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PENGANTAR REDAKSI 

Puji svukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT T uhan Yang Maha Esa atas berkat rah mat dan karuniaNya, 
sehingga Redaksi dapat menerbitkan Jumal Perundang-undangan "Prodigy" Volume 5 Nomor 1, Juli 2017. 
Jumal 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 rullsan telah melalui proses pembahasan dan penyuntingan oleh Redaksi dan 
telah dilakukan tinjauan secara menyeluruh oleh pembaca ahli (mitra bestari). Keseluruhan tulisan yang disajikan 
memuat 9 (sembilan) tulisan yang substansinya mencakup permasalahan hukum dan perundang-undangan di 
bidang politik, hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta industri dan pembangunan. 

Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jumal ini meliputi 9 (sembilan) tulisan dengan berbagai tema 
sebagai berikut, Kesatu, Kedudukan Hukum Adat sebagai "Living Law" dalam Peraturan Perundang-Undangan 
Berdasarkan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Tindakan Pembakaran dan Penenggelaman 
Kapa! Asing yang Melakukan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Oitinjau dari Hukum Laut lnternasional. 
Ketiga, Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Keempat, 
Optimalisasi Perlindungan Hak Paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Kelima, 
Analisis Pemilihan Judul RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan Serta Obat Asli Indonesia Ditinjau 
dari Ruang Lingkup Pengawasan Obat dan Makanan. Keenam, Keberadaan Dokter Layanan Primer, Telaah 
terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokreran, Ketujuh, Aspek Hukum 
Pembentukan Bank Wakaf Ventura. Kedelapan, Menelaah Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial 
dalam Regulasi Perbankan. Kesembilan, Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah 
lstimewa Yogyakarta. 

Redaksi berharap dalam setiap penerbitan Jumal Perundang-undangan "Prodigy" tulisan yang ditampilkan 
dapat semakin meningkat kualitasnya baik dari sisi teknik penulisan ilmiah maupun substansi. Tentu saja 
kelemahan dan kekurangan masih banyak ditemui, tetapi dengan upaya perbaikan yang secara terus-menerus 
dilakukan optimisme bagi peningkatan kualitas tulisan yang ditampilkan akan semakin lebih baik. Oleh karena 
itu, kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan. 

Jakarta, Juli 2017 

Redaksi 
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Rachmat Wahyudi Hidayat 

Badan Keahlian DPR RI 

Kedudukan Hukum Adat sebagai nLiving Law" dalam Peraruran Perundang-Undangan Berdasarkan Prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

Jurnal Prodigy Vol. 5 No.l,Juli 2017, halaman 1 - 1 5  

Sebagai negara hukum Indonesia menganut paham siscem hukum eropa kontinental yang lebih menguramakan hukum 

tertulis (peraturan perundang-undangan) daripada hukum tidak tertulis. Di sisi lain berdasarkan Pasal 188 ayat (2) Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 195 (UUD NRl Tahun 1945), Indonesia mengakui dan menghormati 
kesatuan masyarakat hukum adat serta hak cradisionalnya (hukum adat) yang telah ada sebelum terbentuknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum adat sebagai living 

law dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu perlu diketahui juga mengenai sikap negara terhadap 

keberadaan Hukum Adat berdasarkan prinsip NKRI. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif 

dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Secara umum hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang 

berupa ketentuan atau nilai yang hid up (living law) yang ditaati oleh masyarakat hukum adat. Hukum adat merupakan 

bagian dari hukum Indonesia yang seharusnya tidak bertentangan clan bersifat saling melengkapi dengan peraturan 

perundang-undangan sebagai hukum tertulis. 

Kata kunci: negara hukum, hukum tertulis, hukurn adat, nilai yang hidup 

Adat Law as "Living Law" in Legislation Based on Principle of the Unitary State 

of the Republik of Indonesia 

Prodigy Journal Vol. 5 No. I, July 2017, page 1 - 1 

As a state law, Indonesia adheres to the european continental legal system that prefm the unitten law (regulations) rather than (he 

unwritten law. On the other hand, based on Article !BB parograph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of 

Indonesia, Indonesia also recognizes and respect, the unity of indigenous people and its traditional right, (odat law) that existed prior to 

the establishment of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This poper aims to know the position of adat law as livmg law in 
Indonesian legislation. In addition, it is also necessary to know about the state's disposition toward the existence of Adat Law based on 

the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Method of this writing uses juridical normative method with secondary 

data that analyied qualitatively. Adat law is generally unwritten law in the form of !icing law which is adhered to b:, Indigenous 

peoples. Adat law is part of Indonesian law that should not be: contradictory yet complementary with the regulations. 

Keywords: state law, written law, adat law, living law 
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Sutriyanti 

Badan Keahlian DPR RI 

Tindakan Pembakaran dan Penenggelaman Kapa! Asing yang Melakukan Illegal, Unrepo,-red, and Unregulared Fishing 

Ditinjau dari Hukum Laut lnternasional 

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. I, Juli 2017, halaman 16 · 28 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perairan yang sangat luas dan memiliki potensi sumber daya alam di wilayah 

laur yang sangat besar. Dalam kegiaran pemanfaaran potensi sumber daya alam laut Indonesia sering terjadi permasalahan salah 

sarunya illega� unrepo,-red, and unregulared fishing (IUU Fishing). Indonesia telah meratifikasi lconvensi hukum laut intemasional 

sehingga perlu dilihat pengaruran mengenai tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan IUU 

Fishing dalam konvensi tersebut. T ulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tinjauan hukum laut internasional 

terkait tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia dan 

pengaruran sanksi dalam hukum nasional Indonesia bertentangan a tau tidak dengan aruran hukum laut intemasional. T ulisan 

ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan melakukan pengkajian sumber-sumber kepusrakaan. Setelah 

data terkumpul kemudian data dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil tulisan ini menunjulckan bahwa dalam perspektif 

hukum laut internasional, tidak diarur spesifik sanksi terhadap IUU Fishing. Tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal 

asing yang melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum laut 

internasional clan bagian dari wewenang negara Indonesia unruk memberikan sanksi terhadap tindakan kapal asing yang 

melakukan IUU Fishing. Selain iru, pengaruran sanksi IUU Fishingoleh kapal asing telah diarur dalam Pasal 69 Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 tenrang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tenrang Perikanan yairu berupa 

sanksi regas dengan membakar dan menenggelamkan setiap kapal asing yang melak.ukan IUU Fishing. 

Kata kunci: pembakaran, penenggelaman, kapal asing, hukum laut internasional 

The Buring and Sinking of the Forgen Vessel Which do Illegal Unrepo,-red, and Unregulared Fishing in Tenru of International Law 

of The Sea 

Prodigy Journal Vol. 5 No. 1, Jul12017, page 16 · 28 

lndoTlfSia is archipelagic stare which has large marine area., and natural resources. There are mall") problems in the utili1<1tion of the potential 

of Indonesian marine nall<ral resources sw:h as illegal, unrepo,-red, and unregulared fishing (IUU Fishing). Indonesia has been ratified 

intemational com..mtion law of the sea, there/are it is a need to consider how the com . ennon rub of IUU Fishing penalty. This paper aims to 

determine the ertent of review intemational law of the sea relating to the act of burning and sinking of fureign =I which do IUU Fishing in 

Indonesian tenitorial «cres and regulating of sanction in Indonesian national law whether contradict ur not to the rule of intemational law 

of the sea. This paper uses a nonnati.,. juridical approach, which is cond.cting a study of Ureratures. Once the dara coUected, it is anal:,,:ed 

using descripti.,. anal,sis. The resulu of this paper indicar,, that in term of intemational law of the sea perspecnoe, the act of burning and 

sinking of foreign tJeSSel which do IUU Fishing in Indonesian territorial is not contrary to the prCK!lSions of intemanonal maritime law and it 

is a part of the authority of the Indonesia. Furthermore, regulation of IUU Fishing penalty by fureign oessei has been regulared in Article 69 of 

Law Number 45 Year 2009 as revised Law Number J 1 Year 2004 on Fisheries which is a strict penalty by burn,ngand sinkingem:v ft,reign 

=l which do IUU fishing. 

Keywords; burning, sinking, foreign vessel, international law of the sea 
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Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia 

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. ], Juli 2017, halaman 29 • 38 

Beberapa wakru belakangan ini nndak pidana pemalsuan uang terjadi di beberapa daerah. Pelakunya tidak hanya satu 
orang, melainkan bisa lebih dari satu orang. Kejahatan pemalsuan uang ini sudah membahayakan kehidupan masyarakat, 
karena beredarnya uang palsu sebagai alat tukaryang sah. Dalam perspektifkajian hukum pidana tindak pidana pemalsuan 
uang kertas rnerupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana clan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun 
atau seumur hidup karena pelaku dengan sengaja meniru atau memalsukan uang dengan maksud untuk diedarkan 

sebagai uang asli. Dari berbagai kasus kejahatan pemalsuan mata uang rupiah, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada 
para pelaku masih relatif rendah, padahal kejahatan ini Japat mengancam kedaulatan bangsa. Sudah seharusnya tindak 
pidana pemalsuan uang dimasukkan kedalam kejahatan khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Sudah 
saatnya negara memberikan perhatian serius dengan membentuk KUHP Nasional dengan pasal-pasal yang konstruktif 
dan mampu memutus mata rantai para sindikat pemalsu uang. Hal ini menjadi selaras dengan rencana pembentukan 

KUHP nasional yang baru. 

Kata kunci: tindak pidana, pemalsuan uang kertas, hukum pidana 

The Crime of Counte,feiting of Banknotes in the Indonesian Criminal Law Perspective 

Prodigy Journal Vol. 5 No. 1, July 2017, page 29-38 

Jn recent rimes the crime of counterfeiting of money occurred in some regions. The perpetrators are not ju.st one person, but can be more 

than one person. This money counterfeiting crime has alread, been endangering people1s lives, because che circulation of counterfett 

money a.s a legitimate currency exchange. In the perspective of criminal law, the crime of counterfeiting of banknotes constitutes a 

crime that prohibited fry the Criminal Code and the Act Number 7 Year 2011 about Currency. The perpetmturs may be punished 

with a maximum imprisonment of fifteen ,ears or a lifetime because the perpetrators intentionaUJ imir.ate or falsif.J the money with 

an intention to be circulated as authentic money. From various cases of counterfeiting of rupiah currency, the criminal punishment 

sentenced to the perpetrators is still relatively low, whereas this crime can threaten the sooereignl) of the nauon. The criminal act of 

counterfeiting money should be entered into a special crime regulated in a separate law. It is time for the state to pay serious attentwn 

by forming the National Criminal Code with constructive articles and able to break the chain of money counterfeiting syndicates. This 

is in line with [he plan to make a new national Criminal Code Law. 

Keywords: crime, banknotes counterfeiting, criminal law 
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Optimalisasi Hak Paten dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 

Jurnal ProcligyVol. 4 No. ! ,]uni 2016, halaman39-54 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UU tentang Paten} merupakan langkah 

penyernpurnaan negara atas perlindungan hak asasi rnanusia yang juga mencakup perlindungan terhadap pemegang 

paten. Oleh karena itu, meski pengaturan mengenai paten sudah berjalan dengan balk sejak perubahan terakhir pada 
tahun 2001, Pemerintah clan DPR menilai Unclang-Unclang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten tersebut belum 

cukup menjamin perlindungan terhadap hak paten. Adalah suatu hal yang wajar jika negara memberikan perlindungan 
kepada para inventor atau pemegang hak penemuan agar invensi atau patennya itu dapat bermanfaat bagi masyarakat 

luas sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahreraan inventor. Dalam penulisan ini mengangkat 
perrnasalahan mengenai kondisi pengaturan paten selama ini di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2001 tentang Paten clan sejauh mana UU tentang Paten menjamin perlindungan paten tersebut. Adapun 
tujuan penulisan adalah unruk mengetahui kondisi pengaruran clan perlindungan paten selama ini serta apa saja benruk 
perlindungan yang diatur dalam UU tentang Paten. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 
metode yuridis normatif dengan pendekatan peraruran perundang-undangan. Dinamika kebutuhan yang berkembang 
pesat mengenai paten belum tertampung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Permasalahan 
yang timbul adalah belum adanya peraturan pelaksana UU tentang Paten seperti Peraruran Pemerintah tentang Lisensi, 
Lisensi Wajib, clan sebagainya. Masalah lain yang timbul dalam hal pengajuan permohonan paten yang relatif lama clan 

biaya permohonan paten serta biaya pemeliharaan paten relatif masih dianggap mahal bagi inventor, yang umumnya 

bukan pengusaha besar. Untuk itu UU tentang Paten telah melahirkan suatu sistem baru dalam pengaturan tentang 
paten sehingga dapat mencapai clra-clta bangsa dalam kesejahteraan sosial. Selain iru, implikasi terhadap keuangan 
negara terlihat nyata karena dapat meningkatkan pelayanan dan jumlah permohonan pendaftaran paten di dalam negeri. 

Kata kunci. perlindungan, inventor, paten 

Optimi�ing Protection of Patent Right on Law Number IJ Year 2016 about Patent 

]umal Prodig:, Vol. 5 No. 1, ]ul12017, page 39 · 54 

The promulgation of Law Number IJ Year 2016 About Patent (Law on Patent) is a ,rep of ,tare improoement on the protection of 
human rights and inventors. Therefore, although the regulation on parent5 has been going well since 2001, the Government and the 

House of Representatives assess Law Number 14 Year 2001 is unsufficient to guarantee patent protection. It is the obligation of the 

5tate to provide protection to inventors and che right of invention 50 that the invenncn or patent can benefit the wider communil) 

wh,le improving the quality of life and the level of the welfare of the inventor. This paper raise, the issue of the existing condition 

of patent regulation in Indonesia and how the new Patent .Law guarantees patent protection. The purpo5e of writing is to know the 

condition of patent protection and what are the forms of protection regulated in the new Patent Law. The methodology in tlw writing is 

juridical nonnative with the approach of legislation. The d:ynamics of a rapidlJ growing about patent need to be accommodated in Law 

Number 14 Year 2001 concerning Patents. The problem that raise after the issuance of Law on Patent is the absence of implementing 
regulations 5uch a.s the Government Regulation on License and Government Regulation on Compulsory License. Other problems are 

the time that relativelJ long to fill patent applications and the cost that relativel1 erpennoe for the inventor of patent applications and 
patent maintenance which is generally noc a big busine.ssman. Tii.ere/ore, .Law on Patent has gfven to a new system in the regulation 

of Patents so a.s to achieve the ideals of the nation in scctcl welfare. In addition, the implications for the State's finances are actually 

visible because chis law can improve the sererce and co tncrease the number of applicanoru for patent registration in the country. 

Keywords: Protection, Inventor, Patent 
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Analisis Pemiiihan JuduI RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan Serta Obat Asli Indonesia Ditinjau dari 
Ruang Lingkup Pengawasan Obat dan Makanan 

Jumal Prodigy Vol. 5 No. l, Juli 2017, halaman 55 - 67 

Peredaran obat dan makanan di masyarakat sangat beraneka ragam baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari 
luar negeri. Peredaran obat clan makanan di masyarakat banyak menimbulkan permasalahan yaitu beredamya obat 

clan makanan ilegal (tanpa izin), serta obat dan makanan dengan kandungan zat kimia berbahaya. Untuk menangani 
permasalahan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang 

Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia (RUU POM serta Pemanfaatan OAI). Dalam 
penulisan ini mengangkat permasalahan ruang lingkup pengawasan obat dan makanan yang menjadi kewenangan Badan 
Pengawasan Obar dan Makanan {BPOM) dan apakah judul rancangan undang-undang tersebut sudah tepat jika dilihar 
dari ruang lingkup pengawasan obar dan makanan. Tujuan penulisan adalah mengetahui lingkup pengawasan obat dan 
makanan yang menjadi kewenangan BPOM dan apakah judul RUU tersebut sudah tepat jika dilihat dari ruang lingkup 
pengawasan obat dan makanan. Metode penulisan ini menggunakan merode yuridis normatif dengan pendekatan 
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen clan Sistem kesehatan 
Nasional (SKN), BPOM bertugas melaksanakan pengawasan obat clan makanan yang bertujuan untuk menjamin 
persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk. Isnlah obar asli Indonesia sudah ticlak ada sejak unclang 
undang tentang farmasi dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang telah dicabut 
oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU tentang Kesehatan). Sedangkan pemanfaatan obat 
maupun obat tradisional merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam SKN. jika dilihat dari 
kewenangan BPOM dan Kemenkes maka judul RUU POM serta Pemanfaatan OAI tidak tepat, 

Kata kunci: pengawasan, obat, makanan, badan pengawasan obat clan makanan 

Election Anal,sis of Ttl£ Billon Medicines and Food Conseroation and Orginal Medicine., Indonesia Re.iewed form Scope of Medicines 
and Food Consulting 

Prodigy Journal Vol. 5 No. 1, Jul, 2017, page 55 - 67 

The distribution of drugs and food in the community is very dwerse both from within the country and from abroad. The circulation of 
drugs and food in the community caused a lot of probl£rru, name!, the circulation of ill£gal drugs and food (witlwut permission), as well 
as drugs and foods with harmful chemica�. To address these concerns, the House of Representatives proposed a bill of Drug and Food 
Control and Indigenous Drug Utilization. The paper raised the problems of the scope of drug and food controls urukr the authuricy of 
the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) and whether the titl£ of the bill is appropriate if it is viewed from the scope of drug and 
food control. The purpose of this writing is to know the scope of supervision of drugs and foods that are under BPOM's authoncy and 
w"hether the title of the bill is appropriate when viewed from the scope of drug and food control. The method of writing uses nonnative 
juridical metlwd with the approach of l£gislation. Based on Presidential Decree Number 103 Year 2001 on Position, Duey, Function, 
Authority, Organtzational Structure and Working Procedure of NonDepartmental Gooernment Institutions and National Health 
s,scem (SKN), BPOM is in charge of superoising drngs and foods aimed at ensuring safecy, efficacy, and product quality requirements. 
The term of original Indonesian drug has not existed since the pharmaceutical law was revoked by Law No. 23 Year 1992 on Health 
which has been later revoked by Law No. 36 Year 2009 on Health, whil£ the utilization of drug, and t1aditional medicine is the 
authuricy of the Ministry of Health as mpulated in the National Health Sjsrem. Therefore, the titl£ of the bill and Utilization of OAI 
is not appropriate if it is viewed from the autlwricy of BPOM and Ministry of Health. 

Keywords: supervision, medicine, food, the national agency of drug and food control 
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Keberadaan Dokter Layanan Primer: Telaah terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 

Kedokteran 

Jumal Prodigy Vol. 5 No. I, Juli 2017, halaman 68-79 

Dokter layanan primer merupakan profesi baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Pendidikan Kedokteran (UU tenrang Pendidikan Kedokteran). Dokter layanan primer sangat diperlukan sejalan dengan 

penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistern Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengharuskan alur 

pelayanan diawali dari fasilitas primer, seperti di puskesmas, klinik pratama, dan prakrik dokter mandiri. Namun, 

permasalahan yang timbul adalah bagaimana konsep pengaturan dokter layanan primer dalam UU tentang Pendidikan 

Kedokteran dan sinkronisasinya dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU 

tentang Praktik Kedokteran), yang hanya mengatur mengenai dokter umum, dokrer spesialis, dan dokter sub spesialis. 
Profesi dokter layanan primer jusrru dinilai akan menghambat dan melanggar akses pelayanan dokter umum di fasilitas 
pelayanan kesehatan primer. Tulisan ini berrujuan unruk mengetahui konsep pengaturan dokter layanan primer dalam 
UU tentang Pendidikan Kedokteran clan sinkronisasinya dengan UU tentang Praktik Kedokteran serta implikasi 

hukum keberadaan dokter layanan primer dalam praktik kedokteran di Indonesia. T ulisan ini menggunakan metode 

yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap prinsip dasar negara dalam mewujudkan jaminan kesehatan 

melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, sistem pelayanan kesehatan primer, serta peraturan perudang 
undangan. Keberadaan dokter layanan primer memberikan perubahan pada penyelenggaraan pendidikan kedokteran 
yang rnenimbulkan implikasi hukum. Hal ini rerutama berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan profesi dokter 
layanan primer, mencakup standar pendidikan profesi, pelaksanaan uji kompetensi, pemberian sertifikat kompetensi, 
penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan, clan penyiapan rumah sakit pendidikan. 

Kata kunci: dokter layanan primer, pendidikan kedokteran, prinsip praktik kedokteran 

Primary Care Doctor: Analysis Toward the Law Number 20 Year 2013 on Medical Education 

Prodigy Journal Vol. 5 No. 1, July 2017, page 68- 79 

The primary care doctor is a new profession regulated in Law Number 20 Year 20 I J on Medical Education. The existence of primary 
care doctor is indispensable in line with the application of the National Health Insurance UKN) in the National Social Securicy S,stem 
(SJSN) which requires that the service flow be initiated from primary health care, such as communicy based health care, primary clinics, 
and independent medical practice. However, the problems that arise ate the concept of regulating primary care doctor in the Law 
Number 20 Year 2013 and its s:1nch1onization with Law Number 29 Year 2004 on Medical Practice which onl:1 regulates general 
practitioner, specialist, and sub-specialist. The profession of primary care doctor is assessed to inhibit access of general practitioner in 
seroices at primary health care facilities. This article aims to find out the concept of primary care doctor that has been regulated in the 

Law Number 20 Year 2013 and its synchroni,a<ion with the Law Number 24 Year 2004 as W<ll as the implication of the law of 
the existence of primary care doctor in medical practice in Indonesia. This article is legal normatitie stud:, that uses normative juridical 
methods which anal:yze the basic principles of the state in reali.ting health insurance th1ough the implementation of national social 
securil:) system and primary health case S)Stem in term of legislauon perspective. The existence of primary care doctot lw influenced 
the provision of medical education that have legal implications. Thi.s LS especiall:1 in relation to the provision of professional education 

of primary care doctor, including professional educauon standards, competence resr and certificate, procurement of necessary facilities 
and infrastructure, as well as procurement of educational lwspitals. 

Keywords: primary care doctor, medical education, principles of medical practice 
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Aspek Hukum Pembentukan Bank Wakaf Ventura 

Jumal Prodigy Vol. 5 No. I, Juli 2017, halaman 80 · 94 

Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar mernilikt porensi ekonomi yang tinggi, salah satunya melalui 
keberadaan wakaf. Potensi ekonomi ini belum dimaksimalkan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah 
bersama dengan lkatan Cendikiawan Muslim Indonesia menginisiasi sebuah lembaga keuangan syariah yaitu bank 

wakaf ventura untuk mengelola dana wakaf yang beredar untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. 
Permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk hukum, legalitas pendirian, serta 
sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dibentuknya bank wakaf ventura. Tujuan 
penulisan untuk mengetahui aspek benruk hukum, legalitas pendirian, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang- 

undangan dengan dibentuknya bank wakaf venrura. Metode penulisan disusun dengan menggunakan pendekatan 
yuridis normatif yaitu melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan clan pengkajian terhadap peraturan 
perundang-undangan, Berdasarkan analisis dalam rulisan ini disimpulkan bahwa pembentukan bank wakaf venrura 

dilakukan dengan bentuk hukum perusahaan modal ventura sya-riah dengan aspek legalitas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan khususnva dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu pembentukan bank wakaf venrura 

perlu disinkronisasikan dengan undang-undang yang terkait. 

Kata kunci: keuangan syariah, wakaf, modal ventura 

Legal Aspect, ofWcuifVentum Bank Formation 

Prodigy Journal Vol. 5 No. I, Jul, 2017, page 80 · 94 

Indonesia as one of the largest Mu.slim countries has high economic potentia� including waqf. Thl5 economic potential has not been 

maximited for the economic welfare of the people. Th.e gooemm.ent, together with the Indonesian Mu.slim Intellectual Association 

has initiated a s,ariah financial institution which is a "venture waqf bank" co manage waqf funds in circulation for the welfare 

and economic improvement of the community. The problems are regarding the legal f=, the legality of the establ�hment, and 

synchrornzcncn with the laws and regulations related to the establishment of a "venture waqf bank". The purpose of this writing 

is to know the legal aspects of legal form, the legality of the establishment, as well as synchronization with the legislation with the 

establishment of "venture waqf bank". This writing uses normative juridical approach to review the sources of literatures and aJse.ssment 

of legislations. Based on the analysis, it concludes that legal identity of "cennce waqf bank" is done with the form of sharia venture 

capital company that should be in accordance with legislation especially the Regulation of the Financial Services Auth.orit,. In addition, 

the establishment of "venture waqf bankn needs to be syn.chronited with the related laws. 

Keywords: sharia financial, waqf, venture capital 
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Menelaah Kebijakan Makroprudensial clan Mikroprudensial dalam Regulasi Perbankan 

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 1, Juli 2017, halaman 95 · 105 

Konsekuensi terbentuknya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJI() mengakibatkan pengaruran clan 
pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia (BI) kepada OJK. Meskipun kewenangan Bl unruk melakukan 

pengaturan dan pengawasan perbank.an relah dialihkan, Bl tetap memiliki kompetensi untuk memeriksa hal-hal yang 
terkait dengan makroprudensial bank dalam rangka menjalankan tugasnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. 
Pengaturan clan pengawasan mengenai kelernbagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan 

lingkup pengaturan clan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun permasalahan 

dalam tulisan ini meliputi pengertian kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial serta irisannya terhadap kedua 
kebijakan tersebut serta penerapan kebijakan makroprudensial clan mikroprudensial dalam regulasi perbankan. 
Sedangkan tujuan penulisan untuk mengetahui pengertian kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial serta 
irisannya terhadap kedua kebijakan tersebut serta penerapan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dalam 
regulasi perbankan. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Spesifikasi penulisan adalah 
deskriptif analiris. Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yang bertitik tolak dari hukum positif lalu 

dianalisis secara kualiratif untuk menarik simpulan. Dalam rangka pengaruran clan pengawasan makroprudensial, OJK 
membantu BI unruk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada perbankan. Dengan dernikian rerdapat dua 

instirusi yaitu BI clan OJK yang memiliki kompetensi atas pengaturan clan pengawasan bank. Oleh karena itu, perlu 
ada harrnonisasi clan koordinasi yang baik antara BI dan OJK dalam rnelakukan pengaturan clan pengawasan terhadap 
bank agar masalah tersebut tidak menyulitkan bank karena adanya tumpang tindih. Sebaiknya pengaruran soal ruang 
lingkup mikropruclensial dan ruang lingkup makroprudensial dicantumkan dalam perubahan Undang-Undang tentang 
Perbankan. 

Kata kunci: makroprudensial, mikropruclensial, perbankan 

Stud, on Macrop,rudential and M,crop,rudential Policies in Banking Regulation 

Prodii:, Journal Vol. 5 No. 1, Jut, 2017, page 95 · 105 

As a result of the f=tion of the Law on OJK, the regulation and supervision of the banks switch from BJ to OJK. Although 

Bi's authority to regulate and supervi.se banks has been tTansfe:rred, Bl retains the competence to examine matters related to the 

macroprud.ential bank in order to ca1l)' out its duties to maintain financial s,stem stability. Regulation and supervision on institutional, 

health, prudential aspects, and bank inspections are the scope of micror,rudential regulation and superoisian which is the ducy and 

authority of OJK. There are problems regarding the understanding of maeroprudencial and microprud.ential policy and its inclination 

to both policies and the implementation of macroprudential and m1croprndential policy in banking regulanon. The purpose of this 

writing is to know the understanding of macraprudential and microprud.entia! polic, and its inclination to both the policy as well as the 

implementation of macrop,rudential and microp,rudent1al policy in banking regulation. Writing method used ts the method of n01T11<Jtwe 

law. The specification of writing is descriptive anal)'tical. The method of data anal)'sis is done by qualitarive juridical, starting from 

positive law and then anal)'zed qualitative!::, to draw the conclusion. In order to regulate and supervise macrop,rudentia!, OJK assist Bl 

to conduct moral appeal (moral suasion) to the banking. So there are two institutions namel)' Bl and OJK that have competence on 

bank regulation and supervision. Therefore, it needs to be a goad harmonization and coordination between Bl and OJK in arranging 

and supervising the bank so that the problem does not complicate the bank due to overlappmg. The scope of microp,rudential and 

macrop,rudential should be included clearl, in the amendment to the Law on Banking. 

Ke,w01ds: macrop,rudential, micTOp,rudenrial, banking 
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Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta 

jurnal Prodigy Vol. 5 No. I, Juli 2017, halaman 106 - 116 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah provinsi clan kabupaten/ 

kota. Dalam perkembangannya terdapat pembentukan satuan pemerincahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 

istimewa yang diatur dengan undang-undang. Namun demikian terbitnya undang-undang tersebut masih menimbulkan 

pemahaman yang keliru terhadap berbagai pengaturan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat permasalahan yaitu apakah perbedaan antara pemilihan kepala daerah di pernerintahan 

daerah yang bersifat khusus dengan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa di Indonesia dan bagairnana keistirnewaan 

pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui 

perbedaan pernilihan kepala daerah di pemerintahan daerah yang bersifat khusus dengan yang bersifat istimewa di 

Indonesia dan mengetahui keistimewaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembahasan 

dalam tulisan ini menggunakan metode pendekaran yuridis normatif dengan rnengkaji substansi dan hukurn positif 

yang mengatur mengenai sistem pernilihan kepala daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa. Simpulan 

dari permasalahan ini bahwa perbedaan pemilihan kepala daerah di pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yaitu 

Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta hanya terletak pada mekanisme pengisian jabatan Gubcrnur clan Wakil Gubernur 

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain iru pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta 

menjadi istimewa dikarenakan adanya perbedaan mekanisme pengisian jabatan Gubernur clan Wakil Gubernur Provinsi 

Daerah lstirnewa Yogyakarta yaitu calon Gubernur clan calon Wakil Gubemur di Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta 

harus bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono unruk calon Gubemur clan bertahta sebagai Adipati Paku Alam untuk 

calon Wakil Gubernur. 

Kata kunci: kepala daerah, bersifar khusus, bersifat istimewa 

Juridical Review of The E"le.ction System of The Special Region of Yooakarra Procmce 

Prodig:i Journal Vol. 5 No. 1, Jul, 2017, page 128-140 

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a unitary state which is divided into prooinces and regencies/municipalities. In its 

detielopment there is the formation of local gooemment units dun are specific nature or special nature regulated lry law. Nevertheless, 

the issuance of the law still creates a misunderstanding towards various regulation on special local gooemments or special nature. Based 

on this matter there are prob"le.rru that are whether the difference between the e"le.ction of regional heads in local gooemments with 

specific nature with the one which is special nature in Indonesia and lww to pritiilege the election of regional heads in the Proctnce 

of Yooakarta Special Region. The purpose of this paper is re know the difference of regional heads election in local gooernment that 

has specific nature with the one which is special nature in Indonesia and know the pritii"le.ge of ekction of regional heads in Province 

of Special Region of Yog:yakarta. The discussion in this paper uses normative juridical approach method by examining the substance 

and positive law that regulate the system of elections of regional heads that has specific nature or the one which is special nature. 

The conclusion of this problems is that the difference of the election of regional heads in a special region government that is Special 

Prooince of Yooakarta only lies in mechanism of filling the position of Governor and Vice Governor in Prooince of Special Region of 

Yogyakarta. ln addition, the election of regional heads in the Special Prooince of Y ogyakarta became special because of the difference 

in the mechanism of filling the position of Gooernor and Vice Governor of the Special Prwrnce of Yogyakarta, namely the candidate 

for Governor and candidate for Vice Governor in the Special Prooince of Yogyakarta should reign as Sultan Hamengku Buwono for 

the candidate of Governor and reign as Duke of Paku Alam for the Vice-Governor candidate. 

Keywords: regional heads, specific nature, special nature 
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Abstrak 
Sebagai negara hukum Indonesia menganut paham sistern hukum eropa konrinenral yang lebih mengutamakan hukum 

tertulis (peraturan perundang-undangan) daripada hukum tidak tertulis. Di sisi lain berdasarkan Pasal !SB ayat (2) Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 195 (UUD NRl Tahun 1945), Indonesia mengakui clan menghormati 
kesaruan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya (hukum adat) yang telah ada sebelum terbenruknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tulisan ini bertujuan unruk mengetahui kedudukan hukum adat sebagai living 
law dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain iru perlu diketahui juga mengenai sikap negara terhadap 

keberadaan Hukum Adat berdasarkan prinsip NKRI. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normarif 

dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Secara umum hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang 

berupa ketentuan atau nilai yang hid up (living law) yang ditaati oleh masyarakat hukum adar. Hukum adat merupakan bagian 

dari hukum Indonesia yang seharusnya tidak bertentangan dan bersifat saling melengkapi dengan peraruran perundang 

undangan sebagai hukum tertulis. 

Kata kunci: negara hukum, hukum tertulis, hukum adat, nilai yang hidup 

Abstract 

As a state law, /nd,,ne,ia adhere, to the european continental legal system that prefers the written law (regulations) rather than the 

unwritten law. On the other hand, based on Article 188 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of 

Indonesia, Indonesia also recognizes and respects the u.nicy of indigenous people and its traditional rights (adac law) chat existed prior to 

the e,tablishment of the Unitary Stace of the Republic of /ruwnesia. This paper aims to know the position of adat law as living law in 
Indonesian legislation. In addition, it is also necessary to know about the state's disposition toward the existence of Ac.lat Law based on the 

principle of the Unitary State of the Republic of lruwnesia. Method of th� writing use, juridical normative method with secondary data 

that analyzed qualitative!,. Adat law is generally unwritten law in the form of living law which is adhered to fry Indigenous peoples. Adat 

law is part of Indonesian law that should not be contradictory yet complementary with the regulanon.s. 

Keywords: state law, written law, adat law, living law 

l 



Prodigy Vol. 5 No. !,Joli 2017 , 1 - 1 5  

I. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Pendahuluan 

Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat; 

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah; 

Peraturan Presiden, 

Peraturan Daerah Provinsi, clan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kota. 

