 

lemari es 

Sarana Angkutan 

• . • • . • • . . . . . . . • . • • .  u.,, . . • .  

Tingkat 

Lapangan 

Puskesmas masuk oaccine carrier/ 
termos diangkut 

dengan kendaraan 
roda empat, sepeda 
motor, sepeda.dan 

speed boat 

Kabupaten masuk t.1accine carrier freeter, lemari es 

diangkur dengan 
kendaraan roda 

empat/ roda dua. 

"Depkes RI, Modul Latihan Petugas Imunisasi, Jakarta: Ditjen 

PPM dan PLP,1993, hal. 31 .  

Z1 A.A. Gde Muninjaya, Manajemen Keseharan, Jakarta: EGC, 

1999, hal. 27. 

Mcnurut modul latihan petugas imunisasi, 
sarana pengangkut vaksin pada sistem rantai 
dingin dapat menggunakan cold box atau vaccine 
carrier. Cold box ini dapat mempertahankan suhu 
penyimpanan vaksin 22C - 8QC hingga 72 jam 
bila tertutup rapat bila diisi dengan cool pack 

dalam jumlah yang cukup. Vaccine carrier dapat 
mempertahankan suhu penyimpanan vaksin 22C 
- BgC sampai 36 jam. Cold box digunakan untuk 
mengangkut vaksin dari pabrik ke provinsi dan 
dari provinsi ke kabupaten, sedang dari kabupaten 
ke puskesmas menggunakan 11accine carrier dan 
dari puskesmas ke posyandu menggunakan 
11accine carrier a tau termos. 20 

Unit pelayanan kesehatan seperti puskesmas 
a tau rumah sakit memiliki pola distribusi obat dan 
perbekalan kesehatan secara langsung kepada 
masyarakat. Dalam hal ini rantai distribusi obat 
berakhir pada Unit Pelayanan Kesehatan (UPK). 

T erdapat tiga pola distribusi yang lazim 
terjadi pada UPK yaicu:21 

1 . Distribusi langsung, yang melaksanakan 
pelayanan kesehatan baik pencegahan, 
pengobatan, perawatan, penyakit secara 
langsung kepada penderita dalam hal ini 
adalah masyarakat luas. 

kamar dingin 

kamar dingin 

Sarana 

Penyimpanan 

freezer, lemari es masuk cold box 

diangkut dengan 
kendaraan roda 4 

atau pesawat udara 

masuk cold box 

diangkut dengan 
kendaraan roda 4 

atau pesawat udara 

Pusat 

Provinsi 
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2. Distribusi perantara, apabila UPK di 
dalam wilayah kerjanya memiliki unit-unit 
pelayanan pembantu seperti puskesmas 
pembantu atau puskesmas keliling, maka 
dalam ha! ini puskesmas berfungsi untuk 
menyalurkan supply obat clan perbekalan 
farmasi yang merupakan perpanjangan 
tangan instalasi farmasi/gudang farmasi 
kabupaten/kota. 

3. Distribusi khusus, jalur distribusi untuk obat 
program seperti program imunisasi sesaat, 
yaitu ketika ada program tertentu seperti 
dalam ha! pemberantasan penyakit atau 
terjadi kasus endemik. Dalam ha! ini pelaksana 
program yang ditunjuk dinas kesehatan dapat 
langsung mengelola persediaan obat di pusat 
wilayah sasaran program. 

Sistem distribusi obat yang diterapkan pada 
setiap rumah sakit berbeda-beda tergantung 
kondisi clan kebijakan rumah sakit. Sistem 
distribusi yang baik mempunyai beberapa ciri 
antara lain:22 

a. Penyimpanan obat dilakukan sesuai persvaratan 

stabilitas sehingga mutu sediaan terjamin serta 

memudahkan monitoring persediaan; 

b. Pengelolaan persediaan dilakukan secara 
optimal; 

c. Administrasi stok persediaan dilakukan 
secara akurat sehingga memberikan informasi 
yang tepat; 

d. Meminimalkan kemungkinan pencurian, 
kehilangan stok dengan mengoptimalkan 
sistem pengamanan, penataan clan 
administrasi stok, clan 

e. Meminimalkan kejadian obat rusak atau 
telah melampaui waktu kadaluarsa. 

Sistem distribusi terbagi menjadi dua 
berdasarkan jangkauan pelayanan instalasi 
farmasi di rumah sakit, vaitu." 
a. Sistem sentralisasi, jika seluruh resep 

disiapkan clan didistribusikan oleh instalasi 
farmasi sentral; clan 

22C. Y., Aditama, Manajemen Administrasi Rumah Sakit, 

Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002, ha!. 20-22. 

"Depkes RI, Pedoman Supero�i dan Evaluasi Obat PubUk 

dan Perbekalan Kesehatan, Dnjen Pelayanan Kefa!TrlaSian dan Alat 

Kesehatan, Jakarta: Departemen Kesehacan RI, 2006, hal.18. 
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b. Sistem desentralisasi, jika terdapat instalasi 
farmasi lain (outlet/depo/satelit) yang 
memberikan pelayanan farmasi dalam 
kesatuan manajemen rumah sakit, 

Berdasarkan mekanisme distribusi perbekalan 
farmasi di rumah sakit, sistem distribusi terbagi 
menjadi beberapa tipe vaitu." 
1. Individual Prescribing 

Sistem distribusi ini adalah distribusi obat 
kepada pasien berdasarkan resep obat dokcer 
untuk tiap pasien. Dalam sistem ini semua 
obat yang diperlukan untuk pengobatan di 
dispensing (pelayanan tahapan penyediaan 
obat) dari instalasi farmasi rumah sakit 
(IFRS). 

2. Floor Stock 
Sistem distribusi ini adalah menyiapkan 
obat yang dibutuhkan pasien di ruangan 
perawatan kecuali obat mahal atau obat yang 
jarang digunakan. 

3. Kombinasi antara individual prescribing 
dengan floor stock 
Sistern distribusi ini adalah distribusi obat 
dengan menggunakan sistem penulisan resep 
secara individu clan juga memanfaatkan floor 
stock secara terbatas. 

4. Unit Dose Dispensing (UDD) 
Sistem distribusi ini adalah penyiapan obat 
dosis tunggal untuk pemakaian selama 24 
jam oleh petugas instalasi farmasi. 

2. Pelayanan Kefarmasian 

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang 
berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan 
sediaan farmasi, alat keseharan, clan bahan medis 
habis pakai yang bermutu clan terjangkau bagi 
semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan 
farmasi klinik. 25 

Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan 
yang bertujuan untuk mengidentifikasi, 
mencegah, clan menyelesaikan masalah terkait 
Obat. Tuntutan pasien clan masyarakat akan 

24C.J.P. Siregar, Famiasi Rumah Sak.it, Jakarta: Penerbu Buku 

Kedokteran ECG, 2004, hal.37. 
25Lia Amalia, Farrnasi Rumah Sakii: T eori Jan Pcncrapan, 

Jakarta: EGC,2003, hal. 25. 



peningkacan rnutu pelayanan kefarmasian, 
mengharuskan adanya perluasan dari paradigma 
lama yang beroriencasi kepada produk (drug 
oriented) menjadi paradigma baru yang 
berorientasi pada pasien (patient oriented) dengan 
filosofi pelayanan kefarmasian (pharmaceutical 
care).26 

Dalam UU tentang Rumah Sakic dinyatakan 
bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan 
lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya 
manusia, kefarmasian, dan peralacan. Persyaratan 
kefarmasian harus menjamin ketersediaan 
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan 
medis habis pakai yang bermutu, bermanfaat, 
aman, dan terjangkau. Selanjutnya dinyatakan 
bahwa pelayanan sediaan farmasi di rumah sakit 
harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian. 
Standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur 
yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga 
kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan 
kefarmasian. 27 

Salah satu tujuan dari standar pelayanan 
kefarmasian adalah untuk melindungi pasien 
dan masyarakac dari penggunaan obat yang 
tidak rasional dalam rangka keselamatan 
pasien (patient safety). Penyelenggaraan standar 
pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus 
didukung oleh kecersediaan sumber daya 
kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi 
kepada keselamatan pasien, dan scandar prosedur 
operasional. 

Dalam Pasal 15 ayat (3) UU tentang Rumah 
Sakic menyatakan bahwa "pengelolaan alat 
kesehatan, sediaan faT7llllSi, dan bahan medis habis 
pakai di rumah sakit harus dilakukan oleh instalasi 
[atmasi sistem satu pintu." Sistern satu pintu adalah 
satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan 
formularium, pengadaan, dan pendistribusian 
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis 
habis pakai yang bertujuan untuk mengutamakan 
kepentingan pasien melalui instalasi farmasi 
rumah sakit. 28 Dengan demikian semua sediaan 

26M. Anief, Manajemen Farma.si. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2005, hal. 32. 

21Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kcsehatan No. 58 

Tahun 2014 Tentang Stander Pelayanan Kefannasian. 

"Lamptran Peraturan Menteri Kesehatan No. 58 Tahun 

2014 T encang Standar Pelayanan Kefannasian. 

farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis 
pakai yang beredar di rumah sakit merupakan 
tanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit, 

sehingga tidak ada pengelolaan sediaan farmasi, 
alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai 
di rumah sakit yang dilaksanakan selain oleh 
instalasi farmasi rumah sakit. 

Dengan kebijakan pengelolaan sistem satu 
pintu, instalasi farmasi sebagai satu-satunya 

penyelenggara pelayanan kefarmasian, sehingga 
rumah sakit akan mendapatkan manfaat dalam 
haJ,29 

a. pengawasan dan pengendalian penggunaan 
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan 
rnedis habis pakai; 

b. standarisasi sediaan farmasi, alat kesehatan, 
dan bahan rnedis habis pakai; 

c. penjaminan rnutu sediaan farmasi, alat 
kesehatan, dan bahan medis habis pakai; 

d. pengendalian harga sediaan farmasi, alat 
kesehatan, dan bahan medis habis pakai; 

e. pemantauan terapi obat, 
f. penurunan risiko kesalahan terkait 

penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, 
dan bahan medis habis pakai (keselamatan 
pasien): 

g. kemudahan akses data sediaan farmasi, alat 
kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang 
akurat; 

h. peningkatan mutu pelayanan rumah sakit 
dan citra cumah sakit; dan 

i. peningkatan pendapatan rumah sakit dan 
peningkatan kesejahteraan pegawai. 

Untukmenjamin mutu pelayanan kefarmasian 
harus dilakukan pengendalian mutu pelayanan 
kefarmasian yang meliputi monitoring dan 
evaluast." Pengendalian mucu adalah mekanisme 
kegiatan pemancauan dan penilaian terhadap 
pelayanan yang diberikan, secara terencana dan 
sisternatis, sehingga dapat diidentifikasi peluang 
untuk peningkatan mucu serta menyediakan 
mekanisme tindakan yang diambil. Melalui 
pengendalian mutu diharapkan dapat terbentuk 

29L. Amalia, Fannasi Rumah Sakit : T eori dan Penerapan, 

Jakana, EGC, 2004, hal. 78. 
.lOJmbolo Pohan, Jaminan Mutu Layanan Keschauzn, Jakarta: 

Kedokteran ECG, 2007, hal. 101. 
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proses peningkatan mutu pelayanan kefarmasian 
yang berkesinambungan. 

Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian 
merupakan kegiatan yang dapat dilakukan 
terhadap kegiatan yang sedang berjalan maupun 
yang sudah berlalu. Kegiacan ini dapat dilakukan 
melalui monitoring clan evaluasi. Tujuan kegiatan 
ini untuk menjamin pelayanan kefarmasian yang 
sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana clan 
upaya perbaikan kegiacan yang akan datang. 
Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian 
harus terincegrasi dengan program pengendalian 
mutu pelayanan kesehatan rumah sakit yang 
dilaksanakan secara berkesinambungan31 

Kegiatan pengendalian mutu pelayanan 
kefarmasian meliputi:32 

a. Perencanaan, yaitu menyusun rencana 
kerja clan cara monitoring clan evaluasi 
untuk peningkatan mutu sesuai target yang 
ditetapkan, 

b. Pelaksanaan, yaitu: 
1. monitoring clan evaluasi capaian 

pelaksanaan rencana kerja 
(membandingkan antara capaian dengan 
rencana kerja); clan 

2. memberikan umpan balik terhadap hasil 
capaian. 

c. Tindakan hasil monitoring clan evaluasi, yaitu: 
1. melakukan perbaikan kualitas pelayanan 

sesuai target yang ditetapkan; clan 
2. meningkatkan kualitas pelayanan jika 

capaian sudah memuaskan. 

Dalam pelaksanaan pengendalian mutu 
pelayanan kefarmasian dilakukan melalui kegiatan 
monitoring clan evaluasi yang dilaksanakan oleh 
instalasi farmasi sendiri atau dilakukan oleh tim 
audit internal. Monitoring clan evaluasi merupakan 
suatu pengamatan clan penilaian secara terencana, 
sistematis clan terorganisir sebagai umpan balik 
perbaikan sistem dalam rangka meningkatkan 
rnutu pelayanan. Monitoring clan evaluasi harus 
dilaksanakan terhadap seluruh proses Cata kelola 

310. Wijono, Manajemen Mutu Ke.sehatan, Surabaya: 

Airlangga University Press. 1999, hal. 61 .  

"Lamptran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 T ahun 

2014 ten tang Standar Pelayanan Kefarrnasian. 
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sediaan farmasi, alat kesehatan, clan bahan medis 
habis pakai. 

Hasil pemantauan yang dilakukan oleh 
pihak rumah sakit dilaporkan secara berjenjang 
kepada dinas kesehatan kabupaten/koca, dinas 
kesehatan provinsi, clan Kementerian Kesehatan. 
T erkait dengan pengawasan sediaan farmasi 
dalam pengelolaan sediaan farmasi dilakukan 
juga oleh Kepala BPOM sesuai dengan tugas 
clan fungsi masing-masing. Kepala BPOM dapat 
melakukan pemantauan, pemberian bimbingan, 
clan pembinaan terhadap kegiatan inscansi 
pemerintah clan masyarakat di bidang pengawasan 
sediaan farmasi.33 

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dinas 
kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/ 
kota clan kepala BPOM dilaporkan secara berkala 
kepada Menteri kesehatan. Laporan tersebut 
dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu 
tahun. 

Dalam hal evaluasi maka berdasarkan waktu 
pelaksanaannya, dibagi menjadi 3 ( tiga) jenis 
program evaluasi, yaitu:34 

a. Prospektif adalah program dijalankan 
sebelum pelayanan dilaksanakan, contoh: 
standar prosedur operasional, clan pedoman; 

b. Konkuren adalah program dijalankan 
bersamaan dengan pelayanan dilaksanakan, 
contoh: memantau kegiatan konseling 
apoteker, peracikan resep oleh asisten 
apoteker; clan 

c. Retrospeknf adalah program pengendalian 
yang dijalankan setelah pelayanan 
dilaksanakan, contoh: survei konsumen, 
laporan mutasi barang, audit internal. 

Evaluasi mutu pelayanan merupakan proses 
pengukuran, penilaian atas semua kegiatan 
pelayanan kefarmasian di rumah sakit secara 
berkala. Kualitas pelayanan meliputi: teknis 
pelayanan, proses pelayanan, tata cara/standar 

"Pasal 9A Peraturan Menteri Keseharan No 34 T ahun 

2016 Temang Perubahan Pcnnenkes No 58 Tahun 2014 Temang 

Standar Pelayanan Kefannasian. 

"Departernen Kesehatan Rl, Standar Pelayanan Minimal 

Rumah Saku, Jakarta: Direlc.torat Bina Farmasi Komunitas clan 

Klinik, Direktorar Jenderal Bina Kefarmasian clan A lat Keseharan, 

Deparremen Kesehatan Republik Indonesia, 2008, hal. 40. 



e. 

f. 

Jenis limbah rumah sakit meliputi.f 
Limbah klinik, 
Limbah Parologi, 

c. Limbah bukan kliruk; 
d. Limbah dapur; 

Limbah radioaktif, dan 
Limbah Farrnasi. 

Limbah farmasi merupakan salah satu jenis 
sampah medis atau merupakan sampah berbahaya 
yang pengelolaannya harus diperhatikan. 
Beberapa contoh sampah farmasi adalah obat 
obatan, vaksin, serum, yang tidak digunakan lagi, 
botol obat yang beresidu, dan lain-lain." Limbah 
farmasi dapat berupa senyawa kimia toksik 
maupun nontoksik, baik dalam bentuk padat, 
cair, maupun uap. 

Dalam pengelolaan limbah padat baik medis 
maupun non medis, rumah sakit harus memilah 
limbah. Limbah yang akan dimanfaatkan 
kembali hams dipisahkan dari limbah yang tidak 
dimanfaatkan kembali. Limbah benda tajam 
hams dikumpulkan dalam satu wadah tanpa 
memperhatikan terkontaminasi atau tidaknya. 
Wadah tersebut harus anti bocor, anti tusuk dan 
tidak mudah untuk dibuka sehingga orang yang 
tidak berkepentingan tidak dapat membukanya. 
Limbah medis padat yang akan dimanfaatkan 
kernbali hams melalui proses sterilisasi. Untuk 
menguji efektifitas sterilisasi panas harus 
dilakukan tes Bacillus stearothermophilus clan 
untuk sterilisasi kimia harus dilakukan tes Bacillus 
subtilis. 42 

Pengumpulan limbah medis padat dari setiap 
ruangan penghasil limbah menggunakan troli 
khusus yang tertutup. Penyimpanan limbah medis 
padat harus sesuai iklim tropis yaitu pada musim 
hujan paling lama 48 jam dan musim kemarau 
paling lama 24 jam. Pengelola limbah medis 
padat di rumah sakit harus mengumpulkan dan 
mengemas pada tempat yang kuat. Kemudian 
pengangkutan limbah ke luar rumah sakit 
menggunakan kendaraan khusus. 

40Lampiran Peraruran Menteri Kesehatan No. 1204 Tahun 

2004 tentang Persyaratan Keschatan Lingkungan Rumah Sakic. 

"Soerrurar. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press,2007. ha!. 22. 

"2Lampiran Peraturan Mentcri Kesehatan No. 1204 Tahun 

2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakic. 

prosedur operasional, waktu tunggu untuk 
mendapatkan pelayanan.35 a. 

Metoda evaluasi yang digunakan, terdiri b. 
dari:36 

a. Audit (pengawasan); 

Dilakukan terhadap proses hasil kegiatan 
apakah sudah sesuai standar. 

b. Review (penilaian); 
T erhadap pelayanan yang telah diberikan, 
penggunaan sumber daya, penulisan Resep. 

c. Survei; 
Untuk mengukur kepuasan pasien, dilakukan 
dengan angket atau wawancara langsung; 
clan 

d. Observasi 
Terhadap kecepatan pelayanan misalnya 
lama antrian, ketepatan penyerahan Obar. 

3. Pengolahan Limbah Farmasi di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 

Salah satu jenis limbah rumah sakit adalah 
limbah farmasi yaitu berasal dari obat-obat 
kadaluwarsa, obat-obat yang terbuang karena 
batch yang tidak memenuhi spesiflkasi atau 
kemasan yang terkontaminasi, obat-obat yang 
dibuang oleh pasien a tau dibuang oleh masyarakat, 
obat-obar yang tidak lagi diperlukan oleh institusi 
bersangkutan dan limbah yang dihasilkan selama 
produksi obat-obaran." 

Limbah farmasi hendaknya dilakukan 
pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke 
lingkungan, karena limbah ini mempakan sumber 
racun yang dapat menimbulkan pencemaran 
lingkungan. JB 

Limbah rurnah sakit adalah semua sampah dan 
limbah yang dihasilkan oleh kegiatan mmah sakit 
dan kegiatan penunjang lainnya. Secara umum 
sampah dan limbah rumah sakit dibagi dalam dua 
kelompok besar, yaitu sampah atau limbah klinis 
dan nonklinis baik padat maupun cair.39 

"I Pohan, Jammon Mu1u ia,anan K<Sehaum, Jakarta, EGC, 

2007, hal.143. 

�Ibid, hal 148. 

"Lamptran Peraturan Menteri Kesehatan No. 1204 Tahun 

2004 centang Persyaratan Kcsehatan Linglc.ungan Rumah Sakic. 

"Soerrurat, Kcseharan Lingkungan, Yogyakarta: Gadjamada 
University Press. 2007, hal. JO. 

"A. Pruss, Pengelolaan Aman limbah uryanan Kesehaian, 

Cetakan I Jakarta, Penerbit EGC, 2005, hal. 52. 
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Limbah medis padat tidak diperbolehkan 
membuang langsung ke tempat pembuangan 

akhir limbah domestik sebelum aman bagi 
kesehatan. Cara clan teknologi pengolahan atau 
pemusnahan limbah medis padat disesuaikan 
dengan kemampuan rumah sakit clan jenis 
limbah medis padat yang ada, dengan pemanasan 
menggunakan otoklaf atau dengan pembakaran 
menggunakan in.sinerator. 

Limbah farmasi dalam jumlah kecil dapat 
diolah dengan insinerator pirolitik (pyrolytic 
incinerator), rotary kiln, dikubur secara aman, 
sanitary laru:lfiU, dibuang ke sarana air limbah 
atau inersisasi. Tetapi dalam jumlah besar 
harus menggunakan fasilitas pengolahan yang 
khusus seperti rotary kiln, kapsulisasi dalam drum 
logam, clan inersisasi. Limbah padat farmasi 
dalam jumlah besar harus dikembalikan kepada 
distributor, sedangkan bila dalam jumlah sedikit 
clan tidak memungkinkan dikembalikan, supaya 
dimusnahkan melalui insinerator pada suhu 
diatas 1.000°c.•3 

In.sinerator dtlengkapi mes in pembakar dengan 
suhu tinggi yang dalam waktu relatif singkat 
mampu membakar habis semua sampah tersebut 
hingga menjadi abu. Pembakaran sampah ini 
digunakan dengan sistem pembakaran bertingkat 
(double chamber), sehingga emisi yang melalui 
cerobong tidak berasap dan tidak berbau, clan 
menggunakan sistem cyclon yang pada akhimya 
hasil pembakaran tidak memberikan pengaruh 
polusi pad a lingkungan. 44 

B. ANALISIS 

1. Penyebab Beredamya Vaksin Palsu 

Awai mula terbongkar kasus beredamya 
vaksin palsu berawal laporan sebuah rumah sakit 
di Bogor yang curiga dengan vaksin yang dikirim 
oleh sebuah distributor. Kemudian rumah sakit 
tersebut memeriksa vaksin di laboraturium clan 
hasilnya ternyata vaksin tersebut palsu. Dengan 
kejadian ini maka polisi menangkap lima belas 
orang yang terlibat dalam kasus pembuatan 

"Lamptran Peraturan Menteri Kesebatan No. 1204 Tahun 
2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. 

"A. Pruss dkk. Pengolahan Iimbah Lryanan Keseharan. 

Jakarta, Buku Kedokteran EGC, 2002, hal. 90. 
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vaksin palsu.45 Dari lima belas orang yang 

ditangkap tersebut ada yang berperan sebagai 
produsen, distributor, pembuat/pencetak label 
clan logo vaksin. Perlu diketahui bahwa harga 
vaksin palsu lebih murah dibandingkan vaksin 
yang asli. Dalam hal ini pembuat vaksin palsu 
meraup banyak keuntungan. 

Terungkapnya peredaran vaksin palsu 
menunjukan bahwa adanya celah atau kelemahan 
dari sisi peraturan perundang-undangan yang 
dapat menjadikan kelemahan Pemerintah 
dalam menjalankan tugas pengawasan obat di 
masyarakat. Ada beberapa ha! yang menjadi 
celah atau kelemahan yang dapat dijadikan 
kesempatan bagi para pembuat vaksin palsu untuk 
memproduksi clan mengedarkan vaksin palsu, 
diantaranya lemahnya pengawasan terhadap 
pengolahan limbah farmasi dan pengelolaan 
vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan baik yang 
dilakukan secara internal maupun ekstemal. 
a. I.emahnya Pengawasan terhadap Pengolahan 

Limbah Farmasi di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

Pengolahan limbah rumah sakit merupakan ha! 
yang patut mendapatkan perhatian, diantaranya 
limbah berupa botol bekas vaksin. Limbah berupa 
botol bekas vaksin yang tidak dimusnahkan 
membuka celah untuk diperjualbelikan oleh 
pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, 
pengawasan rumah sakit perlu diperketat clan 
diatur secara lebih rinci. Hal ini merupakan 
bagian dari upaya untuk mengembalikan 
tanggung jawab profesional clan fungsi rumah 
sakit yang seharusnya menolong kemanusiaan, 
bukan merusak kesehatan manusia. 

Dalam Pasal 11  ayat (1) huruf e UU tentang 
Rumah Sakit bahwa rumah sakit harus merniliki 
instalasi pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah 
di rumah sakit dilaksanakan meliputi pengelolaan 
limbah padat, cair, bahan gas yang bersifat 
infeksius, bahan kimia beracun clan sebagian 
bersifat radioaktif yang diolah secara terpisah. 

"Pernyataan dari Direktur Tindak Prdana Ekonomi Khusus 
Mabes Polri Bngjen Agung Setya, Mengapa 13 tahun vaks1n palsu 

beredar tidak ketahuan dimuat dalam http://news.dctik.com/ 
bcrita/J 2 4 3080/menga pa - 1 J- rah un - v a ks m · palsu- be redar- ndak 

ke tah uan-ini-penje l asan -polisi, diakses tanggal 2 September 

2016. 



Dalam lampiran No. IV Permenkes No. 1204 
T ahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan 
Lingkungan Rumah Sakic (Permenkes No. 1204 
Tahun 2004) menyatakan bahwa limbah vaksin 
masuk ke dalam kategori limbah medis padat clan 
mengatur mengenai pengolahan clan pemusnahan 
limbah medis padat.46 

Pada kenyataannya terkait dengan limbah 
medis padat salah satunya yaitu botol bekas 
vaksin asli sangat mudah ditcmukan sehingga 
dapat disalahgunakan oleh para pihak yang 
tidak bertanggung jawab. Salah satunya 
digunakan untuk kemasan vaksin palsu. Para 
pelaku mendapatkan botol bekas vaksin asli dari 
pengepul botol bekas atau dari beberapa rumah 
sakit." Hal ini membuktikan bahwa adanya 
fasilitas pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit 
atau klinik yang tidak memusnahkan botol bekas 
vaksin asli, sehingga kondisi ini dimanfaatkan 
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 
untuk meraup keuntungan yang merugikan 
kesehatan balita atau anak. 

Beredarnya vaksin palsu menunjukan 
bahwa pengelolaan limbah medis di fasilitas 
pelayanan kesehatan masih sangat buruk clan 
hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan 
terhadap limbah medis di fasilitas pelayanan 
kesehatan. Ada beberapa ha! yang menyebabkan 
lemahnya pengawasan yaitu pengawasan yang 
dilakukan oleh Kementerian Kesehatan clan 
dinas kesehatan hanya bersifat administrasi saja, 
misalnya hanya terkait dengan masalah izin clan 
kelayakan kelengkapan sarana rumah sakit dalam 
mengelola limbah medis clan tidak menyentuh 
kepada pengawasan operasional pengelolaan 
limbah rnedis, 

Pengelolaan limbah medis merupakan 
ha! yang sangat penting untuk diawasi oleh 
Kementerian Kesehatan. Acuan atau dasar 
dalam pengelolaan limbah medis dapat dilihat 
dalam lampiran Permenkes No. 42 Tahun 2013. 

"Larnplran No. IV huruf e Pengolahan dan Pemusnahan 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1204 Tahun 2004. 

"Brigadir Jenderal Agung Serya. Rumah Sakit Dimuua 

Musnahkan Botol Vak.sin Bekas, dimuat dalam https://m.tempo. 

co/read/news/2016/07 /16/17 3 788086/rumah-sakit-diminta 
musnahkan-botol-vaksin-bekas, diakses tanggal 8 September 

2016. 

Dalam hal ini rumah sakit atau fasilitas pelayanan 
kesehatan harus memilah limbah farmasi clan 
ditempatkan ke dalam kantong sesuai dengan 
kategori limbah medis. Kantong limbah hams 
kuat, anti bocor clan tidak dapat dibuka oleh 
orang yang tidak berkepentingan. Sebelum 
limbah dibuang dipastikan dahulu apakah aman 
atau tidak bagi kesehatan, 

Cara clan teknologi pengolahan atau 
pemusnahan limbah rnedis padat salah satunya 
yaitu botol vaksin dengan pembakaran yang 
menggunakan insinerator jika dalam jumlah kecil 
clan jika dalam jumlah yang besar maka harus 
dikembalikan kepada distributor. Sebagaimana 
diketahui bahwa belum semua fasilitas pelayanan 
kesehatan memiliki msmennor, sehingga 
biasanya pihak fasilitas pelayanan kesehatan 
dibantu oleh pihak ketiga untuk mengolah clan 
menghancurkan limbah medis dengan baik. Yang 
menjadi permasalahannya apakah pihak ketiga 
ini telah tersertifikasi atau belum. Hal ini yang 
harus diperhatikan oleh Kementerian Kesehatan 
dalam menjalankan pengawasan. 

Selain Kementerian Kesehatan, pengawasan 
di dalam fasilitas pelayanan kesehatan salah 
satunya yaitu rumah sakit dilakukan oleh dewan 
pengawas rumah sakit clan badan pengawas 
rumah sakit. Dalam Pasal 56 UU tentang Rumah 
Sakic mengatur pengawasan internal rumah sakit 
dilakukan oleh dewan pengawas rumah sakit clan 
Pasal 57 mengatur bahwa pengawasan eksternal 
dilakukan oleh badan pengawasan rumah sakit, 
Terkait dengan tugas clan kewenangan dari 
dewan rumah sakit maupun badan pengawas 
rumah sakit tidak diberikan kewenangan untuk 
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan, 
pemilahan clan penghancuran limbah rumah 
sakit. Padahal pengawasan internal dewan rumah 
sakit merupakan ujung tombak dalam menjamin 
pemberian pelayanan kesehatan yang baik dari 
pihak rumah sakit. 

b. Lemahnva Pengawasan Pengelolaan Vaksin 
di F asilitas Pelayanan Kesehatan 

Pengadaan vaksin di fasilitas pelayanan 

kesehatan merupakan tanggungjawab pemerintah 
clan pemerintah daerah mempunyai kewajiban 
untuk mendistribusikan vaksin sampai pada 
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puskesmas. Hal ini telah diatur dalam Permenkes 
No. 42 Tahun 2013. 

Pengawasan yang diatur dalam Permenkes 
No. 42 Tahun 2013 hanya sebatas pengawasan 
terhadap pengadaan, distribusi clan penggunaan 
vaksin yang disediakan oleh Pemerintah. 
Dalam Permenkes ini tidak diatur mengenai 
kewajiban dari fasilitas pelayanan kesehatan 
untuk pengadaan vaksin berasal dari Pemerintah. 
Dengan tidak adanya pengaturan seperti ini maka 
fasilitas pelayanan kesehatan dapat melakukan 
pengadaan vaksin yang bukan berasal dari 
Pemerintah melainkan melalui impor. Kondisi 
seperti ini menjadi celah bagi oknum untuk 
mendistnbusikan vaksin palsu langsung ke rumah 
sakit clan klinik dengan harga yang murah. 

Rumah sakit, klinik clan apotek dalam ha! 
pengadaan vaksin harus melalui distributor 
resmi. Ada empat PBF atau distributor resmi 
produk vaksin Bio Farma, keempatnya, yaitu PT 
lndofarma Global Medika, PT Rajawali Nusindo, 
clan PT Sagi Capri, sementara itu, khusus untuk 
tender melalui PT Perusahaan Perdagangan 
Indonesia. 