Pilihan Indonesia untuk menganut sistem hukum 

Eropa kontinental tidak bersifat mutlak. Artinya 

meskipun menganut sistem hukum Eropa kontinental, 

secara tidak langsung Indonesia juga rnenganut clan 

dipengaruhi oleh sistem hukum adat clan sistem 

hukum Islam. Hal ini rerlihar dari beberapa peraturan 

perundang-undangan yang masih mengadopsi nilai 

atau ketentuan yang ada dalam hukum adat clan 

hukum Islam. Khusus untuk hukum adat sendiri 

yang lahir, tumbuh, clan berkembang oleh masyarakat 

hukum adatnya, telah ada sebelum NKRI rerbentuk. 

Negara Indonesia pun mengakui clan menghormati 

keberadaan masyarakat hukum adat yang membawa 

nilai clan tradisinya sebagai hukum clan budaya 

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) 
UUD NRI Tahun 1945 yang menyarakan "Negara 

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 

dalam undang-undang." Artinya masyarakat hukum 

adat beserta perangkat adatnya (hukum, lembaga, 

clan kebudayaan) diakui clan dihormati sebagai 

subjek hukum clan bagian hukum Indonesia yang 
tidak terpisahkan dari NKRI. Sebagai konsekuensi 

terhadap konsep negara hukum, pengakuan clan 

perlindungan atas eksistensi masyarakar hukum adat 

dilakukan dalam konstruksi hukum positif negara, 

sedangkan eksistensi masyarakat hukum adat beserta 

haknya adalah suatu ha! yang hidup dalam konstruksi 

hukum adar yang sama sekali berbeda clan dalam 

banyak ha! kontradikrif dengan hukum negara. Hal ini 

[elas menimbulkan permasalahan mengenai bentuk 

pengakuan clan perlindungan eksistensi masyarakat 

adat beserra hak rradisionalnya (hukum adatnya) yang 

dilakukan oleh negara berdasarkan kerangka konsep 

negara hukum clan prinsip NKRI. 

Berbeda dengan hukum positif yang terrulis, 
hukum adat merupakan peraturan hukum yang tidak 

terrulis yang diperoleh secara turun-temurun serta 

tumbuh, berkembang, clan dipertahankan berdasarkan 

kesadaran hukum masyarakat adamya. Hukum adat 

ini diparuhi oleh masyarakat hukum adat sebagai suatu 

hukum arau rulai yang hidup (lismg law) yang mengatur 

tata kehidupan masyarakat hukum adar. Bahkan 

dalam kenyataannya hukum adar lebih dipatuhi 
oleh masyarakat hukum adar dibandingkan dengan 

hukum negara (peraturan perundang-undangan 

tertulis). Tanpa bermaksud mendikotomikan antara 
hukum negara clan hukum adat, harus diakui bahwa 

ada beberapa peraturan perundang-undangan yang 

A. Latar Belakang 

1Sistem hukum yang diakui dunia saat ini ada 4 (empat} 

macam, yairu sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum 

Anglo Saxon, sistem hukum Islam, dan sistem hukum adat. 

Masing-masing sistem hukum tersebur memiliki karakteristik yang 

dipilih clan dianut oleh setiap negara berdasarkan kebutuhan 

hukum masyarakamya. 

-Pasal 7 avar (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini 

secara tegas dinyatakan dalam Pasal I ayat (3) UUD 

NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia 

adalah negara hukum". Konsep negara hukum (rechtstaat 

atau rule of law) adalah konsep yang menempatkan 

hukum sebagai supremasi tertinggi dalam pelaksanaan 

kehidupan berbangsa-bernegara. Berkairan dengan ha! 

tersebut, konsep negara hukum tidak bisa dipisahkan 

dari entitas negara yang memiliki kekuasaan terhadap 

seluruh warga negaranya, termasuk kekuasaan untuk 

membentuk clan menegakkan hukum. 

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 

salah satu sistem hukum yang diakui dunia, yakni 

sistem hukum Eropa kontinental 1 •  Hal ini dapat 

dilihat dari ciri hukum Indonesia itu sendiri yakni 

berkekuatan hukum mengikat yang diwujudkan 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang 

tertulis secara sistematik. Apabila suatu hukum 

telah bersifat mengikat maka setiap orang wajib 

tunduk clan patuh terhadap ketentuan hukum 

rersebut. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945 disebutkan "Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya". Pasal 2 7 ayat (!) UUD NRI 

Tahun 1945 dapat dimaknai bahwa setiap warga 

negara baik sebagai individu maupun kelompok 

masyarakat wajib tunduk clan patuh terhadap 

hukum negara. Salah satu benruk hukum negara 

adalah peraturan perundang-undangan sebagai 

hukum positif. Jenis peracuran perundang-undangan 

ini dalam hukum negara secara hierarkis terbagi 

rnenjadi." 

a. UUD NRI Tahun 1945; 

2 



Kc<ludukan Hukum Adar sebagai "La•mg Law" ... (Rachmat Wahyudi Hidayat) 

mengadopsi ketenruan hukum adat namun ndak 
sedikit pula ketentuan hukum adat yang sulir diadopsi 

clan diimplementasikan sebagai hukum negara. 
Permasalahan yang timbul adalah dalam konteks 

pengadopsian, nilai atau ketcntuan hukum adat 
mana yang diadopsi clan dipergunakan sebagai dasar 

penyusunan suatu perundang-undangan mengingat di 
Indonesia terdapat beragam suku/rumpun masyarakat 
hukum adat dengan hukum adatnya masing-rnasing, 

Realitas struktur sosio-politik masyarakat Indonesia, 

khususnya masyarakat hukum adat sangatlah pluraldan 
heterogen, karena ada begitu banyak kelompok entitas 
sosio-politlk mikro yang terbentuk di masyarakat yang 
kehidupan dan hubungan antarmanusia di dalamnya 
didasarkan pada hukum di luar hukum negara yang 
mereka buat sendiri.3 Sikap negara dalam menentukan 
pilihan hukum (choice of law) dari struktur masyarakat 
hukum adat yang plural clan heterogen untuk diadopsi 
dalam hukum negara jelas berbeda dengan pilihan 
hukum dalam penyelesaian sengketa yang pada 
dasarnya telah disepakati oleh para pihak, Pilihan 
hukum oleh negara dalam hal ini harus menunjukkan 
peran negara sebagai pembentuk peraturan perundang 
undangan. Kesalahan dalam menentukan pilihan 

hukum akan berdampak luas pada munculnya paham 
feodalisme clan perpecahan yang akan mengancam 

keutuhan NKRI. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dturaikan, 
permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam 
rulisan ini adalah 
1. Bagaimana kedudukan hukum adat sebagai living 

law dalam hukum Indonesia? 
2. Bagaimana sikap negara terhadap keberadaan 

hukum adat berdasarkan prinsip NKRI? 

C. Tujuan Penulisan 

Tulisan ini dirujukan untuk mcngerahui. 
1. Kedudukan hukum adat sebagai living law dalam 

Hukum Indonesia. 
1. Sikap negara terhadap keberadaan Hukum Adat 

berdasarkan prinsip NKRI. 

D. Metode Penulisan 

3Joen Ariarto Kumiawan, Pengakuan dan Perlindungan 
Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kcrangka Negara Hukum 
Indonesia: Sebuah Konscpsi Utopis, d,muat dalam https:// 
joe niaria nto. f les. word press .com/2008/0 7 / pe nga kua n-dan 
per I ind u ngan-e ks is tens i- mas ya raka t-ad a t-dalam-kera ng ka-nega ra · 
hukum-indoncsia.pdf, diakscs tanggal 15 Mei 2017. 

Metode pcnulisan dilakukan secara yuridis 

normatif dengan menggunakan data sekunder yang 
dianalisis secara kualitatif melalui kajian hukum positif 
yang terkait dengan masyarakat hukum adat beserta 
hukum adatnya. Hasil kajian kemudian dikaitkan 
dengan telaahan studi bahan pustaka clan pengakuan 
negara terhadap hukum adat melalui metode analisis 
deskriptif, Hasil perpaduan antara metode penulisan 
vuridis normatif clan analisis deskriptif dijadikan dasar 
bagi penulis dalam membahas permasalahan dalam 
rulisan ini sehingga dapat mengetahui kedudukan 
hukum adat sebagai "Living Law" dalam hukum 
Indonesia clan sikap negara terhadap kedudukan 
Hukum adat berdasarkan prinsip NKRI. 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Hukum Adat 

lstilah hukum adat sebenamya berasal dari 
bahasa Arab, "huk'm" clan "adah" yang artinya suruhan 

atau ketentuan. Adah atau adat ini dalam bahasa 
Arab disebut dengan arti "kebiasaan" yaitu perilaku 
masyarakat yang selalu terjadi. Istilah "adat,,.echt" 

dalam bahasa Belanda yang diartikan sebagai hukum 
adat baru kemudian diperkenalkan oleh Christian 
Snouck Hurgronje ketika melakukan penelitian 
ke Aceh tahun 1891 - 1992 di mana Aceh terlebih 
dahulu telah mengenal hukum kebiasaan. lstilah "adat 

recht pada dasarnya hanya untuk membedakan antara 
kebiasaan atau pendirian dengan adat yang rnemiliki 
sanksi hukurn", 

Berdasarkan latar belakangnya yang merupakan 
kebiasaan, umumnya hukum adat merupakan 
hukum yang tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis, 
Hukum adat tumbuh dan berkembang seiring dengan 
perkembangan masyarakat. Ada beberapa definisi yang 
dikemukakan oleh para ahli terkait dengan hukum 
adat, antara lain." 

Cornelis van Vollenhoven. 
Hukum Adat adalah himpunan peraturan 
tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi 

clan Timur Asing pada satu pihak mempunyai 

sanksi (karena bersifat hukurn), clan pada pihak 
lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan 

(karena adat). 

�C.Dcwi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suacu Pengantar, 

Bandung, Rcfika Adrtama, 2014, hal. I - 2. 

'Ibid., ha!. 3 - 5. 
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B.Ter Haar Bzn. 

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang 
menjelma dari keputusan-keputusan para 
fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang 
memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang 
dalam pelaksanaannya berlaku serta merta clan 
ditaati dengan sepenuh hati. 

).H.P. Bellefroid- 
Hukum adat adalah peraturan hidup yang 
meskipun tidak diundangkan oleh penguasa 
tapi dihormati dan ditaati oleh rakvat dengan 
keyakinan bahwa peraturan-peraruran tersebut 
berlaku sebagai hukum. 

Raden Soeporno. 
Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang 
tidak terrulis di dalam peraturan legislatif, namun 
yang hidup sebagai konvensi di badan-badan 
hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi, dan 
sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan 
kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan 
hidup, baik di kora maupun di desa-desa. 

Soerjono Soekanto: 
Hukum Adat pada hakikarnya merupakan 
hukum kebiasaan, artinya kebiasaan 
kebiasaan ya-ng mempunyai akibat hukum 
(sein-sollen), Berbeda dengan ke-biasaan 
belaka, kebiasaan yang merupakan hukum 
adat adalah perbuatan yang diulang-ulang 
dalam bentuk yang sama yang menuju pada 
"rechtsvardigeordening der samenlebing.' 

R.M. Soeripto: 
Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ 
peraturan-peraturan adat tingkah laku yang 
bersifat hukum di segala segi kehidupan orang 
Indonesia, yang umumnya tidak tertulis yang oleh 
masyarakat dianggap patut clan mengikat para 
anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh 
karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa 
aturan-aruran/peraturan itu harus dipertahankan 
oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat 
dengan upaya pemaksa atau ancaman hukuman 
(sanksi). 

Dari definisi hukum adat yang dikemukakan oleh 
para ahli di atas, dapat disimpulkan ciri atau kekhasan 
dari hukum adat yaitu hukum yang tidak tertulis, 
memuat tentang prilaku atau kebiasaan, ditetapkan 
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oleh kerua/kepala sebagai lembaga adat, clan rnerniliki 
sanksi (sanksi adat). Selain iru, penting juga untuk 
digarisbawahi bahwa hukum adat merupakan hukum 
yang memiliki batas kewenangan atau keberlakuan 
(yurisdiksi) artinya hukum adat hanya berlaku bagi 
segolongan masyarakat adat tertentu dan berada pada 
wilayah adat tertentu pula. 

Selain merniliki kekhasan, ada perbedaan pokok 
antara hukum adat dengan peraturan perundang 
undangan lain, misalnya hukum pidana. Perbedaan 
itu terletak pada." 

a. subjek hukurn, subjek hukum pidana hanya orang 
perorangan, sedangkan hukum adat selain orang 
perorangan, persekuruan hukum seperti desa 
atau kampung dapat menjadi subjek hukum yang 
dipidanakan; 

b. unsur kesalahan/kelalaian; dalam hukum pidana 
unsur kesalahan/kelalaian merupakan hal 
utama seseorang unruk dapat dipidana, berbeda 
dengan hukum adat dengan cukup menganggu 
"perimbangan bathin" (nilai) masyarakat 
seseorang dapac dihukum meskipun tanpa adanya 
unsur kesalahan/kelalaian; 

c. sifar rnernbeda-bedakan, hukum pidana 
membedakan delik antara rnernbantu, mernbujuk, 
clan ikut serra, sedangkan hukum adac semua 
diperlakukan sama selama menentang aturan 
hukum adar, 

d. adanya percobaan, hukum adat tidak mengenal 
adanya percobaan, dan 

e. penetapan unsur pelanggaran, hukum adat tidak 
menganut sistem penetapan pelanggaran, artinya 

meskipun suatu pelanggaran belum ditetapkan 
dalam hukum adat, seseorang tetap dapac 
dihukum jika melanggar nilai dalam masyarakat. 

Perbedaan pokok ini dapat menjadi bahan 
persandingan bagi negara selaku pernbenruk undang 
undang dalam merumuskan suatu peraturan 
perundang-undangan dengan mengadopsi ketentuan/ 
nilai hukum adat. 

2. Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup (Living 

Law) 

Isrilah Living law pertama kali diperkenalkan Eugen 
Erlich dalam bukunya Grundlegung der soziology of 
Law (1913). lstilah ini muncul sebagai reaksi cerhadap 
aliran ilmu hukum yang bersifat legalistis yang sangat 

6T olib Setiady, !nruari Hukum Adac Indonesia (dalam Ka1ian 

Ktpu,takaan), Jakarta, CV. Alfabeta, 2008, ha!. 423. 
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mengutamakan peraturan hukum dalarn perundang 
unclangan. Aliran legisme menganggap bahwa semua 
hukum hanya dapat ditemukan di dalam peraturan 
perundang-undangan, di luar undang-undang tidak acla 
hukum7. Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Soepomo 
menyatakan bahwa hukum aclat adalah suatu hukum 
yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum 

yang nyata dari rakvat, 8 

Penggunaan istilah the living law lazimnya 

dipergunakan untuk menunjukkan berbagai macam 
hukum yang tumbuh clan berkembang clengan 
sendirinya di dalam masyarakat. Hukum adat 
sebagai "the living law" adalah merupakan pola hidup 
kemasyarakatan, tempat hukum itu berproses clan 
sekaligus juga adalah merupakan hasil dari proses 
kemasyarakatan yang merupakan sumber clan dasar 
dari hukum tersebut. Timbulnya hukum tersebut 
adalah secara langsung dari landasan pokoknya yaitu 
kesadaran hukum masyarakat yang dalam hal ini 

adalah masyarakat Indonesia.' 
Hukum adat sebagai "the living law" merupakan 

pola hidup kemasyarakatan, tempat hukum itu 
berproses clan sekaligus juga merupakan hasil dari 

proses kemasyarakatan yang merupakan sumber clan 

dasar dari hukum tersebut. Hukum adat senantiasa 
tumbuh clan berkembang secara hidup sejalan dengan 
kehidupan masyarakat yang dilayaninya. Hukum adat 
sebagai hukum yang hidup akan tetap ada sebagai 
kelengkapan dari hukum nasional. Penyebutan 
hukum adat unruk hukum yang tidak tertulis tidak 
mengurangi perannya dalam memberikan penyaluran 
dari kebiasaan a tau kepentingan yang ridak terucapkan 
dalam hukum rerrulis. Hukum adat sebagai hukum 
yang hidup berlakunya hanya tergantungpada kekuatan 
clan proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hal 
ini menunjukkan bahwa berlakunya hukum adat 
sebenamya tidak tergantung pada kekuasaan negara. 
Namun demikian, dalam perkembangan kehidupan 

masyarakat sekarang ini pengaruh dari kekuasaan 
negara balk dilihat secara yuridis, politis, maupun 
sosial ekonomis sangat besar. 

3. Sistem Hukum Indonesia 

Pada clasamya banyak sistem hukum yang dianut 
oleh berbagai negara di dunia, namun dalam sejarah 

7Djamanac Samosir, Hukum Adat Indonesia, Ek.si.stensi dalam 

Dinamika Perkembangan Hukum di lndonesia, Bandung: CV. Nuansa 

Aulia, 2013, hal. 33. 
"Abdurrahrnan, Hukum Adat Menurnt Peru.ndang Undangan 

Repubhk Indonesia, Jakarta, Cendana Press. 1984, hal. 21. 
91bid., hal. 22. 

clan perkembangannya ada 4 (empat) macam sistem 

hukum yang sangat mempengaruhi sistem hukum yang 
diberlakukan di berbagai negara tersebut. Adapun 

sistem hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut, 
l. sistem hukum Eropa kontinental 
2. sistem hukum anglo ,axon 
3. sistem hukum adat 
4. sisrem hukum Islam 

Indonesia cenderung kepada perpaduan penganut 

antara paham sistem hukum Eropa kontinental dengan 
masih dipengaruhi oleh sistem hukum adat clan sistem 

hukum Islam. 

3. Prinsip NKRI 

Menurut C.F Strong dalam bukunya a History of 

Modem Political Constitution, negara kesaruan adalah 
bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi 
dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. 
Pendapat C.F. Strong dimaknai bahwa negara 
kesatuan adalah negara bersusunan runggal, yakni 
kekuasaan unruk mengatur suluruh daerahnya ada 
di tangan pemerintah pusat. Dalam negara kesaruan 
hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu 
dewan menteri (kabiner), clan satu parlemen. Negara 
kesatuan mempunyai dua sistem, yairu sentralisasi clan 

desenrralisasi. 10 

Indonesia secara legal konstitusional juga 
rnenganur prinsip negara kesatuan sebagaimana yang 
tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 
1945 yang menyebutkan "Negara Indonesia ialah Negara 
Kesatuan, yang berbentuk Republik." Sebagai negara 
kesatuan Indonesia menganut sistem sentralisasi clan 
desentralisasi terbatas, Sentralisasi terbatas artinya, 
Pemerintah Pusat masih mengatur clan mengurus 
bidang-bidang tertentu yang tetap menjadi kekuasaan 
Pemerintah Pusat, sedangkan pemerintah daerah 
menjalankan mandat baik yang berupa perintah clan 
peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki wewenang 
untuk membuat clan menetapkan peraruran sendiri 
atau mengurus sistem rumah tangganya sendiri. 
Sebagai negara kesaruan desentralisasi terbatas, 
pemerintah daerah diberikan kekuasaan/otonomV 
swatantra unruk rnengatur rumah tangganya sendiri 
namun hanya terbatas pada bidang-bidang tertenru. 11 

1°Syifa Nadia, Konsep Negara Kesatuan (Unitarisme), 
dimuat dalam https//www.academia.edu/20660912/KONSEP _ 
NEGARA_KESATUAN, diakses tanggal 2 )uni 2017. 

"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rentang 

Pemerintahan Daerah membagi urusan Pemerinrah Pusat clan 
Pemerinrnh Daerah. Berdasarkan Pasal 10 pembagian urusan 
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Dengan kaca lain terdapac pembagian urusan dalam 
bidang-bidang tertentu antara Pemerintah Pusat clan 
pemerintah daerah. 

Selanjutnya Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 
1945 yang merupakan legal konstitusional pengakuan 
clan penghormatan cerhadap rnasvarakat hukum 
adat clan hak tradisionalnya juga merupakan legal 
konstirusional bagi keutuhan clan kedaulacan NKRI. 

B. Analisis 

1. Kedudukan Hukurn Adat sebagai Lieing Law 

dalarn Hukurn Indonesia 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelurnnya 
bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan 
masyarakat hukum adat beserta hukum adatnya 
sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 
1945. Sebagai subjek hukum yang menjalankan 
hukum adat, pengakuan clan penghormatan terhadap 
masyarakat hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18B 

ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menveburkan. 

Negara mengakui clan menghormati kesaruan 

kesatuan masyarakac hukum adat beserta hak-hak 

rradisionalnya sepanjang masih hidup clan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesaruan Republik Indonesia, yang diatur dalam 

undang-undang. 

Adapun terhadap objek haknya, yakni hukum 
adat yang mencakup tradisi, adat istiadat, clan budaya, 
pengakuan clan penghorrnatan negara tertuang 
dalam Pasal 281 ayac (3) UUD NRI Tahun 1945 yang 
menyebutkan "Identita.s buclaya clan hak ma.ryarakat 

tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman 

clan peradaban". Hukum adat sebagai aspek kebudayaan 
ini tidak lepas dari adanya "karya, cipta clan rasa", Rasa 
inilah yang melipuci jiwa manusia mewujudkan segala 
kaidah clan nilai-ntlai kemasyarakatan yang diperlukan 
untuk mengatur masyarakat. Srrukrur kejiwaan clan 
cara berpikir bangsa Indonesia akan tercermin lewat 

hukum adat, melalui corak-corak hukum adat itu 
sendiri." 

Selain dalam UUD NRI cahun 1945, dasar 
hukum pengakuan terhadap hukum adac juga 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

Pemerintahan absolut yang menjacli kewenangan Pemerintah 
Pusac meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, 
moneter clan fiskal nasional, clan agama. Sisanya yang rnerupakan 
pembagian urusan pemerintahan konkruen dibagi antara 

Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah. 
"C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, Suatu 

Pengantar, hal. 12 - 13. 
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2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU centang 
Kekuasaan Kehakiman). Pasal 5 ayat (1) UU tentang 
Kekuasaan Kehakirnan menyebutkan "Hakim clan 

hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, clan memahami 
nilai-nilai hukum clan rasa keadilan yang hidup clalam 

ma.ryarakac. Nilal-nllai hukum clan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat dalam pasal ini salah satunya 
bermakna hukum adat. Hakim clan hakim konscirusi 
dalam memeriksa clan rnengadili suatu perkara 
wajib mempertimbangkan hukum adat. Selain itu, 
Pasal 5 UU tentang Kekuasaan Kehakiman dalam 
penjelasannya juga menegaskan bahwa ketentuan ini 
dimaksudkan agar purusan hakim clan hakim konstitusi 
sesuai dengan hukum clan rasa keadilan rnasvarakat. 
Kewajiban menggali, memahami, clan mengikuci nilai 

nilai hukum yang ada, dapat dirangkaikan dengan 
larangan bagi hakim untuk menolak memeriksa clan 
mernurus perkara dengan alasan hukum tidak jelas 

mengatumya. Hakim dalam merumuskan purusannya 

dapat memakai sumber hukum tidak tertulis di 
samping undang-undang, Dalam memeriksa clan 
mengadlli, hakim wajib menggali clan mernahami, 
serta mengikuci nilai-nilai hukurn clan rasa keadilan 
yang hidup di masyarakat, yakni masyarakat tempac 

terjadinya perkara, Hal ini penting untuk dilakukan 

agar purusannva tidak bercentangan dengan ntlai-nilai 

hukurn clan rasa keadilan masyarakat setempar.!' 

Pengakuan terhadap keberadaan hukum adar 
tidak bersifar mutlak meskipun memiliki legal formal 

dalam konstitusi clan undang-undang. Dalam konsep 
negara hukum seperci Indonesia, pengakuan terhadap 
hukum adat dihadapkan pada suatu realitas sosial 
yang rnajemuk secara sosial-budaya yang rnengandung 
pula adanya kemajemukan struktur sosio-politik 
dengan berbagai macam perangkat nilai clan norma 

yang climiliki sebagai dasar aturan berkehidupan. 
Konsep clasar mengenai hakikat hukum menjadi 
sangat terkontestasi baik secara filosofis, poliris, 

maupun ancropologis. Dalam konteks kemajemukan 

masyarakat dengan segala perangkat nilai dan norma 
yang dirniliki, hukum menjadi memiliki cakupan 
makna yang luas, tidak hanya dimonopoli oleh apa 
yang disebur sebagai hukum positif dalam bentuk 
peraturan perundang-undangan (hukum negara), 

melainkan juga meliputi "the !icing law", yakni hukum 

yang tidak dibuat clan ditegakkan oleh lembaga formal 
negara tetapi secara fakcual mengatur kehiclupan 
sehari-hari masyarakat. Keberadaan the living law 

dalam konteks Indonesia dapac dibuktikan pada 

''Ahmad Ubbe, HukumAdat K=ilaan Mala""'& Kesmambungan 

dan Pernbahannya,Jakarta, YarsifWatarnponc. 2008, hal. 238 - 240. 
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keberadaan hokum adat. Akan tetapi, dengan adanya 

konsep negara hukum yang dalam implcmentasinya 

di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 

NRI Tahun 1945, keberadaan hukum adat dalam 

paham sentralismc hokum dikonstruksikan berada 
di bawah hokum positif. Konsekuensi dari adanya 
paham ini adalah bahwa hukum adat secara yuridis 

normatif hanya diakui keberadaannya melalui clan jika 

tidak bertentangan dengan hokum negara. Hal inilah 

yang kemudian disebut sebagai konsep pengakuan 

terbatas 14• 

Untuk mengadopsi hukum adat sebagai living 

law dalam peraturan perundang-undangan bukanlah 

hal yang mudah bagi negara. Pertama, sebagaimana 

yang telah dikemukakan bahwa masyarakat hokum 

adat beserta hokum adatnya merupakan hal yang 

majemuk a tau plural, bersifat kedaerahan, clan terbatas 

kewilayahan (yurisdiksi). Sebagai masyarakat majemuk, 

masyarakat hokum adat terdiri dari berbagai suku 

bangsa atau masyarakat yang berbhinneka. Terdapat 
beragam suku/rumpun/kesatuan masyarakat hukum 

adat di Indonesia yang masing-masing mernihki nilai 

clan tradisidalam hokum adatnya yangjelas berbeda satu 
sama lain. Sulit untuk menentukan hokum adat dari 

masyarakat hukum adat mana yang akan dipergunakan 

sebagai dasar penyusunan suatu peraturan perundang 
undangan, khususnya peraturan perundang-undangan 
yang akan diberlakukan secara nasional. C. Van 

Vollenhoven pemah menyusun lingkungan hukum 

adat di Indonesia dengan mengadakan analisa dan 

ciri khusus yang berlaku di lingkungan hokum adat. 
Hasilnya berdasarkan analisa tersebut dihasilkan 
setidaknya 19 (sembilan belas) lingkungan hokum 

adat atau masyarakat hokum adat.15 Selain itu, secara 
yuridis formal, pengakuan terhadap keberadaan 

masyarakat hokum adat sebagai subjek hokum masih 

bersifat parsial. Instrumen hukum bagi pengakuan 

masyarakat hokum adat saat ini masih sebatas pada 
peraturan daerah yang tentunya karakteristik clan 

mekanisme penetapannya mumi diserahkan clan 

berdasarkan penafsiran masing-rnasing daerah. Artinya 

belum ada rujukan atau standar yang bersifat nasional 
dalam benmk undang-undang, peraturan pemerintah 

"joen Ariarto Kurniawan, Pengakuan dan Perlindungan 

Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara Hukum 

Indonesia: Sebuah Konsepsi Utopis, dimuat dalam https:// 
j oen iaria n to. files. word press.com/2008/07 / pe ngakuan-d an 
perl ind u nga n-e ks is re ns i-m asya ra ka t-ad a r-da la m- ke rang ka-nega ra 
hukum-indonesia.pdf, drakses tanggal IS Mei 2017. 

"Socnono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2012, hal. 18. 

atau peraturan presiden yang mengatur mengenai 
karakteristik clan mekanisme penetapan masyarakat 

hukum adat sebagai subjek hukum. Padahal secara 

legal konstitusional kewenangan pembcntukannya 
dalam benruk undang-undang telah diperimahkan 

secara langsung dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945. Belum adanya undang-undang makin 

mempersempit ruang negara untuk mengadopsi 
hokum adat sebagai living law dalam peraturan 

perundang-undangan, 

Meskipun demikian, secara eksplisit dalam Pasal 

18B UUD NRITahun 1945, apabila kita ambil batasan 

dalam rumusan normanya, pengakuan terhadap 

eksistensi masyarakat hokum adat dapat dilakukan 

apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yakni kenyataan 

bahwa. 

a. masyarakat hukum adat itu masih hidup, 

b. sesuai dengan perkembangan masyarakat; 
c. sesuai pula dengan prinsip negara kesatuan RI; 

clan 
d. eksistensinya diatur dengan undang-undang. 

3 (tiga) dari 4 (empat) syarat tersebut merupakan 

aspek filosofis clan sosiologis, sedangkan aspek 

keempat "eksistensinya diatur dengan undang 

undang" merupakan aspek yuridis yang sampai saat ini 
belum dapat terpenuhi. "Pengakuan" yang dimaksud 

dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ini, 

baik ipso Jure maupun ipso facto, tertafsirkan sebagai 
"pengakuan yang harus dimohon oleh para warga 

masyarakat hokum adat itu sendiri (self determination)". 

Permohonan seperti itu akan berkonsekuensi pada 
ditimpakannya beban pembuktian akan masih eksisnya 
masyarakat hokum adat itu kepada warga masyarakat 

hokum adat itu sendiri. Sementara itu, kebijakan 
untuk mengakui atau tak mengakui secara sepihak 
berada di tangan negara16• Artinya selama belum ada 
permohonan pengajuan dari masyarakat hokum adat 
untuk diakui eksistensinya maka selama itu belum 

ada pula pengakuan dari negara terhadap masyarakat 

hokum adat sebagai subjek hokum. 
Namun demikian, untuk memenuhi kebutuhan 

hokum, negara dalam ha! ini setldak-tidaknva dapat 

menggunakan aspek filososif clan sosiologis dalam Pasal 
18B ayat (2) UUD NRI Tahon 1945 tersebut sebagai 
"pengakuan sementara" clan rujukan minimal dalam 
menentukan masyarakat hokum adat beserta hokum 

adatnya sebagai subjek hokum sebelum dirumuskan 

"Soetandvo, Mempersoalkan Empat Syarat Pengakuan 
Eksistensi Hukum Adat, dimuat dalam https://soetandyo. 

word press .com/20 10/08/03 I me m persoalkan-e m pa t-svara r 

pengakuan eksrstensi-hukum-adat/, diakses tanggal 15 Mei 2017. 
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karakteristik dan mekanisme penetapannva dalam 

suaru undang-undang, Pengadopsian sementara ini 

dapat mcnjadi dasar bagi negara unruk memilih dan 

menentukan hukum adat dari masyarakat hukum adar 

tertenru untuk diadopsi dalarn peraturan perundang 
undangan. 

Kedua, hukum adat adalah hukum yang unik, 

Keunikannya dikarenakan benruknya yang tidak 
tertulis namun tetap diparuhi oleh anggota masyarakat 

hukum adatnya. Berbeda halnya dengan hukum 
intemasional atau hukum Islam yang keduanya 

dalam benruk tertulis. Hukum intemasional maupun 

hukum Islam mudah diidentifikasi, dikodifikasi, 
dan memberikan kepastian (rechtszekerheids) karena 

benruknya yang terrulis sehingga otentitasnya terjamin. 

Dalam hukum intemasional, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perjanjian lntemasional (UU tentang Perjanjian 

Intemasional) jelas disebutkan bahwa pengikatan diri 

Pemerintah terhadap perjanjian intemasional dapat 
dilakukan dengan: 
a. penandacangan; 

b. pengesahan, 

c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik; 
dan 

d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak 
dalam perjanjian intemasional 
Selanjutnya disebutkan bahwa pemberlakukan 

perjanjian intemasional dilakukan melalui instrumen 
hukum undang-undang atau kepurusan presiden. 
Cara-cam yang dimaksud dalam UU tentang 
Perjanjian lntemasional tersebut merupakan benruk 
pengadopsian negara terhadap hukum intemasional 
yang berupa perjanjian intemasional. 

Begiru halnya dengan hukum Islam. Hukum 
Islam dan hukum adat keduanya merupakan living law. 

Terdapat persamaan antara hukum adat dan hukum 
Islam yairu kedua sistem hukum tersebur bersifat 
dinamis dan ekslusif. Artinya kedua hukum tersebut 
rumbuh berkembang sejalan dengan perkembangan 
masyarakat dan hanya berlaku bagi komunitas 
masyarakat tertenru. Selain iru, kedua hukum 
tersebut juga dikeluarkan/ ditetapkan oleh otoritas 
yang berwenang, misalnya kepala adat/perangkat 
adat dan Mufti (Majelis Ulama). Meskipun keduanya 
merupakan living law, namun hukum Islam benruknya 
tertulis yang bersumber pada Alqur'an, Sunnah, 
ljma dan Qiyas (kesepakatan ularna)." Hukum Islam 

"Alqur'an dan hadis bersifar tetap dan tertulis namun hingga 
saat ini masih mampu menjawab segala permasalahan umat, mulai 
dari yang terdahulu, saat ini, maupun yang akan datang meskipun 
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lebih mudah diadopsi oleh negara dalam peraruran 
perundang-undangan karena benruknya yang terrulis. 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang 

mengadopsi dari hukum Islam di antaranya Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2011  tentang Pengelolaan 

Zakar, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 

Pada dasamya, sebagai benruk hukum yang 
tidak tertulis, hukum adat memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihannya sebagai hukum tidak 

terrulis adalah pertama, sifatnya yang fleksibel dalam 

arti mudah menyesuaikan dengan perkembangan 

zaman. fleksibilitas ini merupakan ciri yang harus 
dlmiliki oleh semua sistem hukum agar tidak tertinggal 

dari perkembangan masyarakat yang senantiasa 

berubah. Kedua, perubahannya tidak memerlukan 
tara cara tertentu sehingga tidak memerlukan wakru 
yang lama seperti halnya hukum terrulis. Adapun yang 
menjadi kelemahannya adalah pertama, sulit dikenali 

dan diidentifikasi, kedua, tidak dapat dikodifikasl 
dan dikompilasi, ketiga, sulir dibakukan karena tidak 

mempunyai teknik tertenru. 18 

Pengadopsian hukum adar sebagai living law 

sebenamya bukanlah permasalahan "pernaksaan" 
pencantuman rerminologi atau istilah "hukum adat" 
atau "masyarakat hukum adat" sebagai ftasa dalam 
peraruran perundang-undangan. [ika pencanruman 
tersebut dimaksudkan sebagai benruk pengakuan 
dan keberlakukan hukum adat sehingga memberikan 
dampak hukum maka pencanruman tersebut dapat 
dibenarkan. Hal ini secara yuridis formil dapat 
dibuktikan dengan banyaknya peraturan perundang 

undangan yang dalam pengaturannya secara tegas 
mencantumkan frasa "hukum adar" atau masyarakat 

hukum adat" sebagai bentuk pengakuan. Akan 
tetapi, lebih penting dari itu pengadopsian hukum 

adat seharusnya lebih direkankan kepada "nilai-nilai 

telah disampaikan ribuan rahun yang lalu. lrulah sifar keistirnewaan 

dan kedinamisan Alqur'an dan hadis yang tidak dimilikr hukum 
tertulis yang ada saat 1n1. Tumbuh clan berkembang iru rnenurut 

pendapar penulis lebih kepada sumber hukum ljma clan Qiyasnya. 
Dimana ia d,bentuk/dikeluarkan olch mufti aras suatu hal yang 
berlc.embang dan dirasa belum ada kejclasan dari sudur pandang 
hukum Islam supaya ada kepastian hulc.um. Namun rerap dalam 
hal ini ljma dan Qiyas tesebut harus bersumber pada Alqur'an dan 
had is. 

"Djamanat Samosir, Hukum Ada[ Indonesia, Eks1..Hen.si dalam 

Dinamika Pe-rkembangan Hukum di Indonesia, hal. 46. 
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yang hidup" yang merupakan hakekat dari living law 

itu scndiri. Nilai-nilai yang hidup ini lcblh banyak 

memiliki corak kesamaan antara hukum adat yang satu 

dengan lainnya. Adapun corak kesamaannya antara 

lain." 

a. keagamaan (religio-mag,s), artinya perilaku hukum 

atau kaidah hukumnya berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa clan berkaitan dengan kepercayaan 

terhadap ha! gaib: 
b. kebersamaan (komunal), artinya lebih 

mengutamakan kepentingan bersama. Hubungan 

anrara anggota masyarakat yang satu dengan yang 

lain didasarkan kekeluargaan, tolong-menolong, 

clan gotong-rovong: 
c, tunai (kontanJ, artinya suatu perbuatan selalu 

dtliputi dengan perbuatan nyata. Prestasi clan 

konttaprestasi dilakukan secara bersama-sama 

pada waktu bersamaan; 
cl. konkret (visual), artinya [elas, nyata,berwujud, 

clan dapat terlihar. Dalam melakukan suatu 

perbuatan diusahakan agar hal yang dimaksud 

atau dikehendaki ditransformasikan atau diberi 
wujud kebendaan atau ditetapkan dengan sesuatu 

yang kelihatan, 
e. dapat berubah clan menyesuaikan diri (dinamisJ, 

artinya hukum adat dapat berubah menurut 

keadaan, waktu, clan tempat. Setiap perkembangan 

masyarakat hukum akan selalu menyesuaikan diri 

sesuai dengan perkembangan yang terjadi; 
f. terbuka (supple), artinya dapat menerima masuknva 

unsur asing yang datang dari luar asal saja tidak 
bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri, 

clan 
g. musyawarah clan rnufakar, artinya hukum adat 

mengutamakan musyawarah clan mufakat di 

dalam keluarga clan kekerabatan, balk dalam 

memulai clan mengakhiri pekerjaan serta dalam 

penyelesaian perselisihan. 

Dalam perkembangan praktik negara hukum 

saat ini, telah memunculkan perubahan paradigma 

negara hukum dari semula hanya sebagai penjaga 

malam (nachtwakerstaat) yang berkewajiban menjamin 

keamananrakyat,berubahmenjadinegarakesejahteraan 

atau negara pengurus (welfare-state, verzorgings-staat) 

yang berkewajiban menciptakan kemakmuran bagi 
rakyatnya. Perkembangan tersebut merupakan 

paradigma baru penyelenggaraan negara dalam 
melaksanakan kewajiban memberikan kesejahteraan 

masyarakat. Perubahan paradigrna negara hukum ini 

"lbid.,hal. 50-52. 

telah merubah pula fungsi negara sebagai pembentuk 

undang-undang. Kini dalam pernbenrukan undang 
undang memberikan bentuk yuridis bagi campur 

tangan sosial (termasuk masyarakat hukum adar) yang 

dilakukan oleh negara untuk mewujudkan cira-cira 

dan rujuan negara. 

Dalam konteks campur tangan sosial tersebut, 

kedudukan hukum adat sebagai hukum ndak tertulis 

dalam kaitannya dengan perundang-undangan 

(hukum tertulis/written law), sistem hukum nasional 

Indonesia mendahulukan hukum rertulis dari hukum 

tidak tertulis jika ada benturan. Jika hukum tertulis 

tidak mengatur maka hukum tidak terrulislah yang 

terakhir mengaturnya. Jadi peran hukum tidak 
tertulis bersifat anvullend (mengisi) terhadap hukum 

tertulis. Sistem hukum tertulis clan hukum tidak 

tertulis keduanya saling melengkapi satu sama lain, 
meskipun hukum terrulis mendapat tempat yang lebih 

diutarnakan, Walaupun dernikian, pembentukan 
hukum adat berbeda dengan undang-undang, hukum 

adat retap mempunyai kekuatan hukum yang legal 

karena masyarakat mentaatinya." Pengakuan terhadap 

peraturan perundang-undangan (undang-undang) 

sejatinya menjadikannya superioritas terhadap hukum 

adat. 
Sebagaimana yang telah diuraikan dalam 

pembahasan sebelumnya, bukan perkara mudah bagi 

negara untuk mengadopsi hukum adat sebagai living 

law. Selain subjek hukumnya belum secara tegas diatur 

clan diretapkan secara komprehensif dalam peraturan 

perundang-undangan clan jumlah masyarakar hukum 

adar beserta hukum adatnya yang heterogen, plural, 
atau mejemuk, bentuknya yang tidak tertulis (unwritten 

law) semakin menyulitkan negara sebagai pembentuk 

clan pengawas peraturan perundang-undangan 
unruk mengadopsinya dalam peraturan perundang 

undangan. Meskipun demikian nilai-nilai persamaan 

yang rerkandung antara hukum adat satu clan lainnya 
dapat diadopsi dalam peraturan perundang-undangan 

(written law). 

Pengadopsian hukum adat dalam peraturan 

perundang-undangan antara lain terdapat pada: 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) merupakan 

contoh yang paling unik dalam menetapkan hubungan 

"Ibid., hal. 45. 
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antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

khusus mengenai masalah pertanahan dengan hukum 

adat. Keunikannya tersebut terutama terdapat dalam 

Pasal 5 UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria yang rnenvarakan 

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air 

dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang 
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional 

dan negara, yang berdasarkan atas persatuan 

bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta 

dengan peraturan-peraturan yang tercantum 

dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya, segala sesuatu 

dengan mengindahkan unsur-unsur yang 

bersandar pada hukum agama." 

Pasal 5 UU tentang Peraturan Dasar Pokok 

Pokok Agraria memuat penegasan tentang kedudukan 

hukum adat sebagai dasar dari hukum agraria nasional. 

Pasal ini di satu pihak memperluas ruang lingkup 

berlakunya hukum adat bukan hanya bagi penduduk 
yang dahulunya disebut "inlander atau pribumi", tetapi 

unruk seluruh golongan penduduk, sedangkan di 

lain pihak secara ketat membatasi berlakunya hukum 

adat di lapangan keagrariaan. 21 Ada pun pembatasan 

keberlakuan hukum adat berdasarkan Pasal 5 UU 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah 

bahwa hukum adat tidak boleh bertentangan dengan. 

I) kepentingan nasionalisme negara yang 

berdasarkan persatuan bangsa; 

2) nasionalisme Indonesia; 
3) ketentuan dalam UU tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria; dan 

4) ketentuan dalam peraturan perundang 

undangan lain. 
Selain itu hukum adat juga hams mengindahkan 

unsur-unsur yang bersendikan pada hukum agama. 

Dalam batasan tersebut jelas bahwa UU tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hendak 

menempatkan tanah dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya berada di bawah kuasa hak 

kolektif yang ada pada tataran kolektivitas bangsa yang 

supra (Indonesia), tidak pada tataran kolektivitas yang 

berformat komunitas lokal yakni masyarakat-hukum 

adat (adat rechtsgemeenschap)". 

"Abdurrahrnan, Hukum Adat Mmumt Pt"f'Undang Undangan 

Repwblik Indonesia, hal. 49. 

"Soetandvo, Mernpersoalkan Empat Syarat Pengakuan 

Eksistensi Hukum Adat, dimuat dalam htrps://soetandyo. 

word press .com/20 10/08/0 3/ me m per so a I ka n-em pat-sya rat· 

pengakuan ekststensi-hukum-adat/, diakses tanggal 15 Mei 2017. 
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b. Undang-Undang Nomor 11  Tahun 1974 tentang 

Pengairan 

Dalam Undang-Undang Nomor 11  Tahun 1974 
tentang Pengairan hanya terdapat 1 (satu) pasal yang 

berkenaan dengan hukum adat yaitu Pasal 3 ayat (3) 
yang menyatakan bahwa pelaksanaan atas ketenruan 
ayat (2). Pasal ini tentang hak menguasai negara 

terhadap air, tetap menghormati hak yang dimiltki 
oleh masyarakat adat setempat sepanjang yang tidak 

bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam 

penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan masyarakat adat setempat adalah 

masyarakat yang tata kehidupannya berdasarkan atas 

kebiasaan dan keagamaan termasuk juga lernbaga 
lembaga masyarakat yang bersifar religius.P 

c, Undang-UndangNomor41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (UU tentang Kehutanan) merupakan 

salah satu undang-undang yang mengakui masyarakat 
hukum adat sebagai subjek hukumnya dan hutan adat 

sebagai objek hukumnya. Ada banyak pasal dalam UU 

tentang Kehuranan yang mengakui hak pengelolaan 

masyarakat hukum adat atas hutan adat berdasarkan 

ketenruan hukum adat yang berlaku. Pasal 1 angka 

6 mendefinisikan huran adat sebagai hutan negara 

yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. 
Pasal 4 ayat (3) menyebutkan Penguasaan hutan oleh 

Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum 

adat, sepanjang kenyaraannya masih ada dan diakui 

keberadaannya, serra tidak berrentangan dengan 
kepentingan nasional. Pasal 3 7 ayat (1) menyebutkan 

Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan 

fungsinya. Selanjucnya Pasal 67 ayat (1) UU tentang 

Kehutanan secara tegas juga menyebutkan. 
I) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut 

kenyataannya masih ada dan diakui 

keberadaannya berhak: 

a) melakukan pemungutan hasil hutan 

untuk pemenuhan kebutuhan hidup 

sehari-hari masyarakat adat yang 

bersangkutan, 

b) melakukan kegiatan penge\olaan hutan 

berdasarkan hukum adat yang berlaku 
dan tidak bertentangan dengan undang 

undang; dan 

nc. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, Suacu PrngantaT, 

hal. 128 - 129. 
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c) mendapatkan pemberdayaan dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraannya. 

cl. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman 

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan "Hakim dan hakim 

konstitusi wajib menggali, mengikuti, clan memahami nilai 

nilai hukum dan rasa kead,lan yang hidup dalam masyarakat. 

Hakim dan hakim konstitusi dalam memeriksa dan 

mengadili suatu perkara wajib mempertimbangkan 

hukum adat. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 5 
UU tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan 

bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan 

hakim dan hakirn konstitusi sesuai dcngan hukum dan 

rasa keadilan masyarakat yang di dalamnya memuat 

keadilan menurut ketentuan dalam hukum adat. 

e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Des a 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (UU tentang Desa) diakui adanya desa 

adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum 

adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakarsetempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui clan dihormati dalam sistem pemerintahan 

NKRI. Adapun syarat kesaruan masyarakat hukum 

adat yang berhak rnemiliki dan mengelola wilayah 

yang ditetapkan sebagai desa adat berdasarkan Pasal 97 
ayat (2) UU tentang Desa adalah Kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih 

hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a 

harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi 

salah satu atau gabungan unsur adanya: 
a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan 

bersama dalam kelornpok, 

b. pranata pemerintahan adat, 
c. harta kekayaan dan/ a tau bend a adat; clan/ 

a tau 

d. perangkat norma hukum adat. 

f. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir clan Pulau-Pulau 

Kecil 
Dalam Pasal 60 ayar(l) hurufc Bab XI tentang Hak, 

Kewajiban, dan Peran Serra Masyarakat diseburkan. 

Dalam pengelolaan wilayah pesisir clan pulau 

pulau kecil, Masyarakat mempunyai hak unruk, 

c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya 

Pesisir clan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum 

adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan; 

Pasal ini memberikan hak eksklusif pengelolaan 

sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya 

kepada masyarakat hukum adat yang hidup clan 

merniliki sumber mata pencaharian di sekitar wilayah 

pesisir atau pulau-pulau kecil secara turun-ternurun 

(genealogis). 

2. Sikap Negara terhadap Hukum Adat sebagai 
Living Law Berdasarkan Prinsip NKRI 

Negara yang menganut konsep negara hukum atau 

supremasi hukum seperti Indonesia, secara langsung 

merujuk pada konsep supremasi hukum negara (the 
rule of the state laws). Sebagai negara hukum, Indonesia 

menganut paham sistem hukum Eropa kontinental 

yang lebih mengutamakan pada hukum tertulis 

dalam benruk peraturan perundang-undangan. Pada 

dasarnya dalam pembentukan peraturan perundang 
undangan harus memenuhi aspek filosofis, sosiologis, 
dan yuridis, Dari aspek sosiologis, pembentukan 

peraturan perundang-undangan tidak lepas dari 

ketentuan atau kaidah sosial yang merupakan nilai 

yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat 
dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan 

merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan 

yang baik adalah peraturan yang sesuai dengan hukum 
yang hidup (the living law) dalam masyarakat yang 

merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup 

dalam masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat 

yang merniliki nilai-nilai hidup yang menjadi 

pencerminan hukum Indonesia adalah masyarakat 
hukum adat clan hak tradisionalnya (hukum adat) yang 

eksistensinya telah ada sebelum NKRI didtrikan. 

Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis 

tidak memerlukan prosedur formil seperti hukum 
tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan 

oleh masyarakat hukum adat dengan sukarela karena 

berasaldari masyarakkat hukum adatitu sendiri. Hukum 

adat dikatakan sebagai the living law karena hukum 

adat berlaku di masyarakat dilaksanakan, dan ditaati 

oleh masyarakat tanpa harus melalui prosedur 
pengundangan dalam lembaran negara.i" 

Hukum adat tidak diformulasikan oleh negara, tetapi 

"Ilmu Hukum, Fakultas Syariah clan Hukum UIN Sunan 

Gunung jati, Pemberlakuan Hukum Di Indonesia, dimuat dalam 

http/ /www .acadernia .edu/ 16445890/Pemberlakuan_H u ku m_ 

di_lndonesia, dlakses tanggal 16 Mei 20!7. 
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hukum itu hiclup clalam alam pikiran clan kesaclaran 

hukum masyarakat. Hukum aclat berpengaruh clalam 

kehiclupan masyarakat clan seringkali daya pengaruhnya 
mengalahkan peraturan perundang-undangan yang 

diformulasikan oleh negara. Jika antara peraturan 
perunclang-unclangan clan hukum aclat sifatnya saling 

melengkapi (anw!lend), berdampak pada timbulnya 

ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya, jika antara 
peraturan perundang-undangan dan hukum adat 

saling berbenturan, berdampak pacla keresahan 

masyarakat clan menciptakan ketidakpastian hukum. 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, telah 

banyak peraruran perundang-undangan yang telah 

mengadopsi hukum adat, baik pengakuan secara 
tegas melalui terminologi, maupun pengakuan secara 

tersirat. Akan tetapi tidak sedikit pula hukum adat 

yang saling berbenruran dengan peraturan perundang 
undangan, misalnya hukum aclat carok yang dilakukan 

suku madura. Carok merupakan tradisi bertarung yang 

clisebabkan karena alasan tertenru yang berhubungan 

dengan harga diri kemudian diikuti antarkelompok 

arau antarklan dengan menggunakan senjata 

(biasanya celurir)." Tidak jarang dalam tradisi carok 

mengakibatkan tewasnya salah saru arau lebih dari 

pihak yang bertarung. T radisi carok ini berdasarkan 

Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) jelas 
bertentangan dengan Pasal 340 yang menyarakan: 

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana 

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam 
karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana 
mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama 

waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. 

atau Pasal 338 yang menyarakan. 

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang 
lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana 

penjara paling lama Hrna belas rahun." 

Concoh lain adalah Undang-Undang Nomor 18 

tahun 2013 tentang Pencegahan clan Pemberantasan 

Pengrusakan Huran. Dalam Pasal 11  ayat (4) 

diseburkan bahwa: 

masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/acau 

di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan 

kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hucan 

lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk 

"Tommi Zhuo, Adat yang bertentangan dengan Hukum 

NasionaVHukum Positif, dimuat dalam https://rommizhuo. 

wordprcss.com/2014/09/15/ rugas-antropologi-budaya-adat·yang 
bertenr.angan-dengan-hukum-nasionalpositif/, diakses tanggal 19 

Mei 2017. 
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rujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat 

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pas al ini meru pakan pasal yangtidak mengindahkan 
hukum adat sebagai livmg law di masyarakat. Pasal ini 

jelas mengesampingkan adanya hak ulayat masyarakat 

hukum adat sebagai hak komunal unruk rnengelola dan 
memanfaatkan hutan, khususnya hutan adar, unruk 

keperluan pribadl. Negara, dalam hal ini Pemerintah, 

melalui pasal tersebut secara tidak langsung telah 

"rnerampas" hak ulayat masyarakat dan memidana 

bagi mereka yang mengelola dan memanfaatkan huran 

adat atas dasar hak ulayat", Dalam kasus benruran 

anrara peraruran perundang-undangan dan hukum 
adar, terutama kaitannya dengan pemidanaan, Roelof 

H. Haveman mengatakan: 

the old criminal code remained as a transition law and 

was maintained as state criminal law, with few changes, 

in later years. ln 1958 it was declared applicable to 

the whole Indonesia, thus now also territories where 

traditionally the native !aw applied . . .  "Meanwhile the 

question is how 'alive' is this adat law among the people, 

or to what extent does adat criminal law still manifest 

itself in the village and state administration of justice. 

It is Pompe's contention that adat 'which had already 

been residual in colonial times, was all but abolished as 

a source for criminal law in the independent state. 27 

lntinya Roelof hendak menyatakan bahwa 

hukum pidana yang ada saat ini (KUHP) di Indonesia 

merupakan warisan kolonial yang 'dipaksakan' berlaku 

di seluruh Indonesia. Padahal hukum adar sendiri 
memiliki sistem pemidaan yang jelas berbeda dengan 

hukum barat bagi masyarakat hukum adarnva. Hukum 

adat ini selama zaman kolonial semakin ditinggalkan 
clan tersingkirkan, sehingga menimbulkan pertanyaan 

bagaimana keberlakuan hukum adac dalam 

masyarakatnya atau dalam ha! apa hukum adat 
pemiclanaan adat terwujucl dalam masyarakatnya. 

Unruk menjawab pertanyaan ini kita harus kembali 

kepada konsepsi negara hukum Indonesia yang 

berdasarkan falsafah Pancasila yang memandang asas 

kerukunan adalah sebagai asas ucama dalam penegakan 

hukum. Penegakan hukum di Indonesia sewajarnya 

"Mongabav Indonesia, lroni Masyarat Hukum Adat 

terhadap UU P3H di Sumbar, Seperti Apa], drmuar dalam http:// 

www.mongabay.co.id/2015/03/2 l/ironi-masyarakat-huku m-adat 

terhadap-uu-p3h-di-sumbar-seperti·apa/, diakses tanggal 19 Mei 

2017. 

"Roelof H. Haveman, The Legally of Adat Cnminal Law in 

Modern Indonena,Jakarta: PT.Tatanusa, 2002, hal 24 - 25. 
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Berdasarkan pendapat tersebut setidaknya dapat 

diternukan kejelasan bahwa apabila suatu masyarakat 

hukum adat memiliki atau mengeluarkan hukum adat 

yang mengatur mengenai sesuatu yang tidak rnemiliki 

kejelasan bagi masyarakatnya, ada 2 (dua) opsi yang 

dapat diplllh oleh negara, pertama, mengadopsinya 

dengan mengangkat kesadaran hukum masyarakat 

menjadi hukum positif sesuai kebutuhan hukum 

masyarakat, kedua, menghormati clan mengakuinya 

sebagai hukum/nilai yang hidup (living law) clan 

menjamin ketentuan tersebut dapat terlaksana dengan 

baik di masyarakat. Dengan kata lain apabila hukum 

adat tidak dapat diadopsi dalam peraturan perundang 

undangan, maka dalam kerangka demokrasi negara 

harus menjamin clan memfasilitasi hukum adat itu 

agar tetap dapat terlaksana terbatas dalam golongan 

masyarakat hukum adat. 

Terakhir, hal yang patut diingat clan dicarnkan 

bahwa pengakuan clan penghormatan negara terhadap 

masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal !SB 

ayat (2) UUD NRI 1945 sernata-mata adalah untuk 

memperkuat NKRI. Apabila suatu hukum adat akan 

tetap dtpertahankan bagi golongan masyarakat hukum 

adat, masyarakat hukum adat tidak boleh menjadikan 

alasan penerapan hukum adat itu untuk "mendirikan/ 
menegakkan negara". Negara harus mengantisipasi 

clan mencegah timbulnya "negara di dalam negara" 
clan negara harus memastikan bahwa hukum adat 

tersebut tetap didasarkan pada prinsip NKRI. lntinya 

negara harus berhati-hati dalam bersikap, salah dalam 

mengarnbil kebijakan clan keputusan dapat berakibat 

fatal dengan munculnya sistem feodalisme yang akan 

merusak tatanan NKRI. 

Jika negara itu bersifat demokratis, maka akan 

memformulasikan hukum dengan mengangkat 

kesadaran hukum masyarakat menjadi hukum 

positif sesuai kebutuhan hukum masyarakat. 

Namun seandainya itu tidak atau belum dilakukan, 

maka negara harus rnenghormati hukum yang hidup 

yang antara lain tercerrnin dalarn fatwa-fatwa yang 

otoritatif tersebut clan memfasilitasinya agar hukum 

yang hldup itu dapat terlaksana dengan baik dalarn 
kehidupan rnasyarakat. Inilah yang harusnya menjadi 

sikap negara di negara kita ini yang berdasarkan III. Penutup 
Pancasila. Negara tidak bersifat sekular dan indeferent A. Simpulan 

diarahkan terlebih dahulu melalui mekanisme adat 

atau kebiasaan masyarakat itu sendiri, agar nantinya 

kerukunan itu akan tetap terjadi." Pemaksaan 

mengutamakan pemidanan dengan hukum diluar 

hukum adat dengan dalih penegakan hukum hanya 

akan menciptakan "bumerang" bagi negara dalam 

upaya mewujudkan tatanan kehidupan yang tertib 

dalam masyarakat. 

Negara telah diberikan mandat oleh konstitusi 

unruk mengakui clan menghormati kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya 

berdasarkan Pasal !SB ayat (2) UUD NRI Tahun 

1945. Benruk pengakuan itu salah sarunya dilakukan 

dengan mengadopsi ketentuan atau nilai yang 

hidup dalam masyarakat hukum adat ke dalam 

peraturan perundang-undangan. Namun demikian, 
pengadopsian hukum adat bukanlah suatu keharusan. 

Negara harus bersikap bijak dalam memutuskan untuk 
mengadopsi suatu kerenruan hukum adat tertentu 

sebagai living law. Dalam kasus pengadopsian hukum 

adat ini menarik untuk mengutip pendapat Yusril 

Ihza Mahendra tentang keharusan sikap negara terkait 

kasus yang sama terhadap fatwa Majelis Ula ma sebagai 

living law, yang menyatakan: 

terhadap hukurn agama, melainkan menghormati clan 

memberikan tempat yang selayaknya dalam kehidupan 

masyarakat. Jika hukum yang hidup itu berkaitan 

langsung dengan tata peribadatan (khassah) rnaka 

negara cidak dapat mengintervensinya, melainkan 

menghormatinya clan memfasilitasi pelaksanaannya 

dengan memperhatikan kemajemukan masyarakat. 29 

"Salman Tabir, Keberadaan Hukum Adat dalam Negara 
Hukum Indonesia, dimuat dalam https://salmantabir.wordpress. 

com/2011/ 11/2 7 /keberadaan-hukum-adat-dalam·negara-hukum· 

indonesia/, drakses tanggal 16 Mei 2017. 

"Yusrtl lhza Mahendra, Hukum Islam Adalah the Living 

Law, dimuat dalam http://www.republika.eo.id/berita/jurnalisme 

wa rga/wacana/ 16/ 12/24/ oiosi538 5-hu kum-isla m-adalah-rhe 

living-law, diakses tanggal 16 Mei 2017. 

l .  Hukum adat merupakan suatu sistern hukum 

yang secara tidak langsung dianut oleh hukum 

Indonesia. Hal ini disebabkan ada beberapa 

peraturan perundang-undangan di Indonesia yang 

secara tegas memberikan pengakuan terhadap 

hukum adat. Hukum adat tidak dibenruk oleh 

negara melalui pejabat yang berwenang atau 

melalui prosedur yang formil layaknya peraturan 

perundang-undangan. Akan tetapi hukum adat 

tumbuh clan berkembang berdasarkan kesadaran 

masyarakat. Hukum adat memiliki daya pengaruh 

clan lebih ditaati oleh masyarakat dibandingkan 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Meskipun demkian, sebagai bagian dari hukum 

13 



ProdigyVol.5No.!,].lli2017 1 - 1 5  

Indonesia, hukum adat tidak boleh bertentangan 
dan harus bersifat saling melengkapi (anvullend) 

dengan peraturan perundang-undangan sebagai 

hukum tertulis. 

2. Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai 

negara hukum Indonesia mengutamakan 

peraturan perundang-undangan sebagai hukum 

tertulis dibandingkan hukum adat sebagai hukum 

tidak tertulis. Meskipun demlkian, secara legal 

konstitusional, Indonesia juga harus mengakui 

dan menghormati keberadaan masyarakat 

hukum adat dan hak rradisionalnya (termasuk 

di dalamnya hukum adat) berdasarkan Pasal 18B 

ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Penghormatan 

dan pengakuan ini secara konkret dilakukan 

dengan cara mengadopsi atau memformulasikan 
ketentuan hukum adat ke dalam peraturan 

perundang-undangan, Apabila hal itu tidak dapat 

dilakukan, negara harus retap menghormati dan 

mengakui hukum adat sebagai living law clan 

memfasilitasinya agar hukum adat tersebur dapat 

terlaksana dengan balk terbatas pada masyarakat 
hukum adat. 

B. Saran 

Sebagai negara hukum yang menganut paham 

supremasi hukum negara Indonesia harus bersikap bijak 

dalam menempatkan hukum adat terhadap hukum 
nasional (peraturan perundang-undangan). Negara 

telah diberikan mandat dan ruang oleh konstitusi 

unruk mengakui clan menghormaci hukum adat. 
Benruk pengakuan dan penghormatan tersebut salah 

satunya dapat dilakukan dengan mengadopsi hukum 
adat yang berupa ketentuan atau nilai yang hidup 
(living law) dalam peraturan perundang-undangan. 
Ketentuan atau nilai yang hidup dalam hukum adat 
harus diadopsi dalam pecatucan perundang-undangan 

apabila ketentuan atau nilai yang hidup tersebut sesuai 
dengan falsafah Pancasila dan prinsip NKRI. 

Namun demikian pengadopsian living law dalam 

peraturan perundang-undangan mengalami beberapa 

hambatan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka 

yang dapat dilakukan negara yakni: 
l. selain konstitusi, harus ada peraturan perundang 

undangan lain dalam level undang-undang yang 
mengatur mengenai karaktecistik clan mekanisme 
penetapan masyarakat hukum adat. Hal ini 
untuk menentukan ruang lingkup secaca tegas 
yang dimaksud masyarakat hukum adat beserta 

hukum adatnya yang sampai saat ini masih belum 
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jelas, plural/rnajemuk. Pembentukan undang 
undang ini secara legal konstitusional juga telah 
diamanatkan oleh UUD NRI cahun 1945. 

2. negara hanya sebatas mengakui dan menghormati 

keberadaan hukum adat dan memfasilitasi hukum 

adat tersebut agar dapat terlaksana dengan baik 

di masyarakac. Dalam konteks pengakuan dan 

penghormatan negara hanya mengadopsi sifar 

atau cocak hukum adat dan semaksimal mungkin 
menghindati adanya benturan norma substansi 

antara peraturan perundang-undangan dan 
hukum adat, 

3. negara harus memastikan bahwa hukum adat 

rerbatas oleh yurisdiksidan berlaku bagi komunitas 

masyarakat adat tertentu. Sebagai negara hukum, 
antara peraturan perundang-undangan sebagai 

hukum nasional dan hukum adat sifatnva tetap 

harus saling melengkapi (anwllend). Negara tidak 

memberikan ruang bagi hukum adat yang otoriter 

dan berdiri sendiri sehingga dapat memecah 
taranan kehidupan masyarakat yang berujung 

pada rusaknya keutuhan NKRI. 
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TINDAKAN PEMBAKARAN DAN PENENGGEIAMAN KAP AL ASING YANG 

MELAKUKAN ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING DITINJAU 

DARI HUKUM IAUT INTERNASIONAL 

(THE BURNING AND SINKING OF THE FOREIGN VESSEL WHICH DO ILLEGAL, 

UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING IN TERMS OF INTERNATIONAL LAW OF THE 

SEA) 

Sutriyanti 

Calon Perancang Undang-Undang Bidang Ekkuinbang 

Badan Keahlian DPR RI 
*Koresponderui: sutriyanti2 l@gmail.com 

Abstrak 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perairan yang sangat luas dan memiliki potensi sumber daya alam di wilayah 

laut yang sangat besar. Dalam kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya alam laur Indonesia sering terjadi permasalahan salah 

sarunya illega\ unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Indonesia telah meratifikasi konvensi hukum laut intemasional 

sehingga perlu dilihat pengaturan mengenai tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan IUU Fishing 

dalam konvensi tersebut. Tulisan ini berrujuan unruk mengecahui sejauh mana tinjauan hukum laut internasional terkait tindakan 

pembakaran dan penenggelaman kapal asing y.mg melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia dan pengaruran sanksi 

dalam hukum nasional Indonesia bertentangan atau tidak dengan aruran hukum laut intemasional. T ulisan ini disusun dengan 

pendekatan yuridis nonnatif yakni dengan melakukan pengkajian sumber-sumber kepustakaan. Serelah data terkumpul kemudian 

data dianalisis dengan analisis desktiptif. Hasil rulisan ini menunjukkan bahwa dalam perspeknf hukum laut intemasional, tidak 

diarur spesifik sanksi terhadap IUU Fishing. Tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan IUU Fishing 

di wilayah perairan Indonesia tidak bertenrangan dengan kerenruan dalam hukum laut intemasional dan bagian dari wewenang 

negara Indonesia untuk membetikan sanksi terhadap tindakan kapal asing yang melakukan IUU Fishing. Selain iru, pengaruran 

sanksi IUU Fishing oleh kapal asing telah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 T ahun 2009 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yairu berupa sanksi tegas dengan membakar dan menenggelamkan 

setiap kapal asing yang melakukan IUU Fishing. 

Kata kunci: pembakaran, penenggelaman, kapal asing, hukum laut internasional 

Abstract 

Indonesia is archipelagic state which has large marine areas and natural resources. There are man:, problems in the utiUwtion of the potential of 

Indonesian marine natural resources such as illega\ unreported, and unregulated fishing (I UU Fishing). Indonesia has been ratified international 

convention law of the sea, rlierefore it is a need to consider how the convention rules of IUU Fishing penalty. This paper aims to determine the 

extent of review international law of the ,ea relating to the act of burning and sinking of foreign vessel which da IUU Fishing in lndonesl<ln 

territorial water:s and regulating of sanction in Indonesian nanonal law wherlier contradict c,r not to the ,u/e of international law of the sea. This 

paper uses a normatiw juridical approach, which is conducting a soul, of Uterature,. Once the data collected, it is anal:,zed using descriptive 

analysis. The results of this paper indicates that in term of international law of the sea perspecti..,, the act of burning and sinking of foreign vessel 

which da IUU Fishing in /ndone,ian territorial is not contrary to the provisions of international maritim, law and it is a part of the authority of 

the Indonesia. Furthermcrre, regulation of IUU Fishing penalty tr, fureign vessel has been regulated in Article 69 of law Number 45 Year 2009 

as revised Law Number 31 Year 2004 on Fisheries which is a stnct penalty tr, buming and sinking "'""'"' foreign vessel which da IUU fishing. 

Ke,words: burning, sinking, fcrreign oessel, international law of the sea 
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Tindakan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Ai:;ing ... (Sutriyanti) 

3Fabian [anuanus Kuwada, Lagt 81 Kapal Pencuri lkan 

Ditenggelamkan di Penjuru Indonesia, dimuat da\am http:// 
nasional.kompas.com/read/2017 /04/0 I/ 12003881/lagi.8 l. 

kapal.pencuri.ikan.ditenggelamkan.di.penjuru.indonesia, dlakses 

ranggal 13 )uni 2017. 
"Viktor Maulana, Media Thailand Prates 

Penenggelaman Kapal, lni Reaksi RI, dimuat dalam 
https//international.sindonews.com/read/94 7 3 7 5/ 40/ 
media-th a ila nd-pro tes-penengge la man-ka pal-Iru-reaksi 

ri-1420625646, diakses tanggal 13 ]uni 2017. 
�VoA Indonesia, Soal Kapal Asing, Vietnam Minta 

RI Patuhi Hukum lncemasional, dimuat dalam https// 
www.voaindonesia.com/a/vietnam-minta-ri·patuhi-hukum· 
internasional-/2555495.html, diakses tanggal 13 ]uni 2017. 