Berdasarkan kenyataannya masih saja ada 
rumah sakit clan klinik yang memesan vaksin 
dari distributor yang tidak resmi dengan alasan 
harga vaksin tersebut lebih murah dibandingkan 
dari distributor yang resmi atau tidak mengetahui 
mana distributor yang resmi clan tidak resmi. 
Dengan menggunakan distributor yang tidak 
resmi, pihak rumah sakit luput dari pengawasan 
Kementerian Kesehatan clan dinas Kesehatan. Hal 
ini membuktikan bahwa ada sistem pengawasan 
clan kontrol yang tidak berjalan dengan baik di 
fasilitas pelayanan kesehatan. 

Dalam Pasal 9 Permenkes No. 58 Tahun 
2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian 
(Permenkes No. 58 Tahun 2014) dinyatakan 
bahwa "Pengawasan dan pembinaan terhadap 
standar pelayanan kefannasian dilakukan oleh 
Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota." Dalam Pasal 
ini tidak melibackan pihak Badan Pengawasan 
Obat clan Makanan (BPOM), sehingga BPOM 
tidak memiliki kewenangan pengawasan 
terhadap kualitas vaksin di fasilitas pelayanan 

190 

kesehatan. Hal ini bisa rnenjadi penyebab 
lemahnya pengawasan pengadaan vaksin di 
fasilitas pelayanan keseharan. 

Dalam Pasal 6 ayat (2) Permenkes No. 58 
Tahun 2014 dinyatakan bahwa "Penyelenggaraan 
Pelayanan Kef annasian di Rumah Sakit sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I) dilaksanakan di Instalasi 
Fannasi Rumah Sakit melalui sistem satu pintu." 
Sistem satu pintu dimaksudkan bahwa pengelolaan 
mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, 
penyiapan, peracikan, pelayanan langsung kepada 
penderita sampai dengan pengendalian semua 
perbekalan kesehacan yang beredar clan digunakan 
dalam rumah sakit baik untuk penderita rawat 
tinggal, rawat jalan maupun untuk semua unit 
termasuk poliklinik rumah sakit. 

Apabila ada sumber daya farmasi lain di 
samping instalasi atau bagian farmasi, maka 
pelayanan farmasi dengan satu pintu mutlak 
dilaksanakan, yaitu instalasi farmasi sebagai 
pengelola tunggal perbekalan farmasi rumah sakit 
karena farmasi rumah sakit bertanggung jawab 
atas pengadaan clan penyajian informasi obat 
siap pakai bagi semua pihak di rumah sakit, baik 
petugas kesehatan maupun pasien. 

Dalam kasus vaksin palsu melibatkan oknum 
tenaga kesehatan yang tanpa sepengetahuan 
rumah sakit mengadakan transaksi jual beli 
vaksin dari distributor yang tidak resmi acau tanpa 
melalui instalasi farmasi rumah sakit. Perilaku 
tenaga kesehatan ini pun luput dari pengawasan 
pihak rumah sakit, yaitu dewan pengawas 
rumah sakit yang memiliki kewenangan untuk 
mengawasi tenaga kesehatan dalam menjalankan 
profesi clan mematuhi standar rumah sakit yang 
telah dibuat oleh dewan pengawas rumah sakit 
sebagaimana diamanatkan dalam UU tentang 
Rumah Sakic. 

2. Solusi Untuk Mencegah Agar Tidak 
Beredarnya Lagi Vaksin Palsu 

Dengan beredamya vaksin palsu di 
masyarakat, maka Pemerimah dituntut untuk 
mengatasi ha! ini sehingga tidak terjadi lagi. 
Berdasarkan uraian di atas maka ada beberapa 
ha! yang dapat dijadikan solusi untuk mencegah 
terjadinya kembali penyebaran vaksin palsu di 
masyarakat yaitu dari sisi peraturan, antara lain: 



a. Mengubah Pennenkes No. 42 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan lmunisasi 

Dalam Permenkes tentang Penyelenggaraan 
Imunisasi mengatur bahwa botol bekas vaksin 
hams dihancurkan melalui alat incinerator. 

Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua 
fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, 
klinik dan tempat praktik dokter merniliki mesin 
tersebut, sehingga mereka menyerahkan kepada 
pihak lain untuk mengolah dan menghancurkan 
limbah botol bekas vaksin. 

Dalam Permenkes tentang Penyelenggaraan 
Imunisasi belum mengatur mengenai pengawasan 
terhadap pihak sebagai pengolah dan penghancur 
limbah botol bekas vaksin. Oleh sebab itu dalam 
Permenkes ini hams diatur mengenai teknis 
pengawasan terhadap pihak pengelola dan 
penghancuran limbah vaksin, menyiapkan tenaga 
pengawas serta adanya persvaratan sertifikasi 
untuk pihak yang mengelola dan menghancurkan 
limbah vaksin. Selain itu, mengatur pula 
pelaporan penyelenggaraan imunisasi wajib di 
fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan bidan 
dengan vaksin dari Pemerintah. Dengan adanya 
pengaturan bahwa vaksin imunisasi hams dari 
Pemerintah maka oknum di fasilitas pelayanan 
kesehatan serta distributor obat yang tidak resmi 
tidak dapat lagi mengedarkan vaksin palsu di 
fasilitas pelayanan kesehatan swasta maupun 
praktik mandiri bidan atau dokter. 

b. Mengubah Pennenkes No. 1204 Tahun 2004 
tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan 

RumahSakit 

Permenkes ini perlu diubah karena 
dalam permenkes tersebut belum mengatur 
mengenai koordinasi antara pihak terkait dalam 
hal pengawasan dan pembinaan terhadap 
pengelolaan limbah fasilitas pelayanan kesehatan 
pada umumnya. Sehingga tiap-tiap instansi 
terkait bekerja senditi dan saling lempar tanggung 
jawab dalam ha! pengawasan pengolahan limbah 
fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu 
perlu diatur dalam pennenkes ini mengenai 
koordinasi antara instansi terkait dalam hal 
pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas 
pelayanan kesehatan. lnstansi terkait antara lain 
dinas kesehatan, Dewan Pengawas Rumah Sakit, 

Badan Pengawas Rumah Sakit daerah serta 
Badan lingkungan Hidup Daerah. 

c. Mengubah Pennenkes No. 58 Tahun 2014 
tentang standar Pelayanan Kefannasian di 
Rumah Sakit 

Saat ini Menteri Kesehatan telah mengubah 
Permenkes No. 58 Tahun 2014 yaitu dengan 
mengubah pasal 9 yaitu yang semula pengawasan 
dan pembinaan terhadap standar pelayanan 
kefarmasian dilakukan oleh Menteri Kesehatan, 
kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas 
kesehatan kabupaten/kota diubah sehingga 
melibatkan BPOM dalam hal pengawasan, 
pemantauan, pembinaan terhadap kegiatan 
instansi pemerintah dan masyarakat di bidang 
pengawasan sediaan farmasi. 

Langkah ini sudah tepat sehingga ada yang 
diberikan tanggung jawab terhadap pemantauan 
sediaan farmasi di fasilitas pelayanan kesehatan. 
Dengan diubahnya Permenkes tersebut maka 
Menteri Kesehatan hams membuat Permenkes 
yang mengatur mengenai pedoman tindak 
lanjut hasil pengawasan post market yang 
telah dilaksanakan oleh BPOM pada sarana 
pelayanan kesehatan. Pemenkes tersebut diubah 
melalui Permenkes No. 34 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Permenkes No. 58 Tahun 2014 
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di 
Rumah Sakit. 

d. Adanya pemantauan dan evaluasi UU 
tentang Rumah sakit 

Pemerintah hams melakukan pemantauan 
dan evaluasi UU tentang Rumah Sakit terutama 
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit dan 
Badan Pengawas Rumah Sakit. dalam hal kasus 
vaksin palsu hampir tidak terdengar tindakan 
dati Dewan dan Badan Pengawas Rumah sakit. 
Oleh sebab itu Pemetintah hams memerintahkan 
kepada setiap daerah untuk meningkatkan 
peran Badan Pengawasan Rumah Sakit dan 
mengaktifkan kembali Badan Pengawas Rumah 
Sakit di daerah yang sebelumnya sudah ada tetapi 
tidak berfungsi. Selain itu perlu ditinjau ulang 
mengenai peran, tugas dan fungsi dari Dewan dan 
Badan Pengawas Rumah sakit. Artinya Dewan 
dan Badan Pengawas Rumah Sakic tidak hanya 
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mengawasi dari segi administratif saja tetapi 
juga melakukan pengawasan terhadap tindakan 
tenaga kesehatan di rumah sakit. 

Melakukan tugas pengawasan terhadap 
tenaga kesehatan di rumah sakit dapat menimalisir 
adanya oknum dari tenaga kesehatan yang akan 
berlaku curang. Dengan demikian, pengawasan 
tersebut dilakukan dari dalam rumah sakit 
maupun dari luar rumah sakit. 

III. PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Kasus penyebaran vaksin palsu yang ramai di 
masyarakat terjadi disebabkan oleh lemahnya 
pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah dalam ha! 
pengelolaan limbah farmasi dan pengadaan 
vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan. 

2. Permenkes No. 42 Tahun 2004 tentang 
Penyelenggaraan Imunisasi, Permenkes 
No. 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan 
Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dan 
Permenkes No. 58 Tahun 2014 tentang 
Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah 
sakit. 

B. Saran 

1. Melakukan beberapa perubahan terhadap 
peraturan pelaksanaan terkait dalam hal 
pengawasan vaksin sehingga tidak ada celah 
bagi pihak yang ingin melakukan kecurangan. 

2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus 
melakukan pengawasan secara intensif 
ke lapangan dengan melibatkan atau 
bekerjasama dengan instansi terkait terhadap 
pengelolaan limbah farmasi dan penyediaan 
vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan. 
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Abstrak 
Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pemerintah membuka peluang bagi negara 
lain untuk berinvestasi di Indonesia. Upaya mendatangkan investasi dilakukan dengan menghapus 
persyaratan dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui 
deregulasi Peraturan Menreri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 rentang Tata 
Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013). Tulisan ditujukan 
untuk mengetahui alasan penghapusan syarat dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia bagi 
TKA di Indonesia dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker Nomor 16 Tahun 2015) dan implikasinya 

dengan kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia di lingkungan kerja sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 
Kebangsaan (UU tentang Bahasa). Metode penulisan ini menggunakan metode vuridis norrnatif 
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Deregulasi Perrnenakertrans Nomor 12 Tahun 
2013 merupakan upaya pemerintah mendatangkan investasi karena menurut pemerintah syarat bahasa 
banyak dikeluhkan oleh para investor. Deregulasi ini memiliki implikasi yuridis dan dampak lainnya. 
Kebijakan deregulasi penghapusan kewajiban dapat berbahasa Indonesia bagi TKA perlu dinilai dan 
ditinjau kembali karena yang menghambat investasi bukanlah regulasi mengenai kewajiban dapat 
berbahasa Indonesia bagi TKA yang akan bekerja di Indonesia melainkan beberapa ha! lainnya seperti 
birokrasi, kepastian hukum, dan infrastruktur. 

Kata kunci: MEA, Tenaga Kerja Asing, Syarat Berbahasa Indonesia. 

Abstract 

Applicability of ASEAN Economic Community (AEC) to make the government opened up opportunities 

for other countries to invest in Indonesia. Efforts to bring in investment made by abolishing the requirement 

to communicate in Indonesian language for foreign manpower through the deregulation of the Minister of 

Manpower and Transmigration No. 12 of 2013 on the Procedures to Employ Foreign Workers. The writing 
is intended to determine the reason for removing the requirement to communicate in Indonesian for foreign 

workers in Indonesia through the Minister of Manpower Regulation No. 16 of 2015 on the the Procedures 

to Employ Foreign Workers and its implications related to the obligation to use Indonesian language in the 

work environment as regulated in Law Number 24 of 2009 concerning of Flag, Language, State Symbol and 
National Anthem. Method of this study using normative juridical approach to legislation. Deregulation of the 

Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. 12 of 2013 as the government seeks to bring in 

investment as the government said the language requirement many complaints by investors. Deregulation has 

juridical implications and other effects. Deregulation policy need to be assessed and reviewed because inhibit 
investment is not caused by regulations concerning the obligation to be able to speak Indonesian for foreign 
workers but a few other things such as the bureaucracy, the rule of law, and infrastructure. 

Keywords: MEA, Foreign Manpower, Requirement of Indonesian Language. 
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I. PENDAHULUAN Kebangsaan (UU rentang Bahasa), yang salah 
satu tujuan pengaturan tersebut yaitu menjaga 
kehormatan yang menunjukkan kedaulatan 
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Bahasa Indonesia merupakan manifestasi 
kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan 
bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan 
kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa 
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 Kasus 
TKA yang masuk kedalam lapangan militer 
Halim Perdana Kusuma awal tahun 2016 lalu juga 
memberikan gambaran pentingnya kewajiban 
dapat berbahasa Indonesia bagi TKA yang akan 
bekerja di Indonesia. Saat itu, TKA tersebut 
kesulitan berkomunikasi baik dengan pekerja 
lokal maupun saat diinterogasi aparat penegak 
hukum karena tidak bisa berbahasa Indonesia." 

Pro dan kontra penghapusan peraturan 
kewajiban dapat berkomunikasi dalam Bahasa 
Indonesia bagi TKA telah ramai dibicarakan 
saat awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo 
berencana menghapus Peraturan tersebut, 
Pengaturan mengcnai kewajiban dapat 
berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia bagi TKA 
sebelumnya tertuang dalam Permenakertrans 
Nomor 12 Tahun 2013 yang kemudian dicabut 
dan dinyacakan tidak berlaku lagi dengan 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan 
Tenaga Kcrja Asing sebagaimana celah diubah 
dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 
35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing (Permenaker No. 16 Tahun 2015) . 

Pergantian peraturan tersebut merupakan 
awal hilangnya pengaturan kewajiban dapat 
berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia bagi 
TKA. Padahal dalam Pasal 33 UU tentang 
Bahasa telah mengatur bahwa Bahasa Indonesia 

'Llhat Konsiderans menimbang huruf b Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2009 tcntang Bendera, Bahasa, dan Lambang 
Negara, serta Lagu Kebangsaan. 

"Taufik Ismail, Talc Bisa Berbahasa Indonesia, 5 Warga 

Tiongkok Pengebor Lahan Lanud Halim Sering Salah Paham, 
dimuat dalam http,//www.tribunnews.com/nasional/2016/04/28/ 
tak-bisa- berbahasa-i ndonesia-5-warga- tiongkok-pcnge bcr 

lahan-lanud-halim-sering-salah-paham, dtakses 6 agustus 2016. 
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A. Latar Belakang 

'Visa 8211 yang digunakan TICA sudah kedaluwarsa karena 
melewati masa batas waktu yang ditentukan sclama 180 hart. 

'PUT, lmigrasi Cilegon Deponasi 37 Pekerja A,al China, 

ht tpc/ /news. oke zone .corn/read/20 16/08/ 19 /340/ 146 7 7 03/imigrasi. 
cilegon-deportasi-37-pckerja-asal-china, diakses tanggal 31 
Agustus 2016. 

Globalisasi telah membuat dunia terintegrasi 
tanpa batas fisik terlebih dengan semakin pesatnya 
kemajuan reknologi. Saat ini, genap sudah satu 
tahun berlakunya MEA sejak akhir Desember 
2015 lalu. Berbagai permasalahan kerap muncul 
seiring dengan kebijakan yang dibuat khususnya 
dalam pelaksanaan MEA di Indonesia setahun 
terakhir ini. 

Tertangkapnya 37 (tiga puluh tujuh) warga 
negara Tiongkok pada awal Agustus 2016 lalu di 
sebuah proyek pabrik semen di Serang, Banten, 
setidaknya mengingatkan kita kembali terhadap 
kesiapan kita dalam menjalani MEA. 3 7 ( tiga 
puluh tujuh) orang tersebut ditangkap sebagai 
pekerja ilegal karena menyalahi penggunaan visa I 

dan pelanggaran pengurusan tempat tinggal. 2 

Hadimya MEA telah menjadikan kawasan 
ASEAN pasar terbuka dan satu kesatuan berbasis 
produksi sehingga mcngakibatkan mobilitas arus 
barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja akan 
bergerak bebas. Dari banyak ha! yang harus 
disiapkan dan diperkuat, setidaknya penyiapan 
dan penguatan dalam berbahasa merupakan 
salah satu ha! yang sangat penting karena bahasa 
adalah media komunikasi yang utama dalam 
proses berkomunikasi antar sumber daya manusia 
satu negara dengan negara lainnya khususnya 
saat MEA tersebut. 

Hadimya MEA tidak hanya dapat diartikan 
bahwa seluruh tenaga kerja harus bisa berbahasa 
asing, tetapi bagaimana negara Indonesia juga 
harus menguatkan Bahasa Indonesia agar dapat 
menjadi media komunikasi di era MEA oleh 
negara lain. Pasal 36C Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
NRI Tahun 1945) telah memerintahkan agar 
mengenai bahasa diatur dengan undang-undang. 
Hal ini ditindaklanjuti dengan lahimya Undang 
Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 
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wajib digunakan dalam komunikasi resmi di 
lingkungan kerja. Dari berbagai kasus yang 
terjadi dalam kurun waktu setahun ini setidaknya 
telah membuktikan kekhawatiran sebagian besar 
kalangan ketika Pemerintah akan menghapus 
aturan berbahasa Indonesia bagi TICA saat itu. 

Setidaknya, dengan adanya kasus yang terjadi 
satu tahun terakhir ini menunjukkan terdapat 
kekurangan terhadap kebijakan yang diambil. 
Hal tersebut tencunya dapat merefleksikan bagi 
pembuat kebijakan/peraturan untuk menilai 
dan meninjau kembali urgensi menghapus syarat 
dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia 
bagi TKA di Indonesia jika dikaitkan dengan 
kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia di 
lingkungan kerja sebagaimana diatur dalam UU 
tentang Bahasa. 

Hadimya MEA merupakan peluang sekaligus 
memiliki risiko di bidang ketenagakerjaan karena 
jika dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas 
Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga 
kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, 
dan Thailand serta fondasi industri yang bagi 
Indonesia sendiri membuat Indonesia berada 
pada peringkat keempat di ASEAN. 5 Berdasarkan 
uraian di atas, penting untuk dikaji keterkaitan 
antara penghapusan syarat dapat berbahasa 
Indonesia bagi TICA di Indonesia dengan 
kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia di 
lingkungan kerja sebagaimana diarur dalam UU 
tentang Bahasa. 

B. Pennasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 
permasalahan yang akan dibahas, yaitu: 
1. Mengapa Permenaker No. 16 Tahun 2015 

menghapus syarat dapat berkomunikasi dalam 
Bahasa Indonesia bagi TKA di Indonesia? 

2. Bagaimana implikasi penghapusan syarat 
dapat berkomunikasi dalam Bahasa 
Indonesia jika dikaitkan dengan kewaijban 
menggunakan Bahasa Indonesia di 

5 Arya Baskoro, Peluang, T antangan, Dan Risiko Bagi Indonesia 

Dengan Adanya Masyarakai Ekonomi Asean dimuat dalam http,// 
crmsindonesia.org;knowledge/crms-articles/peluang-tantangan 

dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi 

diakses tanggal 31 Agustus 2016. 
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lingkungan kerja sebagaimana diatur dalam 
UU tentang Bahasa? 

C. Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan ini, yaitu 
untuk: 
I. Mengetahui alasan penghapusan syarat dapat 

berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia bagi 
TKA di Indonesia dalam Permenaker No. 16 

Tahun 2015. 

2. Mengetahui implikasi antara penghapusan 
syarat dapat berkomunikasi dalam Bahasa 
Indonesia dengan kewajiban menggunakan 
Bahasa Indonesia di lingkungan kerja 
sebagaimana diatur dalam UU tentang Bahasa. 

D. Metode Penulisan 

Metode penulisan ini menggunakan metode 
vuridis normatif dengan pendekatan peraturan 
perundang-undangan. Penggunaan metode 
ini bertujuan untuk mengungkapkan atau 
menguraikan alasan penghapusan syarat dapat 
berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia bagi 
TKA di Indonesia termasuk implikasi yuridisnya 
cerhadap kewajiban menggunakan Bahasa 
Indonesia di lingkungan kerja sebagaimana diatur 
dalam UU tentang Bahasa. 

II. PEMBAHASAN 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Bahasa 
Menurut Jimly Asshiddiqie, bahasa 

mencerminkan cara berpikir, cita rasa budaya, 
dan tentu ada kaitannya dengan adat dan 
sistem hukum adat.6 Berdasarkan Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, secara terminologi pengertian 
bahasa adalah sistem lambang bunyi yang 
arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu 
masyarakat uncuk bekerja sama, berinteraksi, 
dan mengidentlfikasikan diri. Dalam UU tentang 
Bahasa, Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi 
nasional yang digunakan diseluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti 
penggunaan Bahasa Indonesia wajib digunakan 

6Jimly Asshiddiqie, Pemikiran Globalisasr, Regionalisasi, 
dan Pernerintahan Daerah, dlmuat dalam http://www.Jimly corn/ 
pemikiran/view/12, drnkses tanggal 8 Okcobcr 2016. 



bagi siapapun baik oleh pelajar, pedagang, dan 
tenaga kerja termasuk TKA selama rnasih di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Tenaga Kerja Asing 
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan (UU tentang 
Ketenagakerjaan), ada perbedaan antara definisi 
pekerja atau buruh, tenaga kerja, dan TKA. 
Pengertian pekerja atau buruh adalah setiap 
orang yang bekerja dengan menerima upah atau 
imbalan dalam bentuk lain, sedangkan pengertian 
tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna rnenghasilkan barang 
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 
sendiri maupun untuk masyarakat. 

Ada pun pengertian TKA adalah warga negara 
asing pemegang visa dengan maksud bekerja 
di wilayah Indonesia. Masing-masing tersebut 
berbeda satu dengan yang lain walaupunsemuanya 
termasuk dalam kategori tenaga kerja. Hal ini 
karena hukum dan peraturan yang mengaturnya 
juga berlainan. 7 Dal am UU Ketenagakerjaan, 
pengaturan TKA diuraikan dalam batang tubuh 
UU tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam BAB 
Vlll mengenai Penggunaan TKA. 

3. Harmonisasi Hukum 
Ten Berge dan de Waard mengemukakan 

harmonisasi hukum scbagai berikut: 8 

" . . .  Harmonisasi dalam hukum mencakup 
penyesuaian peraturan perundang-undangan, 
keputusan Pemerinr.ah, keputusan Hakim, sistem 

hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan 
peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, 
keadilan (justice, gerechtigheid) dan kesebandingan 
(equity, billijkheid), kegunaan dan kejelasan hukum, 
tanpa mengaburkan dan mengobarkan pluralisme 
hukum kalau memang dibutuhkan . . .  "  

Kedamaian dalam hid up bersama 
memang seharusnya menjadi tujuan dari 

7Danang Sunyoto, Hak clan kewajiban bagi peke,ja dan 

pengusaluJ, Puscaka Yusticia, Yogyakarta, 2013, hal 19-20. 
8L.M. Gandhi, .. Harmonisasi Hukum Menuju Hukum 

Responsif', Ptdato pada Upacara Pengukuhan Jabacan Guru Besar 

Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta pada 
tanggal 14 Oktober 1995, mengutip Ruddolf Stammler dalam 
Julius Stone, Provine and Function of Law, Law as Logic Justice 

and So,ial Control. A Study of Jurisprudence. (Sydney,Maiiland 
Publications !'TY.LTD, 1950), hal. 5. 

suatu kaidah hukum.9 Apabila hukum hanya 
mengakomodasikan salah satu kepentingan, maka 
yang tercapai hanya tujuan dari kepentingan 
tersebut, sedangkan tujuan kepentingan yang 
lain tidak tercapai. Padahal kepentingan sektor 
lain yang tidak terakomodasi juga memberikan 
manfaat, sehingga akan menimbulkan rasa 
ketidakpuasan salah satu pihak yang akan 
mempengaruhi kedamaian hidup bersama, 

Penghapusan syarat dapat berbahasa 
Indonesia bagi TKA di Indonesia dengan 
kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia di 
lingkungan kerja sebagaimana diatur dalam UU 
tentang Bahasa mencerminkan dua hal yang 
hanya mengakomodasikan satu kepentingan 
saja. Harmonisasi dalam hukum yang mencakup 
penyesuaian antar peraturan perundang 
undangan harus dilakukan agar menjadi selaras 
sesuai dengan struktur hierarki tata hukum 
Indonesia. Menurut A. Hamid S. Attamirni, 
struktur tata hukum Indonesia adalah: 10 

1 . Staatsfundamemalnorm: Pancasila 
(Pembukaan UUD NRI 1945). 

2. Staatsgrundgesetz: Batang tubuh UUD 
NRI 1945, Tap MPR, dan konvensi 
ketatanegaraan. 

3. Formell gesetz: undang-undang. 
4. Verordnung en Autonome Satzung: Secara 

hierarkis mulai dari peraturan pemerintah 
hingga keputusan bupati arau walikora. 

Oleh karena itu, hukum yang dalam hal ini 
peraturan tertulis, perlu saling harmonis dan perlu 
mengakomodasikan kepentingan-kepentingan 
terkait untuk memaksimalkan manfaat yang akan 
diperoleh masyarakat karena peraturan yang 
berhubungan dengan ketenagakerjaan khususnya 
unsur tenaga kerja memegang peranan penting 
dalam menjaga stabiliras di negara ini, sehingga 

'Soerjono Soekanro, Fakwr-FaklOT yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 2. 
10Ibid. Tata urutan yang dipakai oleh Attamimi adalah 

berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Ketetapan 
rersebut diganti dengan Ketetapan MPR No. Ill/MPR/2000 
tcntang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang 

Undangan. Pada Tahun 2004 telah dltetapkan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 tencang Pembenrukun Peraturun 

Perundang-Undangan. Saat ini telah diganti deng:an Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenrang Pcmbcntukan Peraturan 

Perundang-Perundangan. 
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hukum dapat memberikan kebahagian pada 
bagian terbesar masyarakat. Hal ini sebagaimana 

diungkapkan Bentham bahwa " . . .  the ultimate end 

of legislation is the greatest happiness of the greatest 
number . . .  "11 

B. Analisis 

1. Penghapusan Svarat dapat Berkomunikasi 
dalam Bahasa Indonesia bagi TKA di 

Indonesia 

ASEAN Economic Community (AEC) atau 
yang lebih dikenal dengan MEA, mentargetkan 
untuk merniliki sebuah pasar yang kompetirif 
(berdaya saing tinggi) dengan mengubah 
ASEAN menjadi sebuah pasar tunggal dan basis 
produksi yang memiliki aliran bebas barang, 
jasa, faktor produksi, dan investasi dan modal 
serta penghapusan tarif bagi perdagangan 
antar negara ASEAN melalui kerjasama yang 
menguntungkan.12 Semua negara anggota 
ASEAN tentu berbenah diri dalam berbagai hal 
menghadapi MEA tidak terkecuali Indonesia. 

Dengan adanya pasar barang dan jasa secara 
bebas tersebut, sudah tentu akan mengakibatkan 
TKA dengan mudah masuk dan bekerja di 
Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan 
tenaga kerja yang semakin ketat di bidang 
ketenagakerjaan. Saat MEA berlaku, di bidang 
ketenagakerjaan ada 8 (delapan) profesi yang 
telah disepakati untuk dibuka, yaitu insinyur, 
arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, 
praktisi medis, dokter gigi, dan akuntan." Hal 
inilah yang akan menjadi ujian baru bagi masalah 
dunia ketenagakerjaan di Indonesia karena 
setiap negara pasti telah bersiap diri di bidang 
ketanagakerjaannya dalam menghadapi MEA. 

Berbagai upayapun dilakukan Pemerintah 
untuk menghadapi MEA. Salah satu upaya 
yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 

"W. Friedmann, Legal Theory, fifih eduion, New York: 
Columbia University Press, 1967, hal. 313. 

"Paparan Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum 

lntemasional VI), Pembentukan ASEAN Economic Community dan 

Dampaknya Pada Indonesia, Focus Group Discussion Panitia Kerja 

Sama Antar-Parlemen ASEAN dalam menghadapi Komunitas 

Ekonomi ASEAN 2015, Jakarta, 2 April 2015. 
13Rizki Noor A, Siap-siap Tergerns Asing, Harian Media 

Indonesia, 27 Maret 2014, ha! 18. 
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adalah menata ulang regulasi yang menghambat 
pertumbuhan bisnis dan menerbitkan regulasi pro 
investasi untuk memacu pertumbuhan wirausaha 
baru.14 Deregulasi terhadap kebijakan atau 
peraturan yang selama ini dianggap menghambat 

iklim investasi dilakukan Pemerintah dengan 
harapan investasi semakin meningkat dengan 
hadimya MEA. 

Dalam upaya memajukan pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi, khususnya perluasan 
kesempatan berusaha dan lapangan kerja maka 
pemerintah membuka peluang bagi negara lain 
untuk melakukan investasi di Indonesia terlebih 
dengan akan berlakunya MEA pada saat itu. 
Hadimya investasi diharapkan akan membuka 
kesempatan dan lapangan kerja baru sehingga 
perekonomian nasional cetap terjaga dan 
meningkat ke arah yang lebih baik. 

Namun ada hal yang menjadi pro dan 
kontra dalam upaya mendatangkan investasi 
ketika Pemerintah menderegulasi peraturan di 
bidang ketenagakerjaan seperti menghapuskan 

persyaratan kewajiban bisa berbahasa Indonesia 
bagi TKA yang akan dipekerjakan. Hal tersebut 
dilakukan dengan mengganti Permenakertrans 
Nomor 12 Tahun 2013 dengan Permenaker 
Nomor 16 Tahun 2015. 15  

Menurut Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, hal ini dilakukan sebagai bentuk 
dukungan investasi karena syarat bahasa banyak 
dikeluhkan oleh para investor. Berdasarkan 
hal tersebut, pemerintah melakukan deregulasi 
untuk memberikan kemudahan investasi 
termasuk pengaturan soal TKA karena Indonesia 
memerlukan investasi untuk menjalankan 
pembangunan, menggerakan roda perekonomian, 
dan menciptakan lapangan kerja untuk rakyat 
Indonesia yang menjadi prioritas pemerintah.16 

Saat itu, Pemerintah menilai ada materi-rnateri 

"Deregula,i Pacu Btstus, Harian Kompas, 30 Okrober 2015, 

ha!. 20. 
15Lihat Pasal 26 Ayat (1) huruf cl Peracuran Menteri Tenaga 

Kerja clan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tencang Tata Cara 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

16Anggi Kusumadewi & Resry Armenia, Syarar Bahasa Bagi 

Pekerja Asing Dihapus, RI Dukung Investor, drmuar dalarn http,// 
www.cnnindonesia.com/nasional/20150831111151-20- 75568/ 
sya rat- bahasa- bagi -pekerj a - asi ng-dihapu s- ri-d u k ung- in vc s tor/, 
diakses tanggal 17 Agustus 2016. 



baru dalam penggantian Permenakertrans 
tersebut sehingga TKA yang akan bekerja di 
Indonesia tetap harus memenuhi persyaratan 
yang ketat meskipun persyaratan TKA wajib 
dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 
telah dihapus, 

Pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN 
yang cukup tinggi dapat memberikan arus 
investasi yang luar biasa, dimana kondisi tersebut 
apabila tidak mendapatkan perhatian akan 
membuka peluang terjadinya penyalahgunaan 
posisi dominan atau berkembangnya praktik 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
Hal ini perlu diperhatikan karena secara tidak 
langsung ASEAN telah menjadi pasar tunggal 
dalam kawasan investasi yang transparan clan 
liberal. Negara-negara ASEAN tentu akan 
melakukan penghapusan hambatan investasi 
melalui liberalisasi peraturan dan kebijakan 
terkait investasi. 11 

Kita dapat memperkirakan bahwa dengan 
banyaknya investasi asing yang akan masuk 
maka dipastikan interaksi sosial antar manusia 
semakin tidak dapat terelakan dan akan terus 
berlangsung terlebih dengan hadimya MEA 
sejak akhir tahun 2015 lalu. Hadimya MEA 
dan kebijakan ekonomi yang membuka investasi 
asing sudah pasti mengakibatkan Indonesia akan 
kebanjiran TKA. Ditambah lagi, pembangunan 
properti yang menyasar warga negara asing yang 
semakin semarak tumbuh di tanah air clan telah 
merambah ke kota-kota besar seperti Bali, Batam, 
dan Blntan, 18 semakin akan memanjakan TKA di 
Indonesia. 

Secara umum, dapat digambarkan bahwa 
Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 terdiri atas 
12 BAB dan 68 Pasal sedangkan Permenakertrans 
Nomor 12 Tahun 2013 terdiri atas 13 BAB 
dan 55 Pasal. Dari segi perubahan, terdapat 
perubahan pada teknis penulisan (redaksional 
dan sistematika) dan substansi. Ada beberapa ha! 
yang terlihat berubah antara lain penambahan 
definisi, penambahan materi bahwa semua 

"Bethana Noor Indah Sari, PersonaliU1S hukum lntemasional 

Dalam Pasar Tunggal ASEAN, Jakarta: Prenadamedia Group, 
2015, hal. 2-3. 

'"Serbuan A.sing Terhadap Properti l.okal, Kompas, Jumat 7 

Agustus 2015. 

tindakan administrasi harus online, pengesahan 
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
(RPTKA) menjadi 3 (riga) hari kerja dari yang 
sebelumnya 4 (empat) hari kerja, persyaratan 
data-data yang mayoritas harus asli dan bukan 
copy lagi, serta pencantuman lokasi kerja dalam 
buat RPTKA untuk pekerjaan darurat. 

Perubahan yang terjadi, kaitannya lebih 

terhadap syarat administrasi dan perbedaan 
lainnya juga terdapat pada dua BAB yang 

digabungkan yaitu materi perubahan nama 
pemberi kerja dan perubahan lokasi kerja menjadi 
satu BAB pada Permenaker Nomor 16 Tahun 
2015, yaitu BAB VII mengenai Perubahan lzin 
Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing. Khusus 
mengenai perubahan persyaratan TKA, dapat 
dilihat pada uraian dalam bentuk tabel dibawah 

ini, yaitu: 
PERBANDINGAN PENGATURAN 

PERSYARA TAN BAGI TKA 

Pei:menal<cnraru Nomor Permenaker Nomor 16 

IZ Tahun 2013 Tahun 2015 

BABV BABV 

PERSY ARA TAN TKA PERSYARATAN 

TENAGA KERJA 

ASING 

Pasal 26 Pasal 36 

(I) TKAyang (I) TKA yang 

dipekerjakan oleh dipekerjakan oleh 

pemberi kerja wajib pernberi kerja TKA 

memenuhi persyaratan wajib rnemenuhi 

sebagai berikut: persyaratan sebagai 

a. memiliki berikur: 

pendidikan yang a. rnerniliki 

sesuai dengan pendidikan yang 

syarat jabatan yang sesuai dengan 

akan diduduki oleh syarat jabatan yang 

TKA; akan diduduki oleh 

b. memiliki TKA; 

kompetensi b. memiliki sertifikat 

yang dibuktikan kompetensi 

dengan sertifikat atau memiliki 

kompetensi atau pengalaman kerja 

pengalaman kerja sesuai dengan 

sesuai dengan jabatan yang akan 

jabatan yang akan diduduki TKA 

diduduki TKA paling kurang 5 

paling kurang 5 (lima) tahun; 

(lima) rahun, 
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Pennenakertrans Nomor Pennenaker Nomor 16 
12 Tahun 2013 ·- · Tahun 2015 

c. bersedia membuat c, membuat surat 

pemyataan uncuk pemyataan wajib 
mengalihkan mengalihkan 
keahliannya keahliannya 
kepada tenaga kepada TI<! 
kerja Indonesia pendamping 
pendamping; dan yang dibuktikan 

d, dapat dengan laporan 
berkomunikasi pelaksanaan 
dalam bahasa pendidikan dan 
Indonesia. pelatihan; 

d. memiliki NPWP 
bagi TKA yang 
sudah bekerja 
lebih dari 6 (enam) 
bulan; 

C, memiliki bukti 
polis asuransi pada 
asuransi yang 

berbadan hukum 
Indonesia; dan 

f. kepesertaan 
Jaminan Sosial 
Nasional bagi TKA 
yang bekerja lebih 
dari 6 (enam) 
bu Ian. 

(2) Ketentuan (2) Persyaratan 
sebagaimana sebagaimana dirnaksud 
dimaksud pada ayat pada avat (!) huruf a, 
(!) dikecualikan bagi huruf b, dan huruf c, 
jabatan Komisaris, tidak berlaku untuk 
Direksi, usaha jasa jabatan anggota 

impresariac, clan Direksi, anggota 

pekerjaan yang bersifat Dewan Komisaris atau 

sementara. anggota pembina, 

anggora Pengurus, 

anggota pengawas. 

(3) Tenaga kerja (3) Persyaratan 

Indonesia pendamping sebagaimana dimaksud 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) tidak 
pada ayat (I) huruf berlaku bagi TKA 
c harus merniliki yang dipekerjakan 
latar belakang bidang untuk pekerjaan 
pendidikan yang sesuai bersifar darurat dan 
dengan jabatan yang mendesak. 
akan diduduki TKA. 
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Pennenakertrans Nomor Pennenaker Nomor 16 
12 Tahun 2013 Tahun 2015 

(4) Persyaratan 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!) huruf a, 
hurufb,hurufc, huruf 
d, dan huruff tidak 
berlaku untuk: 
a. TKAyang 

dipekerjakan uncuk 
pekerjaan bersifat 
sernentara, dan 

b. TKAyang 
dipekerjakan 
untuk usaha jasa 
impresariat, 

(5) TI<I pendamping 
sebagaimana dimaksud 
pada avat (!) huruf 
c harus memiliki 

latar belakang bidang 
pendidikan yang sesuai 
dengan jabatan yang 
akan diduduki TKA. 

Dari uraian perbandingan antara pengaturan 
persyaratan TKA pada Pennenakertrans Nomor 
12 Tahun 2013 clan Permenaker Nomor 16 
Tahun 2015 dalam bentuk tabel tersebut, dapat 
tergambar beberapa perbedaan seperti: 
a. hilangnya persyaratan dapat berkomunikasi 

dalam bahasa Indonesia dalam Pennenaker 
Nomor 16 Tahun 2015; 

b. adanya keharusan untuk memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi TKA yang 
sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; 

c. adanya keharusan memiliki bukti polis 
asuransi pada asuransi yang berbadan hukum 
Indonesia; clan 

d. mengikutsertakan jaminan sosial nasional 
bagi TKA yang sudah 6 bulan. 

Dengan adanya beberapa materi baru bagi 
persyaratan TKA, pemerintah sepertinya tetap 
berupaya untuk tetap menjaga atau membatasi 
memperkerjakan TKA sebagai bentuk tanggung 
jawab untuk meningkatkan kesejahteraan 
clan melindungi kesempatan kerja bagi warga 
negara Indonesia sehingga hak atas pekerjaan 
clan penghidupan yang layak sebagaimana telah 
dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 



1945 dapat terpenuhi. Hal ini terlihat dalam 
pengaturan bahwa TKI pendamping TICA yang 
akan dipekerjakan tersebut harus memiliki latar 
belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan 
jabatan yang akan diduduki TICA. 

Selain itu, lahirnya Permenaker Nomor 
16 Tahun 2015 ingin menunjukan bahwa 
negara hadir dalam menjamin kehidupan 
dan mendapatkan pekerjaan yang layak 
bagi warga negaranya dengan meringankan 
kemudahan investasi bagi asing. lnvestasi yang 
datang diharapkan akan mengurangi tingkat 
pengangguran terbuka nasional yang sampai 
bulan Februari 2015 mencapai 7,45 juta jiwa atau 
sekitar 5,81 %.19 

N amun disisi lain, tenaga kerja tidak 
terdidik maupun terlatih (unskilled labour) rnasih 
menguasai sektor ketenagakerjaan di Indonesia. 
Hal ini didasarkan fakta bahwa saat ini 42,9 
persen rakyat Indonesia hanya berpendidikan 
sekolah dasar. Kondisi ini jelas akan berdampak 
buruk terhadap mutu angkatan kerja dan saat 
MEA ini beresiko TKA akan menduduki jenis 
jenis pekerjaan strata menengah karena angkatan 
kerja Indonesia tidak kompetirif.P 

Berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk 
"Berbisnis Tahun 2015", telah menempatkan 
Indonesia pada peringkat ke-114 dari 189 negara 
berdasarkan kemudahan berbisnis. Singapura 
merupakan negara yang paling mudah memulai 
bisnis di dunia diikuti Malaysia (18), Thailand 
(26), dan Vietnam (78). Adapun Indonesia 
hanya lebih baik dari Kamboja (135) dan Mynmar 
(177) .  21 

Berdasarkan ha! tersebut, dapat terlihat 
bahwa berbagai perubahan yang dilakukan 
dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 
khususnya dengan menghapus syarat kewajiban 
dapat berbahasa Indonesia bagi TICA tidak 
berdampak dengan arus investasi yang masuk ke 
Indonesia hingga kini. Sekalipun arus investasi 
yang masuk meningkat, ha! tersebut tidak akan 
berdampak signifikan tehadap pekerja yang hanya 

"Harian Media Indonesia edisi 70 Tahun Indonesia 

Merdeka, hal DZ. 
"Kualicas Tenaga Kerja T erancam. Kompas, Selasa 4 Oktober 

2016, hal !. 

"Deregu/asi Pacu B�rus, Kompas JO Oktober 2015. 

mengandalkan tenaga sehingga peluang dalam 
peningkatan karier tentu akan semakin rendah. 

Bahkan, kebijakan ini dapat dikatakan 
sangat kontraproduktif bagi identitas bangsa dan 
nasib tenaga kerja lokal karena telah menghapus 
persyaratan kewajiban bagi TKA untuk berbahasa 
Indonesia yang merupakan bahasa resmi nasional 
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Kegunaan bahasa yang sama untuk 
digunakan oleh anggota suatu masyarakat 
tentu akan mempermudah untuk bekerja sama, 
berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. 

2. lmplikasi Yuridis Penghapusan Syarat 
dapat Berkomunikasi Bahasa Indonesia. 

UU tentang Bahasa yang merupakan 
amanat konstitusi, memiliki tujuan agar melalui 
pengaturan Bahasa Indonesia tersebut dapat 
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga 
kehormatan yang menunjukkan kedaulatan 
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
serta menciptakan ketertiban, kepastian, dan 
standardisasi penggunaan bahasa. 

Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa 
resmi nasional untuk digunakan di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
diatur dalam BAB III UU tentang Bahasa 
khususnya dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 
45. Secara historis, Bahasa Indonesia bersumber 
dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah 
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa 
persatuan yang dikembangkan sesuai dengan 
dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia 
juga berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan 
nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, 
serta sarana komunikasi antardaerah dan 
antarbudaya daerah. 

Penggunaan Bahasa Indonesia juga telah 
diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 40 UU 
tentang Bahasa. Pengaturan tersebut meliputi 
kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam: 
a. peraturan perundang-undangan; 
b. dokumen resmi negara: 
c. pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan 

Pejabat Negara yang disampaikan di dalam 
atau di luar negeri; 
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d. bahasa pengantar dalam pendidikan nasional: 
e. pelayanan administrasi publik di instansi 

pemerintahan; 
f. nota kesepahaman atau perjanjian yang 

melibatkan lembaga negara, instansi 
pemerintah Republik Indonesia, lembaga 
swasta Indonesia atau perseorangan warga 
negara Indonesia; 

g. forum yang bersifatnasional acau internasional 
di Indonesia bahkan dapat digunakan juga 
dalam forum yang bersifat internasional di 
luar negeri; 

h. komunikasi resmi di lingkungan kerja 
pemerintah dan swasta; 

i. laporan setiap lembaga atau perseorangan 
kepada instansi pemerintahan; 

j. penulisan karya ilmiah dan publikasi karya 
ilmiah di Indonesia; 

k. nama geografi di Indonesia; 
I. informasi tentang produk barang atau jasa 

produksi dalam negeri atau luar negeri yang 
beredar di Indonesia; 

m. rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas 
umum, spanduk, dan alat informasi lain yang 
merupakan pelayanan umum; dan 

n. informasi melalui media massa. 

Dari kewajiban penggunaan Bahasa 
Indonesia dalam berbagai hal terlihat bahwa 
bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sekaligus 
bahasa negara sehingga harus dipergunakan sesuai 
dengan kaidah atau Peraturan yang berlaku. Hal 
ini tercermin dari masih digunakannya bahasa 
Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari dan 
menjadi pengikat kuat dalam masyarakat kita 
sebagai bangsa Indonesia. 

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (!) UU tentang 
Bahasa secara jelas telah memerintahkan 
kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia 
dalam Komunikasi resmi di lingkungan kerja 
pemerintah dan swasta. [ika TICA yang bekerja 
di Indonesia tidak dapat berkomunikasi dalam 
bahasa Indonesia tentu akan berdampak terhadap 
lingkungan kerja tempat TICA tersebut berada, 
meskipun dalam Pasal3 3 aya t (2) menga tur bah wa 
pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah 
dan swasta yang belum mampu berbahasa 
Indonesia wajib mengikuti atau diikucsertakan 
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dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan 
berbahasa Indonesia. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ten Berge 
dan de Waard22 bahwa harmonisasi dalam hukum 
mencakup penyesuaian peraturan perundang 
undangan maka secara mutatis mutandis, semua 
peraturan yang ada akan mengacu kepada UU 
tentang Bahasa sebagai ForrneU gesetz. Hal ini 
dimaksudkan agar semua peraturan perundang 
undangan yang ada menjadi harmonis dan 
selaras sesuai dengan struktur hierarki tata 
hukum Indonesia karena harmonisasi dalam 
hukum mencakup penyesuaian antar peraturan 
perundang-undangan. 

Secara filosofis, lahimya Permenaker Nomor 
16 Tahun 2015 diharapkan dapat membuka 
pintu invescasi yang berguna untuk menjalankan 
pembangunan, menggerakan roda perekonomian, 
dan menciptakan lapangan kerja. Meskipun 
penghapusan persyaratan bahasa Indonesia 
ini mendapatkan respons negatif dari berbagai 
kalangan di masyarakat, Pemerintah tetap 
bergeming dengan menerbitkan Permenaker 
Nomor 16 Tahun 2015 untuk menggantikan 
Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 tersebut. 

Adapun alasan pembenaran penghapusan 
persyaratan wajib dapat berbahasa Indonesia 
dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 yaitu 
masih terdapatnya beberapa syarat lainnya yang 
harus dipenuhi untuk dapat bekerja di Indonesia 
diantaranya terkait kompetensi, pengalaman 
kerja, jabatan tertentu, dan kewajiban alih 
teknologi. 

Namun disisi lain, kita juga harus 
mengharmonisasikan peraturan yang ada. 
Penghapusan syarat dapat berkomunikasi dalam 
Bahasa Indonesia bagi TICA di Indonesia tentunya 
memiliki dampak cerhadap berbagai hal termasuk 
yuridis. Kita memerlukan langkah konkrit dan 
fokus pada hal-hal pokok yang harus ditangani 
menjadi lebih penting dan efektif dibandingkan 

22L.M. Gandhi, "Hannonisasi Hukum Menuju Hukum 

Responsif', Pidato pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar 
Tctappada Fakultas Hukum Universiras Indonesia di Jakarta pada 
tanggal 14 Oktober 1995, mengutip Ruddolf Stammler dalam 
Julius Stone, Provine and Function of Law, Law as Logic Justice 

and Sosial Control, A Study of Jurisprudence, (Sydney.Maitland 

Publications !'TY.LTD, 1950), hal. 5. 



harus menderegulasi peraturan perundang 
undangan yang sudah ada karena law enforcement 

di Indonesia dapat dikatakan sangat lemah dan 
kurang konsisten. 

Lahirnya Permenaker Nomor 16 Tahun 
2015 harusnya selaras dengan UU tentang 
Bahasa yang telah ada terlebih dahulu yaitu 
dengan menterjemahkan secara teknis 
pelaksanaan Pasal 33 UU tentang Bahasa di 
dunia ketenagakerjaan dimana bahasa Indonesia 
wajib dijadikan komunikasi resmi di lingkungan 
kerja pemerintah dan swasta. Dengan tidak 
selarasnya pengaturan ini, memiliki implikasi 
yuridis bahwa terjadi ketidakharmonisan hukum 
karena secara a contrario dengan dihapusnva 
kewajiban dapat berbahasa Indonesia bagi 
TKA dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 
2015, secara tersirat digambarkan bahwa TKA 
dapat berkomunikasi dengan bahasa apapun di 
lingkungan kerja pemerintah dan swasta karena 
tidak diwajibkan sejak awal bagi TKA yang akan 
masuk dan bekerja di Indonesia. 

Kita memahami bahwa menjaga kepentingan 
ekonomi memang kewajiban Pemerintah. Tetapi 
alangkah lebih mulia dan lebih utama bila kita 
menjaga kedaulatan bangsa melalui bahasa yaitu 
bahasa Indonesia. Belum terjelaskan korelasi 
antara penghapusan bahasa Indonesia bagi TKA 
dengan kemudahan iklim investasi. Bahasa 
mencerminkan cara berpikir, cita rasa budaya, 
dan tentu ada kaitannya dengan adat dan sistem 
hukum adat." Berdasarkan ha! tersebut, sudah 
sepatutnya kewajiban dapat berbahasa Indonesia 
bagi TKA diberlakukan kembali dan UU tentang 
Bahasa dilaksanakan secara konsisten karena 
akan mencerminkan budaya, adat istiadat, dan 
cara berpikir rakyat Indonesia sehingga TKA 
akan menghormati Indonesia sebagai bangsa yang 
berbudaya dan memiliki jati diri yang tercermin 
melalui bahasa. 

Bahkan dengan mewajibkan berbahasa 
Indonesia terhadap TKA tentunya akan 
mampu mempercepat alih ilmu dan teknologi 
dari TICA ke tenaga kerja dalam negeri. Selain 

23)imly Asshiddiqie, Pemikiran Globalisasi, Regionalisasi, 
dan Pemennt.ahan Daerah, dimuat dalam http://www.jimly.com/ 
pemikiran/view/12, diakses tanggal 8 Oktober 2016. 

itu, dengan dapat berbahasa Indonesia, hal ini 
tentu akan mereduksi konflik dalam pekerjaan 
karena kesalahan persepsi dalam komunikasi. 
Komunikasi yang lancar tentu akan meminimalisir 
benturan budaya akibat kendala bahasa. Kita 
tentu dapat berkaca terhadap pengaturan TKI 
yang akan berangkat ke negara penempatan, 
diharuskan mendalami budaya dan bahasa 
negara penempatan. Hal tersebut sebaiknya 
juga diberlakukan yang sama ketika TKA akan 
masuk ke negara Indonesia meskipun dengan 
berlakunya MEA karena akan memiliki implikasi 
sosial yang luas apabila terjadi kesalahpahaman 
dalam komunikasi di dunia kerja. 

Saat ini, jumlah TICA sesuai dengan Izin 
Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 
di Kementerian Ketenagakerjaaan per Oktober 
2014 tercatat sebanyak 64.604 orang, menurun 
dibandingkan 2013 sebanyak 68.957 orang dan 
2012 sebanyak 72.427 orang. TKA asal tiongkok 
mendominasi mencapai 15.341 orang, Jepang 
10.183 orang, Korea Selatan 7678, India 4680, 
Malaysia 3 779, dan Amerika Serikat 2497. 24 

Sejak tahun 2011-2016, fluktuasi jumlah 
pekerja asing di Indonesia termasuk flat (rata). 
Sesuai data Kernenakertrans, rincian jumlah 
pekerja asing merupakan sebanyak 77 .307 (pada 
tahun 2011) ,  72.427 (2012), 68.957 (2013), 
68.762 (2014), 69.025 (2015), serta sampai 
satu semester pada tahun 2016 ini (per-30 Juni) 
sebanyak 43.816 pekerja.25 Hal ini berarti jumlah 
TKA berkisar tidak melebihi diangka 70.000 
orang setiap tahunnya. 

Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar apabila 
dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja setiap 
tahunnya di Indonesia yang berdasarkan data BPS 
berkisar di angka 127,67 juta orang", konsekuensi 

"Tenaga KeT)a Asing: Gurn Agama Dilarang KeT)a di Indonesia, 
Majalah Monitor Penyelenggara Negara Nomor 03 Tahun V 15 
Februari 2015, hal 7. 

2'Menurut Direktorat PPTKA, Inilah Jumlah Tenaga 
Kerja Asing di Indonesia, dimuat dalam httpJ/www.bericarakyat. 
ne t/2016/07 /menur u t-direktorat- ppt ka- inil a h-j umlah.html, 
diakses tanggal 5 Oktober 2016. 

"Linda Teti Silitonga, Angkatan Kerja: Dominasi Sektor 
Informal Dalarn KeteMgakerjaan Naik, drmuat dalam httpJ/ 
koran.bisnis.com/read/20160507 /43 3/544999 /angkatan-kerja 
dominasi -scktor-inforrnal-dalam - ke tenaga ken aan- naik. diakses 

tanggal 5 Oktober 2016. 
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nyata apabila pemerintah tetap berharap syarat 
lain seperti kompetensi, memiliki polis asuransi, 
memiliki NPWP, dan kewajiban alih teknologi dapat 
menggantikan persyaratan kemampuan berbahasa 
Indonesia adalah sejauhrnana kemampuan 
Pemerintah dapat menyiapkan sumber daya manusia 
untuk melakukan pengawasannya. 

Satu tahun terakhir sejak berlakunya MEA 
mungk:in dapat k:ita jadikan tolok ukumya. Sebagai 
contoh kita bisa melihat di Banda Aceh yang 
memilik:i banyak TKA ilegal tetapi pemerintah 
kesulitan menindak karena perusahaan tempat 
mereka bekerja melindunginya. Jumlah TKA 
yang terdaftar hanya 164 orang, sedangkan 
perusahaan yang melaporkan hanya puluhan 
dari 800 perusahaan yang ada. Perusahaan 
melakukan tersebut untuk menghindari retribusi 
dan kewajiban lainnya.'7 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh 
World Economy Forum, beberapa kendala atau 
faktor penghambat dalam menjalankan bisnis 
di Indonesia adalah korupsi yang menyebabkan 
biaya ekonomi berbiaya tinggi, birokrasi yang 
tidak efisien, dan lemahnya infrastruktur. 
Kendala lainnya yang menghambat investasi di 
segala bidang diantaranya: a) masih rendahnya 
kepastian hukum, b) lemahnya insentif investasi, 
c) kualitas SDM yang rendah, d) tidak adanya 
kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan 
teknologi dari penanaman modal asing, e) 
lemahnya kelamanan dan kasus penyalahgunaan 
wewenang, f) meningkatnya nilai tukar riil efektif 
rupiah, dan g) belum optimalnya pemberian 
insentif dan fasilitas. 28 

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa 
yang menghambat investasi bukanlah regulasi 
mengenai kewajiban dapat berbahasa Indonesia 
bagi TKA yang akan bekerja di Indonesia 
melainkan beberapa ha! lainnya seperti birokrasi, 
kepastian hukum, dan infrastruktur. Permenaker 
Nomor 16 Tahun 2015 disatu sisi mungkin dapat 

21 Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Aceh l.emah, Kompas, 

Rabu 28 September 2016, hal. 20. 
28Venti Eka Satya, Daya Saing 1/J;m lnvestasi Nasional dalam 

Menjaring dan Memanr.apkan Pengembangan Investasi A.sing, dalam 

Buku Daya Saing Perekonomian Nasional (Kebutuhan Dasar clan 

Penguatan Efisiensi), P3DI dan Azza Grafika, Jakarta, 2012, hal. 

82. 
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menyelesaikan sejumlah persoalan ekonomi. 
Namun, di sisi lain peraturan ini juga berpotensi 
memunculkan persoalan baru yang seharusnya 
sudah bisa diantisipasi sejak awal. Setidaknya, 
jumlah pengawas ketenagakerjaan harus 
berbanding ideal dengan jumlah perusahaan yang 
memperkerjakan TKA yang ada. Keburuhan 
pengawas ketenagakerjaan untuk 34 Provinsi di 
Indonesia mencapai 4614 orang. Saat ini baru ada 
sekitar 1507 orang pengawas ketenagakerjaan di 
seluruh Indonesia sehingga masih kekurangan 
sekitar 3107 tenaga pengawas ketenagakerjaan.29 

Bila melihat kenyataan ini maka di lapangan 
masih terjadi ketimpangan antara jumlah 
perusahaan yang harus diawasi dengan jumlah 
tenaga pengawasnya. Hal ini tentunya akan 
berdampak pada efektifitas dari keberlakuan 
atau pelaksanaan sebuah peraturan perundang 
undangan. Keharusan penguasaan Bahasa 
Indonesia bagi TKA setidaknya dapat mernfilter 
TKA yang masuk dan mempercepat alih teknologi 
karena kemudahan dalam berkomunikasi. Selain 
itu, masyarakat juga dapat terlindungi terhadap 
TKA yang memiliki profesi seperti akuntan, 
dokter, perawat, praktisi medis, dan tenaga survei 
karena pekerjaan tersebut bersentuhan langsung 
dengan rnasvarakat. 

Selain itu, hal ini tentunya akan sejalan 
dengan Pasal 33 ayat (1) UU tentang Bahasa yang 
mengamanatkan agar bahasa Indonesia wajib 
digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan 
kerja pemerintah dan swasta. Berdasarkan 
struktur tata hukum Indonesia, secara hierarkis 
Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 berada 
di bawah UU tentang Bahasa sebagai formell 
gesetz. Penyusunannya pun harus tetap mengacu 
peraturan diatasnya meskipun UU tentang 
Bahasa bukan berada di sektor ketenagakerjaan. 

Hukum yang dalam hal ini peraturan tertulis, 
perlu saling harmonis sehingga hukum dapac 
memberikan kebahagian pada bagian terbesar 
masyarakat sebagaimana diungkapkan Bentharrr'" 
bahwa " . . .  the ultimate end of legislation is the greatest 
happiness of the greatest number . . .  "  Jangan sampai 

29Mutu Pengawas Kerenagakerjaan Merosut, Koran Sindo, 

Jumat 2 September 2016, hal. 2. 
10W. Friedmann, Legal Theory, hal. 313. 



Indonesia menjadi negara paradoks dimana 
disatu sisi tenaga kerjanya masih membutuhkan 
bantuan tetapi disisi lain negara dengan 
mudahnya memberikan kemudahan bagi TKA 
bekerja di Indonesia dan menikmati sebagian 
"kue" lapangan kerja yang masih terbatas di 
Indonesia. 

III. PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Pemerintah menderegulasi peraturan di bidang 

ketenagakerjaan dengan menghapuskan 
persyaratan kewajiban bisa berbahasa 
Indonesia bagi TKA yang akan dipekerjakan, 
dengan mengganti Permenakertrans Nomor 
12 Tahun 2013 menjadi Permenaker Nomor 
16 Tahun 2015. Hal tersebut dilakukan 
sebagai bentuk dukungan investasi karena 
syarat bahasa banyak dikeluhkan oleh para 
investor. Deregulasi tersebut memberikan 
kemudahan investasi termasuk pengaturan 
soal TKA. Pemerintah membuka peluang 
bagi negara lain untuk melakukan investasi 
di Indonesia dengan harapan dapat 
menggerakkan roda perekonomian serta 
menjalankan pembangunan karena akan 
membuka kesempatan dan lapangan kerja 
baru sehingga perekonomian nasional tetap 
terjaga dan meningkat ke arah yang lebih 
baik. 

2. Penghapusan syarat dapat berkomunikasi 
Bahasa Indonesia jika dikaitkan dengan 
kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia 
di lingkungan kerja sebagaimana diatur 
dalam UU tentang Bahasa memiliki implikasi 
vuridis dan dampak lainnya terhadap 
berbagai ha!. Permenaker Nomor 16 Tahun 
2015 harusnya selaras dengan UU tentang 
Bahasa yang telah ada terlebih dahulu 
yaitu dengan menerjemahkan secara teknis 
pelaksanaan Pasal 33 UU tentang Bahasa 
di dunia ketenagakerjaan dimana bahasa 
Indonesia wajib dijadikan komunikasi resmi 
di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. 
Dengan tidak selarasnya pengaturan ini, 
merniliki implikasi yuridis bahwa terjadi 
ketidakharmonisan hukum karena secara 

hierarkis Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 
berada di bawah UU tentang Bahasa sebagai 
Fannell gesetz: meskipun UU tentang Bahasa 
bukan berada di sektor ketenagakerjaan. 
Selain itu, jika TKA yang bekerja di 
Indonesia tidak dapat berkomunikasi dalam 
bahasa Indonesia tentu akan berdampak 
diantaranya sulitnya mempercepat alih ilmu 
dan teknologi dari TKA ke tenaga kerja 
dalam negeri. Dampak selanjutnya yang 
mungkin terjadi yaitu terjadinya konflik 
dalam pekerjaan karena kesalahan persepsi 
dalam komunikasi di lingkungan kerja. 

B. SARAN 

Perlunya pembuat kebijakan atau peraturan 
untuk menilai dan meninjau kembali urgensi 
menghapus syarat dapat berkomunikasi dalam 
Bahasa Indonesia bagi TKA di Indonesia jika 
dikaitkan dengan kewaijban menggunakan 
Bahasa Indonesia di lingkungan kerja 
sebagaimana diatur dalam UU tentang Bahasa 
yang dibentuk sebagai amanat konstitusi. Dengan 
mewajibkan berbahasa Indonesia terhadap TKA 
di lingkungan kerja tentunya akan memiliki 
dampak yang positif karena mampu mempercepat 
alih ilmu dan teknologi dari TKA ke tenaga 
kerja dalam negeri. Selain itu, dengan dapat 
berbahasa Indonesia akan mereduksi konflik 
dalam pekerjaan karena kesalahan persepsi dalam 
komunikasi di lingkungan kerja. Masyarakat juga 
dapat terlindungi terhadap TKA yang memiliki 
profesi seperti akuntan, dokter, perawat, guru, 
dan dosen karena pekerjaan tersebut bersentuhan 
langsung dengan masyarakat. Hal ini tentunya 
sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) UU tentang 
Bahasa yang mengarnanatkan agar Bahasa 
Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi 
resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta, 
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LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (BRANCHLESS BANKING) 

(CUSTOMER PROTECTION IN BRANCHLESS BANKING SERVICES) 
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Abstrak 

Branchless Banking merupakan kegiatan pemberian jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan 
terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik bank, namun dengan menggunakan sarana teknologi 
dan/atau jasa pihak ketiga terutama untuk melayani masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan. 
Pelindungan nasabah merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan 
dalam sistem perbankan nasional. Sistern pelindungan nasabah dalam penyelenggaraan branchless 
banking tersebar dalam pengaturan peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat undang 
undang sampai dengan peraturan teknis seperci Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan 
Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai payung hukum operasional perbankan belum 
mengatur secara spesifik mengenai pelindungan nasabah dalam penyelenggaraan branchless banking. 

Kata kunci: Branchless Banking, Pelindungan Nasabah, Perbankan. 