81 kapal asing yang melakukan IUU Fishing di 

WPPRI. Sejak Oktober 2014 sampai dengan 1 April 

2017, jumlah kapal pelaku /UU Fishing yang telah 

ditenggelamkan adalah 317 kapal, dengan rincian 

Vietnam sebanyak 142 kapal, Filipina sebanyak 76 

kapal, Thailand sebanyak 21 kapal, Malaysia sebanyak 

49 kapal, Indonesia sebanyak 21 kapa\, Papua Nugini 

sebanyak 2 kapal, China sebanyak 1 kapal, Belize 

sebanyak 1 kapal dan tanpa negara sebanyak 4 kapal.3 

Tindakan pembakaran dan penenggelaman oleh 

Indonesia terhadap setiap kapal asing yang melakukan 

IUU Fishing menimbulkan reaksi dari negara tetangga. 

Conrohnya, Thailand melalui Kementerian Luar 

Negeri Thailand, Arrmanantha Nassir menganggap 

bahwa penenggelaman kapal asing pencuri ikan 

oleh Indonesia sebagai langkah yang salah. Sebab, 

tindakan tersebut bisa rnengancarn keamanan di 

ASEAN.4 Selain itu seorang juru bicara Kementerian 

Luar Negeri Vietnam mengatakan bahwa, Vietnam 

berharap Indonesia menangani para nelayan asing 

yang melanggar wilayah perairannya sesuai dengan 

hukum laut intemasional dan atas pertimbangan 

kemanusiaan. 5 

Selain menimbulkan reaksi dari negara-negara 

tetangga, tindakan pembakaran dan penenggelaman 

kapal asing dianggap melanggar atau bertentangan 

dengan ketentuan hukum laut intemasional, yaitu 

ketentuan UNCLOS 1982. Indonesia telah meratifikasi 

UNCLOS 1982 ke dalam Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations 

Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Tenrang Hukum Laut). UNCLOS 

1982 menetapkan hak dan kewajiban, kedaulatan, 

hak-hak berdaulat, dan vurisdiksi negara dalam 

pemanfaacan dan pengelolaan laut. Penegakan hukum 

di laut merupakan langkah atau tindakan serta upaya 

dalam rangka memelihara dan mengawasi ditaatinya 

ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Sebagai ncgara kepulauan, Indonesia memiliki 

perairan yang sangat luas setelah diterimanya konsepsi 

negara kepulauan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa 

Bangsa tentang Hukum Laut 1982/United Nation 

Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 

1982). Laut yang demikian luas merupakan aset 

nasional yang sangar potensial. Potensi sumber daya 

alam di wilayah laut Indonesia mengandung sumber 

daya hayati a tau pun nonhayati yang sangat bermanfaat 

bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut 

di anraranya adalah sumber daya ikan dengan segala 

jenisnya dan segala macam kekayaan alam lainnya 

seperti terumbu karang dan biota laut lainnya. Sumber 

daya ikan yang terdapat di perairan Indonesia sangat 

banyak baik dari segi kuantitasnya maupun aneka 

ragam jenisnya. 1 

Dengan luasnya dan sangat kayanya sumber daya 

hayati wilayah laut Indonesia menyebabkan adanya 

ancaman yang bersifat potensi kontlik pemanfaatan 

laut. Salah satu permasalahannya terjadinya /UU 

Fishing oleh kapal ikan asing. Maraknya /UU Fishing 

mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan nasional 

dari sektor kelautan. 

Penelitian Walhi pada 2008 mengungkapkan 

bahwa dalam kurun waktu 20 tahun terakhir telah 

terjadi kontinuitas kejahatan perikanan di laut 

Indonesia. Asal pencuri ikan berasal dari 10 negara 

yaitu Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, 

Myanmar, Tiongkok, Korea, Taiwan, clan Panama. 

Aksi pencurian ikan berada di I 8 lokasi. Lima titik di 

laut bagian barat dan 13 lokasi di cimur Indonesia.' 

Tindakan pencurian ikan ini merupakan masalah yang 

besar dan sangat merugikan Indonesia. oleh karena 

itu dibutuhkan tindakan yang tepat dan tegas dalam 

menangani masalah tersebut. 

Indonesia telah mengambil tindakan tegas dalam 

penegakan terhadap kapal asing yang melakukan /UU 

Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik 

Indonesia (WPPRI), yaitu dengan melakukan tindakan 

pembakaran dan penenggelaman terhadap setiap kapal 

asing yang telah terbukti melakukan JUU Fishing di 

WPPRI. Contohnya pada 1 April 2017, Kementerian 

Kelautan Perikanan (KKP) telah menenggelamkan 

1Wahyu Nugroho, Tindakan Penenggelaman Kapal Perikanan 

Berbendera A5ing )'ang Melakukan illegal Flshing di WPPRI, dimuat 

dalam www.portalgaruda.org, dlakses tanggal 8 Agustus 2016. 
2M. Riz:a Damanik, Penenggelaman Kapal Asing, dimuat 

dalam http://knti.or.id/penenggelaman·kapal-asing/, diakses 

tanggal 15 Agustus 2016 . 
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maupun hukum internasional yang berlaku di laut 

yurisdiksi nasional Indonesia. 

Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, 

memiliki hak pengelolaan penuh terhadap sumber 

daya alam yang terkandung di dalamnya. Indonesia 

telah memiliki perangkat hukum nasional di bidang 

perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan (UU Nomor 31 Tahun 2004) 

jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan (UU Nomor 45 Tahun 

2009). Dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 ini terdapat 
pengaturan sanksi mengenai pelaku kejahatan di 

bidang perikanan salah satunya pembakaran clan 
penenggelaman kapal. 

Tindakan pembakaran clan penenggelaman 

kapal asing yang melakukan IUU Fishing merupakan 

perintah dari norma peraturan perundang-undangan 

dalam hukum nasional Indonesia. Namun dernikian, 

banyak yang mengganggap bahwa tindakan ini terlalu 

kontroversial clan bertentangan dengan hukum laut 

internasional. Pada prinsipnya, dengan meratifikasi 

UNCLOS 1982 maka bagi negara peserta konvensi 
harus menaati isi konvensi hukum laut internasional. 

Permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih dalam 

lagi, agar ketika penerapan kebijakan pembakaran 
clan penenggelaman terhadap kapal asing yang 

melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia 

tidak bertentangan dengan pengaturan dalam hukum 

laut internasional sehingga ke depannya tidak terjadi 

lagi perdebatan terhadap kebijakan yang dibuat oleh 

Indonesia di bidang perikanan. 

B. Permasalahan 

Dalam tulisan ini, permasalahan yang menjadi 

pokok bahasan adalah sebagai berikut: 
I. Bagaimanakah tinjauan hukum laut internasional 

terkait tindakan pembakaran clan penenggelaman 

kapal asing yang melakukan IUU Fishing di wilayah 

perairan Indonesia? 

2. Bagaimanakah pengaturan sanksi dalam hukum 
nasional Indonesia terhadap kapal asing yang 

melakukan IUU Fishing di wilayah perairan 

Indonesia? Apakah pengaruran sanksi tersebut 

bertentangan dengan aturan hukum laut 

internasional? 

C. Tujuan 

18 

Tulisan ini berrujuan unruk mengetahui: 

I. Mengetahui tinjauan hukum laut internasional 

terkait tindakan pembakaran clan penenggelaman 

kapal asing yang melakukan IUU Fishing di wilayah 

perairan Indonesia. 
2. Mengetahui pengaturan sanksi dalam hukum 

nasional Indonesia terhadap kapal asing yang 

melakukan IUU Fishing di wilayah perairan 

Indonesia clan pengaturan sanksi tersebut 

bertentangan atau tidak dengan aturan hukum 

laur internasional. 

D. Metode Penuiisan 

Penyusunan rulisan iru dilakukan melalui 

pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan 

pengkajian sumber-sumber kepustakaan yang terdiri 

dari berbagai lirerarur terkait dengan tindakan 
pembakaran clan penenggelaman kapal asing yang 

melakukan kegiatan IUU Fishing dari perspektif 

hukum laut internasional maupun hukum nasional 

Indonesia. Selanjurnya, penulis melakukan analisis 

deskriptif terhadap bahan rersebur guna menjawab 

permasalahan yang ada. 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

I, Konsep Kedaulatan Negara dan Konsep 

Penegakan Hukum 

a. Konsep Kedaulatan Negara 

Kedaulatan merupakan simbol kekuasaan dalam 
sebuah negara clan merupakan kekuasaan tertinggi 

dalam suaru negara. Jean Bodin mendefinisikan 

kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi di atas 

warga negara clan tidak dibatasi oleh hukum.6 Dalam 
Concise Rouiledge Encyclopedia of Philosophy, kedaulatan 

adalah sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang 
atau lembaga terhadap orang lain atau lembaga lain 

yang berada dalam wilayahnya.7 Adapun menurut 

Hobbes, kedaulatan adalah wewenang yang absolut, 
luas dalam sebuah wilayah clan tidak mengenal waktu.8 

Kedaulatan sebagai simbol kekuasaan tertinggi 

yang dimiliki oleh suaru negara sehingga negara 

6Jean [ecques, Peril.al Konrrak So.sial atau Pnru1p..Pnruip Hukum 

Polnik, diterjemahkan oleh Ida Sundari Husen dan Rahayu 

Hldavat, Jakarta: Dian Rakyat, 2007, ha!. 282. 
'Edward Craig (Ed), Conca, Routledge Encycloped,a of 

Philo,oph,, New York: Roudledge, 2003, ha!. 853. 
6Daniel Philpott, Sovcreignry, dimuat dalam http://plato. 

stanford.edu/entries/sovereignty/, dtakses tanggal 21 September 

2016. 



Tindakan Pembakarnn Jan Penenggelaman Kapa) Asing ... (Sutriyanti) 

yang menjadi 

Laut territorial16 

Laut teritorial merupakan lautan 

memiliki kedaulatan teritorialnya sendiri-senditi dan 

hanya dapat melaksanakannya secara ekslusif dan 

penuh hanya di dalam wilayahnya saja. 

Secara geografis, kedaulatan mencakup tiga wilayah 

yaitu wilayah tanah, wilayah laut, dan wilayah udara 

di suatu negara. 13 Daerah yang menjadi kedaulatan 

negara di wilayah laut terdiri dari laut teritorial 

(territorial sea), perairan pedalaman (internal waters), 

perairan kepulauan (archipelagic sec)." Indonesia 

merupakan negara kepulauan (archipelagic states)." 

Dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai negara 

kepulauan. Negara kepulauan dapat menetapkan 

batas-batas lautan yang meliputi: 

1) 

"Yusnani Hasjimz:um, Pa!indungan Hukum NegaTa t.erha.dap 

Kedaularan WilaJah Laut, dimuat dalam jurnal.fu.unila.ac.id/ 

index.php/monograf/article/download/636/568, diakses tanggal 

3 Juli 2017. 

"Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 

tentang Perairan Indonesia. 

"Berdasarkan Pasal 46 UNCLOS I 982, negara kepulauan 

merupakan suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau 

lebih kepulauan clan dapat mcncakup pulau-pulau lain. Lebih 

lanjut dtsebutkan bahwa kepulauan merupakan suaru gugusan 

pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain 

wujud alarruah yang hubungannya satu sama lainnya demikian 

eratnya sehmgga pulau-pulau, perairan dan wujud alarniah lainnya 

iru merupakan suaru kesaruan geografi, ekonorni clan polink yang 

hakiki, acau yang secara historis Jianggap sebagai demikian. 

"Pasal 2, United Nation Ccnvenncn on the Law of the Sea l 982. 

"Pasal 33, United Nation Convention on the Law of the Sea 1982. 

"Pasal 55, United Nanon Convention on the Law of the Sea 1982. 

batas wilayah perairan suatu negara. Luas lautan 

teritorial setiap negara tidak melebihi 12 mil laut 

diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari 

garis dasar atau garis pantai (base line) kctika air 

surut, 

2) Zona tambahan" 

Zona tambahan tidak dapat melebihi 24 mil 

laut dari garis pangkal dari lebar laut teritorial 

diukur bcrdasarkan garis lurus yang ditarik dari 

garis dasar atau garis pantai kerika air surut. 

Dengan demiktan, zona tambahan terlerak di 

luar berbatasan dengan laut teritorial. Dalam 

daerah tersebut, negara pantai dapat mengambil 

tindakan bagi pihak asing yang melanggar 

ketentuan undang-undang, bea cukai, imigrasi, 

dan ketertiban negara yang bersangkutan. 

3) ZEE" 

Zona ekonomi eksklusif merupakan suatu 

daerah di luar dan berdampingan dengan laut 

teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus 

secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai 

kepentingannya asal saja kegiatan rerscbut tidak 

bertentangan dengan hukum intemasional. Negara 

sebagai subjek hukum intemasional adalah organisasi 

kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu, 

penduduk tertentu, dan kehidupan didasarkan pada 

sistem hukum tertentu." 

Dalam konsep hukum intemasional kedaulatan 

memiliki tiga aspek utama yaitu: 

1) aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi 

setiap negara untuk secara bebas menentukan 

hubungannya dengan berbagai negara atau 

kelompok-kelornpok lain tanpa tekanan atau 

pengawasan dari negara lain. 

2) aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang 

eksklusif suaru negara unruk menentukan 

bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lernbaga 

lembaganya tersebut dan hak untuk membuat 

undang-undang yang diinginkannya serta 

tindakan-tindakan untuk mematuhi. 

3) aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan 

penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas 

individu-individu dan benda-benda yang terdapat 

di wilayah tersebut.'? 

Salah satu dari aspek penting dalam kedaulatan 

negara adalah penguasaan suatu wilayah teritorial. 

T erhadap wilayah ini otoritas tertinggi berada pada 

negara terkait, karena itu munculah konsep "kedaulatan 

teritorial"." Kedaulatan teritorial merupakan 

kekuasaan penuh yang dirniliki oleh suatu negara 

dalam hal melaksanakan jurisdiksi (kewenangan) 

secara eksklusif di wilayah negaranya, yang mana di 

dalam wilayah tersebut negara memiliki kewenangan 

penuh untuk melaksanakan dan menegakkan hukum 

nasionalnya (exercise and enforce law). 12 

Kedaulatan negara sering dikaitkan dengan 

perrnasalahan sejauh mana negara tersebut memiliki 

kewenangan dalam menjalankan kebijakan atau 

kegiatan-kegiatan kenegaraannya. Setiap benda apapun 

bentuknya baik bergerak maupun tidak bergerak yang 

terdapat di dalam wilayah suatu negara harus tunduk 

pada kekuasaan hukum negara tersebut. Suatu negara 

9Sugeng lstanto, Hukum lntemasional, Yogyakarta: Universitas 

Atmajaya, 1994, ha!. 20-21. 

"Boer Mauna, Hukum lntema5ronal: Pengertian Peranan 

dan Fungx1 dalam Era Dinamika Globa� Edisi ke-Z, Bandung: PT. 

Alumni, 2005, hal. 24. 
11J.G.Starke, Pengantar Hukum Jntema.sional J, Edisi Ke-10, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 210. 

"Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum lntema.sional, 

Bandung: Keni Media, 2011, hal. 115. 
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yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982. Zona 
ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil 
laut dari garis pangkal dari lebar laut teritorial 
diukur. Di dalam ZEE, kebebasan pelayaran 
dan penerbangan internasional serra kebebasan 
pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan 
laut dijamin sesuai dengan hukum internasional. 
ZEE Indonesia dikukuhkan dengan Undang 
Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona 

Ekonomi Eksklusif Indonesia. 
4) Landas kontinen'? 

Landas kontinen merupakan daratan yang berada 
di bawah permukaan air, di luar lautan teritorial 
sedalam 200 meter atau lebih. Bagi negara pantai, 
landas kontinen dinyatakan sebagai bagian 

tidak terpisahkan dari wilayah daratan sehingga 
negara tersebut mempunyai hak untuk menggali 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

5) Perairan pedalaman" 

Perairan pedalaman merupakan perairan pada 
sisi darat garis pangkal laut teritorial. Dalam 
wilayah rersebur, negara yang bersangkutan dapat 

menentukan segala peraturan yang berlaku di 
wilayahnya, tanpa terikat hukum internasional. 

Laut pedalaman hanya dimiliki oleh negara 
kepulauan, seperti Indonesia. Dengan adanya 
ketentuan batas wilayah lautan berdasarkan 
Traktat Montego Bay (lamaika) 1982 iru, luas 
wilayah Indonesia yang sebelumnya kira-kira 

2.027.087 km' bertambah menjadi 5.193.252 
km 2. 

b. Konsep Penegakan Hukum 

Secara umum pengertian penegakan hukum 
menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu usaha untuk 
mewujudkan ide-lde menjadi kenvataan." Penegakan 
hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi 
kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan 
dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi 
kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi 
yang dapat diberlkan kepada pelaku kejahatan, berupa 

sarana pidana maupun nonhukum pidana, yang dapat 
diintegrasikan satu dengan yang lainnya. 22 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 

"Pasal 76, United Nation Conttention on tilt Law of the Sea 1982. 
20Pasal 8, United Nation Contlffltion on the Law oft� Sta 1982. 
21BPHN, l.aporan PemlitLlln trntang Pmtgalcan Hukum di 

Perairan lndonesw dan Zona Tambahan, Konsep BPHN Ke-2, 2006, 

hal. 12. 
22M. Ghufran, Pe:ngtlolaan Perilcanan Indonesia, Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2015, ha!. 23. 
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mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan 
kemanfaatan sosial menjadi kenvataan. Penegakan 
hukum merupakan usaha unruk mewujudkan lde-ide 
dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat 
menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum merupakan 
suatu proses yang melibarkan banyak hal." 

Penegakan hukum adalah penerapan ketentuan 
hukum secara konkret oleh aparat penegak hukum 
atau dengan kata lain, penegakan hukum merupakan 

pelaksana dari peraturan-peraturan, Dengan demikian, 
penegakan hukum merupakan suatu sistem yang 
menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah 
serta perilaku nyata manusia. 24 

Penegakan hukum di laut tidak dapat dilepaskan 

dari masalah penegakan kedaulatan di laut. Pengertian 

penegakan hukum di satu pihak dan penegakan 
kedaulatan di lain pihak dapat dibedakan namun 
keduanya tidak dapat dipisahkan karena penegakan 
kedaulatan di laut mencakup penegakan hukum 
di laut. Penegakan kedaulatan dapat dilaksanakan 
tidak hanya dalam lingkup negara, melainkan dapat 
juga menjaring keluar batas negara, sedangkan 
penegakan hukum di laut adalah suatu proses kegiatan 

penangkapan dan penvidikan suatu kasus yang 
timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran di laut 
atas ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan 
hukum internasional maupun nasional, sehingga 

dalam pelaksanaannya penegakan kedaulatan dan 
penegakan hukum di laut dilakukan serentak. Dengan 
demikian adanya perbedaan penegakan hukum dengan 
penegakan kedaulatan tergantung intensitas ancaman 
yang dihadapi. Sepanjang ancaman itu dianggap 
membahayakan eksistensi suatu negara maka tindakan 
yang dapat diambil menghadapi ancaman tersebut 
adalah berupa penegakan kedaulatan. 25 

Penegakan hukum di laut oleh negara melalui 
apararnva pada hakekatnya adalah terselenggaranya 

penegakan kedaulatan itu sendiri karena kewenangan 
dan kemampuan penyelenggaraan penegakan hukum 
pada dasarnya bersumber pada kedaulatan negara dan 
sekaligus merupakan pengejahwantahan kedaulatan.26 

"Dellvana Shanr, Kon.sep Penegalcan Hwkum, Yogyakarta: 

Liberty, 1988, hal. 32. 
24M. Faal, Ptn:,anngan Perkara Pidana Olth PoL.u (Deskres1 

Kepoluu,n), Jakarta, PT Pradnya Pararruta, 1991, hal. 42. 
"Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, Penegakan 

Kedaulatan clan Penegakan Hukum di Ruang Udara, [urnal 
Penelitian Hukum de jure, Vol. 01 No. 2, Februari 1998, 
hal. 50. 

"Ibid. 
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2. Definisi dan Kategori IUU Fishing 

IUU Fishing dapat dikategorikan dalam tiga 
kelompok:27 

a. illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan 
secara illegal di perairan wilayah arau zona 

ekonomi eksklusif (ZEE) suatu negara, atau tidak 

merniliki izin dari negara tersebut; 

b. unregulated fishing yairu kegiatan penangkapan di 
perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak 
mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; 
dan 

c. unreported fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan 
di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang 
tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun 

data kapal dan hasil tangkapannya. 
Istilah illegal fishing adalah istilah asing yang 

dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia 
yang kemudian menjadi istilah populer di media massa 
clan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik 
bagi para aktivis lingkungan hid up. Jika diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia maka kata illegal berarti 
pelanggaran, clan kata fishing yang berarti penangkapan 
ikan. Jadi dari sisi bahasa illegal fishing diartikan sebagai 
pelanggaran terhadap penangkapan ikan atau lebih 
popoler dengan pengertian penangkapan ikan secara 
ilegal. Jadi dari sisi bahasa illegal fishing diartikan sebagai 

pelanggaran terhadap penangkapan ikan atau lebih 
popoler dengan pengertian penangkapan ikan secara 
ilegal.18 

Selain itu, pengertian illegal fishing merujuk 
kepada pengertian yang dikeluarkan oleh International 
Plan of Action (IPOA) 2001 yang diprakarsai oleh 
Food Agriculture Organization (FAO) dalam konteks 
implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries 

(CCRF). Pengertian Illegal fishing dijelaskan sebagai 
berikur." 

a. Activities conducted lry national or foreign vessels in water 

under the jurisdiction of a state, without permission of 

"Rokhrntn Dahuri, Selamatkan Indonesia dari Illegal Fuh1ng, 

Majalah Samudera, Mei 2012 dalam Usmawadi Amir, Penegakan 

Hukum IUU Fishing menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga 

Case), ha!. 73. 
28Tridoyo Kusumastanto, Ocean Policy dalam Membangun 

Negeri Bahari di Era Otonomt Daerah, Jakarta: PT. Gramcdia Pustaka 

Utama, 2003, ha!. 6 dalam Abdul Kadir Jaelani & Udiyo Basuki, 

Illegal VnTeported and UnTegulated (IUU) FI.Shing: Upaya Mencegah 

dan Memberenrcs Illegal Fishing dalam Membangun Poros Mennm 

Indonesta,Jurnal Suprema.si Hukum Vol.3, No. I ,  Juni 2014, hal. 185. 
29 Food Agriculture Organization of 'Ihe United Nations, 

International Plan of Action to Preeenr, Deter and Eliminate lUega� 

Unreported, and Unregulated Fishing, Food and Agricuhure Organization 

of The United Nations, Rome: FAO Fiat Panis, 200 l, hal. 2. 

that state, or in contravention of its laws and regulation; 

(Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh 
suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan 

yang bukan merupakan yurisdiksinya ranpa izin 
dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan 
penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan 
hukum clan peraturan negara itu). 

b. Activities conducted by vessels flying the flag of states that 

are parties to a relet1ant Regi.onal Fisherie.s Management 

Organization (RFMO) but operate in contravention of 
the conservation and management measures adopted 

by the organization and by which states are bound, or 

relevant provisions of the applicable International Law; 

(Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh 

kapal perikanan berbendera salah satu negara yang 

tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan 
perikanan regional, RFMO tetapi pengoperasian 
kapal-kapalnva bertentangan dengan tindakan 

tindakan konservasi clan pengelolaan perikanan 
yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO 

wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu 

atau aturan lain yang berkaitan dengan Hukum 
lnternasional). 

c. Activities in violation of national laws or international 

obligations, including those undertaken by cooperating 

stares to a rele.iant RFMO; (Kegiatan penangkapan 
ikan yang bertentangan dengan perundang 

undangan suatu negara atau ketentuan 
internasional, termasuk aruran-aruran yang 

ditetapkan negara anggota RFMO). 

Menurut Ahmad Solihin dalam tesisnya 
yang berjudul "Pemberantasan Illegal, Unreported 

and Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum 
Internasional clan Implementasinya Dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Nasional", adapun benruk 

bentuk kegiatan illegal fishing yang umumnya terjadi di 
wilayah perairan Indonesia diantaranya vatru." 

a. penangkapan ikan tanpa izin. 
b. penangkapan ikan dengan menggunakan izin 

palsu. 

c. penangkapan ikan dengan menggunakan alat 
tangkap terlarang. 

d. penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan 

daerah tangkapan yang tercantum dalam 
surat izin penangkapan ikan. 

Menurut International Plan of Action (IPOA) yang 

:ioAkhmad Solihin, Pemberantasan fllega� UnTeported and 

Unregulated (IUU) Fishing Menu-nit Hukum Interna.nonal dan 

lmplementasin'.'la dalam Peratu.Tan Pernndang-Undangan Nasiona4 

Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008, hal. 163. 
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diprakarsai oleh Food Agriculture Organization (FAO), 

unreported fishing merupakan aktvitas." 

'which have not been reported, or have been misreported, 

to the relevant national authority, in contrsvennon of 

national laws and regulations; or undertaken in the 

area of competence of a relevant regional fisheries 

management organisatton and hcve not been reported, 

or have been misreported, in contravention of the 

reporting procedures of that organisation'. 

Unreported fishing merupakan kegiatan 

penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau 

dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang 

berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang 

undangan nasional. Selain itu, unreported fishing 

dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi 

pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah 

dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak 

sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi 

tersebut. 

Adapun unregulated fishing merupakan aktivitas." 
conducted in the area of application of a relewnt 
regional fisheries management organi.sation &, fishing 
vessels without nationality, fry fishing vessels fl,ing the 

flag of a State not party to that organisation or fry an, 
other fishing en.tit,, in a manner that is not consistent 
with or contravenes the conservation and management 
measure of that organisation; or 
conducted in areas or fur fish stocks in relation to which 
there are no applicable conservation and management 
measures lry /ilhing vessels in a manneT that is not 
consistent with State responsibilities for the conservation 

of living marine resources undeT international law. 

Unregulated fishing merupakan kegiatan 

penangkapan ikan yang dilakukan pada suatu area 

atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan 

pelestarian clan pengelolaan clan kegiatan 

penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang 

tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk 

pelestarian clan pengelolaan sumber daya ikan sesuai 

hukum internasional. Selain itu, unregulated fishing 

juga dilakukan pada area yang menjadi kewenangan 

organisasi pengelolaan perikanan regional, yang 

dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau 

yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak 

menjadi anggota organisasi tersebur, dengan cara 

yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketenruan 

pelestarian clan pengelolaan dari organisasi tersebut. 

11Food Agriculture Organi:tat1on of 1nt United Nations, 

International Plan of Action to Prftlfflt, Derer and Eliminate liltga� 
Unreported, and Unregulated Filhing, ha\. 2. 

"Ibid,. hal. 2-3. 
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B. Analisis 

1. Tinjauan Hukum Laut lnternasional Terkait 

Tindakan Pembakaran dan Penenggelaman 

Kapa! Asing yang Melakukan /UU Fishing di 

Wilayah Perairan Indonesia 

Hukum laut internasional merupakan suaru 

kaidah hukum yang mengarur hak clan kewenangan 

suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah 

vurlsdlksi nasionalnya (national jurisdiction). Lahimya 

konsepsi hukum laut internasional tidak dapat 

dilepaskan dari sejarah perrumbuhan hukum laut 

internasional yang mengenal pertarungan antara dua 

konsepsi, yaitu res communis clan res nulius. Pertumbuhan 

clan perkembangan kedua dokrrin tersebut diawali 

dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut 

oleh imperium Roma." 
Masyarakat internasional menyadari bahwa untuk 

mengantisipasi berbagai masalah yang berkenaan 

dengan laut, tidaklah cukup diatur dengan konsepsi 

konferensi Den Haag 1930 yang diprakarsasi oleh Liga 

Bangsa-Bangsa (LBB) saja. Oleh karena itu diadakan 

konferensi yang melengkapi konferensi Den Haag 

1930, yaitu Konferensi Jenewa 1958 yang diadakan 

pada tanggal 24 Februari sampai tanggal 27 April 1988 

clan dihadiri oleh 86 negara. Dalam Konferensi ini 

menghasilkan empat konvensi, yairu." 

a. Konvensi I tentang Laut T eritorial clan Zona 

Tambahan (Convention on the Territorial Sea and 
Contiguous Zone); 

b. Konvensi 11 tentang Laut bebas (Convention on the 

High Seas); 

c. Konvensi Ill tentang Perikanan clan Perlindungan 

Hayati Laut bebas (Convention on Fishing and 
Conservation Resources of the High Seas); 

d. Konvensi IV rentang Landas Kontinen (Convention 

on the Continental Shelf). 

Dalam konferensi ini berhasil merumuskan empat 

konvensi tersebut, tetapi tidak menenrukan bagaimana 

penetapan lebar wilayah laut teritorialnya sehingga 

rnasing-masing negara menetapkan lebar laur rerirorial 

dengan caranya masing-masing. Unruk melengkapi 

pengaturan Konvensi Jenewa 1958, PBB kembali 

menyelenggarakan konferensi intemasional mengenai 

hukum laut pada rahun 1982. Konferensi Hukum Laut 

1982 melengkapi pengaturan terhadap penentuan 

"Mochrar Kusumaatmadja, Hu.kum Laut Inrerncnoncl, 

Bandung: Binacipta, 1983, hal. 2-3. 

"Hervandi, Hu.ku.m Laut lntt'TT145ional, Fakuiras Hukum: 

Universitas Lampung, 2013, hal. 10-11.  
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batas-batas atau lebar wilayah laut teritorial rnasing 

masing. Konferensi Hokum Laut 1982 diadakan di c. 

Chili pada tahun 1973 tetapi baru terlaksana tahun 

1972 di ibu kota Venezuela, Caracas." Konferensi d. 

eksplorasi clan eksploitasl sumber daya kelautan, 

pembangunan pulau buatan clan instalasi 

pcrmanen lainnya, 

mengadakan penelitian ilmiah kelautan, clan 

a. Penegakan Hukum di Laut yang Tunduk di 

Bawah Kedaulatan 

lauc reritorial, perairan pedalaman, atau perairan 

kepulauan suatu negara maka sesuai dengan 

kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 

1982, yang menyatakan bahwa Indonesia berwenang 

menetapkan hukum nasionalnya di wilayah laut 

ceritorial, perairan pedalaman, clan perairan 

kepulauan atau perairan Indonesia demi menjaga 

kedaulatannya. Dengan demikian negara pantai dapat 

memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan 

hukum pidananya terhadap kapal tersebut. Namun 

"Rokhmin Dahuri, Selamatkan Indonesia dari Illegal F1Sh1ng, 

dirnuat dalam http//rokhmindahuri.info/2012/10/04/ 

sclamatkan-indonesia-dari-iuu-fishing/ dlakses tanggal 17 

Oktober 2012 dalam The Convention on the Conservation of 

Antartic Marine Living Resources, juga The Commission for the 

Conservation of Antartic Marine Living Resources (CCAMLR) 

merupakan bagian dari Srstem Trakcat Ancartika (Antartic Treacy 

System). Konvensi tcrbuka untuk dltandatangaru 1 Agusrus 1980 

dnn mulai berlaku tanggal 7 April 1982. 
"Usmawadt Amir, Penegakan Hukum IUU Fishing Menurur 

UNCLOS 1982 (Studi Kasus, Volga Ca.s,), Jumal Opinio Juris Vol.I 2, 

Januari - April 2013, hal. 73. 

"Kepurusan Menteri Kclautan dan Perlkanan Nomor 

Kcp.50/Mcn/2012 renrang Rencana Aksi Nasional Pencegahan 

dan Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU 

fohing)Tahun 2012-2016. 

e. pcrlindungan lingkungan laut. 

UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang IUU 

Fishing. Wacana tentang illegal fishing muncul bcrsama 

sama dalam kerangka IUU Fishing Practices pada saat 

diselenggarakannya forum Commision fm Conservation 

of Atlantic Marine Living Resources (CCAMLR) pada 

27 Oktober -7 November 1997.40 Walaupun 

tidak mengatuc IUU Fishing, tapi berkaitan dengan 

penegakan hukum di laut, UNCLOS 1982 mengarur 

secara umum, balk di kawasan laut yang tunduk di 

bawah kedaulatan clan ZEE suatu negara.41 

Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar 

hukum yang paling umum terjadi di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan RI (WPPRI) adalah pencurian 

ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, 

khususnya dari beberapa negara tetangga, dengan 

wilayah opcrasi bukan hanya perairan ZEE Indonesia, 

melainkan masuk sampai ke Perairan Indonesia. 41 

terhadap peraturan 

pantai yang terjadi di 

Apabila pelanggaran 

perundang-undangan negara 

Hokum Laut merupakan konfercnsi tcrbesar selama 

abad XX karena dihadiri oleh 160 negara peserta clan 

sekitar 5000 delegasi yang berlatar belakang disiplin 

ilmu, serta memakan waktu terlama yaitu selarna 9 

tahun (dari tahun 1973 hingga tahun 1982). Konferensi 

Hokum Laut 1982 menghasilkan UNCLOS 1982 

yang dikenal dengan Konvensi Hokum Laut 1982 

(KHL 1982). Konvensi tersebut merupakan konvensi 

dengan pengaturan yang paling lengkap clan telah 

berhasil disepakati oleh negara-negara. Hal ini terbukti 

sejak tahun 1994 berlakunya konvensi, pada tahun 

1999 telah diratifikasi oleh 130 negara yang kcmudian 

dijadikan sumber hukum laut internasional." 

UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan 

wilayah laut menjadi dua kategori wilayah laut di mana 

negara dapar menegakan hukumnya terhadap I UU 

Fishing, yaitu wilayah laut yang berada di bawah 

kedaulatan clan wilayah laut di mana suaru negara 

memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk di 

bawah kedaulatan suatu negara pantai/kcpulauan 

adalah perairan pedalaman clan laut teritorial atau 

perairan kepulauan clan laut reritorial." Adapun 

kawasan laut di mana suaru negara pantai/kepulauan 

merniliki hak berdaulat clan yurisdiksi adalah ZEE clan 

landas kontinen." 