Abstract 

Branchless banking is a service delivery activities of financial and payment systems that is not restricted 
by physical office bank, but by using technological means and/or third party services primarily to serve the 

unserved financial services. Customer protection is one of the problems that has not been solved in the national 
banking system. Customers Protection systems in the implementation of branchless banking spread in some 
legislntions, such as Regulntion of the Financial Services Authority and Bank Indonesia Regulntion. Law 
Number 10 of 1998 on the Amendment of Law Number 7 of 1992 concerning Banking as the umbrella act of 
banking operations not specificaUy regulnte the implementation of customer protection in branchless banking. 

Keywords: Branchless Banking, Customer Protection, Banking. 
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I. PENDAHULUAN dan perbankan terbatas yang ditujukan untuk 
memenuhi kepentingan ekonomi masyarakat 
unbanked (belum terlayani sistem keuangan) dan 
underbanked (kurang akses layanan keuangan), 
seperti pengiriman uang, menyimpan kelebihan 
pendapatan, dan memperoleh tambahan dana 
untuk pembiayaan usaha produknf.! 

Branchless banking di Indonesia pertama telah 
digagas oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 
2013, yaitu dengan nama Layanan Keuangan 
Digital (LKD). Pada bulan Mei hingga November 
2013 BI melakukan uji coba terhadap layanan 
branchless banking LKD tersebut dan menclapat 
apresiasi yang cukup baik dari masyarakat clan 
pelaku kegiatan uji coba, dalam ha[ ini adalah 
bank. Hal tersebut terlihat dari peningkatan 
jumlah transaksi, yaitu agen clan jumlah rekening 
nasabah.' Kemudian pada tahun 2014 Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan program 
branchless banking berdasarkan Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2014 
tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam 
Rangka Keuangan Inklusif atau disingkat dengan 
Laku Pandai. Baik program dari BI maupun 
OJK tersebut sebagai bentuk dukungan clalam 
menyukseskan program pemerintah yaitu SNKI 
clan kedua program terse but masih berjalan dalam 
industri perbankan. 4 

Penerapan branchless banking di Indonesia 
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi clalam 
dunia perbankan clan juga untuk mencapai tujuan 
inklusi keuangan. Semua tindakan perbankan 
dapat dilakukan dengan teknologi ataupun 
dengan menggunakan pihak ketiga tanpa harus 
mengunjungi kantor cabang suatu bank. Sehingga 
clana perbankan untuk pernbuatan kantor cabang 

'Bank Indonesia, Branchless Banking Satu Pilar Mencapai 

K,uangan, dimuat dalam http,//www.bi.go.id/id/publikasi/kajian 
ekonomi-regional/sulteng/Documents/fad I 9d4 l 34 304e2ea2bc32 
866aee5c l 4Boks3BranchlessBankingSatu PilarMencapaiKeuanga 
nlnk.pdf, diakses tanggal l l Oktober 2016. 

'Bank Indooese, Keu,mgan Inklusif Program LKD, dimuat 
dalam http,//www.bi.go.id(ld/pcrbankan/keuanganinklusif/program/ 
lkd,Coments/Defaulr.aspx dtakses tanggal l l Oktobet 2016. 

'Otoritas Jasa Keuangan, OJK Inaugurare, l..aku Pandai 

Program, dirnuat dalam http,//www.ojk.go.id/en/kanal/perbankan/ 
beri ra-da n- kegia can/si aran-pe rs/Pages/press. re lease. oj k 

inaugurates-lak.u-pandal-program.aspx., diakses tanggal 20 

Oktober 2016. 
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A. Latar Belakang 

1Universicas Sebelas Maret, lmplemenuui Priruip Kehati 

Ha,ian Dalam Penei-apan Pilar Keenam Arsitektur Perbankan 

Indonesui (Api) Sebagai Upaya P£Tlindungan T erhadap Nasabah 

Pada Pralaik Branclile,s Banking Di Pt. Bank X (Prnero), Tbk, 

dimuat dalam https,//eprints.uns.ac.id/26013/, diakses tangga! zo 
Oktober 2016. 

Pemerintah Indonesia mencanangkan 
program Strategi Nasional Keuangan Inklusif 
(SNKI) pada bulan Juni 2012, yang salah 
satu programnya adalah branchless banking. 
Perkembangan perbankan dari masa ke masa 
menghasilkan perubahan yang cukup signifikan. 
Transaksi perbankan yang pada mulanya hanya 
dapat dilakukan di kantor bank, dewasa ini dengan 
adanya berbagai perkembangan teknologi dan 
kondisi masyarakat transaksi perbankan dapat 
dilakukan tanpa harus datang ke kantor bank. 
Dalam melakukan transaksi perbankan seperti 
setoran, tarik tunai, transfer atau melakukan 
pembayaran tagihan, nasabah sudah tidak perlu 
untuk datang ke kantor cabang suatu bank. 
Melalui berbagai inovasi dari dunia perbankan 
transaksi perbankan bisa dilakukan melalui 
produk-produk perbankan berbasis teknologi 
seperti telepon, sms banking, mobile banking, 
internet banking, Anjungan T unai Mandiri 
(ATM), dan dengan pihak ketiga yaitu dengan 
perantara agen. Layanan perbankan tanpa kantor 
cabang ini disebut dengan layanan branchless 
banking. Adanya pertimbangan ekonomi berupa 
keterbatasan bank dalam investasi fisik kantor 
cabang di daerah merupakan salah satu alasan 
pentingnya keberadaan branchless banking. 
Keterbatasan tersebut selama ini menghambat 
kemajuan masyarakat, khususnya di daerah 
terpencil untuk dapat memperoleh jasa perbankan 
dan keuangan lain. t 

Branchless banking meru pakan kegia tan 
pemberian jasa layanan sistem pembayaran dan 
keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui 
kantor fisik bank, namun dengan menggunakan 
sarana teknologi dan/atau jasa pihak ketiga 
terutama untuk melayani masyarakat yang belum 
terlayani jasa keuangan/unbanked. Layanan 
keuangan yang diberikan melalui branchless 
banking ini merupakan la ya nan sistem pembayaran 
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menjadi berkurang dan nasabah juga diuntungkan 
karena dapat mcnghemat waktu karena transaksi 
perbankan yang menjadi mudah untuk diakses. 
Namun dalam penerapan branchless banking ini 
pihak bank sering melibatkan pihak ketiga baik 
operator penyedia layanan telepon, badan hukum/ 
usaha maupun orang perseorangan yang dijadikan 
sebagai agen dalam produk branchless banking. 
Dengan adanya keterlibatan pihak ketiga ini 
perbankan tetap dituntut untuk tetap menerapkan 
prinsip kehati-hatian dalam praktik branchless 
banking dan juga harus memberikan keamanan dan 
perlindungan pada nasabah dalam menggunakan 
produk-produk dalam branchless banking.' 

Pelindungan nasabah merupakan salah 
satu permasalahan yang sampai saat ini belum 
mendapatkan tempat yang baik dalam sistern 
perbankan nasional. Praktik branchless banking di 
Indonesia tidak terlepas dati berbagai masalah yang 
akan muncul dari pelayanan tersebut. Dengan 
melibatkan pihak ketiga dalam mernberikan 
layanan branchless banking ini setiap bank tetap 
harus menjaga pelindungan untuk nasabahnya. 
Masalah utama branchless banking yang masih 
belum terjawab ialah soal keagenan. Perbankan 
akan memiliki agen yang akan menjadi mitra yang 
berasal dari badan hukum atau usaha dan juga 
bahkan dari perorangan. Pocensi masalah yang 
mungkin akan timbul yaitu bagaimana agen dapat 
menyesuaikan dengan standar aturan perbankan 
yang telah ada. Di samping itu, keterlibatan pihak 
ketiga dalam branchless banking keagenan ini juga 
dapat menimbulkanfraud (penipuan) di level agen. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan di atas, maka beberapa permasalahan 
yang akan dikaji lebih lanjut adalah: 
l . Bagaimana pelindungan nasabah dalam 

penyelenggaraan branchless banking? 
2. Apakah peraturan perundang-undangan 

mengenai branchless banking telah cukup 
memadai atau ndak dalam memberikan 
perlindungan kepada nasabah? 

'Bank lndonesia,Gerai info, dimuat dalam http://www.bi.go. 

id/id/publikasi/gerni-info/documents/cf3d872a5bab4fda86ada44 
28bf5116Zfinalgijuni2014.pdf., diakses tanggal 20 Okcober 2016. 
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C. Tujuan 

T ulisan ini bertujuan untuk mengetahui: 
I. Pelindungan nasabah dalam penyelenggaraan 

branchless banking. 
2. Peraturan perundang-undangan mengenai 

branchless banking telah cukup memadai 
atau tidak dalam memberikan pelindungan 
kepada nasabah. 

D. Metode Penulisan 

T ulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis 
normatif yakni dengan melakukan pengkajian 
terhadap sumber kepustakaan yang terdiri dari 
berbagai literatur terkaic dengan pelindungan 
nasabah serta mengkaji naskah pendukung 
dari berbagai peraturan perundang-undangan 
terkait. Data yang diperoleh disajikan secara 
deskriptif analicis guna memberikan gambaran 
yang mendalam sekaligus tetap mengemukakan 
analisis terhadap permasalahan yang akan dikaji. 

II. PEMBAHASAN 

A. Kerangka Konsepsional 

I. Pelindungan Nasabah 

a. Pengertian Pelindungan Hukum 
Hukum yang telah dibuat dan berlaku 

secara umum dapat diartikan sebagai 
keseluruhan kumpulan yang dapat dipaksakan 
pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum 
itu bukanlah merupakan suatu tujuan, tetapi 
sarana untuk mencapai tujuan yang sifatnya non 
yuridis dan berkembang karena rangsangan dari 
luar hukum.6 Menurut Watson dalam lembaga 
hukum tidak akan ada tanpa adanya institusi 
sosial, hukum berkembang dari tradisi hukum.1 

Sedangkan pengertian dari pelindungan itu 
sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah tempac berlindung, hal acau perbuacan 
dan sebagainya yang bertujuan untuk melindungi 
atau menjadikan atau menyebabkan berlindung. 
Fungsi hukum yang salah satunva sebagai 
pelindungan manusia hukum mempunyai tujuan 
yang hendak dicapai, yakni menciptakan tatanan 

'Mertokusumo Mengenal Hukum Suatu. P1..'71gancar. 

Yogvakarra. PT. Liberty, 2005 hal.40. 
'Warson A, Legal Tmnsplaru,: An AppTOach w Comparative 

Law, USA: University Press of Virginia, 1970, hal.45. 



masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban 
dan keseimbangan. Mengenai tujuan hukum 
tersebut ada beberapa teori tentang tujuan 
hukum yaitu:8 

1) Teori Etis 
Menurut teori etis, hukum semata-mata 
bertujuan keadilan. Dengan perkataan lain 
hukum menurut teori ini bertujuan merealisir 
atau mewujudkan keadilan. Penganut teori 
ini adalah Geny. 

2) Teory Utilistis 
Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan 
hukum adalah manfaat dalam menghasilkan 
kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar 
bagi jumlah orang terbanyak. Penganut teori 
ini adalah Jeremy Bentham. 

3) Teori Campuran 
Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan 
pokok dan utama dari hukum yaitu ketertiban. 
Menurut Pumadi dan Soerjono Soekanto 
sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, 
tujuan hukum ialah kedamaian hidup antar 
pribadi yang meliputi ketertiban ekstem 
antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. 
Sedangkan Subekti dalam bukunya Sudikno 
Mertokusumo berpendapat bahwa hukum 
itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu 
mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan 
bagi rakyatnya. 

Secara umum pelindungan hukum diberikan 
kepada subjek hukum yang bersinggungan dengan 
peristiwa hukum. Menurut Philipus M. Hardjon 
pelindungan hukum bagi rakyat dibagi menjadi 
dua yaitu pelindungan hukum yang preventive dan 
repre.sive. Pelindungan hukum yang preventive adalah 
adalah kepada rakvat diberikan kesempatan untuk 
mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 
yang definitif yang bertujuan untuk mencegah 
terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan 
hukum yang represive adalah penanganan hukum 
bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia, 
yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.9 

8Mertokusumo, Mengenal Hukum Suacu Pengantar, 

Yogvakarra: PT. Liberty. 2005, hal.40. 
9Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat 

Indonesia. Surabaya, Bina llmu. 1987. hal. J-5. 

b. Pengertian Nasabah 
Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang perbankan (UU tentang Perbankan) 
menyebutkan bahwa yang disebut nasabah adalah 
pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam Pasal 
1 angka 17 UU tentang Perbankan dinyatakan 
bahwa "nasabah penyimpan adalah nasabah yang 
menempatkan dananya di bank dalam bentuk 
simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang yang berlaku".'? 
Sedangkan dalam UU tentang Perbankan tersebut 
tidak diberikan definisi tentang nasabah kredit. 
Secara harfiah, dalam Kamus Hukum, kata nasabah 
memiliki arti sebagai orang yang biasa berhubungan 
dengan bank dalam hal keuangan atau orang yang 
menjadi langganan bank dalam hal keuangan. u 
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) nasabah merupakan orang yang 
berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank 
Nasabah dalam perbankan ada dua rnacarn, yaitu : 
nasabah penyimpan (deposan) dan nasabah kredit.'2 

c. Pelindungan Nasabah 
Hubungan hukum antara nasabah penyimpan 

dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. 
Untuk itu tentu adalah suatu yang wajar apabila 
kepentingan dari nasabah yang bersangkutan 
memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana 
pelindungan yang diberikan oleh hukum kepada 
bank. Telah ada political will dari pemerintah untuk 
melindungi kepentingan nasabah bank, terutama 
nasabah penyimpan dana hal ini dibuktikan 
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
selain yang diatur dalam UU Perbankan. 

Berkaitan dengan perlindungan hukum 
terhadap nasabah ini, dalam sistem perbankan 
Indonesia, mengenai perlindungan terhadap 
nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan 
melalui dua cara, yaitu: 13 

ioundang-UndangNomor lOTahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 T ahun 1992 tentang Perbankan. 
"Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta, PT. Rineka, 2002, hal. 294. 

"Karnus Besar Bahasa Indonesia Online, dimuat dalam 
httpJ/kbbi.web.id/nasabah, diakses tanggal 20 Oktober 2016. 

"Marulak Pardede, Ukuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah. 

[akarta: Pustaka Stnar Harapan, 2013, hal.145-146. 

21 1  
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1) Pelindungan secara implisit (implicit deposit 
protection) 
Pelindungan yang dihasilkan oleh pengawasan 
clan pembinaan bank yang efektif, yang dapat 
menghindarkan terjadinya kebangkrutan 
bank. Pelindungan ini yang diperoleh melalui: 
peraturan perundang-undangan di bidang 
perbankan, pelindungan yang dihasilkan 
oleh pengawasan clan pembinaan yang 
efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia, 
upaya menjaga kelangsungan usaha bank 
sebagai sebuah lembaga pada khususnya clan 
pelindungan terhadap sis tern perbankan pada 
umumnya, memelihara tingkat kesehatan 
bank, melakukan usaha sesuai dengan 
prinsip kehati-harian, cara pemberian kredit 
yang tidak merugikan bank clan kepentingan 
nasabah, clan menyediakan informasi risiko 
pada nasabah. 

2) Pelindungan secara eksplisit (explicit deposit 
protection) 
Pelindungan melalui pembentukan 
suatu lembaga yang menjamin simpanan 
masyarakat, sehingga apabila bank mengalami 
kegagalan, lembaga tersebut yang akan 
mengganti dana masyarakat yang disimpan 
pada bank yang gaga! tersebut. 

2. Branchless Banking 

Pada perkembangannya, bank umum selalu 
melahirkan inovasi produk perbankan dengan 
tujuan memudahkan nasabah dalam melakukan 
transaksi keuangan. Kemudahan yang sudah 
dirasakan masyarakat sekarang ini adalah adanya 
branchless banking atau perbankan tanpa kantor 
diantaranya berupa ATM, debit card, credit card, 
internet banking, SMS banking, phone banking clan 
mobile banking. Branchless banking semakin inovatif 
dengan adanya penggunaan agen dalam kegiatan 
perbankan. Branchless banking didefinisikan "a 
distribution channel strategy used for delivering 
financial services witlwut relying on bank branches". 

Branchless banking merniliki potensi besar 
dalam meningkatkan fungsi bank sebagai lembaga 
intermediasi khususnya distribusi layanan 
keuangan untuk masyarakat kurang mampu 
ataupun masyarakat yang berada di daerah 
terpencil yang tidak terjangkau oleh kantor bank. 
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Keberadaan agen di daerah-daerah terpencil akan 
menurunkan biaya yang seharusnya dikeluarkan 
oleh bank seperti biaya yang terkait dengan 
investasi jaringan kantor clan bagi masyarakat 
terutama biaya untuk mendapatkan akses jasa 
perbankan, misalnya biaya yang harus dikeluarkan 
tatkala mengunjungi bank (biava kehadiran fisik) 
clan hilangnya waktu produktif ketika harus pergi 
clan mengantri di kantor bank.14 Dengan demikian 
agen juga dinilai merupakan salah satu alternatif 
yang memungkinkan memberikan penyelesaian 
terhadap permasalahan penanganan transaksi 
transaksi yang bemilai rendah atau kecil selama 
ini. 

Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) 
memberikan definisi branchless banking, sebagai 
berikut Branchless Banking as the delivery of 
financial services outside conventional Bank branches 
using information and communications technologies 
and retail Agents" Branchless banking didefinisikan 

sebagai pemberian jasa keuangan yang dilakukan 
di luar kantor cabang bank konvensional 
dengan menggunakan teknologi informasi clan 
komunikasi serta agen rite! bukan bank." 

3. Jenis Branchless Banking 

Dalam penelitiannya, CGAP membedakan 
dua jenis branchless banking, yaitu: 16 

l) Bank-based Model 
In the bank-based model, every customer has a 
direct contractual relationship with a prudentially 
licensed and supervised financial institution - 
whether account-based or involving a one-off 
transaction - even tlwugh the customer may deal 
exclusively with a retail agent wlw is equipped 
to communicate directly with the bank (typically 
using either a mobile phone or a point-of-sale 
(POS) tenninal). 

Dengan kata lain, perbankan menggunakan 
jasa telekomunikasi atau agen atau keduanya 
untuk melayani kebutuhan perbankan 
masyarakac. Model perbankan ini digunakan 

1�1bui. 

t'Consultanve Group to Assist the Poorest (CGAP). Brazil 

Noces On regulation Branchless Banking, dimuat dalam http://www. 

cgap.org/gm/document-1. 9. 2319/Brazil -Notes-On-Regulation 
BranchlessBanking-Z008. pdf, diakses tanggal 9 Oktober Z016. 

16Jbid. 



oleh negara Brazil, India, Pakistan, dan 
beberapa negara di Amerika Latin. 

2) NonBank-based Model 
In the nonbank-based nwdel, cuswmers have 
no direct contractual relationship with a fully 
prudentially licensed and supervised financial 
institution. Instead, the customer exchanges 
cash at a retail Agent ( or otherwise trans[ ers, 

or arranges for the transfer of, funds) in return 
for an electronic record of value. This virtual 
account is stored on the server of a nonbank, 
such as a nwbile operator or an issuer of stored 
value cards. 
Dengan kata lain, bahwa model ini tidak 
melibatkan bank secara langsung dalam 
proses kegiatan perbankannya. Bank hanya 
sebagai supporting saja, karena secara 
operasional akan dijalankan oleh agen atau 
perusahaan telekomunikasi saja. Model non 
perbankan ini dianut oleh negara Kenya 
dan Philipina. CGAP membuat berbagai 
review mengenai branchless banking dengan 
nonbank-based nwdel dengan berbagai definisi 
agen yang berbeda-beda. Di Indonesia 
sendiri, jenis nonbank-based nwdel rm 
dinamakan Laku Pandai yang telah resmi 
dengan dikeluarkannya POJK Nomor 19/ 
POJK.03/2014 centang Layanan Keuangan 
Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan 
lnklusif. Layanan Keuangan Tanpa Kantor 
Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku 
Pandai) yaitu program penyediaan layanan 
perbankandan/ataulayanankeuanganlainnya 
melalui kerjasama dengan pihak lain (agen 
bank) dan didukung dengan penggunaan 
sarana teknologi informasi. Masih banyak 
anggota masyarakat yang belum mengenal, 
menggunakan, dan/acau mendapatkan 
layanan perbankan dan layanan keuangan 
lainnya, antara lain karena bertempat tinggal 
di lokasi yang jauh dari kantor bank dan/ 
atau adanya biaya atau persyaratan yang 
memberatkan. OJK, industri perbankan, dan 
industri jasa keuangan lainnya berkomitmen 
untuk mendukung terwujudnya keuangan 
inklusif, 11 

Branchless banking yang ada sekarang perlu 
dikembangkan agar memungkinkan layanan 
perbankan dan layanan keuangan lainnya 
menjangkau segenap lapisan masyarakat di 
seluruh Indonesia. Laku Pandai bertujuan 
untuk menyediakan produk-produk keuangan 
yang sederhana, mudah dipaharni dan sesuai 
dengan kebucuhan masyarakat yang belum dapat 
menjangkau layanan keuangan saat ini. Dengan 
semakin banyaknya anggota berbagai kelompok 
masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia 
menggunakan layanan keuangan/perbankan, 
diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat dapat 
semakin lancar sehingga mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan pemerataan pembangunan antar 
wilayah di Indonesia terutama antara desa dan 
kota. 

B. Analisis 

1. Perlindungan Nasabah dalam 
Penyelenggaraan Branchless Banking 

Bank adalah lembaga kepercayaan, dalam 
menjalankan kegiatan electronic banking 
(e-banking) hams pula diselenggarakan dengan 
memperhacikan ketentuan maupun prmsip 

kehati-hatian dan manajemen risiko terkait 
penyelenggaraan e-banking khususnya risiko 
reputasi dan risiko hukum. Branchless banking 
merupakan delivery channel dalam industri 
perbankan, dan hubungan keperdataan yang 
timbul terkait branchless banking berupa 
hubungan rekening antara bank dan nasabahnya. 
Dalam hal ini, permasalahan hukum akan timbul 
apabila transaksi elekcronik yang dilakukan gaga!, 
siapakah yang hams bertanggung jawab terhadap 
kegagalan transaksi cersebut? Pemahaman 
mengenai bentuk tanggung jawab para pelaku 
dimulai dari adanya hubungan hukum yang 
terjadi di antara kedua belah pihak dalam suatu 
perikatan. Hubungan hukum antara penyedia 
jasa dan konsumen (nasabah) pada akhimya 
melahirkan suatu hak dan kewajiban yang 
mendasari terciptanya suatu tanggung jawab.18 

Pelindungan nasabah perbankan merupakan 
salah satu permasalahan yang sampai saat ini 

"Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Badan 

Penerbit FH Ul, Rajawah Pers, hal. 368-378. 

213 



Prodigy Vol. 4 No. 2, Desember 2016 : 208 - 221 

belum mendapatkan tempat yang baik di dalam 
sistem perbankan nasional.19 

Kendala dalam melaksanakan branchless 
banking yang paling mendasar vaitu pertama, 
kepercayaan masyarakat agar dapat diajak 
menjadi nasabah branchless banking masih 
minim karena dari bank dengan kantor pun 
masih banyak masalah mengenai administrasi, 
apalagi jika tidak ada kantor yang menangani 
sehingga masyarakat menganggap akan sulit 
memproses permasalahan tersebut. Kedua, 
masalah keamanan karena branchless banking 
menerapkan programnya tanpa kantor. Dengan 
kantor pun, ternyata masih banyak permasalahan 
seperti pencurian bank, clan penggelapan 
bank, apalagi tanpa kantor yaitu melalui agen 
bank atau representasi direkrur/perwakilan 
dari bank tersebut. Ketiga, masalah belum 
banyaknya masyarakat yang mengerti mengenai 
terobosan ini, yang seharusnya dilakukan selain 
sosialisasi juga dapat menggunakan iklan untuk 
mempromosikan program ini. Keempat, masalah 
jaringan internet. Karena Laku Pandai memakai 
aplikasi dari mobile phone maka jaringan yang 
tidak terjangkau hingga pelosok daerah belum 
dapat melaksanakan program branchless banking. 

Upaya melindungi nasabah telah ada dengan 
lahimya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang 
Undang ini mengatur konsumen secara umum 
tidak spesifik mengenai konsumen perbankan yang 
lazim disebut dengan nasabah. Ada dua masalah 
dominan yang sering dikeluhkan konsumen jasa 
perbankan. Pertama, pengaduan soal produk 
perbankan, seperti A TM, kartu kredit, clan aneka 
ragam jenis tabungan, termasuk keluhan produk 
perbankan terkait dengan janji hadiah clan iklan 
produk perbankan. Kedua, pengaduan soal cara kerja 
petugas yang tidak simpatik clan kurang profesional 
khususnya petugas service point, seperti teller, customer 

service, clan satpam." Pengaturan melalui WPK 
yang sangat terkait dengan perlindungan hukum 
bagi nasabah selaku konsumen perbankan adalah 
ketentuan mengenai tata cara pencatuman klausula 

"Hermansvah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, 

Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000, hal.130. 
"Sudarvatmo. Hukum clan Adooka.si Konsumen, Bandung: 

IT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 19-20. 
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baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau 
ketentuan clan syarat-syarat yang telah dipersiapkan 
clan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh 
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen 
dan/atau perjanjian yang mengikat clan wajib 
dipenuhi oleh konsumen.21 

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk 
memberikan perlindungan hukum khususnya 
bagi nasabah deposan, terdapat Undang-Undang 
Perbankan yang mengamanatkan dibentuknya 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Undang 
Undang ini juga mewajibkan setiap bank untuk 
menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam 
bank yang bersangkutan.22 Adapun yang menjadi 
fungsi dari lembaga ini adalah menjamin simpanan 
nasabah penyimpan clan turut aktif dalam 
memelihara stabiltas sistem perbankan sesuai 
dengan kewenangannya.23 

Di Indonesia, selain perjanjian yang mengatur 
hubungan keperdataan, hukum positif yang 
mengatur tentang tanggung jawab penyelenggaraan 
transaksi elektronik adalah Undang-Undang 
Nomor 11  Tahun 2008 tentang Informasi 
clan T ransaksi Elektronik (UU tentang ITE). 
Sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
UU Nomor 11  Tahun 2008 tentang lnformasi clan 
Transaksi Elektronik. Dalam rangka perlindungan 
konsumen, UU tentang !TE mengatur adanya 
teknologi netral yang dipergunakan dalam 
transaksi elektronik, serta mensyaratkan adanya 
kesepakatan penggunaan sistem elektronik yang 
dipergunakan. Selain itu setiap penyelenggara 
sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan 
sistem elektronik secara andal clan aman serta 
bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem 
elektronik sebagaimana mestinya. Penyelenggara 
sistem elektronik bertanggung jawab terhadap 
penyelenggaraan sistem elekrroniknya. Namun 
demikian ketentuan tersebut tidak berlaku dalam 

"Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. 
22Pasal 37B ayat (I) clan (2) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Acas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan. 
"Pasel 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Lcmbaga Penjamm Simpanan. 



ha! dapat dibuktikan tetjadinya keadaan memaksa, 
kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna 
sistem elektronik. 24 

UU tentang ITE juga mengatur bahwa 
sepanjang ridak ditentukan lain oleh UU 
tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik 
wajib mengoperasikan sistem elektronik yang 
memenuhi persyararan minimum.25 Terkait 
dengan para pihak yang melakukan kegiatan 
transaksi elektronik diatur bahwa pengirim atau 
penerima dapat melakukan transaksi elektronik 
sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, 
a tau melalui agen elektronik. 26 Dalam ha! ini 
pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat 
hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik." 

Mengenai kemungkinan adanya risiko, 
bank diwajibkan untuk memberikan informasi 
kepada nasabahnya. Hal tersebut sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang 
Undang tentang Perbankan. Kemudian OJK 
juga telah memiliki aturan tersendiri mengenai 
keterbukaan informasi untuk nasabah yaitu POJK 
Nomor l/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan.28 Pelindungan 
preventif bank sebagaimana diatur dalam Pasal 4 
ayat (1) dan (2) POJK Nomor 1/ POJK.07/2013 
dan dijelaskan lebih rinci dalam ayat (3) yaitu 
mengenai cara pemberian informasi kepada 
nasabahnya, informasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan pada saat 
memberikan penjelasan kepada konsumen 
mengenai hak dan kewajibannya, disampaikan 
pada saat membuat perjanjian dengan konsumen, 
dan dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai 
media antara lain melalui iklan di media cetak 
atau elektronik. Dalam menerapkan pelindungan 

"Pasat 15 Undang-Undang Nomor l l Tahun 2008 centang 

lnformasi dan Transaksi Elekttcnik. 

"Pesal 16 Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transalcsi Elekuonik. 

"Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Jnformasi dan Transaksi Elektronik. 

"Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2008 

ten tang lnformasi dan T ransaksi Elektronik. 

"Pasal 4 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa: Ayat (1 ) ,  

"Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/arau 
menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang 

akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan". Ayat (2): "lnformasi 
sebagain,ana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalarn dokumen 

acau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti". 

preventif ini pada LKD, bank wajib memberikan 
informasi mengenai layanan dan keamanan serta 
risiko branchless banking LKD pada saat nasabah 
melakukan pendaftaran dan pengisian fonnulir 
aplikasi di kantor cabang ataupun di agen. Dalam 
proses pendaftaran tersebut petugas bank dalam 
ha! ini adalah customer service atau agenlah yang 
menginfonnasikan mengenai layanan branchless 
banking LKD berupa rekening ponsel kepada 
nasabah baik informasi layanan secara umum 
ataupun biaya tambahan yang mungkin timbul, 
seperti biaya sms dalam transaksi. 

Selain pelindungan preventif, POJK Nomor II 

POJK.07/2013 juga mengatur pelindungan represif. 
Pelindungan represif ini dapat dilakukan apabila 
suatu bahaya atau risiko telah menimpa nasabah 
dalam menggunakan layanan bmnchless banking 
LKD sehingga pihak bank wajib memberikan 
pelindungan pada nasabahnya. Mengenai 
pelindungan tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 
50 POJK Nomor l/POJK.07/2013. Menyebutkan 
bahwa pelaku usaha jasa keuangan dalam ha! ini 
adalah bank wajib memiliki sistem pengendalian 
internal terkait dengan pelindungan konsumen. 
Sistem pengendalian internal sebagaimana 
dimaksud tersebut sekurang-kurangnya mencakup; 
kepatuhan bank terhadap pelaksanaan prinsip 
perlindungan konsumen serta sistem pelaporan 
dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan 
konsumen. Berdasarkan aturan tersebut, maka 
bank di dalam institusinya hams memiliki atau 
terdapat bagian atau divisi yang mengurusi 
masalah perlindungan konsumen yaitu mencakup 
pengaduan terhadap nasabah dan terhadap 
pengaduan tersebut bank juga harus melakukan 
pelaporan dan monitoring terhadap pengaduan 
yang telah dilakukan oleh nasabah, sehingga bank 
untuk melindungi nasabahnya dari bahaya yang 
timbul dari layanan branchless banking LKD harus 
memberikan skema pengaduan nasabah. 19 

2. Peraturan Perundang-undangan terkait 
dengan Branchless Banking 

Peranan industri perbankan dan industri jasa 
keuanganlainnyasangatpentingdalammenunjang 

"Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ 
POJK.07/2013 tcntang Pcrlindungan Konsumen Sektor [asa 

Keuangan, 
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kegiatan clan pertumbuhan perekonomian di 
Indonesia. Dalam perkembangan terkini, masing 
masing industri dituntut untuk meningkatkan 
clan memperluas akses layanan keuangannya, agar 
dapat memberikan manfaat lebih kepada segenap 
lapisan masyarakat Indonesia, khususnya kepada 
masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, 
dan/atau mendapatkan layanan perbankan clan 
layanan keuangan lainnya. 