Wilayah ZEE mempunyai status hukum yang sui 

generis (unik/berbeda). Keunikan tersebut cerletak 

pada eksistensi hak clan kewajiban negara pantai clan 

negara lain atas ZEE. Berbeda dengan di laut teritorial, 

di mana negara pantai mempunyai kedaulatan, di 

ZEE negara pantai hanya mempunyai hak berdaulac. 

Hak berdaulat tersebuc terbatas pada eksplorasi clan 

eksploitasi sumber daya kelautan baik sumber daya 

hayati maupun nonhayati. Di dalam UNCLOS 1982 

disebutkan hak clan yurisdiksi negara pantai di ZEE 

meliputi:39 

a. eksplorasi clan eksploitasi sumber daya kelautan 

(hayati clan nonhayati); 

b. membuat clan memberlakukan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan 

15M. Dimyati Hartono, Hukum Laut lntemasiona� Jakarta: 
Bhratara Karya Aksara, 1977, hal. 53. 

"Hervandi, Hu.kum Laut lntema..swnal, ha!. 12. 

"Pasal 2 jo. Pasal 49, United Nation Coneenncn on the Law of 

the Sea 1982. 

"Pasal 77, Untted Nation Corwenncn on the Law of the Sea 1982. 

"Ibid. 
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disyaratkan bahwa pelanggaran tersebut membawa 
dampak bagi negara pantai atau menganggu keamanan 

negara pantai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 

ayat (1) UNCLOS 1982. Akan tetapi jika unsur-unsur 

yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (I) UNCLOS 

1982 tidak terpenuhi maka negara pantai tidak dapat 

menerapkan vurisdiksi pidananya terhadap kapal 

tersebut. 
Kewenangan yang besar bagi negara pantai 

untuk menegakkan hukumnya bagi kapal asing 

yang melakukan pelanggaran hukum di laur 

teritorial, perairan pedalaman, atau perairan 

kepulauan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (I) 

adalah perwujudan dari yurisdiksi teritorialiras." 

Tindakan penegakan hukum terhadap pembakaran 
dan penenggelaman kapal asing yang melakukan 

/UU fishing di wilayah perairan Indonesia menjadi 

kewenangan yang Indonesia sebagai negara pantai yang 

berdaulat dengan memperhatikan ketenruan Pasal 27, 

dan semua kapal asing dalam kegiatan perikanan harus 

mematuhi ketentuan tersebut. 

b, Penegakan Hukum di ZEE 

Pasal 2 7 ayat (5) UN CLOS 1982 selanjutnya 

merujuk kepada Bab V tentang ZEE dalam ha! 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 

negara pantai yang berkairan dengan eksplorasi dan 

eksploitasi sumber daya perikanan. Berbeda jika 

pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran 

terhadap kegiatan eksplorasi, eksploirasi, konsevasi, 

dan pengelolaan sumber daya perikanan. 

Berkaitan dengan penegakan hukum negara 

pantai di ZEE, Pasal 73 UNCLOS 1982 mengatur: 

1) negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak 
berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, 

eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber 

daya hayati di zona ekonomi eksklusif mengarnbil 

tindakan sedemikian, tennasuk menaiki kapal, 
memeriksa, menangkap clan melakukan proses 

pengadilan, sebagaimana diperlukan unruk 

menjamin ditaatinya peraturan perundang 

undangan yang ditetapkannya sesuai dengan 

ketenruan Konvensi ini. 

2) kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus 

�1Menurur yurisdiksi ceritorial seciap negara memililc.i 

kewenangan hukum eksklusif dalam batas wilaya.hnya. terhadap 

orang, benda, sesuaru, dan peristiwa hukum yang terjadi di sana, 

termasuk "aktit11tas ekstrateritorial" dari orang-orang tersebut. Lebih 

lanjut lihat lmre Anthony Csabafi, The Concept of State Jurudiction 

in International Space Law, Martinus Nijhoff, Tu Hagiu, 1971, ha!. 

51 dalam Usmawadi Amir, Penegakan Hukum IUU Filhing Mmunit 

UNCLOS 1982 (Studt Ka.su.s: Volga Case), hal. 75. 
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segera dibebaskan serelah diberikan suatu uang 

jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. 

3) hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap 

pelanggaran peraturan perundang-undangan 

perikanan di ZEE tidak boleh mencakup 

pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya 

antara negara-negara yang bersangkuran, atau 

setiap bentuk hukuman badan lainnya. 

4) dalam hal penangkapan arau penahanan kapal 

asing negara pantai harus segera memberitahu 

kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, 

mengenai tindakan yang diambil dan mengenai 

setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan. 

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 73 UNCLOS 
1982, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan 
perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, 

negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap, 

dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut 

dan memberitahu negara bendera kapal. Akan tetapi 

kapal dan awak kapal yang dirangkap tersebut harus 
segera dilepaskan dengan reasoMble bond (uang 

jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara 

pantai. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga 

tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu 

penjara. Artinya subjek yang dilindungi konvensi 
dalam hal ini adalah manusia dan bukan kapalnya. 

Dengan demikian benruk hukuman bagi kapal dan 

awaknya berbeda jika terjadi di kawasan laut yang 

tunduk di bawah kedaulatan dengan di ZEE. Selain 

itu, Pasal 21 ayat (I) UNCLOS 1982, secara tegas 

mengatur bahwa negara pantai bisa menetapkan 

hukum dan peraturan kegiatan lintas damai yang 

berkenaan dengan pencegahan pelanggaran hukum 

dan peraturan penangkapan ikan negara pantai. 
Kewenangan negara pantai terhadap pelanggaran 

di ZEE terbatas hanya untuk menegakkan hukum 

yang bertalian dengan perikanan. Perbedaan ini 

dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai 
hak berdaulat (sooereign rights), bukan kedaularan 
sehingga terbatas pada hal-hal yang terkait dengan hak 

berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai atau negara 

kepulauan." 

Dalam hukum laut intemasional, pada dasarnya 

tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing 

yang melanggar peraruran yang berlaku oleh negara 

"[Ianjun GAO, Reasonableness of the Bond under Article 

292 of the LOS Convention: Practice of the ITLOS, drmuar 

dalam http://chinesejil.oxfordjournals.org/content/7 /1/115. 

full.pdf+hrml diakses tanggal 28 Oktober 2012, dalam Usmawadi 

Amir, Penegakan Hukum IUU fohing Menurur UNCLOS 1982 

(Studi Kasus. Volga Case), hal. 77. 
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lintasannya salah satunya di Indonesia sangat terbuka 
untuk dilakukan. Karena, melintasi teritori Indonesia 
tanpa izin dan rnclakukan tindak pidana di wilayah 
Indonesia dapat mengancam kedaulatan negara dan 
wilayah. 

Penegakan hukum intemasional prinsip dasamya 
mendahulukan yurisdiksi nasional. Hal ini bisa 
dilakukan oleh negara Indonesia, karena Indonesia 
memiliki willingness unruk menegakkan hukum pada 
kasus tersebut. Karena pada dasamya, ketika hukum 
intemasional telah dilanggar pada kasus pidana, 
maka negara berhak mengajukan persidangan pada 
Mahkamah Pidana lntemasional dengan catatan 
negara tersebut unable dan unwilling." 

Pada prinsipnya, hukum yang berlaku di suatu 
negara harus ditaati semua pihak ketika berada 
di wilayah negara tersebut. Hukum merupakan 
pengaturan tentang perilaku, perbuatan mana yang 

boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak 
boleh dilakukan. Kapa! asing yang melakukan IUU 

Fishing di wilayah perairan Indonesia telah melakukan 
pelanggaran, sehingga penerapan hukuman 
penenggelaman dan pembakaran kapal asing 
merupakan cara yang dilakukan pemerintah Indonesia 

untuk mengatasi permasalahan di bidang perikanan 
dan merugikan negara Indonesia. 

2. Pengaturan Sanksi terhadap IUU Fishing dalam 
Hukum Nasional Indonesia 

Dalam hukum nasional Indonesia, bidang 
perikanan telah mempunyai payung hukum, yaitu 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan. 

Dalam Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2004, 
wilayah Pengelolaan Perikanan Republtk Indonesia 
untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan 
ikan meliputi." 
a. perairan Indonesia, 

b. ZEE Indonesia; dan 

c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan 

air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan 

pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah 
Republik Indonesia. 

"Yordan Gunawan, Penegakan Hukum terluulap Pembajakan di 

Laut Melalui Yurisd1ks1 Mahkamah Pidana lnternas1onal, [urnal Media 

Hukum, Vol. 19, No.l, 2012, hal. 84. 

"Pasal 5, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan. 

Pemberian sanksi terhadap kapal asing yang 
melakukan kegiatan /UU Fishing merujuk kepada Pasal 
69 UU Nomor 45 Tahun 2009," 

I) Kapal pengawas perikanan berfungsi 

melaksanakan pengawasan dan penegakan 
hukum di bidang perikanan dalam wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia. 

2) Kapa! pengawas perikanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (]), dapat dilengkapi 
dengan senjata api. 

3) Kapa[ pengawas perikanan dapat 

menghenrikan, memeriksa, mernbawa, 
dan menahan kapal yang diduga atau patut 
diduga melakukan pelanggaran di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia ke pelabuhan terdekat unruk 
pemrosesan lebih lanjut. 

4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) penyidik dan/ 
atau pengawas perikanan dapat melakukan 
tindakann khusus berupa pembakaran 
dan/atau penenggelaman kapal perikanan 
yang berbendera asing berdasarkan bukti 

permulaan yang cukup. 
Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (4) UU Nomor 45 

Tahun 2009 yang dimaksud dengan "bukti permulaan 
yang cukup" adalah bukti permulaan untuk menduga 
adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh 
kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal 
perikanan berbendera asing ridak memiliki Surat 
lzin Penangkapan Ikan (SIP!) clan Surat lzin Kapa! 
Pengangkut lkan (SIKPI), serta nyata-nvara menangkap 
dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. 
Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus 
tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang 
wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik clan/ 
atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan 
berbendera asing tersebut betul-beru] melakukan 
tindak pidana di bidang perikanan. 

Berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 
2009 tersebut proses penenggelaman kapal asing yang 

melakukan /UU Fishing tidak langsung dibakar clan 
diledakkan, akan tetapi ada prosedur-prosedur yang 
dilalui. Proses dilakukan dengan pengecekan surat 

surat kapal clan pembuktian lainnya seperti yang telah 
disebutkan di pasal tersebut yaitu memburuhkan bukti 

"Pasal 69, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tcntang 

Pcrubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan. 
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permulaan yang cukup. 

Dalarn hukum pidana ada 2 (dua) asas yang 

berlaku, yaitu perundang-undangan hukum pidana 

berlaku bagi sernua perbuatan pidana yang terjadi di 
wilayah negara, batk dilakukan oleh warganya sendiri 

atau warga negara asing (asas teritorial), clan asas 

hukum pidana yang berlaku bagi perbuatan pidana 

yang dilakukan oleh warga negara, dimana saja, juga 

di luar wilayah negara (asas personal) yang dinamakan 

prinsip nasional yang aktif." 
Pemberlakuan sanksi pembakaran clan 

penenggelaman kapal asing yang melakukan /UU 

Fishing di wilayah kedaulatan Indonesia dapatdilakukan 

dalam penerapannya clan hal tersebut merupakan 

konstitusional. Pemberlakuan sanksi tersebut 

ditujukan agar terjaminnya kedaulatan, keamanan, 
kehormatan, clan perlindungan perekonomian negara 

Indonesia dibidang kelautan. 

Lebih lanjut, jika merujuk kepada Pasal 2 clan Pasal 

73 UNCLOS 1982, pencantuman sanksi pembakaran 

clan penenggelaman kapal asing yang melakukan IUU 

Fishing di wilayah kedaulatan Indonesia dalam Pasal 
69 UU Nomor 45 Tahun 2009 tidaklah bertentangan 

dengan hukum laur internasional. Penentuan sanksi 
diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan negara 

Indonesia sebagai negara pantai yang berdaulat. 

III. Penutup 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pengaturan hukum laut internasional mengacu 
kepada UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 

tidak mengatur tentang sanksi membakar 
clan menenggelamkan setiap kapal asing yang 

melakukan /UU Fishing. Walaupun tidak 
mengatur sanksi tersebut, tapi berkaitan dengan 

penegakan hukum di laut, UNCLOS 1982 

mengatur secara umum, baik di kawasan laut 

yang tunduk di bawah kedaulatan clan ZEE suatu 

negara. Namun dernikian, Pasal 2 UNCLOS 

1982 menyatakan bahwa laut teritorial, perairan 

pedalaman, clan perairan kepulauan merupakan 

wilayah kedaulatan negara pantai maka negara 

pantai tersebut berwenang menetapkan hukum 
nasionalnya demi menjaga kedaulatannya. 
Sedangkan di ZEE Indonesia, negara hanya 

memberikan sanksi berupa denda administrasi 

clan meminta reasonable bond (uang jaminan yang 

layak) kepada kapal asing untuk kernudian kapal 

clan awak kapalnya harus segera dilepaskan sesuai 
dengan ketenruan Pasal 73 UNCLOS 1982. 

Oleh karena itu, terhadap sanksi IUU Fishing 

diberikan wewenang kepada negara tersebut yang 

menentukan sanksinya. 

2. Kebijakan Indonesia memberikan sanksi 
tegas dalam penegakan hukum di wilayah 

perairan Indonesia dengan membakar clan 

menenggelamkan setiap kapal asing yang 
melakukan IUU Fishing clan awak kapalnya dapat 

ditahan serta dikenakan sanksi pidana telah sesuai 

dengan hukum nasional Indonesia, dimana hal 

ini berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 
2009. Selain itu, sanksi berupa pembakaran clan 

penenggelaman kapal asing yang melakuan IUU 

Fishing dalam Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 

2009, tidak bertentangan dengan hukum laut 

internasional. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mencegah IUU Fishing pemerintah 

Indonesia harus melakukan pencegahan yaitu 
dengan pengawasan yang lebih ketat karena 

tindakan tegas yang dilakukan Indonesia dengan 

membakar clan menenggelamkan kapal asing yang 

melakukan IUU Fishing merupakan rindakan 

represif 
2. Sebaiknya tindakan penegakan hukum terhadap 

kapal asing yang melakukan /UU Fishing di wilayah 

perairan Indonesia dilakukan setelah melalui 

mekanisme peradilan terlebih dahulu, agar tetap 

terjaga hubungan baik dengan negara lain. 

DAFfAR PUSTAKA 

Buku 

Adolf, Huala. Aspek-Aspek Negara dalam Hukum 

lntemasional. Bandung: Keni Media , 2011.  

Craig, Edward (Ed.) Concise Routledge ETlC)clopedia of 

Philosophy. New York: Roudledge, 2003. 

Faal, M. Penyaringan Perkara Pidana oleh Palisi (Deskresi 

Kepolisian). Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991. 

"Mccljecno, Asas-a.sas Hukum Pidana (&lisi Revis1), Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008, hal. 42. 

26 

Ghufran, M. Pengelolaan Perikanan lnclonesia. 



Tin<lakan Pembakaran Jan Penenggelaman Kapa! Asing ... (Sutriyanti) 

Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015. 

Hartono, M. Oimyati. Hukum Laut lntemasional. 

Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977. 

Heryandi. Hukum Laut lntemasiona!. Fakultas Hukum: 

Universitas Lampung, 2013. 

Kusumaatrnadja, Mochtar. Hukum Laut lntemasional. 

Bandung: Binacipta, 1983. 

lstanto, Sugeng. Hukum lntemasional. Yogyakarta: 

Universitas Atrnajaya, 1994. 

Kusumastanto, T ridoyo. Ocean Policy dalam Membangun 

Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah. Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Urarna, 2003. 

Mauna, Boer. Hukum lnternasional: Pengertian Peranan 

dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Edisi ke-Z, 

Bandung: PT. Alumni, 2005. 

Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana (edisi revisi). Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008. 

Shant, Dellyana. Konsep Penegakan Hukum. Y ogyakarta: 

Liberty, 1988. 

Solihln, Akhmad. Pemberantasan Illegal, Unreporu,d 

and Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum 

lntemasional dan lmplementasinya dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Nasional. Bandung: 

Universitas Padjadjaran, 2008. 

Starke, J.G. Pengantar Hukum lntemasional l. Edisi Ke- 

10. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 

Terjernahan 

[ecques, Jean. Perihal Kontrak Sosial arau Prinsip-Prinsip 

Hukum Politik, diterjemahkan oleh Ida Sundari 

Husen clan Rahayu Hidavae. Jakarta: Dian Rakyat, 

2008. 

Jurnal 

Amir, Usmawadi. Penegakan Hukum IUU 

Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga 

Case). Jurnal Opino Juris, Vol. 12 [anuari-Aprll 

2013. 

BPHN. L.aporan Penelitian Tentang Penegakan Hukum Di 

Perairan Indonesia Dan Zona Tambahan. Konsep 

BPHN Ke-2 Tahun 2006. 

Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated 

Fishing, Food and Agriculture Organization of The 

Unired Nations. Rome: FAO Fiat Panis, 2001. 

Gunawan, Y ordan. Penegakan Hukum t£rhadap 

Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah 

Pidana lntemasional. Jurnal Media Hukum, Vol 19 

No.I Tahun 2012. 

Jaelani, Abdul Kadir & Udiyo Basuki. Illegal Unreporu,d 

and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan 

Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros 

Maritim Indonesia. Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3 

No.I TahunJuni 2014. 

Pera tu ran Perundang-U ndangan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang 

Perairan Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan. 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan. 

United Nations Convention on the Law of the Sea I 982. 

Kepurusan Menteri Kelautan clan Perikanan Nomor 

Kep.SO/Men/2012 ten tang Rencana Aksi 

Nasional Pencegahan clan Penanggulangan Illegal, 

Unreporte and Unregulau,d Fishing (IUU Fishing) 

Tahun 2012-2016. 

Websiu, 

Damanik, M. Riza. Penenggelaman Kapal Asing. 

Dimuat dalam http://knti.or.id/penenggelaman· 

kapal-asing/, diakses tanggal 15 Agustus 2016. 

Hasjimzurn, Yusnani. Perlindungan Hukum 

Negara Terhadap Kedaulatan Wilayah Laut. 

Dimuar dalam jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ 

monograf/ article/ download/ 636/568, diakses 

tanggal 3 Juli 20 I 7. 

Kuwada, Fabian Januarius. l.agi 81 Kapal Pencuri 

lkan Oitenggelamkan di Penjuru Indonesia. 

Dimuat dalam http://nasional.kompas.com/ 

read/2017 /04/01/12003881/lagi.81.kapal. 

pen cu ri. ika n.d i tenggelamkan.d i .  penj u ru. 

indonesia, diakses tanggal 13 Juni 2017. 

Food Agriculture Organization of The Umted Nations. 

International Plan of Action to Prevent, Deter and 
Maulana, Viktor. 

Penenggelaman 

Media Thailand Prates 

Kapal, lni Reaksi RI. Oimuat 

27 



ProdiaY Vol 5 No. l, Jd 2017 : 16 • 28 

dalam https://intemational.aindo-.a,m/ 
read/94 7 3 7 5/ 40/media·thailand·protes· 
penenggelaman-kapal-inl-reaksi-ri- 14 20625646, 
diakses tangga} 13 Juni 2017. 

Nugroho, Wahyu. Tmdakan PenenacJaman Kapal 

Perikanan berbendera Asing yang Melakubn 
Illegal Fishing di WPPRI. Dimuat dalam 

portalgaruda.org, diakses tanggal 8 Agustua 2016. 

28 

Philpott, DmieL Savaeipty. Dimuat dalam hap:// 

plam.stanford.edu/ enaies/sovereignty/, diakses 
tangpl 21 Septanber 2016. 

VoA Indonesia. Soal Kapal Asing, Vletruun Minta 
RI Patuhi Hukum lntemasional Dimuat dalam 

https://www.voaindonesia.com/a/vietnam 
mlnta-ri-patubi-hulrum-intemasional-/2555495. 
html, diabes tanggal 13 Juni 2017. 



TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG KERTAS DAIAM 

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA 

(THE CRIME OF COUNTERFEITING OF BANKNOTES IN 

THE INDONESIAN CRIMINAL LAW PERSPECTIVE) 

Oksidelfa Yanto 

Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum Univcrsitas Pamulang 

"Korespondcnsb oksidelfay@gmail.com 

Abstrak 
Beberapa waktu belakangan ini tindak pidana pemalsuan uang terjadi di beberapa daerah. Pelakunya tidak hanya satu 
orang, melainkan bisa lebih dari satu orang. Kejahatan pemalsuan uang ini sudah membahayakan kehidupan masyarakat, 
karena beredarnya uang palsu sebagai a lat rukar yang sah. Dalam perspektif kajian hukum pidana tindak pidana pemalsuan 
uang kertas merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun atau 
seumur hidup karena pelaku dengan sengaja rneniru atau memalsukan uang dengan maksud untuk diedarkan sebagai 
uang asli. Dari berbagai kasus kejahatan pemalsuan mata uang rupiah, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para 
pelaku masih relatif rendah, padahal kejahatan ini dapat mengancam kedaulatan bangsa. Sudah seharusnya tindak pidana 
pemalsuan uang dimasukkan kedalam kejahatan khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Sudah saamya 
negara memberikan perhatian serius dengan membentuk KUHP Nasional dengan pasal-pasal yang konstruktif dan mampu 

memutus mata rantai para sindikat pemalsu uang. Hal ini menjadi selaras Jengan rencana pembentukan KUHP nasional 

yang baru. 

Kata kunci: tindak pidana, pemalsuan uang kertas, hukum pidana 

Abmact 

In recent times the crime of counterfeiting of money occurred in some regions. The perpetrators are not jwt one person, but can be more 

than one person. This money counterfeiting crime has already been endangering people's lives, because the circulation of counterfeit 

money as a legitimate CUTTen(1 exchange. In the perspecti1.1e of criminal law, the crime of counterfeiting of banknotes corutitutes a crime 

that prohibited fry the Criminal Code and the Act Number 7 Year 2011 about Currency. The perpetrators ma, be punished with a 

maximum imprisonment of fifteen years OT a lifetime because the perpetrators intentionall1 imitate OT falsify the money with an intention 

to be circulated as authentic money. From 1.1arious cases of counterfeiting of rupiah ccrrency, the criminal punishment sentenced co the 

perpetrat01s is still relatively low, whereas this crime can threaten the sooereignt)' of the nation. The criminal act of counterfeiting money 

should be entered into a special crime regulated in a separate law. It i5 time f01 the state to pa, serious attention lry forming the National 

Criminal Code with consrructi1.1e articles and able to break the chain of money counterfeiting syndicates. This is in line with the plan to 

make a new national Criminal C.Ode Law. 

KeywOTds: crime, banknotes counterfeiting, criminal law 
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I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 

Tahun 1945) dengan tegas menyebutkan Indonesia 

sebagai negara hukum dan bukan negara berdasarkan 
atas kekuasaan. Sebagai negara hukum, tentu saja 

hukum harus ditegakkan dan dijadikan panglima agar 

mayarakat dapat hidup tenterarn, aman dan jauh dari 

segala macam kekacauan, intimidasi serta kesewenang 

wenangan. 

Konsep kedaulatan hukum yang pada prinsipnya 

menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu 

negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat 

perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga 
negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung 

tinggi hukum tanpa kecuali. 1 

[ika dilihar beberapa waktu belakangan ini, 

kehidupan sosial masyarakat dihadapkan kepada 

berbagai macam persoalan. Hukum yang dijadikan 
panglima seakan begitu mudah dilanggar. Beberapa 

orang dengan begitu mudah melakukan perbuatan 
yang dilarang oleh hukum. Berbagai macam persoalan 

pelanggaran hukum tersebut telah mengusik tatanan 

kehidupan masyarakat, baik di desa maupun di kota. 

Di antara berbagai macam persoalan tersebut misalnya 

masalah terorisme, fitnah, perkelahian antarkelompok, 
perampokan disertai pernbunuhan, ancaman berupa 

kekerasan fisik, isu sara, korupsi, pemalsuan uang, clan 

berbagai macam persoalan lainnya, seperti persoalan 

kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Khusus 

dalam ha! terjadinya tindak pidana, telah menjadikan 

hukum di Indonesia sedang diuji keberadaannya 

untuk melindungi kepentingan masyarakat. Salah satu 
kepentingan masyarakat yang harus dilindungi oleh 

hukum tersebut adalah terhindarnya masyarakat dari 
peredaran uang palsu, khususnya uang kertas. 2 

Di Indonesia, dalam banyak kasus pemalsuan 

uang tidak saja terjadi di wilayah Jakarta. Namun 

1B. Hestu Cipro Handoyo, Hukum Tata Negara, 

Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Mrnuihtlmi PTmes 

Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia), Yogyakarta: Universitas 

Atma Jaya, 2003, hal. 12. 
2Meskipun terdapat jenis uang logam selain uang kerras. 

namun dalam pembahasan artikel ini hanya akan disinggung 

tindak pidana pemalsuan uang kertas. Hal ini disebabkan Karena 

pemalsuan uang kertas lebih mudah dilakukan oleh pekakunya 

daripada uang logam. Kemudian juga pemalsuan uang kertas sering 

terjadi karena nilai yang dapat dipalsukan dapat berjumlah cukup 

banyak, bahkan bisa rarusan hingga miliaran rupiah. Tidak salah 

kemudian pemalsuan uang kertas adalah benrulc. cindak pidana 

yang sering terjadi di wilayah hukum Indonesia. 
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juga sampai ke beberapa daerah. Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat mencarat jumlah 

uang palsu yang ditemukan di wilayah Jawa Barat 

hingga akhir 2016 mencapai 18.007 lembar.' 

Bank Indonesia (BI) melaporkan temuan 

uang palsu sampai akhir Oktober 2015 mencapai 

273.223 lembar. Jumlah tersebut naik 123,78 persen 
dibandingkan temuan uang palsu sepanjang tahun 

lalu yang mencapai 122.091 lembar. Pecahan temuan 

uang palsu hingga Oktober 2015 paling ban yak adalah 

pecahan Rp 100 ribu yang mencapai 202.376 lembar 

diikuti pecahan Rp 50 ribu sebanyak 59.848 lembar 

dan pecahan Rp 20 ribu sebanyak 7 .065 lembar.4 

Pada tanggal 18 April 2017, pihak kepolisian 
menemukan uang yang dipalsukan sebanyak Rp 100 

juta pecahan Rp 100 ribu dari seorang pengendara 

minibus, dalam operasi penyekatan massa ke Jakarta 

di Gerbang Toi Cipati, Kabupaten lndramayu, Jawa 

Barat.5 

Pemalsuan uang sering terjadi saat musim 

kampanye pemilihan kepala daerah dan juga saat 

saat menjelang lebaran Idul fitri atau di waktu 

lainnya. Dalam modusnya, kejahatan pemalsuan uang 

dilakukan dengan cara terorganisir yang sangat rapih. 

Pelakunya ridak hanya satu orang, melainkan bisa 

lebih dari satu orang. 

Pelaku tindak pidana pemalsuan uang biasanya 

melakukan perbuatan meniru uang asli dengan 
alat-alat yang sudah dipersiapkan dengan sangat 

rapi bahkan canggih. Dalam aksinya para pelaku 

melakukan perbuatan meniru mata uang atau uang 

kertas tidak mesti dilakukan oleh orang yang memang 

tidak mempunyai hak untuk membuat mata uang atau 

uang kertas, akan tetapi bisa juga dilakukan oleh orang 

yang mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk 
membuat rnata uang, seperti rnisalnya dengan memakai 

bahan-bahan yang disediakan oleh pemerintah, 

mencetak mata uang yang jumlahnya lebih banyak dari 

jumlah mata uang yang ditentukan oleh pemerintah.6 

'Pikiran Rakyat, Uang Palsu Paling Ban,ak BeredaT di 4 

Daerah ini, 9 Januari, 2017. 
'Safvra Prtmadhvta, Peredaran Uang Palsu Meningkat 

123,78 Persen Tahun lni, dimuat dalam http// www. 
cnnindonesia. com/ ekonomV20151123182331-78-9355 l/ 

peredaran- uang-palsu- meningkat-12378- persen-tahun-ini, 
diakses tanggal 29 Mei 2017. 

5 Polili temukan u.angpalsudalamoperasi pen:1ekatan, d imuat 

dalam http,//www.antaranews.com/ berita/624812/polisi 
temukan- uang- palsu-dalam-operasi·penyekatan, diakses 

tanggal 1 )uni 2017. 
6PAF. Lamiruang clan Theo Lamintang Kejaha.ran Mem.l:nhtryakan 

� Umum r,,1-,,dap Sum, Alat Pemba,amn, Alat Bukti, dan 
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[ika ditinjau 

lebih jauh mengenai kejahatan pcmalsuan uang dalam 

kajian hukum pidana, maka kejahatan ini merupakan 

suatu perbuatan melawan hukum atas simbol negara 

yang dapat dikenakan ancaman pidana kepada 

pelakunya. 

Di dalam doktrin hukum pidana, perbuatan 

dernikian disebur dengan omimssie delict (delicta 

ommissionis), sebagai lawan dari commissie delicta (delicta 

commissionis) yakni delik berupa pelanggaran terhadap 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.7 

Hal ini disebabkan karena hukum pidana 

memegang prinsip yang sangat mendasar yairu tiada 

pidana tanpa kesalahan. Setiap yang bersalah harus 

dapat mempertanggungjawabkan scgala apa yang 

sudah diperbuatnya. Tidak peduli dimanapun pelaku 

melakukan kejahatannya. Baik di Indonesia maupun 

di luar wilayah Indonesia. 

Dalam menyikapi 

tindak pidana pemalsuan uang, pemerintah khususnya 

aparat penegak hukum, harus dapat menyikapinya 

dengan baik clan benar. [ika terjadi banyak uang 

rupiah palsu yang beredar, sementara masyarakat 

tidak mengetahui dapat berakibat jumlah peredaran 

uang meningkat ridak terkontrol, clan tidak seimbang 

dengan banyaknya jumlah barang sehingga terjadi 

inflasi. Nilai rupiah menjadi anjlok sedangkan harga 

harga barang naik tidak terkendali. 8 

M e s k i 

tindak pidana pemalsuan uang tersebut tidak sesering 

tindak pidana korupsi, namun kejahatan pemalsuan 

uang ini sudah membahayakan kehidupan masyarakat, 

karena beredarnya uang palsu sebagai alat tukar 

yang sah. Disarnping itu, kejahatan pemalsuan uang 

juga telah mengoyahkan perekonomian Indonesia. 

lronisnya, penanganannya dirasakan belum cukup 

baik. Dalam beberapa tindak pidana pemalsuan uang 

kertas yang terjadi, para pelakunya belum diberikan 

ancaman hukuman yang maksimal. Padahal hukuman 

yang maksimal akan menumbuhkan efek jera terhadap 

pelaku. 

Kejahatan pemalsuan uang 

ini merupakan perbuatan yang di la rang oleh peraturan 

perundang-undangan. Kejahatan ini merupakan 

PrnuJilan, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hRI. 167-168. 

7Widiada Gunakaya, Wanprestas1 sebaga1 Ku.abfik.asi Ttdak 

Dipenuhin:ya Kewajtban Hukum -yang menimbulkan Kerugian Keuangan 

Negara, Kajian Putusan Nomor 1247/Pid/B/2009/PN.Bdg, Jurnal 

Yudisial, Volume 5 No,2 Agustus 2012, ha\. 2 13 .  
8Gatot Supramono, Hukum Uang di Indonesia, Bekase 

Gramata Publishing, 2014, hal. 30. 

bentuk kejaharan di bidang ekonomi. Sebab mata uang 

merupakan alat transaksi clan alat pembayaran yang sah 

dalam kegiatan perekonomian. Jika pemalsuan uang 

masih sering rerjadi maka sudah pasti akan membawa 

kerugian kepada kcuangan negara. Kemudian yang 

tidak kalah pentingnya citra bangsa clan negara akan 

semakin terperosok, sebab, di samping sebagai alat 

tukar yang sah, uang juga menjadi simbol negara dari 

suatu negara yang berdaulat yang tidak boleh diabaikan 

clan hams dijaga dari segala macam bentuk kejaharan. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas ada 

beberapa permasalahan dalam rulisan ini vaitu: 

I. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pemalsuan 

uang kertas dalam hukum pidana Indonesia? 

2. Bagaimana pengaturan larangan tindak pidana 

pemalsuan uang kertas di Indonesia? 

C. Tujuan 

I. U ntuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana 

pemalsuan uang kertas dalam hukum pidana 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaturan larangan tindak 

pidana pemalsuan uang kertas di Indonesia. 

D. Metode Penulisan 

Merode yang penulis gunakan dalam penulisan 

ini adalah yuridis normatif Dalam penulisan ini 

pengumpulan data diperoleh dari data sekunder 

dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan (library 

research). Penulis menelaah data-data sekunder 

yang berkaitan dengan masalah utama pada pokok 

pembahasan materi yang mencakup buku-buku karya 

ilrniah, pcndapat para sarjana, yang sifatnva teorites. 

Setelah data terkumpul lalu dianalisa clan diolah untuk 

menjawab masalah dari penulisan ini. 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

I. Pengertian Uang, Uang Palsu, clan Tindak 

Pidana Pemalsuan Uang 

Di antara kejahatan pemalsuan yang sering 

terjadi di wilayah hukum Indonesia saat ini adalah 

tindak pidana pemalsuan uang kertas. Kejahatan 

pemalsuan uang ini kemudian diregaskan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai 
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suatu perbuatan yang dapat diberikan sanksi hukum. 

Khususnya sanksi dalam ranah hukum pidana, sebab 

hukum pidana adalah hukum yang menentukan 

perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa 

siapa yang dapat dipidana, dan pidana-pidana apa yang 
dapar dtjaruhkan.? 

Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) 
yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara 

dalam melakukan rukar-menukar atau perdagangan. 

Kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang melanggar 

hukum a tau undang-undang pada suaru-wakru tertentu 
dan yang dilakukan clengan sengaja, merugikan 

ketertiban umum dan yang dapat dihukum oleh 

negara.'? 