Menyadari pentingnya keuangan inklusif, 
pemerintah bersama pemangku kepentingan 
yang terkait termasuk dari industri keuangan 
telah menyusun SNKI yang diterbitkan pada 
bu Ian J uni 2012 clan disempurnakan pada bu Ian 
Juni 2013. SNKI memiliki 6 (enam) pilar, vaitu." 
a. edukasi keuangan; 
b. fasilitas keuangan publik, 
c. pemetaan informasi keuangan; 
d. kebijakan atau peraturan pendukung, 
e. fasilitas intermediasi clan distribusi; clan 
f. perlindungan konsumen. 

Sehubungan dengan ha! tersebut clan dalam 
rangka pelaksanaan kegiatan Laku Pandai serta 
untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, 
perlu pengaturan atau regulasi yang komprehensif 
mengenai layanan keuangan tanpa kantor branchless 

banking di Indonesia. Berikut akan dijelaskan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai ha! terse but diantaranya adalah: 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud 
dengan perbankan adalah segala sesuatu 
yang menyangkut tentang bank, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara clan 
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanva." 
Adapun bank didefinisikan sebagai badan usaha 
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan clan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit clan atau bentuk- 

30Strategi Nasional Keuangan Inklusif dimuat dalam http:// 

www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/lndonesia/strategi/ 
Contents/Defaulr.aspx, diakses canggal 16 Agustus 2016. 

31Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan. 
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bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak.3' 

Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap 
pihak yang melakukan kegiatan menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha 
sebagai bank umum atau bank perkreditan 
rakyat kepada pimpinan Bank Indonesia, kecuali 
kegiatan penghimpunan dana tersebut diatur 
dengan undang-undang tersendin." Dalam 
rangka menghimpun dana tersebut, bank 
membutuhkan sarana guna tercapainya kebijakan 
penghimpunan dana melalui ekspansi pembukaan 
kantor. Undang-undang telah mengatur bahwa 
hanya bank sebagai badan usaha yang melakukan 
kegiatan usahanya menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan. Apabila 
bank hendak membuka kantor-kantor bank 
sebagai sarana ekspansi kegiatan usahanya, wajib 
terlebih dahulu mengajukan izin pembukaan 
kantor kepada Bank Indonesia. 34 Pengaturan ini 
secara tegas menunjukkan bahwa kegiatan usaha 
penghimpunan dana dari masyarakat tidak boleh 
dilakukan oleh badan usaha lain selain bank clan 
dalam pembukaan kantor-kantornyapun, bank 
wajib memperoleh izin atau penegasan terlebih 
dahulu dari Bank Indonesia. 

Aktivitas perbankan yang sangat terkait dengan 
aspek kelembagaan bank adalah simpanan. Dalam 
undang-undang ini simpanan didcflnisikan sebagai 

"Pasal I angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan. 
33Di masyarakat terdapat jenis lembaga lain yang melakukan 

kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan atau sejenis simpanan misalnya yang dilakukan oleh 
Lcmbaga Keuangan Mikro kantor pos, atau perusahaan asuransi. 

Kegiatan lembaga tersebut tidak drcakup sebagai kegiatan usaha 
perbankan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor l OT ahun 1998 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

"Selengkaprwa dalam Pasal 18 diatur (I) Pembukaan 
Kantor Cabang Bank Umum hanya dapar dilakukan dengan izin 
Pimpinan Bank Indonesia. (2) Pembukaan kantor cabang, kantor 
perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari 
Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pirnpinan Bank 
Indonesia. (3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Bank 

Umum wajib ddaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. 
(4) Persyaratan dan tarn cara pembukaan kanror Bank Umum 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

diterapkan oleh Bank Indonesia. 



dana yangdipercayakanolehmasyarakat kepada bank 
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam 
bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan 
dan atau bentuk lainnya yang dipersarnakan dengan 
itu.35 Klausula ini mengukuhkan secara jelas bahwa 
penyimpanan dana masyarakat yang berbentuk 
giro, deposito, sertifikat deposito, cabungan dan/ 
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 
itu dipercayakan kepada bank, bukan kepada yang 
lain. Dikaitkan dengan penggunaan agen dalam 
kegiatan branchless banking, maka keberadaan agen 
tersebut akan tidak sejalan dengan undang-undang 
ini. Agen merupakan entitas yang berdiri sendiri 
dan bukan merupakan kantor bank, sehingga 
agen seharusnya tidak diperkenankan melakukan 
kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat 
dengan cara apapun, karena kegiatan menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya 
dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh 
izin usaha sebagai bank umum atau sebagai Bank 
Perkreditan Rakyat. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa agen bukan merupakan bagian dari 
lembaga yang mendapat kepercayaan masyarakat 
untuk menyimpan dananya. 

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
19/POJK.03/2014 tentang Layanan 
Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka 
Keuangan Inklusif 

OJK menerbitkan POJK No. 19/POJK.03/2014 
tcntang Layanan Keuangan Tanpa Kantor 
Dalam Rangka Keuangan Inklusif (selanjutnya 
dlsebut POJK Laku Pandai). Regulasi ini mulai 
diberlakukan pada awal Januari 2015. Laku Pandai 
a tau branchless bankingmerupakan sistem perbankan 
untuk menambah ketersediaan akses layanan 
keuangan bagi masyarakat yang belum mengenal, 
menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan 
keuangan lainnya. Paket kebijakan ini dibentuk oleh 
OJK untuk mewujudkan SNKI yang dicanangkan 
oleh Pemerintah bersama dengan Bl. Untuk 
meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, 
dipilih dengan cara komprehensif dengan menyusun 
suatu strategi nasional yang disusun bersama antara 
Bank Indonesia, kantor wakil presiden (Tim 

"Lihat Pasal 1 angle.a 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan. 

Nasional Percepatan Penanggulangan Kerniskinan/ 
TNPZK) dan Kementerian Keuangan yang disebut 
dengan SNKI. 

Aturan Laku Pandai atau branchless banking 
yang diluncurkan oleh OJK tersebut memberikan 
persyaratan yang sangat kerat sehingga tidak 
semua bank dapat berpartisipasi dalam program 
yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi 
keuangan tersebut. Inti dari Laku Pandai adalah 
untuk meningkatkan inklusi keuangan hingga ke 
pelosok-pelosok Indonesia. lntinya calon nasabah 
di daerah pelosok yang masih excluded, masuk ke 
dalam sistem keuangan perbankan dengan cara 
membuka akses yang semudah-mudahnya, biaya 
murah, dan persyaratan mudah sehingga mereka 
tidak takut akan menyimpan dananya maupun 
mengajukan kredit pembiayaan kepada pihak 
bank. 

SNKI diberlakukan karena Indonesia 
terrnasuk negara dengan tingkatfinancia! exclusion 
cukup tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa 
hasil survei dan penelitian yang dilakukan oleh 
beberapa lembaga nasional maupun intemasional. 
Masih banyak masyarakat yang belum menjadi 
nasabah pada sistem keuangan, dana yang 
terkumpul dari masyarakat dapat meningkatkan 
rasio kredit bank terhadap Loan Deposit Ratio 
(LDR). LDR per Agustus 2015 tercatat sebesar 
90,63 persen. Likuiditas yang sangat ketat karena 
masih minimnya simpanan masyarakat pada 
bank membuat bank tidak dapat leluasa dalam 
menyalurkan kreditnya.36 

Dalam aturan POJK Laku Pandai, mengatur 
bahwa tidak semua bank dapat mengikuti 
program Laku Pandai. Hanya bank yang telah 
memiliki e-banking, seperti SMS banking, nwbile 
banking, dan internet banking yang boleh ikut 

"Menurur Bank Indonesia, tingkat masyarakat yang 
berhubungan dengan bank masih rendah, yakni selc.itar 48% 
dengan layanan perbankan yang masih cerpusat di Jawa. 
Sementara icu, hanya 20% orang dewasa di Indonesia yang 
memiliki rekening di lembaga keuangan formal, jauh lebih rendah 
dibandingkan Thailand 77%, Malaysia 66%, China 64%, India 
35%, clan Philipina 25%. Demikian pula pembiayaan kegiatan 
ekonomi UMKM yang juga belum signifikan dengan pangsa 
kredit sekitar 20% atau sekitar Rp612 triliun. Tidak heran bila 

kita melihat Deposit to GDP ratio masih dibawah 50% clan Loan to 

GDP ratio masih disekirar 35%, jauh dibawah rata-rara ncgara di 

kawasan Asia Pasifrk. 
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dalam Laku Pandai. OJK juga akan memilih bank 
berdasarkan profit risikonya. Dalam Pasal 3 ayat 
(l) POJK tentang Laku Pandai diatur mengenai 
persyaratan persetujuan pendirian "setiap lembaga 
jasa keuangan yang menjadi penyelenggara Laku 
Pandai wajib memperoleh persetujuan terlebih 
dahulu dari OJK". 

Dalam Pasal 3 ayat (2) POJK tentang Laku 
Pandai juga dengan tegas mengatur lembaga jasa 
keuangan yang dapat mengajukan izin melakukan 
laku pandai tidak hanya bank atau perusahaan 
asuransi, namun juga terbuka bagi lembaga jasa 
keuangan lainna sebagaimana diatur pada huruf c. 
Risk profile itu risiko yang sudah memenuhi syarat 
tertentu. Kemudian juga ada masalah tingkat 
kesehatan, masalah kesiapan, infrastruktur, menjadi 
syarat yang harus dipenuhi oleh suatu bank. 

POJK tentang Laku Pandai menetapkan 
syarat bank yang mengikuti program tersebut 
harus berbadan hukum Indonesia, memiliki 
peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, 
dan risiko kepatuhan dengan peringkat l , 2, atau 
3. Bank peserta program ini juga wajib memiliki 
jaringan kantor di wilayah timur Indonesia 
dan/atau provinsi Nusa Tenggara Timur. OJK 
juga mewajibkan bank memiliki infrastruktur 
pendukung, berupa layanan transaksi elektronik 
bagi nasabah, seperti SMS banking, mobile banking 
dan internet banking atau lwst to host. Dalam 
POJK tersebut juga terdapat klausul mengenai 
keberadaan agen Laku Pandai.31 

Secara garis besamya, tugas agen yang tertulis 
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan 
Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif 
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) adalah: 
l. T ransaksi terkait tabungan dengan karakteristik 

BSA, meliputi pernbukaan rekening, penyetoran, 
dan penarikan tunai pemindahbukuan, 
pernbayaran tagihan, trans[ er dana, pengecekan 
saldo, dan/atau penutupan rekening. 

2. T ransaksi terkait kredit a tau pembiayaan kepada 
nasabah mikro meliputi penerimaan dokumen 
permolwnan, penyaluran pencairan, penagihan 

"Pasal 10- l5 POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa 
Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. 
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atau penerimaan pembayaran angsuran, dan/ 
atau pelunasan pokok. 

3. T ransaksi terkait tabungan selain tabungan 
dengan karakteristik BSA meliputi penyetoran 
dan penarikan tunai, pemindahbukuan, 
pembayaran, dan/atau transfer dana. 

4. T ransaksi terkait lay a nan a tau jasa keuangan 
lain sesuai ketentuan yang berlaku. 38 

Keberadaan agen dalam Laku Pandai telah 
diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 
(SEOJK). Di SEOJK, dijelaskan bahwa hak agen 
adalah menerima imbal jasa, menerima pembinaan, 
dan mendapatkan pelatihan serta edukasi dari 
bank penyelenggara tempat agen bekerja sama. 
Sedangkan kewajiban agen adalah menjaga 
rahasia bank penyelenggara dan data nasabah, 
melaksanakan SOP yang telah ditemukan 
bank penyelenggara, mematuhi ketentuan 
penyelenggaraan Laku Pandai yang berlaku bagi 
bank penvelenggara, dan melakukan laporan 
kepada bank penyelenggara termasuk kecurigaan 
agen terhadap nasabah yang melakukan kejahatan, 
terorisme, dan penyaluran obat-obat terlarang.39 

Pengunaanagendalamhalmenunjanglayanan 
perbankan memang cukup menguntungkan, 
terutama dengan status Indonesia sebagai 
negara yang sedang berkembang serta kondisi 
geografis yang merupakan negara kepulauan. 
Karena mempermudah nasabah dan bank dalam 
menjalankan transaksi yang dilakukan. Nasabah 
yang biasanya memerlukan banyak waktu dan 
tenaga dalam melakukan transaksi di kantor bank 
karena terkendala oleh jarak dapat diminimalisir 
oleh adanya agen. 

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang 
berhubungan dengan inforrnasi mengenai data 
nasabah serta simpanannya. 40 Agen dalam 

"Pasal 9 ayat z, Peracuran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
19/POJK.03/2014 renrang Layanan Keuangan Tanpa Kantor 
Dalam Rangka Keuangan lnklusif. 

"Bagian E SEOJK Nomor MiEOJK.03/2015 tenrang 
Layanan Keuangan T anpa Kantor Dalam Rangka Keuangan 

lnklusif. 
"°Pasal l Angka 28, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 Undang-Undang tentang Perbankan; 
Pasal l Peraruran Bank Indonesia Nomor 2/I 9JPBI/200J tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Iain Tertuhs 

Membuka Rahasia Bank. 



Laku Pandai merupakan orang pertama yang 
melakukan berbagai layanan jasa keuangan 
yang mendasar, seperti eek saldo, setor tunai, 
penarikan dana nasabah, pembukaan rekening, 
dan sebagainya. Sehingga secara langsung, agen 
mengetahui mengenai informasi data nasabah 
serta simpanannya. Dalam POJK dan SEOJK 
tentang Laku Pandai, agen memiliki kewajiban 
untuk menjaga segala hal yang bersifat rahasia 
bank. Baik perorangan a tau berbadan hukum, agen 
memiliki tanggungjawab yang penuh layaknya 
pegawai bank yang berada di kantor. Sebelum 
agen dapat mengetahui segala hal yang bersifat 
rahasia bank, bank penyelenggara Laku Pandai 
harus mendapatkan persetujuan tertulis dari 
pemilik rekening jika bank penyelenggara akan 
menggunakan jasa pihak lain yang disebuc agen 
karena secara tidak langsung agen tersebut akan 
mengetahui data pribadi nasabah bersangkutan. 
Maka dari itu, bank juga harus memberikan 
penjelasan kepada agen dan nasabah mengenai 
tujuan dan konseskuensi dari pemberian dan/ 
atau penyebarluasan data pribadi kepada pihak 
lain. 

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/ 
PBI/2014 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ 
PBI/2009 tentang Uang Elektronik 
(Electronic Money) 

Bank Indonesia dan OJK sama-sama 
mengembangkan layanan perbankan tanpa 
kantor atau yang sering disebut dengan 
branchless banking. Meski berbeda ruang lingkup 
BI mengatur branchless banking terkait uang 
elektronik, sedangkan OJK mengatur layanan 
perbankan dasar seperti menerima simpanan 
dan menyalurkan kredit namun kedua otoritas 
ini sama-sama mengatur keterlibatan agen-agen 
perbankan dalam pengembangan branchless 
banking. 

Agen merupakan seseorang a tau badan usaha 
yang ditunjuk oleh bank untuk menjalankan 
tugasnya mewakili bank di wilayah yang belum 
terjangkau oleh kantor-kantor cabang bank. 
Kendati sama-sama melibatkan agen perbankan 
dan mendorong perluasan layanan perbankan 
melalui bmnchless banking, namun kedua otoritas 

tersebut memetakan persyaratan berbeda terkait 
bank yang boleh berpartisipasi dalam progam ini. 

Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD 
individu hanya dapat dilakukan oleh penerbit 
berupa Bank. Penerbit berupa Bank sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum 
Indonesia; b. kategori Bank Umum berdasarkan 
Kegiatan Usaha (BUKU) 4 sesuai penilaian 
periode terakhir oleh otoritas pengawasan bank; 
c. telah menjadi Penerbit paling singkat selama 
2 (dua) tahun; dan d. memenuhi persyaratan 
operasional yang ditetapkan oleh bank 
Indonesia.41 

Agen LKD individu harus memenuhi 
persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. 
memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di 
wilayah operasionalnya; b. memiliki usaha yang 
sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling 
singkat 2 (dua) tahun; c. lulus proses uji tuntas 
(due diligence) oleh penerbit berupa bank; dan 
d. menempatkan deposit dengan jumlah sesuai 
yang ditetapkan penerbit berupa bank.42 Layanan 
yang dapat dilakukan oleh Agen LKD individu 
meliputi: a. fasilitator registrasi pemegang; b. 
Pengisian Ulang (top up); c. pembayaran tagihan; 
d. tarik tunai; e. penyaluran program bancuan 
pemerincah kepada masyarakat; dan f. fasilitas 
lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia." 

Ill. PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Sistern pelindungan nasabah dalam 
penyelenggaraan branchles banking tersebar 
dalam peraturan perundang-undangan 
mulai dari tingkat undang-undang sampai 
dengan peraturan teknis seperti POJK dan 

41Pasal 240 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 I 

PBI/2014 tentang Perubahan Acas Peraturan Bank Indonesia 

Nomor ll/!2/PBl/2009 tentang Vang Elektronik (Elemonic 

Money). 

"Pasel 24E ayat (I) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/ 

PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia 

Nomor ll/12/PBl/2009 tentang Uang Elektromk (Electronic 

Money). 

"Pasal 24E ayat (2) Peracuran Bank Indonesia Nomor 16/8/ 

PBI/2014 centang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 11/!2/PBI/2009 tentang Vang Elektronik (Electronic 

Money). 
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PB!. Di tingkat undang-undang, pengaturan 
mengenai sistem perlindungan nasabah 
diantaranya Undang-Undang tentang 
Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 
tentang Telekomunikasi, Undang-Undang 
tentang Lembaga Penjamin Simpanan, 
clan Undang-Undang tentang Transaksi 
Elektronik. Praktik hranchless banking tidak 
hanya memberikan manfaat, namun juga 
terdapat risiko dalam layanan tersebut, seperti 
penyadapan clan kecurangan yang mungkin 
dilakukan oleh pihak ketiga, oleh karena itu 
bank harus juga memberikan pelindungan 
pada nasabahnya, baik pelindungan preventif 
maupun represif, Sebagai bentuk upaya 
pelindungan preventifbank harus melakukan 
pemberian informasi mengenai layanan clan 
keamanan serta risiko hranchless banking 
pada saat nasabah melakukan pendaftaran 
dan pengisian formulir aplikasi penggunaan 
layanan hranchless banking, sedangkan 
perlindungan nasabah secara represif, bank 
harus memberikan skema pengaduan nasabah 
atas layanan hranchless banking. 

2. Branchless banking merupakan saluran 
distribusi yang memungkinkan lembaga 
keuangan clan para pelaku komersial lainnya 
untuk menawarkan jasa keuangan di luar 
tempat bank pada umumnya. Beberapa 
regulasi mengenai hranchless banking LKD di 
Indonesia terdapat dalam PBI Nomor 9/15/ 
PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen 
Risiko dalam Penggunaan T eknologi 
Informasi oleh Bank Umum, PBI Nomor 
16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas 
PB! Nomor ll/12/PBI/2009 tentang Uang 
Elektronik, SEBI No 16/11/DKSP tentang 
Penyelenggaraan Uang Elektronik, clan SEBI 
No 16/12/DPAU tentang Penyelenggaraan 
Layanan Keuangan Digital dalam Rangka 
Mendukung Keuangan Inklusif Melalui 
Agen Layanan Keuangan Digital Individu, 

Undang-Undang tentang Perbankan sebagai 
payung hukum operasional perbankan 
belum mengacur secara spesifik mengenai 
pelindungan nasabah dalam penyelenggaraan 
branchless banking. 

220 

B. Saran 

l. Untuk tercapainya tujuan dari praktik 
hranchless banking, perlu adanya sinergi antar 
pemangku kepentingan yaitu OJK, BI, bank, 
clan operator telekomunikasi. Bank harus 
juga berperan aktif memberikan edukasi 
kepada nasabah untuk memahami risiko 
pada hranchless banking, sebab hranchless 
banking dapat dilakukan oleh pihak oleh 
nasabah sendiri secara self service banking 
yaitu pada ponsel nasabah. Dengan begitu, 
kehati-hatian tidak hanya dapat dilakukan 
oleh pihak bank saja tapi juga oleh nasabah. 

2. Perlu adanya harmonisasi clan sinkronisasi 
peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan prakcik branchless banking serta perlu 
pengaturan mengenai hranchless banking clan 
pelindungan konsumen dalam perubahan 
Undang-Undang tentang Perbankan. 
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Abstrak 

Pangan produk rekayasa genetik telah menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat sehari-hari. 
Mayoritas suplai beberapa pangan pokok di negara kita merupakan produk rekayasa genetik. Rekayasa 
genetik dinilai sebagai cara dan solusi memenuhi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan 
pangan. Namun demikian disadari bahwa produk rekayasa genetik berpotensi memiliki dampak 
negatifbagi kesehatan maupun lingkungan jika ndak dikendalikan secara tepat dan hati-hati. T ulisan 
ini mengkaji secara yuridis normatif pengaturan keamanan pangan produk rekayasa genetik dalam 
perspektif peraturan perundang-undangan. Atas dasar pendekatan kehari-hatian, prinsip kepastian 
hukum, dan perlindungan masyarakat, Pemerintah mengeluarkan beragam peraturan perundang 
undangan berupa undang-undang hingga peraturan pelaksanaannya sebagai upaya preventif guna 
menjamin keamanan pangan produk rekayasa generik sebelum beredar dan dikonsumsi masyarakat. 
Pangan produk rekayasa genetik yang beredar harus lolos pengkajian dan mencantumkan label yang 
sesuai dan diikuti dengan proses pengawasan sebagai bentuk perlindungan konsumen. 

Kata kunci: Pangan, Keamanan Pangan, Produk Rekayasa Genetik. 

Abstract 

Genetically modified food has been a part of consumption behaviour in daily routine among our society. Most 
of supplies of the staple food in this country are originated from genetically modified products. Genetically 
modification seems w be a solution w fulfil the gap between consumption's need and its supply. However, it is 
believed that genetically modified products potentially have negative impacts for our health and environment 
when these are not controlled properly and prudently. This article is legal normative study about the regulation 
on the food safety of genetically modified products in term of legislation perspective. In considering the 

precautionary principle, legal certainty, and public's protection, the government has issued several legislations 
including acts and its implementing regulations as prevention to ensure the food safety of genetically modified 
products before the distribution and public consumption. Genetically modified foods should be passed from 

the assessment process and have corresponding label before its circulation and followed up with supeTVision to 

protect consumers. 

Keywords: Food, Food Safety, Genetically Modified Product. 
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Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi telah mendorong peningkatan 
penelitian dan pengembangan bioteknologi yang 
mampu menghasilkan organisme hasil modifikasi 
genetik yang dimanfaatkan di bidang pangan, 
pertanian, kehutanan, farmasi dan industri.1 

Bioteknologi terus mengalami perkembangan 
yang pesat. Bioteknologi atau dikenal juga 
dengan rekayasa genetik (genetic engineering) 

memungkinkan modifikasi sifat organisme sesuai 
dengan kebutuhan dengan memanfaatkan gen 
dari spesies lain. 2 

Proses rekayasa genetik3 merupakan proses 
atau usaha yang dilakukan guna memanipulasi 
sifat genetik dari suatu golongan makhluk 
hidup guna menghasilkan suatu jenis makhluk 
hidup baru yang memiliki sifat berbeda sesuai 
dengan tujuan rekayasa itu sendiri. Objek 
dari rekayasa genetik meliputi hampir seluruh 
golongan organisme, rnulai dari bakteri, fungi, 
hewan tingkat tinggi dan rendah, hingga pada 
tumbuh-tumbuhan. Adapun rekayasa genetik 
pangan adalah suatu proses yang melibatkan 
pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis 
hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau 
sarna untuk mendapatkan jenis baru yang mampu 
menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.' 

Bioteknologi modem merupakan ilmu 
pengetahuan tingkat lanjut yang dapat 
menghasilkan organisme basil modifikasi genetik. 
Produk bioteknologi modem telah memberikan 
manfaat yang cukup besar untuk peningkatan 

1Konsiderans Menimbang, Undang-Undang Nomor 21 

T ahun 2004 tentang Pengesahan Omagena l'towc:ol on Biosafery to 

The Ccncenuon on Biological Divrniry {Protokol Cartagena ten tang 

Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Kcanelcaragaman 

Hayati). 

'BPOM, Pangan Pn,duk Rei<ayasa Gen<til<a, dimuat dalam 

http://www.pom.go.id/new/index.php/view/betita/162/Pangan 

Produk-Rekavasa-Oenerika.hrml, 27 O.sember 2006, diakses 

tanggal 20 September 2016. 

'Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekayasa genetilca 

diartikan sebagai relcayasa ilmu dalam cabang biologi yang 

berhubungan dengan prinsip keturunan dan variasi pada binatang 

dan tumbuhan jcnis yang sama. Lihat hup://kbbi.web.id/rekayasa. 

"Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
renrang Pangan. 

kehidupan dan kesejahteraan manusia, baik di 
sektor pertanian, pangan, industri, dan keseharan 
manusia, maupun di bidang lingkungan hidup. 
Namun terdapat kekhawatiran bahwa produk 
bioteknologi modem, disamping memberikan 
manfaat, juga memiliki risiko yang menimbulkan 
dampak merugikan bagi konservasi dan 
pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman 
hayati serra kesehatan manusia.5 

Produk rekayasa genetik di bidang pangan 
secara langsung berhubungan dengan pola 
konsumsi masyarakat. Jenis dari berbagai produk 
rekayasa genetik di bidang pangan di Indonesia 
misalnya jagung, kedelai, beras, kentang, dan 
tomat, Untuk jenis pangan hewani ada daging, 
ayam, susu dari hewan yang diberi pakan non 
organik arau pakan-pakan buatan. 

Banyak [enis produk yang dilahirkan 
melalui proses rekayasa genetik digunakan 
dan dikonsumsi dalam keseharian. Masyarakat 
tanpa sadar telah akrab dan menikmati produk 
rekayasa genetik seperti tahu, tempe, maizena, 
ayam pedaging, susu dari sapi yang diberi pakan 
produk rekayasa genetik dan berbagai produk 
turunannya. Menjadi menarik membincangkan 
produk rekayasa genetik terutama di bidang 
pangan mengingat ada kontroversi yang tajam 
antara pihak yang melarang keras penggunaan 
dan peredarannya dengan pihak yang 
memperbolehkan penggunaan dan peredarannya 
dengan berbagai persyaratan tertentu, Sebagian 
masyarakat menilai produk rekayasa genetik 
merupakan produk yang berbahaya tidak 
hanya bagi kesehatan manusia tetapi juga bagi 
lingkungan alam secara keseluruhan. Di sisi lain, 
hampir dipastikan sebagian besar suplai pangan 
pokok yang berbahan dasar jagung dan kedelai 
yang beredar di Indonesia misalnya, merupakan 
produk rekayasa genetik. 

Beberapa faktor yang ditenggarai menjadi 
penyebab digunakannya berbagai varitas basil 
rekayasa genetik di bidang pangan antara lain 
semakin tingginya gap antara jumlah penduduk 

5Pcnjelasan um um dalam Undang-Undang Nomor 21 T ahun 

2004 tentang Pengesahan Canagena Pro<ocol on Biosafery re The 

Convention on Biological Dive,-sicy (Protokol Cartagena tentang 

Keamanan Hayati atas Konvensi renrang Kcanekaragaman 

Hayati). 
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yang dalarn hal ini membutuhkan asupan pangan 
clengan luas lahan pertanian penghasil pangan yang 
terus berkurang. Kondisi ini kemudian cliperburuk 
oleh berkembangnya hama penyakit tumbuhan 
yang mengganggu keseimbangan lingkungan. 

Tujuan dilakukannva rekayasa genetik 
antara lain memang untuk menciptakan kegiatan 
pertanian yang berkelanjutan, memberikan hasil 
yang lebih tinggi untuk memberi makan populasi 
dunia, mengurangi penggunaan pestisida, 
membantu memenuhi tantangan perubahan 
iklim, memberikan makanan yang lebih bergizi, 
clan membuat pertanian lebih mudah clan 
menguntungkan. Namun demikian organisme 
hasil modifikasi genetik menganclung risiko 
yang dapat menimbulkan dampak merugikan 
terhadap lingkungan clan kesehatan manusia 
sehingga untuk menjamin tingkat keamanan 
hayati perlu diatur pemindahan, penanganan, 
clan pemanfaatan bioteknologi modem yang 
digunakan dalam proses rekayasa genetik. 6 

Protokol Cartagena menekankan bahwa 
pemindahan, penanganan, clan pemanfaatan 
bioteknologi modem yangdigunakan dalam proses 
rekayasa genetik dilakukan dengan pendekatan 
kehati-hatian. Hal ini diimplementasikan dalam 
ketentuan bahwa sebelum produk rekayasa 
genetik dapat dimanfaarkan perlu dilakukan 
terlebih dahulu pengkajian clan pengelolaan 
resiko keamanan lingkungan, pangan, dan/atau 
pakan dengan metode ilmiah yang sahib clan 
pertimbangan faktor sosial, ekonomi, clan etika, 
untuk menjamin bahwa resiko pemanfaatan 
produk rekayasa genetik terhadap lingkungan clan 
kesehatan manusia dapat diterima berdasarkan 
persyaratan peraturan yang ada. 7 

Pemerintah tentu berkeinginan agar 
produk rekayasa genetik dapat meningkatkan 
kesejahteraan rakyat baik secara hasil guna 

6Konsiderans menimbang dalam Undang-Undang Nomor 

21 T ahun 2004 ten tang Pengesahan Canagena Protncal On 

Biosafeiy To The Convention On Biological Divernry (Protokol 

Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang 

Keanekaragaman Hayati). 

"Peruelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 T ahun 

2004 ten tang Pengesahan Canagena Pmtncol On B,osafery To The 

Conuention On Bwlogical Diversity (Protokol Cartagena Ten tang 

Keamanan Hayati Atas Konvensi tentang Keanekaragaman 

Hayati). 
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maupun daya guna berdasarkan ptinsip kesehatan 
clan pengelolaan sumberclaya hayati, perlindungan 
konsumen, kepastian hukum clan kepastian 
dalam melakukan usaha. Berbagai lembaga publik 
seperti Kementerian Pertanian, Kementerian 
Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup 
clan Kehutanan, Baclan Pengawas Obat clan 
Makanan, serta Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia tentu memiliki kewenangan sekaligus 
tanggungjawab terkait dengan keberaclaan clan 
peredaran produk rekayasa genetik. Hanya saja 
informasi clan edukasi bagi masyarakat luas 
terkait ha! ini masih sangat minim sehingga pro 
clan kontra di masyarakat tencang keamanan, 
penggunaan, clan peredaran produk rekayasa 
genetik masih sangat kuat, 

Meskipun pemanfaatan produk rekayasa 
memberi peluang untuk menunjang produksi 
pertanian, ketahanan pangan clan peningkatan 
kualitas hidup manusia, namun pemanfaatan 
bioteknologi harus dapatdijamin tidak menimbulkan 
clampak negatif terhadap lingkungan hidup, 
kesehatan manusia dan/atau kesehatan hewan.8 

Dalam kerangka inilah Pemerintah 
mengupayakan mekanisme yang terbaik agar 
setiap produk rekayasa genetik yang beredar clan 
dikonsumsi masyarakat benar-benar terjamin 
secara keamanan hayatinya. Keamanan hayati 
meliputi keamanan lingkungan, keamanan 
pangan, dan/arau keamanan pakan dari produk 
rekayasa genetik itu sencliri. Kare nan ya diperlukan 
pengaturan yang jelas clan kerat guna menjamin 
keamanan hayati produk rekayasa genetik yang 
beredar di masyarakat. 