Uang menurut ilmu ekonomi adalah sesuatu yang 
diterima secara umum yang digunakan para pelaku 
ekonomi sebagai alat pembayaran dari transaksi 

ekonomi yang clilakukan seperti pembelian barang, 
jasa serta pembayaran hutang.11 Menurut Prathama 

Raharja dan Mandala Manurung uang merupakan 
sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat 

sebagai alat pembayaran atau rransakst." Sementara 
Dai Bahtiar menclefenisikan uang palsu adalah semua 

benda berupa hasil tiruan uang baik uang kertas 

maupun uang logam atau semacam uang atau uang 

yang dipalsukan yang dapar dan atau dengan maksud 

akan cliedarkan serupa yang asli. 13 

Tinclak piclana pemalsuan mata uang clan uang 

kertas, dapat juga disebut clengan kejaharan peniruan 
dan pemalsuan uang kertas clan mata uang, yang 

kaclang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan 

uang." Menurut lrawan, F.X. Bambang tindak piclana 

pemalsuan uang tidak hanya terjadi pada saat sekarang 

akan tetapi sudah terjacli di masa lampau sejak zaman 

romawi kuno, hal-hal yang menjacli motivasi seorang 
untuk melakukan tindak pidana juga memerlukan 
penelitian yang mendalam. Tetapi yang jelas mereka 

9Hartono Hadisoeprapro, Pengantar Tara Hukum Indonesia, 

Edisi 4, Yogyakarta, Liberti, 2001, hal. 120. 

"Abdul Wahid dan Muhamad lrfan, Perlindungan terhadap 

Karban Kekemsan, Bandung, RefikaAditama, 2001, hal. 35. 

"Subagyo, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan l..ainn:,a, 

Yogyakarta, STlE, 2002, hal. 4. 

"Prarama Rahardja dan Mandala Manurung, Tean Ekonomi 

Makro, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005, 

hal. 113. 

t'Bambang Irawan, Bencana Uang Palsu, Yogyakarta: Elstreba, 

2000, hal.37. 
"'Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, 

Tin.dak P1dana Jang Men:,erang Kepentingan HIU(.um tcrhadap 

Keperca:,aan Mru,arakat Mengenai Kebenaran lli Tuli.san dan Bmta 

:yang Disampaikan, Cetakan 1, Jakarta: PT RajaGraftndo Persada, 

2014, hal. 45. 
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hanya ingin mendapatkan keunrungan pribadi tanpa 

mempertimbangkan risiko yang akan dihaclapi. 

2. Tanggungjawab Negara clan Teori Peran 

Tindak pidana mengenai mata uang, yang 

objeknya uang, sesungguhnya lebih luas daripada 
sekadar memalsu dan meniru uang." Meskipun 

demikian, yang paling penting adalah hukuman bagi 

pelaku harus diregakkan. U ntuk itu, sangat perlu 

kiranya negara dalam hal ini memainkan peran dan 

fungsinya. Negara dalarn hal ini yairu polisi, jaksa, dan 

hakim tentunya dibanru oleh semua masyarakat harus 

mencegah clan memberantas kejahatan pemalsuan 

uang. 
Tanggung jawab negara tersebut sesuai dengan 

teori peran atau role theory yang dikernukakan oleh 

Robert Linton, Glen Elder dan B.]. Biddle. Robert 
Linton seorang antropolog telah mengembangkan 

teori peran. Teori peran menurutnya adalah, "interaksi 

sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain 

sesuai dengan apa-apa yang clitetapkan oleh budaya. 

Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran 

merupakan pemahaman bersama yang menentukan 

untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

Seseorang akan berperilaku sesuai perannya.16 

Konsep peran dalam teori peran erat kaitannya 

dengan tugas clan tanggung jawab negara dalam 
mencegah dan memberantas kejahatan pemalsuan 

uang. Bahwa negara clalam hal ini polisi, jaksa, dan 

hakim rnemiliki peran yang sangat strategis dalam 
memberantas atau mencegah pemalsuan uang. Hal 

ini sudah digariskan dalarn undang-undang institusi 

masing-masing lembaga. Polisi sesuai dengan Undang 

U ndang Norn or 2 T ahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia memiliki tugas melakukan 
penyelidikan dan penyidikan atas suatu tindak 

pidana pemalsuan uang. Selanjutnya kejaksaan sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki 
tugas melakukan penuntutan bagi pelaku kejaharan 

pemalsuan uang serta hakim atau pengadilan sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki tanggung 

is Adami Chazawi danArdi Ferdian, Tindak Pidana Pemal.nuin, 

Tindak Pidana :,ang Mrn:,erang Keprnnngan Hu.ku.m terhadap 

Kepnca:,aan Mas,arakac Mengena1 Kebenaran Js1 T u.lisan dan Ben ca 

:,ang Disampa1kan, Cetakan 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2014, hal. 45. 
16Salim HS clan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teon 

Huku.m pada Penehuan Di.serta.si dan Tesis, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 

2015, hal. 143. 
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jawab dalam menjatuhkan vonis yang adil bagi 

pelaku kejaharan pemalsuan uang. Tinggal sekarang 

bagaimana semua aparat hukum tadi bekerja sesuai 

dengan fungsi clan tanggung jawabnya. 
Negara sebagai suatu cntitas sosial (social entity), 

rnemiliki kewajiban-kewajiban asasi. Kewajiban 
kewajiban asasi negara yang berat clan rncmbutuhkan 

kekuatan ekstra, mengharuskannya membentuk 

instrumen-insrrurnen sebagai alar. Kewajiban inilah 

yang menyebabkan negara harus mcrnberi hukuman 
(punishment) kepada mereka yang melanggar instrument 

negara. lnilah yang menjadi salah saru ciri terpenting 
dari negara hukum.17 

B. Analisis 

1. Kejahatan Pemalsuan Uang dalarn RUU KUHP 

Nasional 

Melihar dampak dari kcjahatan terhadap mata 

uang maka dalam Undang Undang tentang Mata 

Uang kelak, perlu dicanrumkan ancaman pidana clan 
denda minimal agar tujuan pemidanaan lebih efekrif 

yaitu untuk menimbulkan efek jera dapat dicapai. 

Saat ini Pasal 244 clan Pasal 245 KUHP 

tersebut sebenamya sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan kemajuan zaman clan teknologi di 
Indonesia. U nruk itu, sebaiknya kejahatan yang 

berhubungan dengan pemalsuan uang dimasukkan 

kedalam kejahatan khusus clan diatur dalam undang 

undang tersendiri. Hal ini menjadi selaras dengan 

rencana pembenrukan KUHP nasional yang baru, 

bahwa ada pengabungan antara aturan yang umum 

(KUHP) dengan aturan yang khusus (undang-undang), 

Dari berbagai kasus kejahatan pemalsuan mata 

uang rupiah, hukuman pidana yang dijatuhkan 

kepada para pelaku berdasarkan peraturan perundang 
undangan yang berlaku saat ini relatif rendah, padahal 

patut untuk dipahami bahwa kejahatan pemalsuan 

uang nampaknya sebagian besar merupakan." 

a) kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri 

namun merupakan kejahatan yang terorganisasi 

dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan 
kejahatan yang bersifat rransnasional, 

b) pelaku kejahatan pemalsuan mata uang rupiah 

pada umumnya dilakukan oleh para residivis. Hal 
ini kemungkinan dikarcnakan hukuman yang 

dijatuhkan bagi para pelaku sangat ringan; 

"Farlurrahman Jurdi, Teon Negara Hukum, Malang: Setara 

Press, 2016, hal. 16-17.  

"Adnmt Chazawi, Kejahatan Mengena1 Pemalsuan, Bandung: 

Rajawali Pers, 2005, hal. 21-22. 

c) pemalsuan terhadap mata uang memerlukan 

suatu proses yang cukup rumit, oleh karena 

itu biasanya pelaku kejahatan pemalsuan uang 

terse but d ilakukan oleh orang-orang yang rnemiliki 
kcahlian khusus. 

Mengingat semakin seriusnya kcjahatan 

pernalsuan uang ini mengancam perekonomian negara 

maka sudah sewajamyalah RUU KUHP yang sekarang 
masih terus dibahas, memasukkan ancaman yang 

lebth berat lagi dari jumlah kerugian negara yang telah 

diambilnva. 

Komisi III DPR RI sebagai salah satu alat 

kelengkapan dewan yang memiliki ruang lingkup 

kerja di bidang hukum, di bidang hak ssasi manusia 

dan keamanan telah diberlkan tugas oleh Badan 

Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia 

(BAMUS DPR RI) untuk melakukan pembahasan 

rerhadap Pembaharuan Rancangan Undang-Undang 
tenrang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Hukum pidana rnateril akan rnenjadi tumpuan 

utama hukum nasional kini dan yang akan datang, baik 

karena perkembangan maupun kebutuhan hukum. 

[ika hukum pidana materil diubah, paling tidak politik 

hukum perubahannya harus mencerminkan dasar 

clan arah politik hukum yang menuju kehidupan 

masyarakat, bangsa clan negara yang demokratls.!? 

Sudah seharusnya dilakukan pembaharuan 

hukum pidana melalui pembaharuan KUHP, namun 

pernbentuk Undang-undang belum memiliki kepekaan 

untuk merespon pembaharuan hukum pidana 

tersebut. Mestinya, Indonesia sudah merniliki KUHP 
produk nasional, sebab KUHP yang berlaku sekarang 
ini aslinya sudah berumur sekian abad yakni "Wetboek 

van Strafrecht" (WvS) yang berdasarkan Staar.sblad 

1915 No. 732 dinyatakan berlaku oleh Pemerintahan 

Hlndia Belanda pada tanggal I Januari 1918. Setelah 

merdeka tetap berlaku di Indonesia berdasarkan 

Aturan Peralihan UUD Tahun 1945, serta dikuarkan 
berlakunya di seluruh Indonesia berdasarkan Undang 

Undang Nomor I Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 
1958 tentang Berlakunva Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan 

Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik 

Indonesia clan mengubah Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. 

"Yudarana Sukarno Purra, "Politik Hukum Pengaruran 

Mengcnai Pcnghinaan Kcpada Prcsldcn dalam PerspcktifPcrsamaan 

Kcdudukan dalam Hukum clan Kcbcbasan Berpendapar, ]umal 

Pernndang,undangan, Sekretariat Jenderal Dewan Pcrwakilan Rakyat 

Rcpubhk Indonesia, Vol. 3 No. 2, Dcscmber 2015, hal.297. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Uang 

Kertas 

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan 

uang, khususnya uang kertas maka terdapat beberapa 

unsur yang dapat diketahui. Dalam Pasal 244 KUHP 
terdapat unsur kesalahan, khususnya kesengajaan 

sebagai maksud (opzet als oogmerk). Unsur maksud 

sama artinya dengan tujuan dekat (naaste dooel), adalah 

tujuan yang menurut aka] dan kebiasaan yang berlaku 

dapat dicapai dengan melakukan perbuaran tertentu, 

bukan tujuan jauh yang berhubungan langsung dengan 

motif perbuatan. 20 

Meskipun unsur kesengajaan yang ditujukan pada 

perbuatan meniru atau memalsu tidak dicantumkan 

dalam rumusan Pasal 244 KUHP, namunsesungguhnya 

unsur itu ada dan terdapar secara terselubung didalarn 

unsur perbuatan meniru atau memalsu. Unsur 

sengaja selalu harus ada dalam setiap tindak pidana 

dolus, baik dicanrurnkan secara tegas maupun secara 
terselubung." Tlndak pidana dolus tanpa mencatumkan 
unsur sengaja, hampir pasti unsur sengaja terdapat 

secara terselubung dalam unsur perbuatan. Dalam 

merumuskan tindak pidana, pembentuk undang 
undang banyak menggunakan kata kerja yang sudah 

secara otomatis memuat unsur sengaja. 22 Dalam 

ha! yang demikian tidak perlu lagi mencantumkan 

perkaraan sengaja dalam hal melakukan perbuatan itu, 
karena sifar dan keadaan perbuatan yang dicantumkan 
itu dan dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain, 

sudah dapat diketahui melakukan perbuatan cersebuc 
secara otomatis harus dengan sengaja, seperti halnya 

meniru dan memalsu dalam Pasal 244 KUHP. 23 

Dalam Pasal 244 KUHP bahkan tidak mungkin 
unsur sengaja tidak ada (terselubung), sementara 

terhadap hasil dari perbuatannya meniru atau 
memalsu yang menghasilkan uang palsu atau uang 
dipalsu terkandung maksud untuk diedarkan atau 
menyuruh edarkan. Oleh karena tidak dicanrumkan 
dalam rumusan, maka unsur sengaja tersebut tidak 

perlu dlbuktlkan. Cukup membuktikan unsur 

zoAdami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Fonnd Korupsi 

di Indonesia, Cerakan II, Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 

2011, hal.74. 
11Jan Remmelink, Hukum Pidana KomentaT ata.s Pasal.pasal 

T erpenting dari KUHP Belanda Jan Padanann,a dalam KUHP 
lndone,ia, Jakarta, PT Gramedia, 2003, hal.161. 

"Ibid, hal. 159. 
23 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pulana PemaLsuan, 

Tindak Pldana yang Menyerang Kepentingan Hukum terhadap 

Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran b1 T uli.san dan Berita 

yang Disampaikan, Cetakan l,  Jakarta: PT RajaOrafindo Persada, 

2014, ha!. 52-53. 
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perbuaran meniru atau memalsu. Dengan terbuktinya 

perbuatan itu maka unsur sengaja dalam melakukan 

perbuatan meniru atau memalsu dianggap terbukti 

pula. Oleh karena unsur maksud ditujukan untuk 

mengedarkan atau menyuruh rnengedarkan uang 
palsu atau dipalsu, maka perbuatan mengedarkan arau 

menyuruh mengedarkan cidak perlu telah terwujud. 

Tindak pidana Pasal 244 merupakan cindak pidana 

formal. Penyelesaian tindak pidana ditentukan oleh 

perbutan meniru atau memalsu. Jika perbuatan 

itu selesai, maka selesailah tindak pidana tersebut, 

tanpa perlu nyata-nyata uang palsu atau dipalsu telah 

diedarkan. Apabila uang palsu atau dipalsu telah 

diedarkan maka direrapkan Pasal 245 kepada orang 
yang mengedarkan. 24 

Sementara untuk unsur-unsur yang terdapat 

dalam kerenruan Pasal 245 KUHP, dibagi dalam 

empat benruk. 25 Unsur-unsumya yakni sebagai 
berikut: Bentuk pertama. "Unsur-unsur objeknya" 

adalah 1) perbuatan: mengedarkan sebagai asli atau 
tidak dipalsu. 2) objeknva. a. mata uang negara atau 

mata uang bank ridak asli atau yang dipalsu, b.uang 

kertas negara atau uang kertas bank tidak asli arau yang 

dipalsu, 3) Padahal uang itu ditiru arau dipalsu olehnya 

sendiri. "Unsur subjekcifnya adalah": I) kesalahan 

dengan sengaja. Bentuk kedua. "unsur-unsur objeknf" 

adalah. ]) perbuatan mengedarkan sebagai asli atau 
tidak dipalsu, 2) Objeknva. a. mata uang negara arau 
mata uang bank yang tidak asli atau dipalsu, b.uang 

kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau 

dipalsu "unsur subjektifnya" adalah: I) kesalahan 

a. dengan sengaja, b. yang tidak asli atau dipalsukan 
uang itu diketahuinya pada saat diterimanya." Bentuk 

ketiga "unsur-unsur objektif" adalah ]) perbuatan: a. 

menyimpan; b. memasukkan ke Indonesia. 2) objeknva. 

a. mata uang negara atau mata uang bank tidak asli atau 

dipalsu, b. uang kertas negara atau uang kertas bank 

tidak asli atau dipalsu. 3) Yang tidak asli atau dipalsu 
dilakukan olehnya sendiri. "unsur Subjektifnya" 

adalah. I) Dengan sengaja; 2) dengan maksud unruk 

mengedarkan atau menvuruh mengedarkan sebagai 
uang asli atau ridak dipalsu. Benruk keempat "unsur 

unsur objektif" adalah: ]) Perbuatan: a. menyimpan, b. 

memasukkan ke Indonesia; 2) objeknva: a. rnata uang 

negara atau rnara uang bank; b. uang kertas negara 

atau uang kertas bank; 3) uang ridak asli atau dipalsu 

dilakukan oleh orang lain; "unsur-unsur subjektif" 

adalah: 4) kesalahan: a. dengan sengaja, b. yang tidak 

"Ibid, hal. 53. 

"Ibid, hal. 54-56. 
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asli atau dipalsu diketahui pada saat rnenerimanva; c. 

dengan maksud untuk mcngcdarkannya sebagai uang 

asli atau tidak dipalsu." 

[ika dilihat maka unsur bcrupa kescngajaan 

memiliki arti bahwa pelaku dapat mengerti clan 

memahami bahwa barang-barang rcrsebut adalah uang 

palsu. Meskipun sipelaku tidak mengetahui bahwa 

uang yang dipalsukan itu dibuat dcngan tujuan untuk 

diedarkan sebagai uang asli. Dengan demikian maka 

unsur kesengajaan menjadi sangat jelas karena ada 

maksud dan kehendak dari si pelaku untuk membuat 

sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku. 

Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara 

Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP. Kalau dalam 

Pasal 244 KUHP, si pelaku melakukan perbuatan tindak 

pidana pemalsuan dengan meniru atau memalsukan 

uang kertas dengan maksud untuk mengedarkannya. 

Akan tetapi dalam Pasal 245 KUHP, tindakan si 

pelaku delik berkelanjutan yaitu setelah uang ditiru 

arau dipalsukan lalu pelaku mengedarkannya. 

Sementara dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Mata Uang hanya menjelaskan 

dengan kata setiap orang dilarang untuk mengedarkan 

dan arau membelanjakan rupiah yang diketahuinya 

merupakan rupiah palsu. 

3. Pengaturan Larangan Tindak Pidana Pemalsuan 

Uang Kertas 

Jika dianalisis lebih jauh dalam perspektif kajian 

hukum pidana atau kajian dalam KUHP, maka sudah 

sangat jelas bahwa pemalsuan uang kertas merupakan 

suatu kejahatan yang dilarang oleh KUHP. Hal 

tersebut dijelaskan pada pasal-pasal yang terdapat 

dalam KUHP. Pasal tersebut melarang seseorang atau 

beberapa orang untuk mernalsukan uang kemudian 

mengedarkannya. Oleh sebab itu pasal tersebut 

menjelaskan tentang adanya ancaman pidana berupa 

pidana penjara paling lama lima belas tahun kepada 

siapa saja orang yang meniru arau memalsukan mata 

uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara 

atau bank. Ancaman pidana selama lima belas 

rahun tersebut dikarenakan adanya maksud untuk 

mengedarkan atau menyuruhedarkan." 

Jadi, seseorang yang hobi mengumpulkan uang 

asing dan memfotokopi uang iru hanya selembar unruk 

disimpan tidak termasuk delik ini karena tidak ada 

maksud unruk mengedarkan. Masalah adanya maksud 

unruk mengedarkan adalah masalah pembuktian. Jika 

sudah diedarkan, maka telah terbukti bagian inti ini. 

Delik ini adalah delik sengaja dan juga merupakan 

"Lcbfh jauh lihat bunyi Pasal 244 KUHP. 

delik formil bukan delik materiel yang mensyaratkan 

adanya akibat." 

Di samping Pasal 244 KUHP di atas, hukum 

pidana juga melarang seseorang memalsukan uang lalu 

mengedarkannya dengan memberikan sanksi dalam 

pasal lain yang menyatakan bahwa mengedarkan uang 

palsu juga tcrrnasuk kejahatan yang dapat dipidana. 

Hal ini diterangkan sebagai berikut bahwa seseorang 

atau beberapa orang yang dengan sengaja bermaksud 

untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas 

yang dikeluarkan oleh negara atau bank yang ditiru 

atau dipalsu olehnya sendiri, arau pada saat uang 

tersebut diterima adalah uang palsu dan tidak asli dan 

kemudian di edarkan atau menyuruhedarkan sebagai 

uang asli atau tidak palsu dihukurn dengan pidana 

penjara paling lama lima belas rahun." 

Selanjutnya dalam perkembangannya larangan 

tindak pidana pemalsuan uang kertas juga ditegaskan 

dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 26 ayat (3) 

rnenveburkan, "Setiap orang dilarang mengedarkan 

dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya 

merupakan rupiah palsu". 

Dalam Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP ada dua 

macam delik dalam satu pasal, yang pertama sengaja 

mengedarkan mata uang atau uang kertas yang 

dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang 

a tau uang kerras asli dan tidak dipalsu yang dia sendiri 

memalsunya atau pada waktu diterima diketahuinya 

tidak asli atau dipalsu, Yang kedua, menyimpan atau 

memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas 

palsu.?" 

Meski kedua pasal di atas rnernberlkan ancarnan 

hukuman maksimal, maka sebenarnya kejahatan 

pemalsuan uang ini juga dapat dilihat dan dihukum 

dengan beberapa pasal yang lain. Misalnya Pasal 36 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 

Uang. Dalam ayat (!) nya dijelaskan: 

"Setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana 

dtmaksud dalam Pasal 26 ayat (!) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

pidana denda paling banyak Rp!0.000.000.000,00 

(sepuluh rniliar rupiah)". 

"Andi Hamzah, Del1k-Del1k Tertenru (Speciale Delicten) d1 

Dalam KUHP, Jakarta: Pusar Studi Hukum Pidana Univcrsitas 

T risakti, 2010, hal. 162. 

"Lcbth jauh lihar bunyi Pasal 245 KUHP. 
"Andi Hamzah, Delik-Deltk Tertentu (Speciale DchctenJ di 

dalam KUHP, Jakarta; Pusar Studt Hukum Prdana Universitas 

Trisakti, 2010, hal. 163. 
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Ill. Penutup 

A. Simpulan 

l. 

sendiri. Oleh karena itu, fungsi hukum diberi makna 
secara formal dengan "pengayoman". Selanjutnya 

simbol keadilan diganti dari dewi keadilan dengan 
pohon beringin. Dengan demikian, hukum apabila 
didefinisikan dari perspektif pengalaman masyarakat 
itu sendiri, [adi law in experience. 32 

[ika kejahatan pemalsuan uang terus saja terjadi, 

sementara beberapa peraturan sudah melarangnya, 
maka sudah pasti akan sangat membahayakan 

masyarakat dimana saja mereka berada. Sebagai 
contoh, jika uang palsu itu diterima oleh pedagang 
kecil, penjual nasi goreng misalnya. Penjual nasi goreng 
sudah membungkus beberapa nasi goreng, namun 
uang yang di terima temyata adalah uang palsu. Ketika 
akan dibelanjakan lagi unruk membeli bahan mentah 

nasi goreng, sudah pasti tidak akan dapat untuk 
dijadikan alat tukar, karena uang tersebut adalah 
uang palsu. Di sinilah keadilan harus ditegakkan 
untuk pedagang kecil yang menerima uang palsu dari 
suatu transaksi pembayaran. Keadilan itu hanya dapat 
ditegakkan clan diberikan kepada masyarakat dengan 

mencegah beredamya uang palsu dalam benruk kertas 
di masvarakar, Ketika hukum tidak ditegakkan, maka 
keadilan tidak akan didapatkan. lni bertolak belakang 

dengan prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, 
keadilan menjadi ha! yang penting clan utama sekali. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang 
mengarur tindak pidana pemalsuan uang kerras 
adalah adanya unsur kesengajaan yang ditujukan 
pada perbuatan meniru atau memalsukan 
dengan maksud unruk mengedarkan. Unsur 
sengaja tersebut tidak perlu dibuktikan. Cukup 

membuktikan unsur perbuatan meniru atau 

memalsu. Dengan terbuktinya perbuatan itu 
maka unsur sengaja dalam melakukan perbuatan 
meniru atau memalsu dianggap terbukti pula. 

2. Pengaturan larangan tindak pidana pemalsuan 
uang kertas sudah dijelaskan dalam beberapa 
pasal yang terdapat dalam KUHP. Dari semua 

pasal tersebut secara jelas dan tegas memberikan 
ancaman pidana kepada pelakunya dengan pidana 
penjara lima belas tahun. Bahkan terdapat dalam 

"Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Aaira Pidana, Surat 

Resmi Adookat di Pengadilan, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013, ha!. 

69. 

Bahkan dalam ayat (5) nya memberikan ancaman 
pidana seumur hidup bagi pelakunya. 

Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana 

terhadap mata uang dan uang kertas merupakan tindak 
pidana yang berat, terbukti dari hal, ialah penama, 

ancaman pidana maksimum pada tindak pidana 
pemalsuan uang rata-rata berat. Kedua, keberlakuan 

norma hukum tindak pidana mengenai uang berlaku 
asas universaliteit. Maksudnya adalah bagi setiap orang 

di luar wilayah hukum Indonesia melakukan tindak 
pidana mengenai mata uangdan uang kertas Indonesia, 
diberlakukan hukum pidana Indonesia. (Pasal 4 angka 
2 KUHP).'0 

[ika dicermati maka dalam Pasal 245 KUHP 
tersebut terdapat 4 (empat) bentuk kejahatan 

mengedarkan uang palsu, yaitu." Pertama, melarang 
orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang 
atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu 
sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak 
dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya 
sendiri. Kedua, adanya larangan bagi orang yang waktu 

menerima rnata uang kertas bank diketahuinva sebagai 
palsu, lalu kemudian dengan sengaja mengedarkannya 
sebagai rnara uang atau uang kertas asli atau tidak 
dipalsu. Ketiga, melarang orang yang dengan sengaja 
menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang 
atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, 

yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu oleh 
dirinya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan 
atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan 

tidak dipalsu. Keempat, melarang orang yang dengan 
sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia 

mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas 

bank yang pada waktu diterimanya diketahuinva 
sebagai uang palsu. 

Begitu maraknya peredaran uang palsu didalam 
kehidupan masyarakat, maka semakin menandakan 

bahwa hukum tidak ditegakkan kepada pelakunya 

dengan balk dan tegas sesuai ketentuan yang ada. 
Padahal berjalannya hukum dalam masyarakat menjadi 
suatu keharusan yang tidak dapat lagi ditawar-tawar. 

Dengan kata lain, dari sudut kepentingan 

masyarakat maka law erdorcement pada akhimya yang 
paling relevan, sebab hukum diadakan bukan untuk 

kepentingan selain kepentingan masyarakat itu 

JO Adami ChazawidanArdi Ferdian, Tindak Pidana Pmialsuan, 

Tindak Pidana 1ang Men:yerang Kepencingan Hukum terhadap 

Kepe-rca,aan Masyarakat Mengenai Kebmaran hi Tuluan dan Serita 

yang Disampaikan, Cetakan I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2014, ha]. 46. 

"Ibid, hal. 54. 
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pasal undang-undang khusus mata uang yang 

memberikan hukuman seumur hidup kepada 

setiap orang yang mengimpor arau rnengekspor 

rupiah palsu. Modus yang digunakan oleh pelaku 

tindak pidana pemalsuan uang kcrtas adalah 
dengan sengaja meniru atau memalsukan uang 

dengan maksud untuk dicdarkan. 

B. Saran 

1. Penegak hukum sepcrti polisi, jaksa, dan 

hakim hendaknya dapat mencegah munculnya 

tindak pidana pemalsuan uang kertas. Penegak 

hukum harus memberikan tindakan regas, 

karena kejahatan pemalsuan uang disamping 

akan merugikan negara, juga merugikan 

masyarakat. Apalagi Indonesia adalah negara 

hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum 
harus menjadi panglima tertinggi. Tidak boleh 

hukum dikalahkan oleh apapun juga, termasuk 

oleh kejahatan pemalsuan uang. Di samping 

itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

hendaknya segera membentuk KUHP nasional 

dengan pasal-pasal yang konstruktif dan mampu 

memutus mata rantai para sindikat pemalsu uang. 

Para sindikat sudah sangat lihai menggunakan 

cara dan trik unruk membuat uang palsu dan 

mengedarkannya dalam kehidupan masyarakat. 

Oleh karena iru, negara juga hams lebih cerdik, 

yaitu dengan memasukkan pasal-pasal yang 

terberat dalam sanksi hukumnya pada KUHP 

produk hukum nasional. 
2. Masyarakat hendaknya harus lebih berhari-hati 

dalam menerima uang. Masyarakat diharapkan 

memahami ciri-ciri uang palsu agar terhindar 

dari peredaran uang palsu. Sudah saatnya negara 

memberikan perhatian serius terhadap peredaran 

uang palsu di dalam masyarakat dengan selalu 

memberikan penyuluhan dan pemahaman, sebab 

bisa saja rnasvarakat karena tidak memahami 

lalu menerima uang palsu dari orang yang 

memalsukannya, lalu mengedarkannya. 
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OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK PATEN 

DALAM UU NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN 

(OPTIMIZING PROTECTION OF PATENT RIGHT 

ON LAW NUMBER 13 YEAR 2016ABOUT PATENT) 

Maharani Siti Shopia 

Tenaga Ahli Anggora Komisi Ill DPR RI 

Korespondensi: maharani.ss@gmail.com 

Abstrak 
Lahirrrya Undang-Undang Norn or 13 T ahun 2016 Tentang Paten (UU ten tang Paten) merupakan langkah penyempumaan 

negara atas perlindungan hak asast manusia yang juga mencakup perlindungan terhadap pemegang paten. Oleh karena itu, 
meski pengaturan mengenai paten sudah berjalan dengan baik sejak perubahan terakhir pada tahun 2001, Pemerintah 

dan DPR menilai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten tersebut belum cukup menjamin perlindungan 
terhadap hak paten. Adalah suatu hal yang wajar jika negara memberikan perlindungan kepada para inventor a tau pemegang 
hak penemuan agar invensi atau patennya itu dapat bermanfaat bagi masyarakat luas sekahgus meningkatkan kualitas 
hidup dan tingkat kesejahteraan invenror. Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan mengenai kondisi pengaturan 
paten selama ini di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan sejauh mana 

UU centang Paten menjamin perlindungan paten tersebut. Adapun cujuan penulisan adalah unruk mengetahui kondisi 
pengaturan dan perlindungan paten selama ini serta apa saja bentuk perlindungan yang diatur dalam UU tentang Paten. 
Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan 
perundang-undangan. Dinamika kebutuhan yr1ng berkembang pesat mengenai paten belum tertampung dalam Undang 
Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Perrnasalahan yang timbul adalah belum adanya peraturan pelaksana UU 
tentang Paten seperti Peracuran Pemerintah tentang Lisensi, Lisensi Wajib, dan sebagainya. Masalah lain yang timbul dalam 

hal pengajuan permohonan paten yang relatif lama dan biaya permohonan paten serta biaya pemeliharaan paten relatif masih 
dianggap mahal bagi inventor, yang umumnya bukan pengusaha besar. Untuk icu UU tentang Paten telah melahirkan suatu 
sistem baru dalam pengaturan tentang paten sehingga dapat mencapa.i cita-cita bangsa dalam kesejahteraan sosial. Selain 
itu, implikasi terhadap keuangan negara terlihat nyata karena dapat meningkatkan pelayanan dan jumlah permohonan 

pendaftaran paten di dalam negeri. 

Kata kunci: perlindungan, inventor, paten 

Abstract 

The promulgation of Law Number 13 Year 2016 About Patent (Law on Patent) is a step of state improvement on the protection of 

human rights and inventors. Therefore, although the regulation on patents has been going well since 2001, the Government and the House 

of Representatives assess Law Number 14 Year 2001 is unsuffictent to guarantee patent protection. fr is the obligation of the state to 

provide protection to inuentors and the right of inuention so that the inuention or patent can benefit the wider community while improving 

the quality of life and the leuel of the welfare of the inventor. This paper raises the issue of the existing condition of patent regulation in 

Indonesia and lww the new Patent Law guarantees patent protection. The purpose of u,riting is to know the condition of patent protection 

and what are the forms of protection regulated in the new Patent Law. The methodolog, m this writing is juridical normative with che 

approach of legislation. The dynamics of a rapidly growing about patent need to be accommodated in Law Number 14 Year 2001 

concerning Patents. The problem that raise after the wuance of Law on Patent is the absence of implementing regulations such as the 

Gooernment Regulation on License and Government Regulation on Compulsory License. Other problems are the time t"hat relativel1 long 

to fill patent applications and the cost that relatively expensive for the mventor of patent applications and patent maintenance which is 

generall1 not a big businessman. Therefore, Law on Patent has given to a new S)'Stem in the regulation of Patents so as to achieve the ideals 

of the nation in social welfare. In addition, the implications for the State's finances are actuall1 uisible because this law can improve the 

service and to increase the number of applications for patent registration in the country. 

Keywords: Protection, lnuentor, Patent 
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B. Permasalahan 

Bagaimana pengaturan paten sebelum adanya UU 

tentang Paten? 

Apa bentuk perlindungan yang dijamin dalam 

UU tentang Paten? 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, 

perrnasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam 

tulisan ini adalah. 

l. 

2. 

C. Tujuan 

Tulisan ini dirujukan untuk mengkaji dan 

mengetabui: 
I. Unruk mengetabui pengaturan paten di Indonesia 

isu strategis dalam rezim hukum intemasional saat ini, 

lsu HAKI sering menjadi elemen utama dalam setiap 

perundingan-perundingan free trade agreement clan 

bilatei-al investment treaty. Begiru strategisnya isu terkait 

HAKI tersebut, sehingga menjadikan HAKI sebagai 

elemen yang sering dimanfaarkan negara maju untuk 
rnendikte negara berkembang terutama terkait standar 

penegakan hukum, 

Persoalan HAKI sangat penting, karena HAKI 

merupakan alar untuk memajukan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Sebagai negara berkembang, 

keberadaan norma hukurn baru untuk menyesuaikan 

perkembangan yang ada, tentu menjadi hal yang sangat 

fundamental. Hal ini mengingat, ketiadaan norma 
hukurn dalam menjawab keburuhan perkembangan 

zaman seringkali merugikan negara. Sementara 

itu, aturan internasional sernakin lama sernakin 
melindungi pemegang paten, bukan negara. 

Selain itu, Indonesia sebagai negara yang memiliki 
sumber daya generika paling besar di dunia, sumber 

daya ini terutama banyak ditemukan di laur clan 

sangat penting bagi perkembangan bioteknologi. 
Upaya perlindungan pun tak kalah pentingnya 
dalam mengedepankan kepentingan negara, misalnya 

perlindungan rerhadap ekspresi budaya, pengetahuan 
tradisional, inovasi tradisional dan sumber daya 

genetikal. 
Dengan dernikian, disahkannya UU tentang 

Paten yang merupakan perubahan UU Nomor 14 

Tahun 2001 tentang Paten oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat merupakan langkah penyempumaan terhadap 

pengaturan Paten sebagai bagian dari pengaturan 

tentang HAKI yang mengatur perlindungan terbadap 
inventor. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan 

inovasi, ide, dan berkembangnya produk teknologi 

dalam negeri. 

1Pasal 570 KUH Perdata bandingkan dengan Abdulkadir 

Muhammad, hal.39. 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Sebagaimana diketahui, fungsi utama paten 

adalah untuk melindungi suatu penemuan, karena 
bagaimanapun penemuan memiliki nilai ekonomis. 

Selain iru paten juga mempunyai fungsi untuk 

mendorong sebuah inovasi. Perlindungan paten di 

satu sisi akan menimbulkan sebuah monopoli yang 
berakibat suatu basil produk akan mahal jadinya, 
akan tetapi perlindungan paten juga akan mampu 

meningkatkan kesejabteraan masyarakat, karena paten 

juga berfungsi untuk merangsang perkembangan 

teknologi. 
Dengan rnernperhatikan arti clan peran teknologi 

yang begitu penting dalam industri, maka tidaklah 

mungkin apabila pencapaian sasaran pembangunan 

industri nasional dapat dilakukan dengan 

mengabaikan teknologi. Oleh karena itu, langkah 
untuk menciptakan iklim atau suasana yang baik clan 

mampu mendorong semangat penemuan teknologi 

menjadi sangat penting. Setidaknya menciptakan 

iklim unruk mempermudab Bangsa Indonesia untuk 

mengetabui clan meningkatkan pengetabuan dalam 

menguasai teknologi. Bersamaan dengan langkab 
untuk menciptakan iklim atau suasana seperti itu, 

barns diberikan pula perlindungan hukum, 

Selama ini, perlindungan hukurn berupa hak 

eksklusif bagi inventor melalui UU tentang Paten 

belum efektif dilaksanakan oleh para inventor, salah 

satunya yang terkait teknologi varietas tanaman 

Indonesia. Kelemaban UU tentang Paten yang ada 

selama ini menyebabkan tidak dapat mengakomodasi 
harapan inventor sehingga tidak memotivasi inventor 

untuk terns melakukan invensinya. Hambatan lain para 

inventor tersebut adalah belum dipaharni clan clisadari 

sepenuhnya tentang eksistensi varietas tanaman sebagai 
hak mtlik, hak eksklusif memberikan hak ekonomi bila 

didaftarkan, dapat meningkatkan claya saing agribisnis 

sarana bagi pembangunan ekonomi. 

Paten sebagai bagian dari rezim Hak Kekayaan 
lntelektual (HAKI) merupakan hak milik, mengandung 

arti bahwa inventor dapat menikmati, memanfaatkan 

dengan semaksimal mungkin clan dapat memetik basil 
inovasi sebanyak-banvaknya, tidak boleh diganggu oleh 

siapapun sejauh uncuk mernenuhi keburuhan inventor 

secara wajar.1 

Seperti diketahui, HAKI merupakan salah satu 

40 



Optimalisasi Perlindungan Hak Paten dalam UU Nomor 13 .. (Maharani Siti Shopia) 

sebelum adanya UU tentang Paten. Mengetahui 

kondisi pengaturan paten selama ini di Indonesia 

sebelum adanya UU tentang Paten. 

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang 

diatur dalarn UU tentang Paten. Mengetahui 

bentuk perlindungan yang diatur dalam UU 

tentang Paten. 

D. Metode Penulisan 

Metode penulisan hukum normatif dilakukan 

melalui srudi kepustakaan terkait hukum paten clan 

yang terkait hak kekayaan intelektual dengan menelaah 

data primer, sekunder, clan tersier.2 Spesifikasi 

penulisan adalah deskriptif analitis, dimulai dengan 
menganalisis sejumlah kcndala dan permasalahan yang 

terjadi selama ini terkait hak paten, Ialu menganalisis 

perubahan UU tentang Paten dalam menjawab 
sejumlah kendala tersebut. 

Teknik pengumpulan data melalui penelitian 

kepustakaan clan rnetode analisis data dilakukan secara 

yuridis kuallratif, yang berrlrikrolak dari hukum positif 

lalu dianalisis secara kualitatif guna menarik simpulan. 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

Berbagai teori clan asas sarat dijadikan landasan 
dalam pengaturan paten. Adapun teori clan asas yang 

melandasi pengaturan tentang paten antara lairr'. 
1. Teori Hak Alami (natural right theory). 

Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam. 

Penganut teori hukum alam antara lain Thomas 

Aquinas, John Locke, clan Hugo Grotius. Menu rut 

John Locke (1632-1704), yang menyatakan 

bahwa secara alami manusia adalah agen moral. 
Manusia merupakan substansi mental clan hak, 

tubuh manusia iru sendiri sebenarnya merupakan 
kekayaan manusia yang bersangkutan, Hal urama 

yang melekat pada manusia adalah adanya 

kebebasan yang dimilikinya. Kebebasan itulah 

yang membuat manusia kreatif dalam mengolah 

hidupnya, mendayagunakan aka! pikiran untuk 

membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna 

bagi diri sendiri clan bagi banyak orang, sehingga 

tercipta suatu desain atau invensi baru clan 

'Ronm Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan 

]urimeni, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, ha! JO. Lihat juga 

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelmcn Hukum, Jakarta: UI Press, 

2008, hal. 204. 

'Candra lrawan, Pohtik Hukum Hak Kekayaan Intelektual 

Indonesia, Bandung: Mandar Maju, Cetakan ke I, 2011, hal. 49-51. 

selanjutnya secata alami clan otomatis merupakan 

rnilik dari pencipta, pendesain atau inventornya. 4 

2. Teori Karya (Labor Theory). 

Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak 
alami. [ika pada tcori hak ala mi tirik tekannya pada 

kebebasan manusia bertindak clan melakukan 

sesuatu, pada teori karva titik tekannya pada 

aspek proses menghasilkan sesuatu clan sesuatu 
yang dihasilkan. Menurut teori motivasi yang 
dikemukakan oleh David McClelland, bahwa 

seseorang menghasilkan sesuatu karena memang 

merniliki motivasi untuk berprestasi.5 

3. Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory). 

Penganut teori ini antara lain George C. Homan 

clan Peter Blau. Teori sosial dilandaskan pada 

prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Orang 
yang menyediakan barang dan/atau jasa, tentu 

akan mengharapkan memperoleh balasan berupa 

barang dan/atau jasa yang diinginkannya. Hal 

yang perlu dicatat, tidak semua rransaksi sosial 

dapat diukur secara nyata (tangible), misalnya 

dengan uang, barang atau jasa, ada kalanya 

justru yang lebih berharga adalah hal yang tidak 
nyata (intangible), seperti penghormatan clan 

persahabatan.6 Kaitannya dengan HK! adalah 

perlunya kepada si pencipta, pendesain atau 

inventor diberikan balas jasa atau karya yang 

dihasilkannya. Dengan demikian, inventor akan 
merasa dihargai basil karya atau jerih payahnya 

sehingga termotivasi unruk semakin giat 
menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat 

lainnya. 

4. Teori Fungsional (Functional Theory). 

Penganut teori ini antara lain Talcot Parson clan 

Robert K. Merton. Kajian teori fungsional atau 
fungsionalisme berangkat dari asumsi dasar yang 

menyatakan bahwaseluruh srrukrur sosial a tau yang 

diprioritaskan mengarah kepada suatu integrasi 
clan adaptasi sistern yang berlaku. Eksistensi atau 

keberlangsungan srruktur atau pola yang sudah 

ada dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi 

atau efek-efek yang penting a tau bermanfaat dalam 

mengatasi berbagai permasalahan yang timbul 

�Ibid, Ii hat juga Oentung Soeropati, Hukum Keka-yaan 

lntel.ektual dan Alih Teknologi, Salanga. Fakultas Hukum UKSW, 

1999. hal. 49. 

�Ibid., hal. 50. Lihat juga Adam I. Indrawijaya, Perilaku 

Organisasi, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, Cetakan Vl,2000, hal. 

52. 

6lb1d., lihat juga Margaret M Poloma, Contemporra-y Sociology 

Theory (Sos1al Kontempcrer), Jakarta: Rajawali Pers, 2000, ha\. 52. 
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dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. 

Para fungsional berusaha menunjukan suatu pola 
yang telah memenuhi kebutuhan sistem yang vital 

untuk menjelaskan eksistensi pola tersebut. 7 

Salah satu syaratperlindungan HAKI hasil ciptaan/ 
invensi tersebut harus bermanfaat (fungsional) bagi 

manusia. Selain teori-teori di atas, Anthony D'Amao 3. 

dan Doris Estella Long mengemukakan beberapa teori 

mengenai HK! sebagai berikut:8 

I. Prospect Theory 4. 

Teori prospek merupakan salah saru teori 
perlindungan HK! di bidang Paten. Dalam hal 

seorang inventor menemukan invensi besar 5. 

yang sekilas tidak begitu memiliki manfaat yang 

besar, namun kemudian ada pihak lain yang 

mengembangkan invensi tersebut menjadi suatu 6. 

invensi yang berguna dan mengandung unsur 
inovatif, maka inventor pertama berdasarkan teori 

ini akan mendapat perlindungan hukum atas 7. 

invensi yang pertama kali ditemukannya. 
2. Trade secret avoidance theory 

Menu rut teori ini, apabila perlindungan terhadap 

hak paten tidak eksis, perusahaan-perusahaan 8. 

akan mempunyai insentifbesar untuk melindungi 

invensi mereka melalui rahasia dagang. 
Berdasarkan teori ini, perlindungan hak paten 9. 

merupakan suatu altematif yang secara ekonomis 

sangat efisien. 

perlu mernpertirnbangkan nilai ekonomis 

dari invensi, berdasarkan sifat alamiah dari 

perkembangan pengetahuan manusia iru sendiri, 

mempertimbangkan ketahanan nasional, 

kesejahteraan masyarakat clan keadilan bagi 
seluruh komponen masyarakat. 

asas efisien, yakni perlindungan paten harus 

mempertimbangkan pengelolaan hak pada biaya 

yang layak. 

asas optimal, yakni invensi yang dihasilkan 

harus menggunakan seluruh sumberdaya clan 
pengetahuan yang ada di dalam negeri. 

asas ekonomis, yakni perlindungan paten harus 

dapat memberikan manfaat, secara efisien, 

optimal, yang menghasilkan nilai tambah. 

asas peningkatan nilai tambah yakni perlindungan 

paten harus dapat menciptakan nilai tambah di 

dalam negeri. 
asas berkelanjutan, yakni terkait pengelolaan hak 

paten yang perlu memperhatikan perkembangan 
teknologi clan sosiologi agar pemanfaatannya 

dapat diteruskan dalam waktu mendatang. 

asas berkeadilan, yakni perlindungan paten harus 

dapat menjamin aksesibilitas informasi seluruh 

lapisan masyarakat. 
asas kesejahteraan masyarakat, yakni perlindungan 

paten harus berorientasi pada kesejahteraan 

seluruh lapisan masyarakat. 

3. Rent dissipation theory 

Teori ini juga untuk memberikan perlindungan 

hokum kepada inventor pertama atas invensinya. 
Seorang inventor pertama harus mendapat 

perlindungan dari invensi yang dthasilkannva, 
walaupun kemudian invensi tersebut akan 

disempumakan oleh pihak lain yang kemudian 

berniat untuk mematenkan invensi yang relah 
disempurnakan tersebut. 

Sedangkan asas-asas atau prinsip-prinsip yang 

dianut dan mendasari pengaturan perlindungan paten 

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, 
termasuk yang digunakan UU tentang Paten adalah 

sebagai berikut: 

I .  asas manfaat, yakni perlindungan paten sejatinya 

dapat memberikan manfaat bagi para inventor 

pemegang hak clan pengguna hak paten. 

2. asas rasional, yakni perlindungan paten 

7/b,d., ha\. 5 l. 

"Anthony D'Amato & Doris Estelle Long, International 

Intellectual Property Law. London: Kluwer Law lnrema,ional, 
1997,hal .18 .  
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Sejumlah teori clan asas tersebut rurut mewarnai 

sejumlah prinsip dalam pengaruran hak paten, 
diantaranya dalam penggunaan prinsip kebaruan 
(novelty), penggunaan hak eksklusif penggunaan system 

first to file dimana paten diberikan hanya terhadap 
seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan, 

kemudian dalam ha! penentuan tanggal penerimaan 
permohonan paten (filling date) clan penggunaan hak 

prioritas. 

Dalam konteks menilai UU tentang Paten, tentu 

tidak hanya teori clan asas yang dapat dijadikan acuan, 

tetapi juga studi komparasi dengan beberapa negara 

yang mempunyai kemiripan dengan Indonesia baik 
dari sistem pemerintahan maupun permasalahan 

yang dihadapi. Untuk praktik penyelenggaraan paten, 

negara yang dijadikan perbandingan yaitu: 

A. Paten Singapura? 

Dari segi sumber hokum, penemuan dilindungi 

di Singapura berdasarkan UU tentang Paten/Patents 
Act (Cap 221 ,  2002 Reved) (PA). Undang-Undang 

"Secncn 3 Patent, dimuat dalam www.singaporelaw.sg, diakses 

tanggal 12 September 2016. 
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Dapat diterapkan dalarn industri; 

Suatu invensi hams dianggap dapat diaplikasikan 

dalam industri apabila dapat dibuat atau 

digunakan dalam jenis industri apapun, termasuk 

pertanian. Namun, rnerode pengobatan tubuh 

manusia atau hewan melalui tindakan bedah 

atau terapi atau diagnosa yang dipraktekkan 

pada tubuh manusia atau hewan tidak dianggap 

b. Melibatkan Langkah Invcntif 

Suatu invensi memilikl langkah inventif apabila 

invensi itu tidnk jelas dikerahui bagi mereka 

yang ahli. Orang yang ahli rcrscbur tidak berarti 

memiliki kemampuan invenrif tetapi dianggap 

memiliki pengetahuan clan pengalaman praktis 

untuk jenis pekerjaan dimana invensi tersebut 

akan digunakan (perkara Ng Kok Cheng v Chua Say 

Tiong [2001] J SLR 487). la dapat berupa tim yang 

terdlri dari para peneliti yang berkualifikasi tinggi 
yang keahlian- keahliannya biasa digunakan di 

bidang yang bersangkutan (perkara Optical Coating 
Laboratory v Pilkington [1995] RPC 145 pada hal 

156). Untuk mengetahui apakah suaru invensi 

dianggap jelas diketahui atau tidak, pengadilan 
akan melakukan beberapa tindakan, yaitu, pertarna 
tama akan mengidentifikasi konsep inventif yang 

tercakup dalam paten; kernudian rneminta orang 

yang ahli tetapi tidak bcrirnajinatif di bidang itu 

pada tanggal prioritas dari paten dan menanyakan 

padanya apa yang sudah rnenjadi pengetahuan 

umum di bidang itu, mengidentifikasi perbedaan 

apa, jika ada, yang tcrdapat antara pengetahuan 

tersebut dengan invensi yang dipatenkan; clan 
rerakhir mempertimbangkan apakah, tanpa 

memperhatikan invensi, perbedaan-perbedaan 
tcrsebut mernpakan langkah-langkah yang 
seharusnya jelas diketahui bagi mereka yang ahli 

di bidangnya atau apakah perbedaan-perbedaan 

itu memerlukan segala tingkatan invensi. Perkara 

Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (GB) 

Ltd [1985] 59 pada ha! 73-74 yang diterapkan 

di perkara Merck & Co. Inc. v Pharmaforte RPC 
bersifat Singapore Pte Ltd {2000) J SLR 717. Fakta 

bahwa suatu invensi sederhana bukan berarti 

hal tersebut jelas diketahui (perkara Peng Lian 

Trading Co. v Contour Optik Inc. [2003] 2 SLR 

560). Keberhasilan komersial adalah faktor yang 

dapat diperhitungkan dalam menentukan unsur 

jelas diketahui atau tidak meskipun tidak bersifat 

konklusif (perkara Ng Kok Cheng v Chua Say Tiong 

[2001] J SLR 487); 

di ncgara asing, 

a. Baru, 

lnvensi dianggap barn apabila bukan bagian dari 

State of The Art yang mernjuk pada segala hal (baik 

produk, proses, informasi mengenai produk atau 

proses atau sesuaru yang lain) yang setiap saat 

sebelum tanggal prioritas invensi telah tersedia 

bagi masyarakat umum (baik di Singapura arau 

di tempar lain) melalui penjelasan baik secara 

tertulis ataupun lisan, melalui penggunaan atau 

cara lainnya. Suaru hal yang termuar dalam 

permohonan paten sebelumnya juga disertakan. 

Suatu ha! tidak perlu tersedia luas bagi masyarakat 

umum agar dapat menjadi bagian dari state of 

the art (perkara Windsurfmg International Inc. v c. 

Tabur Marine (GB) Ltd [1985] RPC 59). Barn 

tidaknya suaru invensi akan dinilai sejak tanggal 

permohonan pendaftaran diajukan. Apabila 

pemohon mengklaim hak prioritas maka tanggal 

permohonannya adalah tanggal permohonannya 

ini berdasarkan Undang-Undang tentang Paten 

lnggris/UK Patents Act 1977, meskipun ada bcbcrapa 

perbedaan yang penting. 

Pendaftaran paten dapar diperoleh dengan dua 

cara yakni melalui pcrrnohonan di dalam negeri 

yang diajukan ke Kantor Pendaftaran Paten/Registry 

of Patents di Intellectual Property Office of Singapore 

('[POS'), arau permohonan skala internasional yang 

diajukan berdasarkan perjanjian kerja sama paten/ 

patent cooperation treaty, di mana kantor pendaftaran 

bertindak sebagai kantor penerima permohonan 

pendaftaran tersebut. 

Seseorang yang sebelumnya telah mengajukan 
permohonan pendaftaran di suatu negara Konvensi 

Paris/WTO, apabila ia mengajukan pendaftaran 

di Singapura dalam wakru dua belas bulan sejak 

tanggal permohonan tersebut, ia dapat mengklaim 

hak prioritas. Penting diperhatikan bahwa penduduk 

Singapura dianggap melakukan kejahatan apabila 

yang bersangkutan, tanpa izin tertulis dari kantor 

pendaftaran, rnengajukan a tau memastikan 

diajukannya permohonan paten di luar Singapura 

tanpa terlebih dahulu mcngajukan permohonan untuk 

invensi yang sama di Singapura, sekurang-kurangnya 

dua bulan sebelum mengajukan permohonan paten di 

luar Singapura. 

Paten dapat diberikan untuk penemuan berupa 

prcxluk atau proses. Penemuan harus memenuhi svarat 

syarat berikut ini: 10 
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dapat diaplikasikan dalam industri meskipun 

ha! ini tidak menghalangi pematenan obat yang 

akan digunakan dalam pengobatan atau diagnosa 

cersebut; 

d. Publikasi atau eksploitasi penemuan umumnya 

tidak diharapkan untuk mendorong perilaku 

keras, tak bermoral atau anti-sosial. Perilaku tidak 

akan dianggap bersifat keras, tidak bermoral atau 
anti-sosial sernata-mara karena perilaku tersebut 

dilarang oleh segala hukum yang berlaku di 
Singapura. 

B. Paten Cina!' 

Kekayaan intelektual sudah dikenal di Cina sejak 
tahun 1840-an, pada Dinasti King. Undang-undang 

pertama kali mengenai kekayaan intelektual yaitu 

tencang paten pada tahun 1889, Cina sangat responsif 

dalam merevisi Undang-Undang tentang Kekayaan 

lncelektual agar sesuai dengan standar Trips Agreement. 

Namun Cina juga membuat pasal-pasal tertentu 
dalam Undang-Undang tencang Kekayaan lntelektual 

khususnya paten secara eksplisit unruk melindungi 

kepentingan nasional. Adapun pasal-pasal tersebut 

yang tercantum dalam UU tentang Paten Tahun 2000 
yaitu. 

a. Undang-Undang tentang Paten bertujuan unruk 

mendorong lahirnya invensi, menyebarkan dan 

menerapkannya sebagai upaya pengembangan 

IPTEK dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pembangunan sosialis moderen (Pasall). 

b. Dalam ha! paten berkaitan dengan keamanan 

negara dan kepentingan lainnya diperlakukan 

sesuai dengan ketentuan negara (Pasal 4). Paten 

dapat dimanfaatkan oleh negara tidak hanya 
berkaitan dengan kepentingan keamanan semata, 

tetapi juga berkaitan dengan kepentingan lain 

(kepentingan pembangunan IPTEK, ekonomi 
dan sebagainya). 

c. Paten tidak diberikan terhadap invensi yang 

bertencangan dengan undang-undang, moralitas 

dan kepentingan umum (Pasal 5). 

d. Setiap paten yang dimiliki oleh Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang pencing bagi 

kepentingan negara atau kepentingan umum 

dapat disebarkan dan diterapkan berdasarkan 

keputusan pemerintah (Pasal 14). 

e. Dalam ha! keadaan yang genting (darurat) 

dan kepentingan umum sangat memerlukan, 
pemerintah dapat memberi lisensi wajib uncuk 

11  Dimuat dalam http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ 

en/cn/cn028en.pdf, diakses tanggal 15 September 2016. 
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mengeksploitasi paten tertentu (Pasal 49). 

Sela in memasukkan pasal-pasal unruk kepencingan 

negara dalam Undang-Undang tentang Kekayaan 

lntelekrual, Pemerintah Cina memberikan syarat 

kepada pemodal asing yang menanamkan modalnya di 

Cina untuk melakukan alih teknologi. Bagi pemodal 

asing yang memenuhi syarat tersebut dan dapat 

diterapkan sampai pada tingkat dasar, akan diberlkan 
insentif dan fasilitas yang sangat bagus. 

Cina juga memberikan toleransi terhadap 

tindakan pelanggaran kekayaan intelektual khususnya 

paten sepanjang dianggap akan mampu mendorong 

warga negara atau perusahaan lokal menguasai dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Cina memainkan polink dua muka, satu sisi 

memberikan toleransi yang cukup kepada pelanggar 

kekayaan intelektual namun di sisi lain melakukan 

penindakan terhadap pelaku pelanggar kekayaan 

incelekrual. Sekalipun Cina telah mengenal Undang 

Undang tentang Kekayaan Intelektual semenjak 
tahun 1840-an, tetapi tidak rerburu-buru menjadi 

anggota WTO dan/ a tau rneratifikasi TRI Ps Agreement, 

sebelum menyiapkan diri secara cukup dan dipandang 
mampu bersaing dengan kekayaan inrelekrual yang 

dimiliki dengan negara- negara maju. Cina sebelumnya 

menyiapkan diri dengan memantapkan penguasaan 

IPTEK dan kemandirian ekonomi. Sehingga 

pendaftaran paten lebih banyak dilakukan oleh 

pendaftar dalam negeri dari pada luar negeri. 

C. Paten India" 

Sejarah kekayaan intelektual di India diawali 

kerika Pemerintah Kolonia! lnggris memberlakukan 

Undang-Undang tentang Paten Tahun 1856 uncuk 

tujuan mengamankan kepentingan kolonial dan 
investasi di India. Seperti halnya Cina, India juga 

memasukkan pasal-pasal yang berrujuan melindungi 

kepentingan nasional dalam Undang-Undang tencang 
Paten. 

India juga memanfaatkan waktu tenggang yang 

diberikan oleh WTO untuk mempersiapkan diri 

memperkuat sistem pengembangan IPTEK sebelum 

tanggal 1 Januari 2005. India selalu berargumen 

bahwa perlindungan kekayaan incelekrual yang ketat 

memang penting, tetapi harus dilaksanakan secara 

bertahap sesuai dengan keburuhan negara. Di India, 

longgarnya perlindungan kekayaan intelektual selama 

ini memberi peluang berkembangnya industri dan 

IPTEK, termasuk juga membuka lapangan kerja. 

1!Brief about lndian Patent System dimuat dalam http://www. 

ipmd1a.n1c.in/, d1a� ranggal 16 September 20 I 6. 
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Kesempatan tcrscbut digunakan untuk rnemperkuar 

industri farmasi, industri software, penguatan lembaga 

penelitian dan pengcmbangan. Dengan memanfaatkan 

waktu tenggang tcrscbut India meningkatkan Indusrri 

dan IPTEK, sehingga dalam kurun waktu dari 1992- 

1998 salah satu lembaga penelitian dan pengcmbangan 

IPTEK di India yaitu the council of Scientific and 

Industrial Research (CSIR) berhasil mengajukan aplikasi 

920 paten dari dalam negeri dan 230 aplikasi dari luar 

negeri. 

Dari ketiga negara yang dipaparkan di atas, 
balk Singapura, Cina maupun India relah memiliki 
undang-undang yang memenuhi ketentuan TRIP, 

Agreement namun ketiganya juga menambahkan pasal 

pasal tertentu demi kepentingan nasional. Ketiganya 

juga memanfaatkan rnasa-masa sebelum meratifikasi 

Konvensi TRIPs Agreement tersebut dengan menyiapkan 

atau memantapkan diri clan mengembangkan bidang 

industri clan IPTEK. Pada saat konvensi tersebut 

diratifikasi negara telah siap mendaftarkan berbagai 
teknologi yang telah dikernbangkan tersebut untuk 

dipatenkan, sehingga jumlah pemohon paten yang 

berasal dalam negeri tentu akan lebth banyak jika 

dibandingkan dengan pemohon paten yang berasal 

dari luar negeri. Dengan begitu dapat meningkatkan 

dan menunjang perekonomian negara. 

B. Analisis 

1. Kondisi Pengaturan Paten 

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2001 tentang Paten merupakan penggantian dari 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. 
Namun demikian terdapat substansi yang sudah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat, 

baik nasional maupun internasional dan belum diatur 

sesuai dengan standar dalam Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights, sehingga perlu 

dilakukan penggantian. Selain itu, harus diakui bahwa 

dalam penerapannya masih ada beberapa hambatan 

maupun kendala yang dialami tidak saja oleh 

Kementerian Hukum clan Hak Asasi Manusia sebagai 

instirusi pengelola pengadministrasian paten, tetapi 

juga oleh para inventor, pemegang paten, praktisi, 

para penegak hukum, clan pihak terkait lainnya. Oleh 

karena itu, meski sudah berjalan dengan baik sejak 
perubahan rerakhir pada rahun 2001, Pemerintah dan 

DPR menilai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 

tentang Paten belum cukup mcnjamin perlindungan 

terhadap hak paten. Undang-undang juga dipandang 

terhimpit sejumlah konvensi internasional yang telah 

diratifikasi. 
Sebur saja dalam ha! pembaruan dan fleksibiliras 

penerapan TR!Ps (Trade Related aspects of Intellectual 

Property Rights. Persoalan ini seringkali menjadi polemik 

tersendiri dalam setiap perundingan perdagangan di 

bawah organisasi WTO (World Trade Organization). 

Sebagai Negara yang meratifikasi WTO melalui 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia 
diharuskan untuk mengharmonisasikan peraturan di 

bidang HAKI guna memenuhi ketentuan TR!Ps.11 

Harmonisasi peraturan seringkali dilakukan 

lebih untuk menghindari tekanan negara maju 

scperti Amerika Serikat clan rnernenuhi ketentuan 

internasional ketimbang kepentingan nasional clan 
lokal. Sehingga, proses revisi perundangan di bidang 

HAKI, terutama berkaitan dengan paten seringkali 

dilakukan secara terburu-buru, tidak akomodatif 

dan tanpa pertimbangan tentang implikasl jangka 

panjang'". Dalam memberlakukan TR!Ps, Pemerintah 

clan DPR harus melakukan kajian tentang manfaat, 

risiko, biaya serta kesiapan masyarakat yang diperlukan 

bagi irnplernentasi. Bahkan lebih jauh, Indonesia 
harus memikirkan berbagai celah yang mernungkinkan 

Indonesia mematuhi TR!Ps tanpa merugikan 
kcpentingan nasional. 

Pelaksanaan TR!Ps di Indonesia menghadapi 

berbagai kendala, seperti persiapan lembaga yang 

tidak memadai, lemahnya koordinasi antar instansi 

pemerintah, terbatasnya sumber daya manusia dan 

dana, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang 

HK!, lemahnya penegakan hukum serta proses 

pcngesahan dan pengumuman paten yang tidak sesuai 
serta makan waktu lama." 

Umumnya, inovasi masyarakat Indonesia menjadi 

milik bersama clan kemudian menjadi warisan 

nasional, Di Indonesia, misalnya, batik, tenun ikat, 

subak, jamu, proses pembuatan tempe, lagu keroncong 

dan banyak kreasi lain adalah inovasi masyarakat yang 

sudah jadi warisan daerah araupun nasional. Karena 

bersifar milik umum, sulit menentukan siapa yang 

dapat menjadi pemilik sah inovasi tersebut. Selain itu, 

pengetahuan milik masyarakat Indonesia banyak yang 

tidak terdokumentasi secara rerrulis, karena diwariskan 

"Sunarvan Hartono, Sejarah Perkembangan Hukum Nasional 

Indonesia me11uju Sistem Hukum Nasiona� 1991. 
14lbid 

"Candra Irawan, Poht1k Hukum Hak Keka,aan Intelektual 

Indonesia, Bandung; Mandar Maju, Cetakan ke I, 2011, hal. 63. 
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rurun-rernurun melalui tradisi cerita clan pengalaman 
langsung. Hal ini menjadi masalah pelik ketika 

ada orang luar yang mengklaim paten atas inovasi 
tertenru, clan kemudian menuntut orang Indonesia 
sendiri untuk tidak "menconrek" inovasinya. Hal 

ini sudah terjadi pada sejumlah kerajinan, seni clan 
warisan kebudayaan Indonesia yang belum diparenkan 
clan akhirnya dipatenkan di luar negeri. Hal ini 
dimungkinkan salah satunya karena memang prinsip 
kepemilikan inovasi di masyarakat berbeda dengan 

prinsip yang dianut TR!Ps.16 

Selain tidak mengakui hak komunal, TR!Ps 
juga tidak mengakui nilai inovasi untuk memenuhi 
kebutuhan sosial clan lebih mementingkan 
komersialisasi dari suatu inovasi. TR!Ps adalah 
HAKI yang dipaksakan terkait dengan perdagangan, 
sementara sebagian besar inovasi justru terletak dalam 
domain publik yang digunakan dalam sektor lokal 
clan publik11• Mengingat hal di atas, maka ketika 
negara meratifikasi TR!Ps clan mengharmonisasikan 
peraturan tentang perlindungan HK!, maka sistem 
pengetahuan masyarakat akan menghadapi tantangan 
yang besar. Pengetahuan mereka akan "dirambah" 
clan diprivatisasi oleh perusahaan serta individu. 

Lalu, kalaupun suatu negara mengadakan peraturan 
yang melindungi inovasi masyarakat rradisional clan 

lokal, negara tersebut akan menghadapi banyak 
tantangan dari negara-negara lain yang menganut 

sistem kepemilikan HK! secara individual yang justru 

mempermudah perambahan pengetahuan tradisional 
clan lokal18• 

Sebagaimana diketahui, kesepakatan TR!Ps selama 
ini seringkali dihasilkan dari proses perundingan yang 

tidak transparan, tidak partisipatif, tidak seimbang 
clan tidak demokratis, dimana materi perundingan 
didominasi clan didesakkan oleh negara maju 19• 

Akibatnya, perjanjian TR!Ps lebih mengakomodasi 
kepentingan negara maju clan perusahaan 
multinasional. Hal ini mengindikasikan bahwa TR!Ps 

justru akan meningkatkan arus dana dari negara 

berkembang ke negara maju melalui pembayaran 

"Poppy S. Winanti, Trips Agreement: Konrroocrs1, Pduang dan 

Tanrangan, hal 3-4, 2015. 
17V. Selvie Sinaga, Ancaman Paten terhadap Kesehatan PubUk 

dan Safegua,d, Trips, [akatta: Fakultas Hukum Atma Jaya, 2015. 

"Jhamtani clan Hanim. Global�asi clan Monopoli 
Pengetahuan [akarra. lnfid, Konphalindo, !OJ, 2002, hal. 25. 

"C.F.O. Sunaryati Hartono, Aspek Global�asi 
Perdagangan lntemasional dan Regional ,ang Berkaitan dan 

Berpengamh pacla Masalah Pangan clan Pertanian di Indonesia, 
Majalah Hukum Nasional, Volume 2, [akarta: BPHN, 1977, 
ha!. 26. 
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rovalti, mengingat 97 persen pemegang paten dunia 
berasal dari negara maju. Juga tidak ada indikasi bahwa 
negara maju akan melakukan alih teknologi dengan 

cuma-cuma kepada negara berkembang, apabila 
diadakan perlindungan HK!, mengingat perusahaan 
multinasional dari negara majulah sebenarnya yang 
menjadi subyek perlindungan HK! seperti pada paten. 
zo 

Kritik yang selama ini telontar untuk TRIPS 
adalah perjanjian tersebut menganut prinsip "one 
size firs all," maksudnya adalah TRIPS dipaksakan 

berlaku unruk semua negara terlepas dari bagaimana 
status ekonomi clan pembangunan di negara tersebut. 
Narnun, jika diarnari dengan lebih cermat, sebenarnya 
TRIPS memberikan beberapa privilege unruk negara 
miskin dalam mengimplementasikan standar TRIPS, 
termasuk paten yang terkait dengan akses kesehatan 
publik, menurut siruasi clan kondisi rnasing-masing 

negara.21 

Ancaman paten terhadap kesehatan publik, 
terutama di negara-negara miskin, bukanlah isu barn. 
Hal ini selalu menjadi topik hangatyang diperdebatkan 
di tingkar internasional antara negara-negara kaya clan 

miskin. Hukum kekayaan intelektual memiliki dampak 

pada kesehatan, karena memproteksi produk-produk 

farmasi. Paten menciptakan monopoli, membatasi 
persaingan clan memperbolehkan pemilik paten unruk 
menetapkan harga cinggi. Berkaitan dengan obar 
obacan, paten pcoduk memungkinkan pemilik paten 
untuk menjual dengan harga yang tinggi." 