Tulisan ini membatasi pada kajian tencang 
keamanan pangan sebagai bagian dari keamanan 
hayati pada pangan produk rekayasa genetik. 
Keamanan pangan diperlukan untuk mencegah 
kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan 
clan membahayakan kesehatan manusia, akibat 
proses produksi, penyiapan, penyimpanan, 
peredaran clan pemanfaatan pangan produk 
rekayasa genetik. 

8lrzal Azhar, Kcbijakan dan Regulasi Terkai[ ProJuk Rekayasa 

Genetik, Bahan paparan dalam Seminar yang dradakan oleh 

Kementertan Lingkungan Hrdup clan Kehutanan, Hotel Santika 

Bogor, 2016 hal.3. 



B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut dalam 
tulisan ini ada beberapa permasalahan yang akan 
menjadi fokus kajian yakni: 
I .  Bagaimana pengaturan keamanan pangan 

dari produk rekayasa genetik dalam perspektif 
peraturan perundang-undangan? 

2. Bagaimana mekanisme persetujuan 
keamanan pangan produk rekayasa genetik? 

C. Tujuan Penulisan 

T ulisan ini ditujukan untuk mengkaji dan 
mengetahui: 
I. Pengaturan keamanan pangan dari produk 

rekayasa genetik dalam perspektif peraturan 
perundang-undangan. 

2. Mekanisme persetujuan keamanan pangan 
produk rekayasa genetik. 

D. Metode Penulisan 

Penulisan artikel ini dilakukan dengan 
metode yuridis normatif dengan melakukan 
pengkajian dan analisis terhadap berbagai 
peraturan perundang-undangan terkait dengan 
produk rekayasa genetik serta berbagai referensi 
terkait lainnya guna mendapatkan gambaran 
yang menyeluruh. 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepional 

1. Pangan Produk Rekavasa Genetik 

Produk rekayasa genetik adalah organisme 
hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil 
olahannya yang mempunyai susunan genetik 
baru dari hasil penerapan bioteknologi modem. 
Adapun bioteknologi modem adalah aplikasi 
dari teknik perekayasaan genetik yang meliputi 
teknik asam nukleat in-vitro dan fusi sel dari dua 
jenis atau lebih organisme di luar kekerabatan 
taksonomis.9 

Produk rekayasa genetik antara lain hewan 
transgenik, bahan asal hewan transgenik dan 
hasil olahannya, ikan transgenik, bahan asal 
ikan transgenik dan hasil olahannya, tanaman 

9Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2005 tentang Keamanan Hayati Prociuk Rekayasa Genetik. 

transgenik, bagian-bagiannya dan hasil olahannya 
serta jasad renik transgenik, hasil olahannya dan 
produk merabolismenva.'? 

Sedangkan pangan produk rekayasa genetik 
atau pangan transgenik adalah pangan yang 
diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, 
bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain 
yang dihasilkan dari proses rekayasa genenk." 
Rekayasa genetik pangan merupakan suatu proses 
yang melibatkan pemindahan gen (pembawa 
sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain 
yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis 
baru yang mampu menghasilkan produk pangan 
yang lebih unggul.'2 Pangan merupakan salah satu 
kebutuhan pokok manusia. Pangan merupakan 
sumber energi yang menopang aktivitas sehari 
hari, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal 
dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, 
kehutanan, perikanan, petemakan, perairan, 
dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah 
yang diperuntukkan sebagai makanan atau 
minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan 
lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, 
pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 
minuman.'3 Tanpa pangan manusia tidak akan 
mampu bertahan hidup. 

Sebagaimana telah digambarkan dalam 
bagian pendahuluan, terdapat beberapa aspek 
yang melatarbelakangi dilakukannya proses 
rekayasa genetik terutama di bidang pertanian dan 
pangan. Salah satu kendala dalam produksi suatu 
komoditas pangan adalah pengembangbiakan. 
Proses pengembangbiakan membutuhkan waktu 
yang lama dan lahan yang luas untuk menghasilkan 
jenis tumbuhan/tanarnan tertentu. Selain waktu dan 
lahan, adanya faktorpengganggu proses pertumbuhan 
dan perkembangan tanaman juga menjadi masalah. 

"Peraturan Kepala Badan Pengawas Obar dan Makanan 
Nomor Hk.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 temang Pedoman 
Pengkajian Kearnanan Pangan Produk Rekayasa Genetik. 

"Dengan kata lain pangan produk rekayasa genetik adalah 
pangan yang berasal dari produk rekayasa genetik yang rnehputi 
bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan lain yang digunakan 
untuk produksi pangan dan pangan olahan. 

"Pasal l angka 34 dan 33 Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Pangan. 
"Pasal l angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan. 
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Pengembangbiakan clan pertumbuhan 
tanaman tertentu di negara yang beriklim tropis 
clan lembab dapat terganggu oleh serangan 

organisme pengganggu tumbuhan seperti 
serangga hama clan patogen tumbuhan. Bahkan 

pada tanaman tertentu seperti padi, serangga 
hama masih merupakan kendala utama clan 
menjadi masalah serius, misalnya wereng coklat 
clan penggerek batang. Di negara tertentu seperti 
Amerika Serikat, kerugian akibat kerusakan yang 
ditimbulkan serangga hama seperti penggerek 
jagung clan penggerek buah kapas bisa mencapai 
jutaan dolar AS.14 

Pemanfaatan rekayasa genetik dalam 
pembemukan pangan transgenik dianggap 
sebagai terobosan yang brilian dalam menghadapi 
kerawanan pangan di masa depan yang dapat 
diprediksi dari gejala-gejala ketidaktentuan cuaca di 
beberapa belahan dunia. Manfaat menguntungkan 
dari produk rekayasa genetika meliputi: 15 

zat gizi lebih banyak; makanan memiliki rasa 
lebih enak; lebih tahan penyakit, hama, virus, 
clan kekeringan (cuaca); penurunan penggunaan 
pestlsida untuk beberapa produk pertanian; 
toleransi herhisida: peningkatan pasokan 
makanan dengan mengurangi biaya clan umur 
simpan lebih lama; cepat tumbuh tanaman 
clan hewan; makanan dengan sifat yang Iebih 
cliinginkan seperti kentang yang menyerap lebih 
sedikit lemak jika digoreng, makanan obat yang 
dapat digunakan sebagai vaksin atau obat lain. 

Indonesia merupakan negara populasi kelima 

terbesar di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 
245 juta jiwa. [ika laju pertumbuhan populasi 1 %, 

maka tahun 2025 total populasi mencapai 2 7 3 
juta jiwa. Untuk mencukupi kebutuhan pangan, 
dibutuhkan peningkatan produksi sebesar 3,5 % 

per tahun. 16 

"Asta Qauliyah, Dampak Dari Bioteknologi Rekayasa 

Oeneoka dimuat dalam http,//www.asralog.com/2796/dampak 

dari-bioteknologi-rekayasa-genetika.hcml, 19 Juni 2015 diakses 

tanggal 20 Sepetember 2016. 
"Pangan Rekayasa Oenetika (PRO), dimuar dalam http,// 

okkpd.pertanian.jatimprov.go.id/2016/05/04/pangan-rekayasa 

genetika-prg/, diakses tanggal 20 September 2016. 

"Irzal Azhar, Kebijakan dan Regu/as, Terkait Produk Rekayasa 

Genetik, Bahan paparan dalam Seminar yang diadakan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hotel Santilc:a 

Bogar, 2016 ha!. 2. 
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Sektor pertanian yang bertumpu pada potensi 
sumber daya alam mengalami ekploitasi yang luar 

biasa sehingga ketersediaan clan kualitas sumber 
daya alam makin menurun clan mengancam 

ketahanan pangan kita. Industrialisasi lahan 

pertanian juga menjadi faktor pendukung 
turunnya ketersediaan pangan lokal. 

Pertumbuhan tanaman produk rekayasa 
genetik saat ini terns meningkat jumlahnya. 
Perkembangan bioteknologi tanaman produk 
rekayasa genetik ke depan sejalan dengan 
keinginan para pengembang teknologi untuk 
menghadirkan produk dengan multi manfaat 
bagi petani clan konsumen. Beberapa produk 
transgenik yang hadir seiring perkembangan 
bioteknologi misalnya obat-obatan sebagai alat 
diagnosis clan obat seperti misalnya insulin; 
tanaman yang tahan hama, penyakit clan 
herbisida; enzim untuk pengolahan makanan 
(keju); bahan bakar clan pelarut (ethanol). 
Sedangkan tanaman transgenik untuk bahan 
pangan yang terus dikembangkan antara lain: 
beras, kedelai, kentang, jagung, minyak lobak, 
tornat, bit gula clan labu." 

Namun demikian selain memiliki manfaat 
yang menguntungkan, produk rekayasa genetik 
juga merniliki potensi dampak yang merugikan, 
antara lain: 18 

Tanaman atau hewan yang climodifikasi mungkin 
rnemiliki perubahan genetik yang tak terduga 
dan berbahaya bagi kesehatan; organisme 
yang dimodiflkasi clapat kawin silang dengan 
organisme alami tetapi dapat menyebabkan 
kepunahan organisme asli atau efek lingkungan 
yang tak terduga lainnya; tanaman mungkin 
kurang tahan terhaclap beberapa hama tertentu 
clan lebih rentan terhadap hama lainnya; 
komponen tertentu dianggap dapat memberikan 
allergen clan racun ke makanan; kecenclerungan 
untuk memprovokasi reaksi alergi (alergenitas); 
kontaminasi antara makanan yang dimodifikasi 

secara genetic modified clan nongenetic modified; 
resistensi antibiotik: stabilitas gen yang disisipkan; 

mengubah kanclungan zat gizi dari tanaman 

"Pangan Rekayasa Oenetika (PRO), dimuat Jal am httpJ/ 

okkpd.pertanian.janmprov.go.id/2016/05/04/pangan-rekayasa 

genetika-prg/ drakses tanggal 20 September 2016. 

"Ibid. 



secara negatif (mengurangi), dan penciptaan 
"super" gulma dan risiko lingkungan lainnya. 

Pangan rekayasa genetika juga clapat merusak 
keanekaragaman hayati, misalnya dengan 
kebu tuhan terhaclap penggunaan pestisicla 
tertentu yang terkait clengan tanaman rekayasa 
genetika yang sangat beracun bagi banyak 
spesies clan dengan penggunaan gen eksotis 
clan organisme ke dalarn lingkungan yang dapat 
mengganggu komunitas tumbuhan alami clan 
ekosistem lainnya.19 

2. Keamanan Pangan Produk Rekayasa 
Genetik 

Bioteknologi di bidang pangan sebenamya 
telah dikenal sejak ribuan tahun lalu dalam 
berbagai bentuk seclerhana antara lain produk 
fermentasi. Bioteknologi dianggap berbeda dari 
metode seleksi tradisional karena bioteknologi 
memungkinkan transfer ciri-ciri organisme yang 
secara alamiah tidak mungkin terjadi secara 
alamiah. 

Perkembangan rekayasa genetik melalui 
bioteknologi terus mengalami perkembangan 
yang pesat. Rekayasa genetik memungkinkan 
modifikasi sifat suatu organisme sesuai clengan 
kebutuhan dengan memanfaatkan gen dari 
spesies lain. Teknologi ini tentu saja dapat 
memberikan manfaat yang besar terutama untuk 
pemanfaatan produk pertanian, namun demikian 
penggunaanya mensyaratkan suatu kehati-hatian 
dan kecermatan mengingat resiko yang mungkin 
timbul dari proses rekayasa genetik tersebut. 

Kemungkinan clampak dari proses yang 
dapat menimbulkan sesuatu yang dapat 
mengganggu, merugikan, clan membahayakan 
bagi keanekaragaman hayati, lingkungan, 
clan kesehatan manusia yang harus dihtndart 
sedernikian rupa. Dengan kata lain keamanan dart 
produk rekayasa genetik harus dijamin sebelum 
bereclar clan dikonsumsi mayarakat. Keamanan 
produk rekayasa genetik yang dimaksudkan adalah 
keamanan hayati (bio safery) yang mencakup 
keamanan lingkungan, keamanan pangan, clan/ 
atau keamanan pakan produk rekayasa genetik. 
Keamanan lingkungan adalah kondisi dan upaya 

yang cliperlukan untuk mencegah kemungkinan 
timbulnya resiko yang merugikan keanekaragaman 
hayati sebagai akibat pemanfaatan produk rekayasa 
genetik." Aclapun keamanan pangan produk 
rekayasa genetik merupakan kondisi clan upaya 
yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan 
timbulnya clampak yang merugikan clan 
membahayakan kesehatan manusia, akibat proses 
produksi, penyiapan, penyimpanan, pereclaran clan 
pemanfaatan pangan produk rekayasa genetik. 21 

Seclangkan keamanan pakan produk rekayasa 
genetik adalah konclisi clan upaya yang cliperlukan 
untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak 
yang merugikan dan membahayakan kesehatan 
hewan dan ikan, akibat proses produksi, penyiapan, 
penyimpanan, pereclaran clan pemanfaatan pakan 
produk rekayasa genetik. 22 

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 
2012 tentang Pangan (UU tentang Pangan) 
disebutkan bahwa keamanan pangan adalah 
kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 
mencegah pangan dari kemungkinan cemaran 
biologis, kimia, dan bencla lain yang dapar 
mengganggu, merugikan, clan membahayakan 
kesehatan manusia serta tidak bertentangan 
clengan agama, keyakinan, clan budava masyarakat 
sehingga aman untuk dikonsurnsi." 

Berdasarkan pengertian tersebut ada dua 
aspek keamanan pangan yang ditekankan 
dalam UU tentang Pangan. Pertama, keamanan 
pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan 
tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan 
tidak bertentangan clengan agama, keyakinan, 
clan buclaya masyarakat. Kedua, keamanan 
pangan juga climaksudkan untuk mencegah 
kemungkinan cemaran biologis, kimia, clan bencla 
lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan 
membahayakan kesehatan manusia. 24 

"Pesal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 

21 T ahun 2005 ten tang Keamanan Hayati Produlc Rekayasa 

Genetik. 
21Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemcrintah Nomor 21 Tahun 

2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. 

"Pasel l angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2005 tentang Keamanan Hayati Prociuk Rekayasa Genetik. 
21Pasal l angka 5 Undang-Un<lang Nomor 18 tahun 2012 

centang Pangan. 
"Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang 

Pangan. 
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B. Keamanan Pangan Produk 
Genetik dalam Perspektif 
Perundang-undangan. 

Isu tentang keamanan pangan produk 
rekayasa genetik masih menjadi ha! yang 
terus diperbincangkan hingga hari ini baik di 
lingkungan lokal, regional, maupun global. 
Sebagian menilai bahwa perkembangan 
bioteknologi dalam pengembangan pangan 
produk rekayasa genetik merupakan suatu hal 
yang tidak bisa dielakkan dengan berbagai faktor 
yang menyebabkan tuntutan tersebut muncul dan 
terus dikembangkan, Perkembangan bioteknologi 
modern juga telah rnenjadikan sesuatu yang 
selama ini tidak mungkin terjadi menjadi terjadi. 

lsu ketahanan pangan global, munculnya 
berbagai hama penyakit atau organisme 
penganggu tumbuhan, perubahan iklim yang 
tidak dapat diperkirakan, serta peningkatan 
jumlah penduduk dunia yang membutuhkan 
pangan rnenjadi faktor penguat dilakukannya 
pengembangan bioteknologi dalam proses 
rekayasa genetika pangan produk rekayasa 
genetik. 

Di sisi lain sebagian masyarakat masih menilai 
bahwa pangan produk rekayasa genetik sebagai 
sesuatu yang belum terjamin keamanannya. 
Berbagai penelitian juga dilakukan terhadap 
pangan produk rekayasa genetik. Dalam 
perkembangannya memang ada temuan dan 
kasus di mana produk tersebut kemudian tern ya ta 
memiliki efek dan dampak jangka panjang yang 
buruk bagi kesehatan manusia, bagi kelestarian 
lingkungan, atau bahkan bagi identitas sumber 
daya alam genetik tertentu. Kasus-kasus semacam 
ini tentu menjadi catatan pemerintah dan dunia 
internasional pada umumnya. 

Keragaman persepsi dan pengetahuan 
masyarakat tentang produk rekayasa genetik juga 
tergambar dalam suatu penelitian yang dilakukan 
oleh civitas akademika lnstitut Pertanian Bogor 
pada tahun 2007. Penelitian ditujukan untuk 
mengetahui dan menganalisis pengetahuan dan 
persepsi konsumen (rumahtangga), produsen 
(petani), pimpinan instansi pemerintah dan 
nonpemerintah tentang produk rekayasa genetika 
baik pangan maupun non pangan. Penelitian 
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im juga ditujukan guna merumuskan implikasi 
alternatif kebijakan produk rekayasa genetika 
pada masa depan pembangunan kecahanan 
pangan.25 

Mengingat masih banyaknya perbedaan 
pendapat maka masih diperlukan sikap hati 
hati dan waspada. Pendekatan yang dilakukan 
oleh berbagai pemerintahan adalah dengan 
pendekatan kehati-hatian (precautionary 
approach) dan menyiapkan perangkat hukum 
untuk melindungi masyarakat dari akibat negatif 
produk-produk hasil rekayasa genetik, Pentingnya 
prinsip kehaci-hacian dan besarnya kekhawatiran 
akan akibat negatif dari produk rekayasa genetik 
mendorong Pemerintah Indonesia untuk 
melengkapi perangkat hukum guna melindungi 
masyarakat dari akibat negatif produk-produk 
hasil rekayasa genetik. 

Salah satu langkah yang celah disepakati 
bersama secara internasional dalam menghadapi 
isu produk rekayasa genetik adalah disepakatinya 
Protokol Cartagena mengenai keamanan hayati 
merupakan kesepakatan negara-negara di dunia 
untuk mengatur lalu lintas produk hasil rekayasa 
genetik. Sebagai akibat dari pengesahan cerhadap 
procokol ini, Indonesia menjadi wilayah yang 
terbuka untuk peluang ekspor dan impor produk 
rekayasa genetik. Karenanya diperlukan regulasi 
mengenai dampak terhadap lingkungan dan 
kesehatan manusia, termasuk pemasaran dan 
pelepasan produk ke lingkungan. 

Protokol Cartagena ditujukan untuk 
menjamin tingkat perlindungan yang memadai di 
bidang pemindahan, perlakuan, dan pemanfaatan 
yang aman dari organisme hasil modifikasi yang 
berasal dari bioteknologi modern, dan secara 
khusus rnenitik beratkan pada perpindahan lintas 
batas. Indonesia merupakan negara kepulauan, 
negara yang berbatasan langsung dengan negara 
lain, dan negara pantai terpanjang kedua di 
dunia sehingga sangat rentan terhadap masuknya 
organisme hasil modifikasi genetik dari luar 

"Prof Dr. Ir. Hardinsyah, MS, dkk., Pengecahu.an dan 
Persepsi Masyarakat centang Produk Rekayasa Genetika Jan 

Implikas1nya Pada Kebijakan Ketahanan Pangan Jan Pertanian, 
Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertaruan deng.m Perguruan 

Tinggt (KKPJT) Ringkasan Eksekutif Hasil Pcnchnan Tahun 

2007, ha! 221-222. 

Rekayasa 
Peraturan 



negeri. Sebagai pengamanan maka pengaturan 
clan tindakan-tindakan yang diamanatkan 
Protokol Cartagena perlu ditegakkan clan 
diterapkan terhadap organisme hasil modifikasi 
genetik di pintu-pintu masuk pelabuhan, bandar 
udara, daerah perbatasan darat, clan kantor pos 
untuk keamanan hayati clan masuknya organisme 
hasil modifikasi genetik tanpa izin (ilegal). 26 

Indonesia diperkenankan untuk menguji 
clan mengatur lalu lintas produk tersebut yang 
dapat dilakukan dengan penerapan prosedur 
pemberitahuan sebelum ekspor-impor dengan 
informasi yang mencukupi (Advance Informed 

Agreement-AJA). Prosedur iru mencakup 
kewajiban negara pengekspor memberitahukan 
kepada negara pengimpor sebelum ekspor perdana 
produk rekayasa genetik. Negara pengimpor 
kemudian akan memberikan keputusannya 
mengenai bersedia menerima atau menolak 
ekspor tersebut berdasarkan suatu kajian risiko 
dengan suatu landasan ilmiah.'7 

Terkait dengan pengaturan pangan produk 
rekayasa genetik di dalam wilayah Indonesia, UU 
tentangPanganmenekankanbahwapenyelenggaraan 
keamanan pangan merupakan tanggung jawab 
pemerintah clan pemerintah daerah guna menjamin 
terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan 
di setiap rantai pangan secara terpadu. Pemerintah 
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
keamanan pangan. Petani, nelayan, pembudi daya 
ikan, dan pelaku usaha pangan wajib menerapkan 
norma, standar, prosedur, clan kriteria keamanan 
pangan tersebut yang dilakukan secara bertahap 
berdasarkan jenis pangan clan skala usaha pangan. 
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah juga wajib 
membina clan mengawasi pelaksanaan penerapan 
norma, standar, prosedur, clan kriteria keamanan 
pangan dimaksud." 

"Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Prowcol On 

Biosafety To The Conven,ion On Biological Diversity (Protokol 
Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang 
Keanekaragaman Hayan). 

HBPOM, Pangan Produk Rekayasa Genelika, dimuat dalam 

http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/162/Pangan 
Produk-Rekayasa-Genetika.html, 27 Desember 2006 diakses 20 

September 2016. 
"Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang 

Pangan. 

Penyelenggaraan keamanan pangan 
dilakukan melalui sanitasi pangan; pengaturan 
terhadap bahan tambahan pangan, pangan 
produk rekayasa genetik, clan iradiasi pangan; 
penetapan standar kemasan pangan; pemberian 
jaminan keamanan pangan clan mutu pangan; dan 
jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.29 

Pengaturan pangan produk rekayasa genetik 
meliputi larangan memproduksi pangan yang 
dihasilkan dari rekayasa genetik pangan clan 
larangan menggunakan bahan baku, bahan 
tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang 
dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang 
belum mendapatkan persetujuan keamanan 
pangan sebelum diedarkan. Tata cara memperoleh 
persetujuan keamanan pangan kemudian 
didelegasikan ke Peraturan Pemerintah. Jo 
Pemerintah juga menetapkan persyaratan 
dan prinsip penelitian, pengembangan, dan 
pemanfaatan metode rekayasa genetik pangan 
dalam kegiatan arau proses produksi pangan, 
serta menetapkan persyaratan bagi pengujian 
pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik 
pangan. Pengaturannya lebih lanjut diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. JI 

Pelanggaran terhadap ketentuan pengaturan 
pangan produk rekayasa genetik tersebut dikenai 
sanksi administratif berupa denda; penghentian 
sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau 
peredaran; penarikan pangan dari peredaran oleh 
produsen; ganti rugi; dan/atau pencabutan izin.JZ 
Selain sanksi admlnistratif pelanggaran terhadap 
ketentuan persetujuan keamanan pangan 
diancam dengan dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun a tau denda paling banyak Rp 
10.000.000.000,oo (sepuluh miliar rupiah)." 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka semua 
pangan produk rekayasa genetik harus melalui 
prosedur tertentu guna mendapat persetujuan 

"Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tencang 

Pangan. 
'°Pasal 77 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang 

Pangan. 
"Pasal 78 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 ten tang 

Pangan. 
"Pasal 79 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tcntang 

Pangan. 
"Pesel 137 Undang- Undang Nomor 18 tubun 2012 tcntang 

Pangan. 
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keamanan pangan sebelum beredar dan 
dikonsurnsi masyarakat. Pengaturan ini tentu saja 

sifatnva preventif guna mencegah masyarakat 
mengonsumsi pangan produk rekayasa genetik 
yang tidak aman. Dalam ha! adanya kerugian 
yang timbul akibat konsurnsi pangan rekayasa 
genetik yang ternyata tidak aman maka terdapat 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan 
ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau 
kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 
dan atau jasa yangdihasilkanatau diperdagangkan. 
Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau 
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan 
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 
ketentuan peraruran perundang-undangan yang 
berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan 
dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah 
tanggal transaksi. Namun demikian pemberian 
ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan 
adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian 
lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan 
dari pelaku us aha. 31 

Sampai saat ini memang belum diterbitkan 
peraturan pelaksana dari UU tentang Pangan. 
Berdasarkan Pasal 152 ketentuan penutup dari 
UU tentang Pangan, sejak undang-undang mulai 
berlaku, semua ketentuan peraturan perundang 
undangan yang mengatur pangan, dinvarakan 
tetap berlaku sepanjang belum diganti atau cidak 
bertentangan dengan undang-undang ini. Pada 
level peraturan pemerintah, telah terbit Peracuran 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang 
Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik 
(PP Nomor 21 Tahun 2005). Pengaturannya 
dimaksudkan untuk mewujudkan keamanan 
lingkungan, keamanan pangan dan/atau 
keamanan pakan produk rekayasa genetik serta 
pemanfaatannya di bidang pertanian, perikanan, 
kehutanan, industri, lingkungan, dan kesehatan 
nonfarmasi. Sejalan dengan tujuan pembangunan 
nasional, pengaturan keamanan hayati produk 
rekayasa genetik bertujuan untuk meningkatkan 

"Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 
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hasil guna dan daya guna produk rekayasa genetik 
bagi kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip 
kesehatan dan pengelolaan sumberdaya hayati, 
perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan 
kepastian dalam melakukan usaha. 35 

Pengaturan yang diterapkan menggunakan 
pendekatan kehati-hatian dalam rangka 
mewujudkan keamanan lingkungan, keamanan 
pangan dan/atau pakan dengan didasarkan pada 
metode ilmiah yang sahih serta mempertimbangkan 
kaidah agama, etika, sosial budaya, dan estetika.36 

Substansi yang diatur mencakup pengaturan 
mengenai jenis dan persyaratan produk rekayasa 
genetik, penelitian dan pengembangan produk 
rekayasa genetik, pemasukan produk rekayasa 
genetik dari luar negeri, pengkajian, pelepasan 
dan peredaran, serta pemanfaatan produk 
rekayasa genetik, pengendalian produk rekayasa 
genetik, kelembagaan dan pembiavaan." 

Setidaknya ada tiga aspek penting dalam 
proses persetujuan keamanan pangan produk 
rekayasa genetik yakni proses pengkajian 
keamanan, pelabelan, dan pengawasan. Sama 
halnya dengan pangan lainnya, pangan produk 
rekayasa genetik harus melalui tahapan 
pengkajian/penilaian keamanan pangan (pre 

market food safety assessment). [ika pangan produk 
rekayasa genetik sudah dinyatakan aman untuk 
dikonsumsi dan dijual dalam kemasan, maka 
ketentuan mengenai pelabelan pangan wajib 
dipenuhi sesuai dengan ketentuan mengenai label 
dan iklan pangan. Tahapan selanjutnya adalah 
proses pengawasan dalam peredaran pangan 
produk rekayasa genetik tersebut.38 

15Pasal 2 Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 2005 
tentang Keamanan Hayati Prociuk Rekayasa Genetik. 

"'Pasal 3 Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2005 

tentang Keamanan Havan Prociuk Rekayasa Genetik. 
"Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2005 tentang Kcamanan Hayari Prociuk Rekayasa Genecik. 
"Selam peraruran perundang-undangan yang memang 

mengarur khusus centang pangan dan keamanan pangan 
dari produk rekayasa genetik, terdapat beberapa peraturan 

perundang-undangan yang juga rerkait dengan keamanan 
pangan clan perhndungan masyarakat sebagai konsumcn misalnva 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 renrang Kesehatan, 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, clan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tcntang 
Perlindungan clan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 



1. Pengkajian Kearnanan Pangan Poduk 
Rekayasa Genetik 

Dalam mengimplementasikan kebutuhan 
pengkajian resiko produk rekayasa genetik, 
Kementerian Pertaman telah mengeluarkan 
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 856/Kpts/ 
HK.330/9/1997 tentang Ketentuan Keamanan 
Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil 
Rekayasa Genetik yang kemudian diubah dengan 
Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri 
Kehutanan clan Perkebunan, Menteri Kesehatan, 
clan Menteri Negara Pangan clan Hortikultura 
Nomor 998.1/Kpts/OT.210/9/1999; 790.a/Kpts 
lX/1999; 1145NMENKES/SKB/IX/1999; 015N 
NmenegPHOR/09/1999 tentang Keamanan 
Hayati clan Keamanan Pangan Produk Pertanian 
Hasil Rekayasa Genetik.39 

Pengkajian materi hasil rekayasa genetik 
perlu mengikuti prosedur, atau pedoman clan 
standar protokol yang baku. Dengan adanya 
pedoman yang baku, maka hasil pengkajian 
akan lebih akurat clan dapat dipercaya. Pedoman 
tersebut menjadi acuan dalam pengkajian 
keamanan pangan clan sebagai bukti bahwa telah 
diterapkannya pendekatan kehati-hatian serta 
memberikan kepastian hukum. Sehubungan 
dengan diterbitkannya PP Nomor 21 Tahun 
2005 clan Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu clan 
Gizi Pangan (PP Nomor 28 Tahun 2004), 
pedoman tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan 
Pengawas Obat clan Makanan (Badan POM) atas 
rekomendasi dari suatu komisi keamanan hayati, 
yakni Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 
HK. 03.1 .23 .03.12.1563 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk 
Rekayasa Genetik. 

Pangan produk rekayasa genetik yang 
diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan 
ke dalam wilayah Indonesia, kecuali untuk 
bahan penolong (processing aid) yang digunakan 
pada produk pangan clan tidak teridentifikasi 
pada produk akhir, sebelum diedarkan wajib 
terlebih dahulu dilakukan pengkajian keamanan 

"Penjelasan Umum Peraturan Kepala Sadan POM RI 
Nomor HK. OJ.l.ZJ.03.12.1563 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pengkajian Keamanan Pangan Prociuk Rekayasa Oenetik. 

pangan rekayasa generik dilaksanakan oleh 
Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa 
Genetik (KKH PRG) dalam rangka pemberian 
rekomendasi kepada Kepala Badan POM.40 

KKH PRG adalah komisi yang mempunyai tugas 
mernberi rekomendasi kepada Menteri, Menteri 
clan Kepala LPND berwenang dalam menyusun clan 
menetapkan kebijakan serta rnenerbitkan sertifikat 
keamanan hayati produk rekayasa genetik. KKH 
PRG membantu dalam melaksanakan pengawasan 
terhadap pemasukan clan pemanfaatan produk 
rekayasa generik, serta pemeriksaan clan pembuktian 
atas kebenaran laporan adanya dampak negatif. 
Pembentukan KKH PRG merupakan amanat dari 
PP Nomor 21 Tahun 2005 clan dibentuk dengan 
Peraturan Presiden." 

Pengkajian keamanan pangan produk 
rekayasa genetik harus dilakukan dengan 
mempertimbangkan kemungkinan timbulnya 
perubahan pada pangan, baik yang diinginkan 
maupun yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, 
dalam melakukan pengkajian diperlukan informasi 
genetik dari pangan produk rekayasa genetik yang 
bersangkutan clan informasi tentang keamanan 
pangannya yang meliputi informasi mengenai 
kesepadanan substansial, perubahan nilai gizi, 
sifat alergenisitas clan toksisitas serta informasi 
lainnya yang terkait dengan metabolic clan gen 
penanda yang resisten terhadap antibiotik. Dalam 
ha! informasi tersebut dinilai belum lengkap clan 
atau kurang jelas, maka KKH PRG atau Tim 
Teknis Keamanan Hayati clan Keamanan Pangan 
(TTKHKP) dapat meminta kepada pemohon 
untuk menyerahkan hasil pengujian laboratorium 
tambahan dan/atau menambah data baru.42 

"'Pasal J clan Pasal 4 Peraruran Kepala Sadan POM RI 
Nomor HK. OJ.l.ZJ.03.12.1563 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekaya.sa Genctik. 

"Beberapa Peraturan terkait KKH PRO yakni: Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 cenrang Kcamanan Hayati 
Produk Rekayasa Generik; Peraturan Prcsiden Nomor 39 Tahun 
2010 tentang Kornisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa 
Gcnctik dan Peraruran Presiden Nornor 53 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Aras Peraturan Presidcn Nomor 39 Tahun 2010 
tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Oenetik 
(KKH PRG); clan Keputusan Presiden Nomor 181/M Tahun 2014 
centang Pengangkatan Kcanggoraan KKH PRO. 

"Lampiran Peraturan Kepala Badan POM Rl Nomor HK. 
OJ.l.ZJ.03.12.1563 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian 
Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik. 
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Pengkajian keamanan pangan produk 
rekayasa genetik meliputi: a. informasi genetik, 
yang mencakup: deskripsi umum pangan 
produk rekayasa genetik, deskripsi inang clan 
penggunaannya sebagai pangan; deskripsi 
organisme donor; deskripsi modifikasi genetik: 
clan karakterisasi modifikasi genetik; clan b. 
informasi keamanan pangan yang meliputi: 
kesepadanan substansial; perubahan nilai gizi; 
alergenisitas; toksisitas, clan percimbangan lain 
lain." 

Agar suatu produk rekayasa genetik dapat 
memperoleh persetujuan keamanan pangan 
melalui proses pengkajian keamanan pangan 
terdapat alur yang harus dilakukan sekaligus 
pemenuhan persyaratannya. Adapun alurnya 
dapat diringkas sebagai bertkut." 

a) Setiap pemohon yang ingin mendaftarkan 
pangan produk rekayasa genetik dapat 
mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Kepala Badan POM dengan mengisi 
formulir clan menjawab daftar pertanyaan. 

b) Kepala Badan POM akan mengirimkan 
permohonan ini kepada KKH PRG untuk 
dilakukan pengkajian. 

c) Selanjutnya KKH PRG menugaskan 
TIKHKP melaksanakan pengkajian untuk 
mengetahui apakah produk cersebut aman 
dikonsumsi atau tidak. 

d) Hasil kajiandilaporkan oleh TIKHKP kepada 
KKH PRG uncuk selanjutnya disampaikan 
rekomendasi (aman/tidak) kepada Kepala 
BadanPOM. 

e) Berdasarkan rekomendasi ini Kepala Badan 
POM menerbitkan Surat Persetujuan/ 
Penolakan terhadap produk pangan tersebut, 

Proses pengkajian keamanan pangan produk 
rekayasa genetik dapat dilihat dalam skema 
sebagai berikut: 

Setelah pengkajian keamanan pangan selesai 
clan suatu produk rekayasa genetik dinyatakan 

"Badan POM, Pangan Produk Reka:yasa Gene,ika, dimuat 
dalam http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berica/162/ 
Pangan-Produk-Rekayasa-Genetika.html, 27 Desember 2006, 

diakses canggal 20 September 2016. 
+ILampiran Peraturan Kepala Badan POM RJ Nomor HK. 

03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 cencang Pedoman Pengkajian 
Keamanan Pangan Prociuk Rekayasa Genetik. 
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aman atau mendapat persetujuan maka langkah 
selanjutnya adalah proses pelabelan. 

2. Pelabelan Pangan Poduk Rekayasa Genetik 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
69 Tahun 1999 tentang Label clan IklanPangan,45 

pelabelan pangan produk rekayasa genetik 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. [ika keseluruhan bahan pangan yang 

terkandung dalam pangan merupakan bahan 
pangan produk rekayasa genetik maka pada 
bagian utama label wajib dicantumkan 
"Pangan Produk Rekayasa Genetik"." 

b. Dalam ha! hanya salah satu dari bahan 
pangan yang merupakan bahan pangan 
produk rekayasa genetik, maka keterangan 
tentang pangan produk rekayasa genetik 
dicantumkan dalam daftar bahan yang 
digunakan (komposisi). 

Pangan yang telah mengalami proses 
pemurnian lebih lanjut (highly refined process) 
sehingga tidak teridenrifikasi mengandung 
protein produk rekayasa genetik seperti minyak, 
lemak, gula clan paci, cidak wajib diberi keterangan 
centang pangan rekayasa genetik. 

Indonesia menerapkan kewajiban pelabelan 
untuk produk ini. Ada juga yang bersifat sukarela 
seperti Amerika Serikat. Negara yang menganut 
mandatory labelling seperti Indonesia antara lain 
Uni Eropa, Thailand, Jepang, Saudi Arabia, 
Malaysia, Australia. Negara-negara tersebut 
telah mempunyai persyaratan batas minimal 
(treshold level) untuk kewajiban pelabelan. Uni 
Eropa misalnya, pangan yang mengandung bahan 
pangan produk rekayasa genetik 1 % acau lebih 
(berdasarkan perhitungan DNNprotein), wajib 
dilabel. Akan tetapi jika pada pangan cersebut 
tidak terdeteksi lagi DNA atau protein asing 
(akibat proses pengolahan pangan) maka pangan 
tersebut tidak wajib dilabel sekalipun pangan 

"Pengaroran lebih lanjut mengenai pelabelan ini diatur daiam 

Peraruran Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.03.12.1564 
Tahun 2012 tenrang Pengawasan Pelabclan Pangan Prociuk 

Rekayasa Genetik. 
"Tultsan "Pangan Prociuk Rckayasa Gcnetik" dicancumkan 

jika pangan mengandung paling scdtkit 5 (hma) persen pangan 

produk rekayasa genetik, berdasarkan perscntase kandungan Asam 
Deoksiribonukleat (Deo:rynbo Nucle,c Acul/DNA) produk rckavasa 
genenk terhadap kandungan Asam Deoksiribonuklear non PRG. 



PEMOHON Penerimaan Surat 
K<tpurussn Pcrcdarnn 

Pangun PRG 
Penyusunan Permohonnn 

dan Kelengkapannya 
Penylnpan O..ta 

Tambahan 

Permohonan l<EPALA 
BADANPOM 

Surat Keputusan 

Peredaran Pangan PRO 
Penerimaan Dokumen 

14 hari 

56 hari 

14 harl 

.> ··"iivaluasi Tekni;··- .... ••••••• 
· ••• •• . Keamsnan Pangan •• , ·:: 

••• · ··- PRO ••• •• ..  
- .. ... 

Som'llka, Kearnanan 
Pangan PRO 

Rekornendasl dan 

Penyusunan Evaluast dan 
Kajian T ek:nls 

.. 

. ,.-··rcngkajian Kenma�·- •. , . 
•• -··· <, •• •• '··- ••• -��gan ��9 ... ·· »: •• l-1 hart .• · · · 1hl,,mo,d•< ITK� •. · •.. '5 han . ,. . . 

-c , ••• 60 han ··._.inn Laporan BKKH .. • • • 
• · ··-... .-·· · •• 7 hari 

14 ruiri 

7 harl 

KKH 

1TKH 

Sumbera Website KKH PRO http,//indonesiabch.or.id/ tersebut secara keseluruhan merupakan pangan produk rekayasa genetik .47 Berikut data treshold level di beberapa negara:48 

No Negara T res/wld le,,el 

L Australia 1% 

2. Hongkong 5% 

3. Jepang 5% 

4. Korea Selatan 3% 

5. Malaysia 3% 

6. Saudi Arabia 1% 3. Pengawasan Pangan Poduk Rekayasa Genetik Secara umum dalam penyelenggaraan pangan terutama pangan pokok, kewenangan 
"Badan POM, Pangan Produk ReJ.a:yasa Genetika, dimuat dalam 

http://www.pom.go.id/new/index.php/viewtberita/162/Pangan 
Produk-Rekayasa-Genetika.html, 27 Desember 2006, dialcses 

tanggal 20 September 2016. 
"Ibid. 

pengawasan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini kementerian dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan. Secara lebih spesifik pengawasan dilakukan terhadap terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan yang di dalamnya termasuk pangan produk rekayasa genetik dibedakan untuk pangan olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Sedangkan untuk pangan segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.49 Dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 PP Nomor 21 Tahun 2005 diatur bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap produk 
rekayasa genetik yang beredar dan dimanfaatkan 

"Pasal 108 Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang 

Pangan. 
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Tahun 
Prociuk 

Pangan; 
Peraturan Pemerintah Nomor 21  
2005 tentang Keamanan Hayati 
Rekayasa Genetik; 

A. Simpulan 

tindak lanjut hasil pengujian contoh pangan. 
Apabila terdapat dugaan terjadinya pelanggaran 
hukum, Badan POM melakukan pemeriksaan. 
Apabila terdapat pelanggaran, dikcnakan sanksi, 
baik pidana maupun administratif.51 

Dalam hal ini penting untuk melakukan 
penguatan laboratorium dalam rangka 
pengawasan dengan mengembangkan metode 
analisis, membangun jejaring laboratorium 
pengujian pangan Indonesia, sub jejaring 
laboratorium bioteknologi, berinteraksi secara 
aktif di tingkar regional maupun global seperti 
dalam ASEAN Genetically Modified Food Testing 
Network dan EU-Asia Net for GMO analysis.52 

III. Penutup 

Diverity; 
b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

Mengingat pentingnya kepastian hukum 
dan dalam rangka pendekatan kehati-hatian 
terhadap keamanan pangan produk rekayasa 
genetik, Pemerintah telah menerbitkan berbagai 
peraruran perundang-undangan. Peraturan 
perundang-udangan tersebut merupakan benruk 
pertanggungjawabanpemerintahdalammenjamin 
keamanan pangan produk rekayasa genetik dan 
dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian. 
Beberapa peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang hal tersebut baik dari tingkat 
undang-undang hingga peraturan pelaksanaan di 
tingkat peraturan kepala badan, antara lain: 
a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 

tentang Pengesahan Cartagene Protocol on 
Biosaf ety to The Convention on Biological 

tentang Pangan; 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 
1999 tentang Label dan Iklan Pangan; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi 

di wilayah Republik Indonesia merupakan 
kewenangan Menteri Pertanian, Kepala Badan 
Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan 
Kementerian Perdagangan dengan menetapkan 
pedoman pemantauan dampak dan pengelolaan 
risiko dari produk rekayasa genetik berdasarkan 
mempertimbangkan masukan dari KKH PRG. 

Partisipasi masyarakat juga dituntut dalam 
proses pengawasan. Pihak pelaku usaha yang 
memproduksi, memasukkan dari luar negeri 
dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik 
mengetahui adanya dampak negatif terhadap 
lingkungan hidup, kesehatan manusia dan/atau 
kesehatan hewan wajib melaporkan kejadian 
tersebut. Kewajiban yang sama juga dikenai 
terhadap konsumen dan masyarakat yang 
mengetahui adanya produk rekayasa genetik yang 
telah dilepas, diedarkan dan/atau dimanfaatkan, 
temyata menimbulkan dampak negatif dimaksud. 

Berdasarkan laporan tersebut, kementerian 
terkait dan Badan POM menugaskan KKH PRG 
untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian 
atas kebenaran laporan. Apabila hasil pemeriksaan 
membuktikan bahwa produk rekayasa yang 
dilaporkan temyata menimbulkan dampak 
negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan 
manusia dan/atau kesehatan hewan keputusan 
pelepasan atau peredaran produk tersebut 
dicabut. Pelaku usaha juga wajib melakukan 
tindakan pengendalian dan penanggulangan, 
serta menarik produk rekayasa genetik tersebut 
dari peredaran. 

Pengawasan pangan produk rekayasa dalam 
prakteknya meliputi pengawasan pre-market dan 
pengawasan post-market. Pengawasan pre-market 
dilakukan melalui kewajiban memiliki izin edar 
sebelum produk beredar baik pangan olahan yang 

c. 

dibuat di dalam negeri maupun yang diimpor 
untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. 50 

Sedangkan untuk pengawasan post-market 
dilakukan terhadap produk yang sudah beredar. 
Badan POM melakukan pengawasan dengan e. 
melakukan pengambilan contoh pangan yang 
beredar dan atau melakukan pengujian dan 

"Yusra Egayanti, Pengkajian Keamanan Pangan Produk 

Rekayasa Gerietik, Bahan paparan dalam Stmposium clan Seminar 
51
Ibid. 

Nasional Prociuk Rekayasa Genetik, Universitas Brawriava, 
52

1bid. 

Malang, 10 September 2015. 
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f. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 
tentang KKH PRG dan Peraturan Presiden 
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 
2010 tentang KKH PRG; 

g. Keputusan Presiden Nomor 181/M Tahun 
2014 tentang Pengangkatan Keanggotaan 
KKHPRG; 

h. Kementerian Pertanian telah mengeluarkan 
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 856/ 
Kpts/HK.330/9/1997 tentang Ketentuan 
Keamanan Hayati Produk Bioteknologi 

Pertanian Hasil Rekayasa Genetik: 
i. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 

HK. 03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan 
Produk Rekayasa Genetik: dan 

j. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 
HK.03.1.23.03.12.1564 Tahun 2012 tentang 
Pengawasan Pelabelan Pangan Produk 
Rekayasa Genetik. 

Adapun mekanisme persetujuan keamanan 
pangan produk rekayasa genetik diatur secara 
khusus dalam Peraturan Kepala Badan POM 
RI Nomor HK. 03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan 
Produk Rekayasa Genetik. Setiap produk rekayasa 
genetik harus melalui mekanise yang diatur dalam 
peraturan tersebut sebelum diedarkan. Selain 
materi hasil rekayasa genetik perlu mengikuti 
prosedur, atau pedoman dan standar protokol 
yang baku agar dapat menjamin keamanannya, 
ada pula pengaturan tentang pelabelan yang 
harus diikuti, 

Berbagai peraturan tersebut dibentuk dalam 
upaya melindungi dan menjamin masyarakat 
dalam mengonsumsi pangan produk rekayasa 
genetik. Peraturan tersebut dimulai dari hulu 
hingga hilir sehingga seharusnya tidak ada pangan 
produk rekayasa genetik yang bisa beredar dan 
dikonsumsi jika tidak lolos keamanan sesuai 
mekanisme dalam peraturan perundangan 

undangan. Dalam hal terdapat kerugian 
konsumen tentu dapat dituntut ganti rugi dapat 
berupa pengembalian uang atau penggantian 
barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara 
nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 

pemberian santunan dari pelaku usaha sebagai 
bentuk perlindungan konsumen. 

Ban yak lembaga pemerintah baik 
kementerian maupun non kementerian yang 
terlibat dalam pengaturan keamanan pangan 
poduk rekayasa genetik mengingat proses 
dan alurnya mulai dari pengkajian, pelabelan 
hingga pengawasan merupakan proses yang 
berkesinambungan dan lintas sektor. Setidaknya 
beberapa lembaga yang terkait adalah 
kementerian yang menyelenggarakan urusan di 
bidang pangan, di bidang lingkungan hidup, dan 
bidang perdagangan. Selain itu ada BPOM dan 
KKH PRG serta unit di bawah KKH PRG yakni 
TTKHKP. 

B. Saran 

Meskipun prosedur keamanan pangan 
produk rekayasa genetik telah berjalan dengan 
pengaturan dari UU tentang Pangan yang lama, 
karena berdasarkan ketentuan penutup UU 

tentang Pangan yang baru tetap berlaku selama 
belum dicabut, namun demikian sangat penting 
untuk melakukan pembaruan dan penyesuaian 
terkait dengan perubahan dan pembaruan dari 
ketentuan mengenai pengaturan pangan produk 
rekayasa genetik dalam UU tentang Pangan yang 
baru. 
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Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI 
*Korespondensi: febryliany@gmail.com 

Abstrak 
Indonesia telah bergabung dengan World Trade Organization fWTO) dan meracifikasi persetujuan 
pembentukkan WTO. Se lain itu, Indonesia juga melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang 
undangan nasional berdasarkan ketentuan perjanjian WTO. Hal ini menyebabkan adanya ancaman 
terhadap kedaulatan negara, Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 
perjanjian perdagangan incemasional dapat mempengaruhi kedaulatan negara dan hal-hal yang dapat 
dilakukan negara untuk melindungi kepencingan nasionalnya. T ulisan ini disusun dengan pendekatan 
yuridis norrnatif menggunakan data sekunder yaitu penelician kepustakaan yang dilakukan dengan 
cara mempelajari dan mengumpulkan bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa kedudukan perjanjian 
perdagangan intemasional dalam hukum nasional Indonesia seharusnya di bawah hukum nasional 

Indonesia yang lebih rnengutamakan kepennngan nasional. Pada satu sisi Indonesia memberikan 
tempac kepada kepentingan nasional untuk diutamakan namun di sisi lain Indonesia tetap tunduk dan 

terikat pada aturan perdagangan intemasional. Mekanisme penyelesaian sengketa penting diatur dalam 
perjanjian perdagangan intemasional karena sering dikaitkan dengan kedaulatan negara. Indonesia 
mclakukan proses peninjauan kembali terhadap beberapa perjanjian perdagangan intemasional. 
Indonesia dapac lebih tegas untuk mengakhiri acau melakukan negosiasi ulang suatu perjanjian 
perdagangan intemasional yang terbukti lebih banyak mengorbankan kepentingan nasional. 

Kata kunci: Perjanjian, Perdagangan Intemasional, Kedaulacan. 

Abstract 

Indonesia becomes a member of the World Trade Organization fWTO) and has ratified the agreement on the 
establishment of the WTO. Otherwise, Indonesia has adjusted the national legislation based on the /)T011isions 
of the WTO agreement. It causes a threat to the scare sooereigm:y. This � aims to detennine the extent 
of international trade agreements may affect the country's S011ereigncy and the things can be done to protect 
the country's national interests. This paper used a normative juridical approach using secondary daca which 
is literature study conducted by studying and collecting legal matefial sourced from primary legal materials, 
secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this � indicate tha: the position of 
international trade agreements in the Indonesian national law should be put under the Indonesian nalional law 
that prioritizes na£ional interests. On the other hand, Indonesia gives the priority place to nalional interest but 

on the other hand, Indonesia continues to be governed and bound by the rules of international trade. Dispute 
seulement mechanism is imporcaru to be regulll!ed in iruernalional trade agreements because it is often associated 
with the country's s011ereigncy. Indonesia has conducted review proceedings against several international trade 
agreements that are considered could interfere stste's S011ereigruy. Indonesia can be more asserLive to temlinate or 
renegotiate an international trade agreement that pr011ed to give less priority to the national interests. 

Keywords: International Trade Agreements, S011ereignty. 

237 



Prodigy Vol. 4 No. 2, Desember 2016 : 237 - 249 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Perdagangan antar wilayah sudah terjalin 
sejak masa kuno, ribuan tahun sebelum 
Masehi. Sejak mntuhnya kekaisaran Romawi 

• 

perdagangan antar wilayah lambat laun mulai 
berkembang yang ditandai dengan perkembangan 
perdagangan di eropa terutarna selama abad 
ke 12 dan abad ke 13. Pada masa penjelajahan 
samudera yairu di abad ke 15 dan abad ke 16, 
kawasan eropa mulai melakukan perdagangan 
dengan melakukan teknologi pelayaran dan 
navigasi untuk menjelajah antar benua. 

Pada masa revolusi industri di lnggris yang 
dimulai pada akhir abad ke-18, istilah hukum 
bisnis atau hukum ekonomi mulai dikenal 
terutama di wilayah Eropa. Hukum ekonomi 
mencakup tidak hanya perdagangan dalam 
saru wilayah melainkan juga perdagangan antar 
wilayah, antar benua. Hubungan dagang antar 
wilayah ini berkembang menjadi perdagangan 
intemasional sejak dikenalnya konsep negara 
modem. Hubungan perdagangan intemasional 
berkembang pesat sehingga melahirkan suatu 
norma yang disebut hukum perdagangan 
intemasional (international trade law). 

Hukum perdagangan intemasional berawal 
dari praktik para pedagang yang lazim disebur 
sebagai lex marcatoria (law of merchant). Lex 

mercatoria melahirkan paham merkantilisme 
(merchantilism) yang menyatakan bahwa dalam 
melakukan perdagangan intemasional suatu 
negara hams lebih banyak mengekspor daripada 
mengimpor barang. Para pedagang di Eropa 
melalui persekutuan dagangnya berusaha 
menguasai negara-negara di Asia dan Afrika 
dengan menerapkan paham merkantilisme 
(merchantilism). 

Paham merkantilisme (merchantilism) yang 
muncul dan berkembang pada masa revolusi 
industri di lnggris memperkenalkan norma 
norma hukum baru yang bersifar liberal setelah 
sebelumnya peraturan-peraruran yang rnenjadi 
landasan kebijakan ekonomi adalah hukum 
feodal yang lahir dari pemerintahan yang bersifat 
absolur, Norma hukum baru yang bersifat liberal 
mendasari semua kegiatan yang mengarah 
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pada peningkatan kegiatan industrialisasi clan 
perdagangan yang semakin terbuka. Kebebasan 
pribadi dan kemerdekaan berkontrak mempakan 
asas yang secara mutlak dijunjung tinggi di Eropa.1 

Liberalisasi di bidang perdagangan 
menentang segala campur tangan pemerintah 
yang terlalu kuat di bidang ekonomi. Pemerintah 
atau negara hanya berperan sebagai polisi yang 
pasif Norma hukum yang menjunjung tinggi 
kebebasan berkontrak memberikan kebebasan 
kepada pelaku ekonomi dalam melaksanakan 
kontrak termasuk mengejar keuntungan sebesar 
besamya. Kebebasan berkontrak merupakan 
prinsip hukum yang mendorong rerjadinya 
liberalisasi di sektor industri dan perdagangan. 

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan 
salah saru prinsip dasar yang dikenal dalam hukum 
perdagangan intemasional yang diperkenalkan 
oleh sarjana hukum perdagangan intemasional, 
yaitu Profesor Aleksander Goldstajn. Beliau 
memperkenalkan tiga prinsip dasar tersebut, 
yairu (1) prinsip kebebasan para pihak dalam 
berkontrak (the principle of the freedom of contract); 
(2) prinsip pacta sunt servanda; clan (3) prinsip 
penggunaan arbitrase. 2 

Keikutsertaan negara dalam perjanjian 
perdagangan intemasional mempunyai 
konsekuensi "pacta sunt servanda" dimana setiap 
perjanjian yang berlaku mengikat para pihak 
unruk itu clan hams dilakukan oleh para pihak 
dengan itikad baik. Dalam Vienna Convention 
On The Law Of Treaties, Vienna 1969, Article 27, 

International Law And Observance Of Treaties, "A 

party may not invoke the provisions of its internal 
law as justification for its failure to perform a treaty." 
Suatu pihak tidak dapat menggunakan ketentuan 
hukum nasionalnya sebagai justifikasi dari 
kegagalannya melaksanakan perjanjian sehingga 
ketentuan hukum nasional tidak dapat dijadikan 
alasan untuk tidak dilaksanakannya ketentuan 
dalam perjanjian tersebut, 

Sebagaimana prinsip pacta sunt servanda 
yang berlaku umum dalam setiap perjanjian 

1Sunaryati Hartcno dalam Muhammad Sood, Hukum 

Perdagangan Intemasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 2-3. 

'Aleksander Goldstajn, "The New Law of Merchant" dalam 

Huala Adolf, Hukum Perdagangan Intemasional, Jakarta: Rajawali 

Pers, 2009, hal. 15. 
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termasuk perjanjian perdagangan intemasional, 
kewajiban utama para pihak dalam perjanjian 
yaitu negara adalah melaksanakan clan menaati 
setiap ketentuan yang terdapat dalam perjanjian 
perdagangan tersebut. Kedudukan hukum 
nasional suatu negara dapat diletakkan di 
bawah perjanjian perdagangan akibat daya ikat 
perjanjian tersebut sehingga kedaulatan negara 
dikesampingkan. Hal lain tidak kalah pentingyang 
dapat mempengaruhi kedaulatan negara adalah 
ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian 
sengketa dalam perjanjian perdagangan. Entitas 
privat seperti perorangan atau badan usaha dapat 
menuntut secara hukum suatu negara apabila 
dianggap negara tersebut tidak melakukan ha! 
yang diatur dalam perjanjian yang disepakati atau 
kepentingan mereka terganggu oleh kebijakan 
suatu negara. Permasalahan ini menarik untuk 
dikaji lebih dalam lagi, agar mendatang suatu 
negara lebih berhati-hati dalam membuat 
perjanjian perdagangan internasional. 

B. Pennasalahan 

I. Bagaimana kedudukan Perjanjian 
Perdagangan Internasional dalam Hukum 
Nasional Indonesia/ 

2. Apakah mekanisme penyelesaian sengketa 
dalam perjanjian perdagangan internasional 
dapat mempengaruhi kedaulatan negara 
Indonesia/ 

C. Tujuan 
T ulisan ini ditujukan untuk mengetahui: 

1 . Kedudukan Perjanjian Perdagangan 
lntemasional dalam Hukum Nasional 
Indonesia. 

2. Pengaruh mekanisme penyelesaian sengketa 
dalam perjanjian perdagangan internasional 
terhadap kedaulatan negara Indonesia. 

D. Metode Penulisan 

Tulisan inidisusundengan pendekatan vuridis 
normatif yang menggunakan data sekunder yaitu 
penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan 
cara mempelajari clan mengumpulkan bahan 
hukum yang bersumber dari pertama, bahan 
hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang 

terdiri dari peraturan perundang-undangan, 
Kedua, bahan hukum sekunder yaitu bahan 
hukum yang memberikan penjelasan terhadap 
bahan hukum primer meliputi antara lain artikel 
dari majalah, koran, surat kabar, jumal, clan 
situs internet mengenai perjanjian perdagangan 
intemasional. Ketiga, bahan hukum tersier yaitu 
bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 
untuk menjelaskan istilah-istilah dalam ha! ini 
adalah kamus. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif 
yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif analisis yang dimaksudkan sebagai 
suatu penjelasan clan penginterpretasian secara 
logis sisternatis. Setelah data selesai dianalisa 
maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif 
dengan menggambarkan keadaan sebenamya di 
lapangan sesuai dengan permasalahan yang akan 
diteliti.3 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Perjanjian lnternasional 
a. Pengertian Perjanjian Internasional 

Perjanjian internasional muncul sebagai 
konsekuensi dari adanya hubungan antar 
negara-negara di dunia. Pengertian perjanjian 
internasional sangat bervariasi. Secara populer 
perjanjian intemasional dipahami sebagai semua 
perjanjian yang bersifat lintas batas negara atau 
transnasional. Hukum perjanjian intemasional 
telah berkembang pesat sehingga tidak hanya 
mencakup hubungan antar negara-negara di 
dunia tetapi juga mencakup hubungan antar 
negara dengan organisasi intemasional clan 
hubungan antar organisasi internasional dengan 
organisasi intemasional lainnya. 4 

Secara umum, tidak dibedakan antara 
perjan jian internasional clan kontrak internasional 
karena keduanya dipahami sebagai perjanjian 
intemasional tanpa melihat siapa subjeknya, 
apa karakter hubungan hukumnya, serta rezim 

1H.B Sutopo, Metodologi Penelttio.111 Kualitauf l3agian II, 

Surakarta: UNS Press, 1998, ha!. 37. 
4£ddy Pratomo, Hukum Perjanjw.n In1cnta.5ional, Pengcrtian, 

Status Hukum, dan Ratifikmi, Bandung, Alumni, 2011 ,  hal 4 1 .  
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hukum apa yang menguasainya.5 Pengaturan 
tertulis mengenai hukum perjanjian internasional 
dikenal setelah disusunnya Vienna Convention on 
The Law of Treaties pad a tahun 1969 (Konvensi 

Wina Tahun 1969). Terminologi treaty yang 
digunakan dalam konvensi Wina menunjuk pada 
perjanjian intemasional secara umum dan bukan 
hanya menunjuk pada definisi sempit dari treaty 
sebagai suatu jenis perjanjian internasional. 

Treaty menurut article 2 Konvensi Wina 
tahun 1969 adalah: 

"treaty means an international agreement concluded 

between states in written form and gooerned by 

international law, wheter embodied in a single 
instrument or in two or more related instruments and 
whatever its particular designation." 

Setelah Konvensi Wina tahun 1969, the 

United Nations Confrence on The Law of Treaties 
tahun 1969 merekomendasikan kepada sidang 
umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk 
menugaskan International Law Comission (ILC) 
memelajari perjanjian intemasional yang dibuat 
antar negara dan organisasi internasional atau 
antar organisasi intemasional. Kemudian sidang 

umum PBB menetapkan pelaksanaan Vienna 
Convention on The Law of Treaties Between 
States and International Organizations or Between 
International Organizations tahun 1986 (Konvensi 
Wina tahun 1986). Pengertian treaty memiliki 
cakupan yang lebih luas lagi, dalam article 2 
Konvensi Wina tahun 1986, pengertian treaty 
adalah:6 

Treaty means an international agreement gooerned 
by international law and concluded in written form: 
(i) Between one or more states and one or more 

international organizations; or 
(ii) Between international organizations; Wheter 

that agreement is embodied in a single instrument 

or in two or more related instruments and 
whatever its particular designation. " 

Apabila dilihat dari dua pengertian treaty 
tersebut di atas, maka diketahui bahwa ada 

'Dama, Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Intemasional 

Kajian TeoridanPraktik Indonesia, Bandung: Refil<a Aditama, ha!. 19. 

'Vienna Convention on The Law of T realies Between Suues and 

International Organizations or Between International Organizations 
1986, anicle 2. 
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perluasan subjek yang awalnya hanya antar 
negara-negara dalam Konvensi Wina tahun 
1969, maka dalam Konvensi Wina tahun 1986, 
subjeknya diperluas menjadi negara dengan 

negara, negara dengan organisasi intemasional 
dan antar organisasi internasional. 

Definisi treaty dalam Konvensi Wina tahun 

1969 dan Konvensi Wina tahun 1986 diadopsi 
oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 
tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian 
Internasional) dalam Pasal 1 angka 1, perjanjian 

internasional adalah perjanjian, dalam bentuk 
dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum 
internasional yang dibuat secara tertulis serta 
menimbulkan hak dan kewajiban di bidang 
hukum publik. Lebih lanjut Pasal 4 ayat (1) UU 
Perjanjian Internasional menentukan subjek 
perjanjian internasional, Pemerintah Republik 
Indonesia membuat perjanjian internasional 
dengan satu negara atau lebih, organisasi 
internasional, atau subjek hukum internasional 
lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak 
berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian 
tersebut dengan itikad baik. 

Treaty juga mempunyai pengertian yaitu:7 

"Treaty, a binding formal agreement, contract, or 

other written instrument that establishes obligations 
between two or more subjects of international law 
(primarily states and international organizations." 

Pengertian perjanjian intemasional 
dirumuskan oleh Mochtar Kusurnaatmadja 
dengan rumusan yang lebih luas, yaitu perjanjian 
intemasional adalah perjanjian yang diadakan 
antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang 
bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat 
hukum tertentu. Selanjutnya menurut Yudha 
Bhakti Ardhiwisastra bahwa secara fungsional 
pengertian perjanjian internasional dapat 
dibedakan ke dalam 2 (dua) golongan yaitu 
treaty contract dan law making treaties. Treaty 
contract adalah perjanjian-perjanjian seperti 
suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum 
perdata yang mengakibatkan hak dan kewajiban 
antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian 

7Malcolm Shaw, Treary lntematwnal Rel.atums, dimuat 

dalam https://www.bricannica.com/topic/treaty, drakses tanggal 5 

September 2016. 



itu saja, contohnya perjanjian perdagangan dan 
perjanjian perbatasan. Pengertian law making 
treaties merujuk pada perjanjian yang meletakkan 
ketemuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum 
bagi masyarakat intemasional secara keseluruhan, 
misalnya Konvensi Wina tahun 1969.8 

MenurutJ.L. Brierly, perjanjian intemasional 
adalah contractual engagements between states 
are called by various names, treaties, conventions, 
pacts, acts, declarations, protocols. Oppenheim 
dan H. Lauterpacht memberi batasan perjanjian 
intemasional sebagai berikut international treaties 
are conventions, or contracts, between two or more 
states concerning various matters of interest. D. P. 

O'Connel menyatakan bahwa:9 

"a treaty is an agreement between states, gooemed by 

international law as distinct from municipal law, the 
form and manner of which is immaterial co the legal 
consequences of the act". 

Berdasarkan berbagai pengertian perjanjian 
intemasional, dapat dikatakan bahwa: 10 

1) Perjanjian intemasional pada hakikatnya 
adalah suatu persetujuan (agreement); 

• 2) Subjek perjanjian intemasional adalah 
semua subjek hukum intemasional akan 
tetapi kenyataan telah membuktikan bahwa 
sebagian besar yang membuat perjanjian 
intemasional adalah negara dan organisasi 
intemasional; 

3) Objek perjanjian adalah semua kepentingan 
yang menyangkut kehidupan masyarakat 
intemasional, terutama kepentingan 
yang menyangkut kehidupan masyarakat 
intemasional, terutama kepentingan 
kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan 
budaya. 

4) Bentuk perjanjian tidak harus dalam bentuk 
tertulis; 

5) Hukum yang mengatur perjanjian 
intemasional adalah hukum intemasional 
(g011emed by international law) bukan hukum 
nasional; 

'Eddy Pratomo, Hukum Pe,janjian lntemasional, Pengenian, 
Status Hukum, clan Ratifikasi, Bandung, Alumni, hal. 46. 

'Mohd. Burhan T sani, Hukum clan Hubungan lntemasional, 
Yogyakartao Liberty, 1990, hal. 65. 

"Ibid. hal. 66. 

6) Sebutan atau istilah perjanjian intemasional 
bermacam-macam. 

b. Istilah Perjanjian lnternasional 

1) Treaty (Traktat) 
Traktat adalah bentuk perjanjian 

intemasional yang mengatur hal-hal yang penting 
yang mengikat secara menyeluruh yang umumnya 
bersifat multilateral. Kebiasaan negara-negara di 
masa lampau cenderung menggunakan istilah 
traktat untuk perjanjian bilateral. Indonesia 
pada awal kemerdekaan biasanya menggunakan 
istilah traktat dalam rangka mengikat hubungan 
diplomatik antara Indonesia dengan negara 
sahabat, 

Pada tahap selanjutnva penggunaan istilah 
traktat mulai digunakandalam perjanjian yang bersifat 
substanti dan bukan hanya bersifat diplomatik. 

Umumnya traktat dituangkan dalam bentuk 
struktur perjanjian intemasional yang lengkap 
dan dtbentuk melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap 
perundingan, tahap penandatanganan, dan tahap 
ra tifikasi. 11 

2) Agreement (Persetujuan) 
Istilah agreement dalam pengertian umum 

mencakup seluruh jenis perangkat intemasional 
dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih 
rendah dari traktat dan konvensi. 12 Dalam 
pengertian khusus, agreement dalam bahasa 
Indonesia dikenal dengan istilah persetujuan. 
Persetujuan pada umumnya mengatur materi yang 

lebih kecil cakupannya dibandingkan materi yang 
diatur dalam traktat atau konvensi, misalnya kerja 
sama dalam bidang hukum, ekonomi, investasi, 
ilmu pengetahuan, pendidikan dan lain-lain. 
Istilah agreement digunakan selain dalam konteks 
perjanjian bilateral juga digunakan dalam komeks 
perjanjian multilateral. 

Istilah agreement secara khusus digunakan 
untuk menyebut kontrak antar pemerintah 
mengenai hal-hal yang tidak terlalu penting atau 
tidak permanen clan bersifat teknis. 13 

"Ibid. hal. 68. 
12Dr. Boer Mauna, Hukum Intemasional Pengcrtian, Peranan 

clan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung, Alumni, 2000, 
hal. 92. 

"Mohd. Burhan T sani, Hukum dan Hubungan Intcmaswnal, 

Yogvakarta: Liberty, hal. 70. 
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3) Convention (Konvensi) 
Konvensi adalah bentuk perjanjian 

intemasional yang mengatur hal-hal penting 
dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi 
umumnya bersifat "law making treaty" yang 
bertujuan untuk meletakkan kaidah-kaidah 
hukum bagi masyarakat intemasional. lstilah 
konvensi juga digunakan untuk memberi nama 
suatu catatan dari persetujuan mengenai hal-hal 
penting tetapi tidak bersifar politik tinggi." 

Pasal 38 Statuta Mahkamah lntemasional 
menggunakan istilah international conventions 
sebagai salah satu sumber hukum intemasional, 
sehingga menurut pengertian umum, istilah 
konvensi dapat disamakan dengan pengertian 
umum traktat. Dalam praktik intemasional, 
kedua istilah tersebut menduduki tempat paling 
tinggi dalam urutan perjanjian intemasional." 

Penggunaan istilah dalam pembuatan 
perjanjian intemasional tergantung dari 
kesepakatan negara-negara yang membuat 
perjanjian tersebut. Konvensi Wina tahun 1969 
yang merupakan sumber hukum pembuatan 
perjanjian intemasional tidak mewajibkan 
kepada pembuat perjanjian intemasional untuk 
menggunakan istilah tertentu. 

2. Perdagangan lntemasional 

Istilah perdagangan intemasional (international 
trade) atau disebut dengan perdagangan antar 
bangsa-bangsa, pertama kali dikenal di benua 
Eropa yang kemudian berkembang di Asia dan 
Afrika. perdagangan intemasional merupakan 
perdagangan dari suatu negara ke negara lain di 
luar perbatasan negara yang meliputi 2 kegiatan 
pokok, yaitu ekspor dan impor yang hanya dapat 
dilakukan dalam batas-batas tertentu sesuai 
dengan kebijakan pemerintah. dalam melakukan 
kegiatan perdagangan intemasional para pelaku 
bisnis mengacu kepada kaidah-kaidah hukum 
yang bersifat internasional, baik ketentuan hukum 
perdata intemasional (private intemational law) 
maupun ketentuan hukum publik intemasional 
(public international law).16 

"Ibid. ha!. 69. 
15Dr. Boer Mauna, Hukum Inremasional Pengertian, Peranan 

dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung, Alumni, ha!. 91. 

"Muhammad Sood, Hukum Pe,-dagangan Intemasional, 

Jakarta, Rajawali Pers, ha!. 17-18. 
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Kaidah hukum intemasional yang mengatur 
masalah perdagangan intemasional disebut 
dengan "hukum perdagangan internasional" 
adalah kaidah hukum intemasional yang 
mengatur tentang pertukaran barang, jasa 
maupun modal antar penduduk dati suatu negara 
dengan negara lainnya, atau yang terjadi antara 
dua atau lebih warga atau penduduk (subjek 
hukum) yang berbeda negara. 17 

Terdapat beberapa definisi hukum 
perdagangan intemasional yang berbeda satu 
sama lain, masih belum ada kesepakatan tentang 
definisi hukum perdagangan intemasional, 
diantaranya sebagai berikut: 
1) Schmitthoff 

Menuru t Schmitthoff hukum perdagangan 
intemasional adalah " . . . . .  the body of rules 
governing commercial relationship of a private law 
nature involving different nations". 

Unsur-unsur yang terdapat pada definisi 
tersebut yaitu: 
a) Sekumpulan aturan yang mengatur 

hubungan-hubungan komersial yang bersifat 
hukum perdata. 

b) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur 
transaksi-transaksi yang berbeda negara. 

Jelas terlihat bahwa aturan-aturan tersebut 
bersifat komersial dan secara tegas dibedakan 
antara hukum perdata dan hukum publik. Ruang 
lingkup hukum perdagangan intemasional tidak 
termasuk atau terlepas dari aturan-aturan hukum 
intemasional publik yang mengatur hubungan 
hubungan komersial. 18 

2) Michelle Sanson 
Hukum perdagangan menurut Michelle 

Sanson "can be defined as the regulation of the conduct 
of parties involved in the exchange of goods, services 
and technology between nations". Sanson membagi 
hukum perdagangan intemasional ke dalam 
dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan 
intemasional publik (public international trade 
law) dan hukum perdagangan intemasional 
privat (private international trade law) .19 

"Ibid. ha!. 18. 

"Huala Adolf, Hukum Perdagangan IntemasUJl'ud, Jakarta: 

Rajawali Pers, ha!. 4-5. 

"Ibid. hal. 8-9. 



Hukum perdagangan internasional publik 
adalah hukum yang mengatur perilaku dagang 
antarnegara. Hukum perdagangan internasional 
privat adalah hukum yang mengatur perilaku 
dagang secara orang perorangan (private 
traders) di negara-negara yang berbeda. Batas 
bacas terhadap kedua istilah sangat sulit diberi 
batasan, Sanson mengatakan bahwa "the 
modem development is that the distinction between 
public and private international trade law has less 
meaning". Rafiqul Islam juga melihat hubungan 
atau keterkaitan antara hukum perdagangan 
internasional publik clan hukum perdagangan 
internasional privat sulit untuk tidak bersentuhan 
clan saling memengaruhi. zo 

3. Kedaulatan Negara 

Prinsip kedaulatan dalam bentuk asli 
adalah menjaga keutuhan wilayah teritorial 
clan mencegah terjadinya intervensi negara 
lain. Ojokosoetono secara singkat menjelaskan 
mengenai maksud dari teori kedaulatan negara 
(staatssouvereiniteits-theorie) clan posisi hukum 
nasional adalah sebagai berikut:21 

"Dimana yang berkuasa mutlak ialah negara. 
Dan jika negara berkuasa mutlak, jika negara 
berdaulat, jika negara souvereign, maka kemauan 
negara-negara, de will van de staat, juga harus 
souvereign. Dimana kita jumpai kemauan negara 
itu! lalah dalam undang-undang. Dus de wet niets 
anders clan de wt uiting gebrachte staatswil. undang 
undang ialah pernyataan dari kehendak atau 
kemauan negara. Yang lain daripada undang 
undang adalah sekunder". 

Negara adalah satu-satunya sumber hukum, 
oleh karena itu kekuasaan tertinggi hams dimiliki 
oleh negara.22 Sesuai dengan teori Hans Kelsen 
menyatakan bahwa hukum nasional adalah 
tatanan tertinggi, clan hukum internasional 
memiliki landasan validitasnya dalam hukum 
nasional. Menurut teori pengakuan, norma dasar 
dari catanan hukum nasional adalah sumber 

"Herrv Purwanto, Keberadaan Asas Pacca Sunt Servanda 

Dalam Perjanjian Intema.sional, dimuat dalam http://mirnbar. 

hukum. ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view File/34 7 /201, 
diakses pada tanggal 20 September 2016. 

21 Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Intemasional, Pengertian, 
Scatus Hukum, dan Ratifikasi, hal. 24. 

"Ibid. hal. 25. 

validitas tertinggi clan absolut dari semua hukum, 
sehingga negara dapat dianggap berdaulat. Jika 
kita menerima hipotesis pengutamaan hukum 
internasional maka negara tidak berdaulat. 
Menurut hipotesis pengutamaan hukum 
internasional, negara dapat dinyatakan berdaulat 
hanya dalam arti relatif, bahwa tidak ada tatanan 
lain kecuali tatanan hukum internasional 
yang lebih tinggi dari tatanan hukum nasional 
tersebut, sehingga negara secara langsung hanya 
tunduk kepada hukum internasional. Sebaliknya 
jika kita menerima hipotesis pengutamaan 
hukum nasional, negara adalah berdaulat dalam 
pengertian penuh, yang tertinggi terhadap setiap 
tatanan hukum, termasuk hukum internasional.23 

Berdasarkan teori Hans Kelsen tersebut, maka 
jelas bahwa negara Indonesia adalah negara yang 
berdaulat yang berhak menentukan hukum mana 
yang akan diterapkan oleh Indonesia, apakah 
hukum nasional atau hukum internasional yang 
lebih mendapat prioritas. 

Prinsip kedaulatan negara merupakan 
prinsip umum hukum internasional yang bersifat 
internasional. Prinsip kedaulacan negara yang 
berkaitan dengan hubungan hukum internasional 
clan hukum nasional dijelaskan dalam 2 (dua) 
teori yaitu teori dualisme clan teori monisme. 

Teori dualisme berasal dari teori dasar 
berlakunya hukum internasional yang berdasarkan 
kehendak negara. Menurut teori ini, hukum 
internasional clan hukum nasional merupakan dua 
sistern hukum yang secara keseluruhan berbeda 
clan terpisah satu sama lain. Hukum internasional 
clan hukum nasional tidak saling mempunyai 
hubungan superioritas clan subordinasi. 24 Hukum 
nasional bersumber pada kehendak negara, 
sedangkan hukum internasional bersumber pada 
kehendak bersama (masyarakat negara). Kedua 
sistem tersebut tidak mungkin mendasarkan 
atau bersumber kepada satu sama lain clan 
jika ada pertentangan maka yang diutamakan 
adalah hukum nasional suatu negara. Untuk 
memberlakukan hukum internasional ke dalam 

"Ibid. 

"Anggratru, Jelaskan isi teari monisme dan teroi dualisme, 
drmuat dalam httpc//brainly.co.id/tugas/2095895, diakses pada 
tanggal 21 September 2016. 

243 



Prodigy Vol. 4 No. 2, Desember 2016 : 237 - 249 

hukum nasional, diperlukan transformasi hukum 
yaitu ratifikasi menjadi hukum nasional. 25 

Teori monisme berpandangan bahwa hukum 
intemasional clan hukum nasional saling berkaitan 
satu sama lain. Hukum intemasional clan hukum 
nasional adalah satu kesatuan sistem hukum. 
Teori ini beranggapan bahwa hanya ada satu 
sistem hukum di dunia yang mengatur kehidupan 
manusia. Teori monisme mempersoalkan 
hubungan hierarki atau keutamaan sehingga 
menimbulkan monisme dengan primat hukum 
nasional clan monisme dengan primat hukum 
intemasional. 

Monisme dengan primat hukum nasional 
menganggap bahwa hukum nasional adalah 
hukum yang utama daripada hukum intemasional 
sehingga hukum intemasional bersumber kepada 
hukum nasional. Teori monisme ini beranggapan 
bahwa hukum intemasional merupakan lanjutan 
dari hukum nasional untuk urusan-urusan luar 
negeri. 

Monisme dengan primat hukum intemasional 
menganggap bahwa hukum intemasional adalah 
hukum yang lebih tinggi daripada hukum nasional. 
Hukum nasional kedudukannya lebih rendah 
sehingga hukum nasional harus tunduk clan 
sesuai dengan hukum intemasional serta dasar 
mengikatnya berasal dari suatu "pendelegasian" 
wewenang dari hukum interanasional. 

Pada praktiknya kedua teori tersebut 
ditanggapi secara berbeda sesuai dengan 
kepentingan nasional negara masing-masing 
clan tidak menunjukkan teori mana yang lebih 
dominan sehingga hubungan antar hukum 
intemasional clan hukum nasional diserahkan 
pada praktik masing-masing negara. 

B. Analisis 

1. Kedudukan 
lnternasional 
Indonesia 

Indonesia memulai lembar baru dalam 
hubungan perdagangan secara intemasional 

"BEM FH Ul, Maueri Hubungan Hukum lruemasional dan 

Hukum Nasional, dimuat dalam httpa//bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/ 

uploads/materi/hubungan-antara-hk.-intcrnasional-&-hk. 

nasional.ppt., diakses pada tanggal 21 September 2016. 
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dengan bergabung menjadi anggota dalam 
World Trade Organization (WTO) clan 
meratifikasi persetujuan pembentukan WTO 
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 
tentang Pengesahan Agreement Establishing the 
World Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia). Ratifikasi 
tersebut merupakan pemyataan formal Indonesia 
bahwa Indonesia telah secara resmi bergabung 
menjadi negara anggota WTO. 

Perjanjian WTO sebagai hasil dari negosiasi 
perdagangan multilateral putaran Uruguay 
(The Uruguay Round) terdiri atas 60 (enam 
puluh) perjanjian, lampiran, keputusan, clan 
kesepahaman. Perjanjian yang dikenal dengan 
Marakesh Agreement tersebut terbagi atas enam 
bagian, perjanjian payung (kesepakatan mengenai 
pendirian WTO), penjanjian perdagangan 
barang (goods), jasa (services), clan hak atas 
kekayaan intelekrual, penyelesaian sengketa, 
serta kajian ulang atas kebijakan dagang Negara 
negara anggota (Trade Policy Reviews).16 Dalam 
perjanjian pembentukan organisasi perdagangan 
intemasional (Agreement Establishing The World 
Trade Organization) Article XIV Acceptance, 
Entry into Force ana Deposit angka 1 menyatakan 
bahwa: 

"This Agreement shall be open for acceptance, by 

signature or otherwise Such acceptance shall 

apply to this Agreement and the Multilateral Trade 
Agreements annexed hereto." 

Lebih lanjut dalam Article XVI Miscellaneous 
Pnwisions angka 4 menentukan bahwa: 

"Each Member shall ensure the conformity of its laws, 
regulatioru and administrative procedures with its 

obligatioru as pr0<1ided in the annexed Agreements." 

Penandatangan clan ratifikasi perjanjian 
berarti menerima clan menyetujui perjanjian 
tersebut beserta segala lampiran serta harus 
ditindaklanjuti dengan kewajiban setiap anggota 
untuk menyesuaikan ketentuan hukum, 
peraturan, clan prosedur administratif dengan 

"Eko Listiyorini, Perjalanan Panjang Terbenruknya Sistem 

Perdagangan Intemasional, dimuat dalam http://www.antaranews. 

com/berita/1114 79/perjala nan-panjang- terbe n tukn ya-sistem 

perdagangan-intemasional, diakses pada tanggal 21 September 

2016. 

Perjanjian Perdagangan 
dalam Hukum Nasional 



ketentuan yang diatur dalam perjanjian 
perjanjian terlampir. Hal ini berarti Indonesia 
sebagai negara anggora wajib melakukan 
penyesuaian terhadap peracuran perundang 
undangan yang berkaitan dengan perdagangan. 
Sejak WTO resmi berdiri tahun 1994, Indonesia 
telah melakukan penyesuaian terhadap peraturan 
perundang-undangan nasional, salah sacu 
diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 
clan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang 
Undang tentang Larangan Praktik Monopoli clan 
Persaingan Usaha Tidak Se hat). 

Undang-Undang tentang Larangan Praktik 
Monopoli clan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
merupakan produk dari konsekuensi penyesuaian 
aturan nasional terhadap ketentuan WTO. 
Dalam Undang-Undang tentang Larangan 
Praktek Monopoli clan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat Bab IV mengenai kegiatan yang dilarang 
Pasal 17 ayat (1) menyacakan bahwa pelaku 
usaha dilarang melakukan penguasaan atas 
produksi dan/atau pemasaran barang dan/acau 
jasa yang dapat mengakibatkan cerjadinya prakcek 
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 
Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa pelaku 
usaha patut diduga atau dianggap melakukan 
penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran 
barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) apabila: a. barang dan/atau jasa 
yang bersangkutan bclum ada substitusinya; atau 
b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat 
masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/ 
atau jasa yang sama; atau c. satu pelaku usaha 
atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 
lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar 
satu jenis barang atau jasa tertentu. 

Sejak Undang-Undang tentang Larangan 
Prakcik Monopoli clan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat berlaku, maka salah satu yang terkena 
aturan dalam Pasal 17 terse but adalah Pertamina, 
terutama karena Pertamina yang menguasai 
usaha hilir yaitu penjualan bahan bakar untuk 
umum. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 
menyatakan bahwa cabang-cabang produksi 
yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) sebagai bentuk dari penguasaan negara 
acas cabang-cabang produksi yang menguasai 
hajat hidup orang. Melalui Pertamina, negara 
melakukan fungsi pengelolaan dimana negara 
c.q, Pemerintah melakukan keterlibatan langsung 
dalam manajemen BUMN dan mendayagunakan 
penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu 
untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang tentang 

Larangan Praktik Monopoli clan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat menyebabkan Pertamina 
melakukan monopoli karena menguasai produksi 
dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa. Sejak 
berlakunya Undang-Undang tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat maka saat itu Pertamina ridak lagi 
menguasai usaha hilir. Pelaku usaha terutama 
pelaku usaha asing dapat dengan bebas masuk 
ke dalam usaha hilir yang terlihat dari banyaknya 
Scasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 
milik perusahaan asing. 

Penguasaan Pertamina dalam usaha hilir 
sebenarnya bukan merupakan bentuk monopoli 
tetapi merupakan bentuk dari pelaksanaan 
amanat Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 
Konsekuensi liberalisasi dalam perdagangan 
menyebabkan kedaulacan negara dalam 
penguasaan cabang-cabang produksi yang 
menguasai hajac hidup orang menjadi berkurang 
atas nama monopoli clan persaingan usaha. 

WTO secara tegas mengatur mengenai Trade 

Policy Review Mechanism (TPRM). Mekanisme 
review nu bertujuan diantaranya untuk 
mengevaluasi berbagai kebijakan perdagangan 
agar konsisten dengan segala kesepakatan dalam 
WTO, sebagai dasar penegakan pelaksanaan 
kewajiban sesuai dengan kesepakatan, sebagai 
alat pemaksa penerapan komitmen baru pada 
anggota. Hal ini berarti WTO berhak melakukan 
evaluasi kebijakan perdagangan clan membatalkan 
kebijakan tersebut apabila bertentangan 
dengan ketentuan WTO. Mekanisme TPRM 
dapat membahayakan kedaulatan Indonesia, 
karena WTO dapat memaksa Indonesia untuk 
menyesuaikan ketentuan peracuran perundang- 
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undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO 
clan Indonesia dapat digugat dengan alasan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan WTO 
apabila ketentuan dalam peraturan perundang 
undangan bertentangan dengan ketentuan 
WTO. 

Kedudukan perjanjian perdagangan 
internasional dalam hukum nasional Indonesia 
seharusnya di bawah hukum nasional Indonesia 
yang lebih mengutamakan kepentingan 
nasional. Indonesia menganut teori monisme 
primat hukum nasional yang dapat dilihat 
pada Pasal 85 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
(Undang-Undang tentang Perdagangan) 
yang menentukan bahwa Pemerintah dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat 
meninjau kembali clan membatalkan perjanjian 
perdagangan internasional yang persetujuannya 
dilakukan dengan undang-undang berdasarkan 
pertimbangan kepentingan nasional. Pada satu 
sisi, Indonesia memberikan tempat kepada 
kepentingan nasional untuk diutamakan, namun 
pada kenyataannya, Indonesia tetap tunduk 
pada aturan perdagangan internasional yang 
ditentukan oleh WTO karena terikat sebagai 
negara anggota. Seharusnya Indonesia lebih tegas 
untuk mengakhiri suatu perjanjian perdagangan 
internasional yang terbukti lebih banyak 
mengorbankan kepentingan nasional atau 
paling tidak meninjau ulang untuk kemudian 
melakukan negosiasi agar kepentingan nasional 
Indonesia tidak terganggu yang pada akhirnya 
tujuan bernegara dalam pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945 tidak dapat terwujud. 

2. Pengaruh Mekanisme Penyelesaian 
Sengkera Dalam Perjanjian Perdagangan 
lnternasional Terhadap Kedaulatan Negara 
Indonesia 

Perjanjian perdagangan internasional 
dilakukan untuk mempermudah akses 
perdagangandarisatu negara ke negara lainnyadan 
mengatasi hambatan perdagangan antarnegara. 
Para pihak dalam perjanjian perdagangan 
internasional adalah subjek hukum internasional. 
Subjek hukum internasional bukan saja negara, 
melainkan juga organisasi internasional, tahta 
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suci, palang merah intemasional, individu (orang 
perseorangan), pemberontak, clan pihak dalam 
sengketa. Subjek hukum intemasional yang biasa 
membuat perjanjian perdagangan internasional 
adalah negara, organisasi internasional, clan 
individu. 

Perjanjian perdagangan antar negara 
biasanya dibuat dalam rangka "law making treaty" 

yang bertujuan untuk meletakkan kaidah-kaidah 
hukum bagi masyarakat internasional khususnya 
hukum perdagangan internasional. Perjanjian 
perdagangan antarnegara dilakukan dalam 
bentuk perjanjian multilateral, bilateral, clan 
regional. 

Dalam setiap perjanjian perdagangan, 
mekanisme penyelesaian sengketa selalu diatur 
dalam ketentuan perjanjian tersebut. Mekanisme 
penyelesaian sengketa penting untuk diatur 
karena pada pelaksanaan perjanjian selalu 
terbuka kemungkinan adanya pihak yang 
merasa dirugtkan kepentingannya. Terdapat 
berbagai mekanisme bagi suaru negara untuk 
menyelesaikan suatu sengketa internasional 
clan tergantung kepada masing-masing negara 
untuk memilih penyelesaian dengan melalui cara 
damai atau melalui pengadilan internasional a tau 
lembaga penyelesaian sengketa internasional.'7 
Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa 
dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur 
clan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. 

Ketentuan mengenai mekanisme 
penyelesaian sengketa yang diatur clan disepakati 
oleh para pihak memberikan hak bagi para pihak 
untuk memilih cara menyelesaikan sengketa. Hak 
memilih yang ditentukan seharusnya memberikan 
rasa keadilan clan kedudukan yang setara antar 
para pihak. Hak memilih yang terlalu luas 
hanya kepada salah satu pihak dapat membuat 
ketidakadilan clan apabila menyangkut pihak 
yang merupakan negara, maka hak yang terlalu 
luas tersebut dikhawatirkan akan mengganggu 
kedaulatan negara. 

"Dewa Gede Sudika Mangku, Suacu KaJwn Umum 

Tentang Penyelesaian Sengketa lnieniastcmal TemuLSuk Ji Dalam 
Tu.huh ASEAN, Perspeknf Jumal Kanan Masa\ah Hukum dan 

Pembangunan, Volume XVII No. 3 T ahun 2012 Edisi September, 

hal. 150. 



Contoh misalnya perjanjian investasi bilateral 
antara Indonesia clan Australia (Agreement 
between the government of Australia and the 
government of the Republic of Indonesia concerning 
The Promotion and Protection of Investment, Jakarta 
November l 7'h 1992) dalam Article XI Settlement 

of disputes between a Party and an investor of the 

other party menyatakan bahwa:28 

2. In the event that such a dispute cannot be settled 
through consultations and negotiations, the 
investor in question may submit the dispute, for 
settlement: 

(a) in accordance with the laws and regulations 
of the party which has admitted the 

investment to the competent judicial or 
administrative bodies of that party; or 

(b) to the International Centre for the 
Setllement of Investment Disputes ("the 

Centre") for the application of the 
conciliation or arbritation procedurs 
provided by the 1965 Convention on the 
Settlemnet States and Nationals of Other 
States ("the convention"). 

4. Where a dispute is referred to the Centre 

pursuant to sub-paragraph 2(b): 

(b) if the parties to the dispute cannot agree 
whether conciliation or arbitration is the 
more appropriate procedure, the investor 
affected shall have the right to choose. 

Ketentuan di atas memberikan hak yang 
terlalu luas kepada investor. Investor dibertkan hak 
secara langsung untuk mengajukan gugatan pada 
aribitrase intemasional tanpa perlu ada persetujuan 
Pemerintah (Consent Letter). Indonesia melakukan 
proses peninjauan kembali terhadap perjanjian 
investasi bilateral dengan tujuan salah satunva 
adalah memasukkan ketentuan "consent letter" 
dalam mekanisme penyelesaian sengketa untuk 
menghindarkan Indonesia dari gugatan investor 
di lembaga penyelesaian sengketa Intemasional, 
khususnya International Centre for the Setllement of 
Investment Disputes (ICSID). 

28 Australian Government, A.g,-eement Between the Government 
of Australui and rhe Gooemmenc of ,he Republic of Indonesia 

Concemiing the Promotion and Protection of Investments Uakarta, 
17 November 1992), dimuat dalam http://investmentpolicyhub. 

unctad.org/Download/TreatyFile/155, diakses pada tanggal 13 

Oktober 2016. 

Peninjauan kembali oleh Indonesia 
terhadap perjanjian investasi bilateral 
merupakan upaya untuk menyeimbangkan 
kepentingan pelindungan hak investor asing 
dengan kepentingan negara dalam menegakkan 

kedaulatannya. Di samping memuat secara tegas 
semua hak clan kewajiban investor, perjanjian 

investasi intemasional generasi baru seharusnya 
juga mengatur secara jelas mengenai kedaulatan 
negara dalam mengambil kebijakan sesuai strategi 
pembangunan nasional. 29 

Pengaturan perjanjian perdagangan 
intemasional yang sejalan dengan strategi 
pembangunan nasional akan mewujudkan 
pemerintahan yang efektif dan berdaulat, 
seperti yang dikatakan oleh Hans Kelsen yang 
memberikan penjelasan mengenai pemerintah 
yang efckrif clan independen sebagai berikut: 

"a government is independent if it is not legally under 
the influence of the government of another state; and 
it is effective if it is able to obtain permanent obedience 
to the coercive order issued by it". 30 

ID. Penutup 

A. Simpulan 

1. Kedudukan perjanjian perdagangan 
intemasional dalam hukum nasional 
Indonesia seharusnya di bawah hukum 
nasional Indonesia yang lebih mengutamakan 
kepentingan nasional. Padasatu sisi, Indonesia 
memberikan tempat kepada kepentingan 
nasional untuk diutarnakan, namun pada 
kenyataannya, Indonesia tetap tunduk pada 
aturan perdagangan internasional yang 
ditentukan oleh WTO karena terikat sebagai 
negara anggota. 

2. Mekanisme penyelesaian sengketa sering 
dikairkan dengan kedaulatan negara, 
karena cara menggugat clan keputusan 

29 Abdul Kadir Jailani, Kedaulatan dalam perjanjian invesr.asi 

incemasional, dimuat dalam http://nasional.sindonews.com/ 

read/ 1005 2 85 I 18/keda u I a tan-dala m- pc r j anj tan- in ves tas i 

internasional-1432606936/, dtakses pada tanggal 23 September 

2016. 

"Hans Kelsen, Priciples of In<ematwnal Law, Rinehart&Co., 

lnc., London, 1959, hal 258 dalam Budi lazarusli clan Syahmin, 

Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian lntema.sional, 

Bandung, Remadja Karya, 1986, hal. 8. 
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atas sengketa tersebut dikhawatirkan akan 
mengganggu kedaulatan negara. Indonesia 
melakukan proses peninjauan kembali 
terhadap perjanjian investasi bilateral dengan 
tujuan salah satunya adalah memasukkan 
ketentuan "consent letter" dalam mekanisme 
penyelesaian sengketa untuk menghindarkan 
Indonesia dari gugatan investor di lembaga 
penyelesaian sengketa Intemasional, 
khususnya lntemational Centre for the 

Settlement of Investment Disputes (ICSID). 

B. Saran 

Indonesia dapat lebih tegas untuk mengakhiri 
suatu perjanjian perdagangan internasional yang 
terbukti lebih banyak mengorbankan kepentingan 
nasional atau paling tidak meninjau ulang untuk 
kemudian melakukan negosiasi agar kepentingan 
nasional Indonesia tidak terganggu. 
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