Berbagai perjanjian clan komitmen internasional 
rurut melatar belakangi lahirnya pengaruran tentang 
paten di Indonesia. Selain itu juga, lahirnya kesadaran 

berbagai pihak dalam memberikan pengakuan clan 
penghormatan tcrhadap hasil karya anak bangsa. 
Penghormatan tersebut dapat berupa pengakuan 
clan perlindungan terhadap invensi yang dirernukan, 

Selain bentuk pengakuan clan perlindungan, seorang 
penemu atau inventor juga dapat menikmati manfaat 

ekonomi dari teknologi yang diinvestasikannva. 
Namun demikian, keberadaan UU tentang tentang 
Paten dirasa belum mampu memberikan perlindungan 
optimal terhadap suaru invensi yang dihasilkan anak 
bangsa". Hal ini jelas bertentangan dengan Rent 

dissipation theory. dimana dominasi paten asing dalam 
"Poppv S. Wtnanti, T nps Agreement: Kontrooerst, Peluang dan 

Tantangan, hal. 7. 2015. 
11fb1d. 

"Koallsr Obat Mu rah, "RUU Paten dan Hak Hidup Pasien", 

Makalah disampaikan pada seminar 25 Januari 2016 di Jakarta 

"Reza Rah mat, "UU Paten dan DampaknJa Bagi Indonesia", 

Makalah disampaikan pad a rapar tcrbatas, 12 Juni 2012 di Jakarta. 
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daftar paten yang ada saat ini, dapat menggerus potensi 

invensi dalam negeri yang seharusnya mendapat 

perlindungan pertama dari invensi yang dihasilkannya. 

Potret kelemahan dalam pengaturan paten 

selama ini juga terkait dcngan kuanriras permohonan 

paten. Dalam hal permohonan paten dalam negeri, 

Indonesia dinilai masih bclum maksimal dalam 
memberikan kemudahan birokrasi bagi inventor. Hal 

ini terbukti dari jumlah pemohon paten di Indonesia, 
yang angkanya masih jauh lebih sedikit dibanding 

Malaysia, Cina dan Singapura. Selain itu, pemohon 

paten di Indonesia, didorninasi pemohon paten dari 

luar negeri. 24 

Beberapa hal yang menycbabkan masih minimnya 

permohonan paten di Indonesia yaitu, pcrtama, 

masyarakat belum memahami pentingnya suatu 

perlindungan paten terhadap hasil invensi. Kedua, 

pemberdayaan paten yang kurang maksimal dan 

seringkali rnenvulitkan inventor dalam mclakukan 

pendaftaran paten. 
Ketiga, adanya disorientasi makna kepentingan 

nasional dalam pengaturan paten di Indonesia. Hal 

inilah yang menyebabkan biaya permohonan paten 

serta biaya pemeliharaan paten relative masih dianggap 

mahal bagi inventor nasional yang pada umumnya 

bukan para pengusaha besar. Sehingga dibutuhkan 

mekanisme dan proses yang efektif dan efisien dalam 

memproses permohonan paten dari dalam negeri. 

Keempat, UU tentang Paten masih belum 

menjawab tantangan global yang dihadapi saat ini, hal 

ini mengingat adanya kewajiban inventor untuk datang 

langsung ke Oitjen HK! bila ingin mendaftarkan 

invensinya. Padahal di era digitalisasi ini, penggunaan 

cara yang konvensional tersebut dapat dikatakan 

cukup menghambat peningkatan paten dalam negeri. 

Jarak antara satu pulau dengan pulau lainnya cukup 
memakan waktu dan biaya. Dengan meningkatnya 

ilmu pengetahuan tentu lebih banyak penelitian 

penelitian yang telah dilakukan dan menghasilkan 

suatu invensi baik di universitas yang ada di berbagai 

provinsi maupun invensi yang dihasilkan oleh 

individu yang ada di pulau-pulau terpencil sekalipun. 

Pengaturan e-filing dalam UU ten tang Paten merupakan 

benruk penyesuaian dengan sistem Industrial Property 

Automation System (!PAS). !PAS merupakan bantuan 
WIPO (W o,-ld Intellectual Property Organization) kepada 

Indonesia untuk sistem automasi dalam pendaftaran, 

proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual 

"Lihar data permohonan Paten tahun 2006-2013, Direkrorar 

Jendcral Hak Kekayaan Intelektual. Kementerian Hukum dan 

HAM. 

tcrmasuk Paten, sertifikat dan pembayaran biaya 

tahunan. Dengan adanya sistem automasi tersebut 

diharapkan memudahkan bagi pemohon dalam 

mengajukan permohonan dan mendapatkan informasi 

mengenai proses permohonan. Dengan pesatnya 

kemajuan teknologi, pendaftaran melalu i e-filinK 

menjadi kebutuhan untuk memudahkan pemohon 

yang ingin mendaftarkan invensinya untuk dapat 

dilindungi Paten. Dengan sistem e-filing pengajuan 

permohonan menjadi lebih sederhana, cepat dan biaya 

yang dikeluarkan pemohon (selain biaya pendaftaran 
paten) menjadi lebih mu rah. 

Kelemahan lain dari keberadaan UU tentang 
Paten adalah belum adanya pengaturan rinci dalam 

pengaruran paten unruk memudahkan masyarakat a tau 

inventor dalam melaksanakan ketentuan paten selama 

ini. Pelaksanaan paten oleh Pemerintah merupakan 

suatu aturan yang fleksibel dari TR!Ps yang terdapat 

dalam article 31 TR!Ps. Indonesia telah meratifikasi 
TR!Ps dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1994 tcntang Pengesahan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia (World Trade Organisation/ WTO) 

yang mana TR!Ps merupakan salah satu lampirannya. 

Pelaksanaan paten oleh Pemerintah bukan untuk 

komersialisasi, dengan memberikan imbalan 

bagi pemegang paten yang besarnya ditenrukan 

Pemerintah. 25 Ketentuan mengenai pelaksanaan paten 

oleh Pemerintah ini juga dilaksanakan di negara maju 

sepertiAmerika Serikat untuk teknologi yang berkaitan 
dengan pertahanan. 26 

Kurang maksimalnya jaminan perlindungan 

terhadap paten selama ini juga terkait dengan 

keberadaan sumber daya generik (SDG). Hal yang 

tak kalah pentingnya adalah keberadaan Indonesia 
merupakan negara dengan sumberdaya genetik (SDG) 

terbesar kedua serclah Brazil. SDG disini mencakup 

semua spesies tanaman, baik hewan maupun 

mikroorganisme, serta ekosistem dimana spesies 

tersebut menjadi bagian daripadanya. 

Potensi komersial yang melibatkan SDG dan 

pengetahuan tradisional terkait telah berkembang 

sangat cepat dalam dua dekade teraikhir seiring dengan 

perkembangan yang pesat dari industri bioteknologi. 
"Paulus Effendi Lotulung, Beberapa Sistem tentang 

Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, seri ke-I 

Perbandingan Hukum AJministratif, Jakarta: PT. Bhuana 

llmu Populer, 1986 hal. 25. 
"dimuar dalarn http://www.citizen.org./PCstatcment-on 

compulsory-licensing-in Indonesia, Indonesia Licenses Patents for 

Seven HIV & Hepatitis B Medicines Precedent-Setting Gooemment Order 

has Extraordinary Lifesatiing Porenucl, drakses tanggal 1 1  September 

2015. 
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Indonesia sebagai negara berkembangyang mempunyai 

iklirn tropis clan kekayaan sumber daya genetik, sudah 

selayaknya memperoleh keuntungan yang maksimal 

dalam hal pemanfaatan sumber daya genetik, Namun, 

dilihat dari kenyataannya justru sebaliknya negara 

maju yang merniliki kemampuan teknologi yang sangat 

bagus telah mengambil keuntungan yang lebih banyak 

dari sumber daya genetika clan pengetahuan tradisional 

negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. 

Pasal 29 TR!Ps mengatur mengenai kewajiban 

pemohon paten untuk mengungkapkan invensinya 

dengan jelas. Ketentuan Pasal 29 TR!Ps juga 

mensyaratkan bahwa permohonan paten hams 

mengungkapkan secara lengkap clan jelas invensinya, 

karenanya dipertimbangkan bahwa pengungkapan 

asal SDG dan/atau pengetahuan tradisional dalam 

permohonan paten diperlukan untuk memenuhi 

persyaratan ini. Dalam UU tentang Paten tidak diatur 

mengenai ketentuan tersebut walau Indonesia telah 

meratifikasi Convention on Biological Dive-rsity (CBD) dan 

Protocol Nagoya. 

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat 

dilihat bahwa apabila SDG dimanfaatkan dengan baik 

clan melibatkan sistem HK! khususnya paten serta 

dimanfaatkan demi kepentingan nasional. Hal ini 

dapat bersinergi dengan baik jika saling mendukung 

satu sama lain dengan memperoleh manfaat dari 

potensi SDG. Akan tetapi, melihar kondisi yang ada 

saat ini khususnya di Indonesia, sistem HK! khususnya 

Paten belum mampu mendorong potensi ekonomi 

nasional dari pemanfaatan SDG. 

Oleh karena itu, Pemerintah mencatat bahwa 

UU tantang Paten yang telah dilaksanakan sejak 

tahun 1991 belum berpengaruh secara signifikan 

terhadap peningkatan permohonan paten dalam 

negeri". Kehadiran undang-undang tersebur belum 

dapat dimanfaatkan secara efektif oleh para peneliti, 

baik dari kalangan swasta maupun Pemerintah. Pada 

kenyataannya pengaturan paten belum bermanfaat 

secara langsung bagi pelaku usaha clan aparat 

pemerinrah sebagai pelaksana undang-undang tersebut, 

sehingga keberadaan Undang-Undang tentang Paten 

belum bisa menjadi faktor penggerak perrumbuhan 

ekonomi nasional. 

Selain itu, kurangnya manfaat UU tentang 

Paten disebabkan masih adanya beberapa peraturan 

27Tim Naskah Alc.adernik RUU Paten, Laporan Akhir Nrukah 

Akad.mik RUU Paten Talum 2008, BPHN-Kemenkumham, hal. 3, 

yang telah dilakukan perbaikarv'penyempurnaan terakhir bulan 

Maret 2015. 
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pelaksaannya yang belum ada, padahal peraturan itu 

sangat diperlukan, misalnya: Peraturan Pemerintah 

tentang Lisensi, Peraturan Pemerintah tentang Lisensi 

Wajib, clan sebagainya. Peraturan pelaksanaan ini 

menjadi terkendala akibat dinarnika kebutuhan yang 

berkembang yang belum terrampung dalam Undang 

U ndang Paten. 
Bagi Indonesia, sebagai negara yang rnerniliki 

sumber daya alam yang melimpah, pentingnya peranan 

teknologi merupakan ha! yang tidak terbantahkan. 

Namun, pengembangan teknologi tersebut belum 

secara maksimal mencapai sasaran yang diinginkan, 

dalam arti pengembangan teknologi rersebut belum 

dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan ekonomi, 
sosial, clan budaya sehingga belum cukup diandalkan 

untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam 

menghadapi persaingan global". 

Perkembangan teknologi sejatinya telah 

menjadi perhatian clan andalan urama di negara 

negara maju dalam mendukung pembangunan 

bangsa clan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

warga negaranya. Kebijakan ekonomi clan kebijakan 

teknologi di berbagai negara maju semakin terintegrasi 

clan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing 

negaranya terhadap perkembangan ekonomi 

internasional. 29 Kebijakan tersebut umumnya 

diarahkan unruk meningkatkan pendayagunaan clan 

pembangunan teknologi pada sektor produksi dalam 

rangka peningkatan perekonomian nasional clan 

penghargaan terhadap teknologi dalam negeri. 

Pembangunan teknologi idealnya memang 

diarahkan pada peningkaran kualitas penguasaan clan 

pemanfaatan teknologi dalam rangka mendukung 

transformasi perekonomian nasional menuju 

perekonomian yang berbasis pada keunggulan 

kompetitif. Dalam rangka mewujudkan dukungan 

perkembangan teknologi terhadap pembangunan 

nasional agar dapat berjalan secara konsisten clan 

berkelanjutan maka sisrern inovasi nasional perlu 

diperkuat melalui pembentukan lembaga penelitian 

pemerintah atau swasta, pemanfaatan sumber daya 

alam, pemberdayaan sumber daya manusia serta 

sistem jaringan teknologi informasi, pembudayaan 

penelitian, pengembangan clan penerapan teknologi 

di bidang yang strategis dalam bentuk publikasi ilmiah 

"Kererangan Presrden atas Rancangan Undang-Undang 

tentang Paten, September 2015. 

"Philippe Nonet and Philip Selznick, Law and Society 
in Transaction: T award Responsive Law, New York: Harper 

Colophon, 1978, ha!. 23. 
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dan layanan teknologi. 

Indonesia secara geografis merupakan negara 

yang merniliki kekayaan surnber daya generik dan 

pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan 
oleh Inventor baik dalam maupun luar negeri untuk 

menciptakan Invensi yang baru. Oleh karena iru, 

dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang 

Paten terdapat pengaturan mengenai penyebutan 

secara jelas dan jujur rnengenai bahan yang digunakan 

dalam Invensi jika berkaitan dan/arau berasal 
dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan 

tradisional tersebut dalam deskripsi. Hal ini dilakukan 

dalam rangka mendukung terlaksananya pembagian 

keuntungan yang fair dari pemanfaatan kekayaan 

sumber daya genetik dan pengetahuan rradisional 

sehingga Paten yang berasal dari sumber daya genetik 

harus memberi manfaat bagi masyarakat di lingkungan 

sumber daya genetik tersebur berasal (benefit sharing). 
Sejumlah catatan kelemahan tersebut relah 

mendorong Pemerintah mengajukan perubahan 

U ndang-U ndang ten tang Paten kali ini yang ten tu tak 

bisa dianggap sederhana. Hal ini terlihar dari jumlah 
daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU rentang 

Hak Paten sebanyak 707 yang terdiri dari 469 DIM 
dinyatakan tetap dan 238 DIM dinyatakan perubahan. 

DPR melihat pengajuan perubahan ini merupakan 

moment penting untuk melakukan perubahan 

terutama dalarn upaya mengoptimalkan perlindungan 

terhadap hak paten dan inventor di masa yang akan 
datang. 

2. Jaminan Perlindungan dalam UU tentang Paten 

Sebagaimana dtketahui, Pasal 28C ayat(J) Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan 

bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri 

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak 
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari 
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 

demi meningkatkan kualiras hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia. 

Penringnya suaru perlindungan dan pengakuan 

kepada inventor merupakan wujud nyata bagi 

negara dalam meningkatkan kesejahteraan ncgara 
dan meningkatkan kualitas hidup inventor. 

Sehingga dengan perlindungan dan pengakuan iru 

dapat meningkatkan kemampuan inventor untuk 

menghasilkan sesuaru (invensi) dan memicu lahirnya 

inventor-inventor lain. Perlindungan dan pengakuan 

berupa paten tersebut telah lama diimplementasikan 

melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 
tentang Paten yang telah beberapa kali mengalami 

perubahan. Pertama kali diubah dengan Undang 

Undang Nomor 13 Tahun 1997 sebagai implikasi 
keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade 
Organization (Wf0).3° 

Bentuk harmonisasi terhadap sejumlah konvensi 
internasional sebagai akibat dari keanggotaan Indonesia 

dalan WTO tersebut, berujung pada revisi terhadap 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang 

Paten. lmplementasi undang-undang tersebut dalam 

usia 15 rahun terakhir ini masih belum dimanfaatkan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan 

perlindungan inovasi atau invensi berbasis paten, 
serta peningkatan kesejahteraan para inventor atau 
para pemegang paten, apalagi rnenjadi penggerak 

pertumbuhan ekonomi nasional. Belum optimalnya 

pemanfaatan UU tentang Paten dapat terlihat dengan 
jumlah permohonan paten dalam negeri yang masih 

sangat tergolong rendah, yairu sebesar 7 .450 pada 

rahun 2013 jika dibandingkan dengan negara-negara 
lain seperti, Tiongkok 825 .136 permohonan paten 

dan negara tetangga (Singapura) 9 .722 permohonan 
paten. 31 

Dinamika kebutuhan yang berkembang pesat yang 

belum terampung dalam Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 200 I tentang Paten. Belum adanya peraturan 
peraturan pelaksana misalnya Peraturan Pemerintah 

tentang Lisensi, Peraturan Pemerintah rentang Lisensi 

Wajib, dan sebagainya. Masalah lain yang timbul dalam 

hal pengajuan permohonan paten yang relarif lama 
dan biava permohonan paten serta biaya pemeliharaan 

paten relarif masih dianggap mahal bagi inventor, 
yang umumnya bukan pengusaha besar dan sejumlah 

permasalahan lainnya, telah mendorong lahirnya 

sistem baru dalam pengaruran tentang paten sehingga 

dapat mencapai cita-cita bangsa dalam kesejahteraan 
sosial atau welfare state. 

Disahkannva UU tentang Paten yang 

menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2001 ten tang Paten, setidaknya telah menghadirkan 

wajah baru paten dalam negeri, dan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan paten di 

Indonesia. Upaya tersebut tercermin dalam UU 
tentang Paten dengan cara, yaitu e-filing, pemberian 

"Candra lrawan, Politik Hukum Hak Keka-yaan lnte!ektual 

Indonesia, Bandung: Mandar Maju, Cetakan ke-l , 2011,  hal. 49-51. 

"Lihar Laporan Statistik Paten, Data Direktorat ]enderal 

Hak Kekayaan lntelektual, Kementerian Hukum dan HAM, 

2013 . 
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insentif, proses pemeriksaan yang efisien dan cara 

pembayaran biaya pemelirahaan paten yang lebih 

mudah. 

Adapun wujud optimalisasi perlindungan 

terhadap pemegang paten dalam UU tenrang Paten 

ini, secara eksplisit disebutkan sebagai berikur, 

pertama, yang terkait subjek dan objek paten. Adanya 

penafsiran invenror secara meluas dalam UU tentang 

Paten ini, inventor dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2001 tentang Paten hanya menyebutkan 

bahwa "inventor adalah seorang atau beberapa orang yang 

secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan 

ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi". Sehingga 

penafsiran inventor hanya berlaku bagi perorangan 

atau beberapa orang saja. UU tentang Paten dalam 

ketenruan umum, Pasal I angka 13 mengarur bahwa 

"orang adalah perseorangan atau badan hukum", sehingga 

dapat ditafsirkan secara meluas bahwa inventor terdiri 

dari perseorangan, beberapa orang-perseorangan 

secara bersama, badan hukum, dan beberapa badan 

hukum secara bersama. 

Selanjutnya, objek dari perubahan ini yang 

tertuang dalam naskah akademik UU tenrang Paten 

yairu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

genetik dan/atau pengetahuan rradisional, kecuali 

asal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan 

tradisional tersebut, disebutkan dengan benar dalam 

deskripsi permohonan paten menjadi salah saru arah 

perubahan pengaturan U ndang-U ndang tentang Paten, 

pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan hayati, budaya 

dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka 

ragam sebagai sumber daya hak kekayaan industri, 

serta proses penelusuran, pembuatan, pengembangan, 

administrasi pendaftaran dan penegakan hukum 

kekayaan intelektual. 

Kedua, UU tentang Paten bermaksud merubah 

paradigma masyarakat yang semula sebagian besar 

bersifat komunal dan sulir bagi mereka untuk 

menerima konsep-konsep kekayaan inrelekrual yang 

menonjolkan hak-hak pribadi. Mereka tidak pernah 

membayangkan bahwa buah pikiran (intellectual 

creation) adalah kekayaan (property). Padahal jika 

mencermati keberagaman etnis dan budaya, Indonesia 

dapat rnenghasilkan banyak buah pikiran, dalam hal 

ini pengetahuan rradisional sebagai kekayaan misalnya 

rarnuan-rarnuan obat. 

Cara pandang masyarakat Indonesia yang sebagian 

besar dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat 

yang bersifar komunal, menyebabkan mereka sulit 

menerima konsep-konsep kekayaan intelektual 

yang menonjolkan hak-hak pribadi. Masyarakat asli 
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Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep 

konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep tentang 

kekayaan intelektual. Masyarakat adat Indonesia tidak 

pernah membayangkan bahwa buah pikiran (intellectual 

creation) adalah kekayaan (properry) sebagaimana cara 

berpikir orang-orang Barat. Dalam sebuah penelirian 
yang dilakukan di beberapa daerah, yakni Lombok, 

Bali dan Jawa tengah, membuktikan bahwa ridak ada 

sarupun pengobatan rradisional berniat memonopoli 

atau melarang pihak lain menggunakan pengetahuan 

mengenai ramuan obat yang bersangkutan. Yang 

terjadi jusrru sebaliknya mereka yang memiliki 

pengetahuan tersebut memberikan kepada pihak 

lain dengan pertimbangan agar pihak lain itu dapat 

memanfaatkan pengecahuan tersebut. Mereka tidak 

peduli apakah orang lain akan mengomersialkan 

pengetahuan tersebut atau tidak. Cara pandang 

seperti inilah yang dapar menghambat perkembangan 

paten, rerlebih lagi dengan adanya UU tentang Paten 

menunrut masyarakat unruk aktif dalam mengajukan 

perlindungan paten. 

Ketiga, adanya kemudahan bagi inventor atau 

pemohon dengan terbukanya pendaftaran melalui 

e-filling. Dengan sistem e-filing, diharapkan pengajuan 

permohonan menjadi sederhana, cepat, dan biaya 

yang dikeluarkan pemohon (selain biaya pendaftaran 

Paten) menjadi lebih murah. Sehingga dalam UU 

tentang Paten, permohonan paten dapat diajukan 

secara manual atau elekrronik sesuai dengan Pasal 24 

ayat (4). Penerapan e-filing ini sangat sesuai dengan 

kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. 

Pelayanan secara e-filing akan sangat efektif dan efisien 

untuk meningkarkan perlindungan paten di tanah air. 

Keempat, Pasal 4 huruf f UU tentang Paten 

menegaskan bahwa, invensi tidak mencakup 

berupa rernuan (discooery) penggunaan baru unruk 

produk yang sudah ada dan/ a tau dikenal, dan/ 

atau benruk baru dari senyawa yang sudah ada yang 

tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna 

dan terdapat perbedaan srrukrur kimia terkait yang 

sudah diketahui dari senyawa. Dengan pelarangan 

penggunaan kedua, terutama unruk medis pada 

paten yang kadaluarsa akan sangat menguntungkan 

masyarakat dengan harga obat menjadi relatif lebih 

murah, sebab tidak perlu membayar royalry karena 

telah menjadi public domain. Penggunaan paten yang 

sudah kadaluarsa bukan merupakan invensi, hanya 

merupakan discooery, sebagaimana invensi pada 

dasarnya adalah Ide inventor yang diruangkan ke 

dalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik 
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di bidang teknologi berupa produk arau proses, atau 

penyempurnaan dan pengembangan produk atau 

proses. 

Kelima, kabar baik bagi civitas akademika 

selaku inventor yang invensinya diumumkan dalam 

sidang ilmiah. Dengan adanya UU tentang Paten, 

invensi yang diurnurnkan dalam bentuk ujian clan/ 

atau tahap--tahap ujian skripsi, tesis, disertasi dan/ 

atau forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan 

hasil penelitian di perguruan tinggi atau lembaga 

penelitian dapat didaftarkan sebagai paten. Sela ma ini, 

inventor yang berasal dari perguruan tinggi seringkali 

dirugikan karena invensi yang disusun dalam bentuk 

pertanggungjawaban ilmiah di kampus tidak bisa 

didaftarkan paten. 

Keenam, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 

tentang Paten hanya mengatur hubungan karyawan 

yang mendapatkan invensi dengan ternpar bekerja yang 

memakai fasilitas kantor untuk mendapatkan invensi. 

Sedangkan hubungan inventor dalam hubungan dinas 

dengan instansi pemerintah apabila menemukan 

suatu invensi belum diatur. Padahal pemberian 

imbalan kepada inventor dalam hubungan dinas akan 

berdampak kepada upaya mendongkrak jumlah paten 

domestik Sehingga dalam UU tentang Paten mengatur 

secara tegas terkait imbalan bagi peneliti pegawai negeri 

sipil, bahwa Pasal 13 menyatakan bahwa. 

1) Pemegang paten atas lnvensi yang dihasilkan 

oleh inventor dalam hubungan dinas dengan 

instansi pemerintah adalah instansi pemerintah 

dimaksud dan inventor, kecuali diperjanjikan lain; 

2) Sere/ah paten dikomersialkan, inventor 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berhak 

mendapatkan imbalan atas paten yang 

dihasilkannya dari sumber penerimaan negara 

bukan pajak; 

3) Dalam hal instansi pemerintah sebagai pemegang 

paten tidak dapat melaksanakan patennya, 

inventor atas persetujuan pemegang paten dapat 

melaksanakan paten dengan pihak ketiga; 

4) Terhadap pelaksanaan paten sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3 ), selain pemegang paten, 

inventor memperoleh royalti dari pihak keriga 

yang mendapatkan manfaat ekonomi dari 

komersialisasi paten tersebut; 

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) tidak menghapuskan hak inventor 

untuk tetap dicantumkan namanya dalam 

sertifikat paten. 

Sehingga inventor dalam hubungan dinas tetap 

mempunyai hak moral clan tidak menghapuskan hak 

inventor untuk tetap dicanrumkan namanya dalam 

sertifikar paten, meskipun paten yang didaftarkan 

dimiliki oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. 

Inventor telah memperoleh invensi tersebut, apabila 

invensinya relah didafrarkan paten clan paten tersebut 

dikomersilkan oleh instansinya maka inventor layak 

diberi imbalan sebagai pemberian apresiasi dari hasil 

karva melakukan penelirian serta invensi tersebut 

harus invensi yang berfungsi clan bermanfaat. 

Ketujuh, UU tentang Paten memberikan jaminan 

bahwa sertifikar hak paten dapat dijadikan objek 

jaminan fidusia. Sebagaimana diketahui, fidusia 

menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 

tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU tentang 

Fidusia), yairu pengalihan hakkepemilikan suatu benda 

atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda 

yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam 

penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia sendiri 

diarttkan sebagai hak jaminan atas benda bergerak, 

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, 

clan benda tidak bergerak. Dalam UU tentang Fidusia 

Pasal 108 ayat (1) disebutkan bahwa hak atas paten 

dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Paten yang 

berupa hak (benda bergerak tidak berwujud) wajib 

disertifikarkan, sehingga sertifikat atas paten tersebut 

dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Selanjutnya 

pelaksanaan paten sebagai jaminan fidusia akan diatur 

dengan peraturan pemerintah clan dilaksanan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kedelapan, ketidakjelasan pengaturan mengenai 

perwakafan atas paten menimbulkan sejumlah 

pertanyaan clan keraguan atas niat wakaf. UU tentang 

Paten sebelumnya hanya mengatur peralihan paten 

dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian 

terrulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan 

perundang-undangan, Padahal jika mencermati 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf (UU tentang Wakaf), bahwa wakaf adalah 

perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah 

dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Harta 

benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya 

tahan lama dan/atau menfaat jangka panjang serta 

mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang 

diwakafkan oleh wakif. Lebih lanjut dalam Pasal 16 UU 

tentang Wakaf rnengklasifikastkan benda yang dapat 

diwakafkan yang rneliputi benda bergerak dan benda 
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tidak bergerak. Untuk benda bergerak adalah harta 

benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi: 
uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak 

atas kekayaan intelektual, hak scwa, clan benda 

bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah clan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara 

tegas dalam pasal tersebut menegaskan bahwa hak 

atas kekayaan intelektual dapat diwakafkan, termasuk 

paten. Sehingga telah tepat dalam Pasal 74 ayat (1) 

huruf d UU tentang Paten menambahkan pengalihan 

paten dengan cara wakaf. 

Poin-poin perubahan tersebut setidaknya telah 

menunjukan bahwa rezim paten dalam UU tentang 

Paten kali ini telah kembali pada kaidah seutuhnya. 

Sebagaimana diketahui, alasan munculnya paten 

selama ini karena adanya kesadaran beberapa orang 

yang peduli untuk menghormati hasil karya orang 

lain. Penghormatan tersebur dapat berupa pengakuan 

clan perlindungan terhadap invensi yang ditemukan. 

Selain pengakuan clan perlindungan, harapan lain 

bagi si pencipta atau inventor adalah adanya hak bagi 

orang yang menemukan atau inventor untuk dapat 

menikmati manfaat ekonomi dari teknologi yang 

diinvestasikannya. 

Pada hakikatnya paten diberikan unruk 

melindungi invensi-invensi di bidang teknologi. 

Paten diberikan dalam jangka waktu yang terbatas, 
clan tujuannya adalah unruk mencegah pihak lain, 

termasuk "inventor rersendiri" dari invensi yang sama, 

untuk menggunakan invensinya dalam jangka waktu 

perlindungan paten, sehingga pemilik atau pemegang 

paten dapat memperoleh pemasukan yang layak sebagai 

imbalan atas usaha-usaha invensinya. Dengan adanya 

UU tentang Paten diharapkan dapat mengoptimalkan 

perlindungan hukum terhadap pemegang paten yang 

selama ini kurang terakomodir dalam Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 

lmplikasi lainnya tentu yang tcrkait dengan 

keuangan negara. Pembentuk undang-undang berharap 

Undang-Undang tentang Paten dapat meningkatkan 

jumlah pemohon paten yang berasal dari dalam negeri. 

Untuk meningkatkan pemohon paren tersebut, upava 

upaya perlu dilakukan yaitu meningkatkan pelayanan 

pendaftaran paten dengan meningkatkan fasilitas 

teknologi e-filing, memberikan insentifberupa beasiswa 

bagi lembaga-lembaga peneliti, perguruan tinggi clan 

individu, serta memberikan jaminan resiko rerhadap 
invensi atau teknologi yang dipatenkan. 
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Ill. Penutup 

A. Simpulan 

l. Indonesia saat ini telah memiliki Undang 

Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 

yang merupakan penggantian dari Undang 

Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang 

Paten. Kelemahan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2001 tentang Paten telah menunjukan 

bahwa secara substansi bahwa Undang-Undang 

tentang Paten sudah ticlak sesuai lagi dengan 

perkembangan hukum masyarakat, baik nasional 

maupun internasional clan belum diarur sesuai 

dengan standar dalam Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights, sehingga perlu 

dilakukan penggantian. Tidak hanya itu, clalam 

hal penerapannya pun UU tentang Paten selalu 

menjadi kenclala tidak saja oleh Kementerian 

Hukum clan Hak Asasi Manusia sebagai institusi 

pcngelola pengaclministrasian paten, tetapi juga 

oleh para inventor, pemegang paten, praktisi, 
para penegak hukum, clan pihak terkait lainnya. 

Beberapa kenclala clan hambatan yang terjadi 

selama ini, telah mereduksi wujud perlinclungan 

terhadap hak paten sebagai bagian dari hak asasi 

manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 

2. Bentuk perlindungan dalam Undang-Undang 

tenrang Paten clapat terlihat dari adanya 

tiga pengaturan agar HAKI bisa menclorong 

pertumbuhan ekonomi negara. Pertama, 

mengamankan pasar, rerurarna di negara-negara 

yang dipantau setiap tahun. Hal ini unruk 

memastikan perlindungan HAKI di negara 

tersebut. Kedua, menjaga komitrnen dengan 

negara lain yang merupakan mitra clan menjadi 

akses, berdasarkan laporan United States Trade 

Representatiee cahun lalu, Indonesia masuk kategori 

negara prioritas yang harus diawasi, Ketiga, 

pemcrintah bersama pcmangku kcpcntingan 

harus bisa menyecliakan akses pasar agar HAKI 

terus berkembang. 

B. Saran 

Keberadaan UU tentang Paten, seolah rnenjadi 

jawaban atas kendala yang dihadapi masyarakat 

Indonesia selama ini khususnya para inventor yang 

selarna ini tidak terakomoclir hak-haknya dalam 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang 

Paten. Sehingga, upaya perubahan undang-undang 

tidak berhenti sampai aclanya U ndang-U nclang tentang 
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Paten saja, namun, upaya pengawasan terhadap 

implementasi keberadaan aturan yang merupakan 

delegasi dari undang-undang tersebut perlu segera 
direalisasikan, agar undang-undang ini sccara teknis 

dapat dilaksanakan dan dipergunakan semaksimal 

mungkin bagi kemanfaatan masyarakat Indonesia. 
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Badan Kcahlian DPR 

'*Korepondensi: nira_ldf@yc1.hoo.com 

Absttak 
Peredaran obat dan makanan di masyarakat sangat beraneka ragam baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri. Peredaran obar dan makanan di masyarakat banyak menimbulkan permasalahan yaitu beredarnya obat dan makanan 

ilegal (tanpa izin), serta obar dan rnakanan dengan kandungan zat kimia berbahaya. Untuk menangani permasalahan 

tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat mcngusulkan pcmbentukan Rancangan Undang-Undang tenrang Pengawasan 

Obar dan Makanan serta Pemanfaatan Obar Asli Indonesia (RUU POM serta Pemanfaatan OAI). Dalam penulisan ini 
mengangkat permasalahan ruang lingkup pengawasan obar clan makanan yang menjadi kewenangan Sadan Pengawasan 

Obar clan Makanan (BPOM) clan apakah juclul rancangan undang-undang tcrsebut sudah tcpnt jika clilihat dari ruang 
lingkup pengawasan obat clan makanan. T ujuan penulisan adalah mcngetahui lingkup pcngawasan obat dan makanan yang 

menjacli kewenangan BPOM clan apakah judul RUU tersebut suclah tepar jika <lilihat <lari ruang lingkup pengawasan obat 
dan makanan. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang 

undangan. Berdasarkan Kepurusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen dan Sistem kesehatan Nasional (SKN), BPOM 

berrugas melaksanakan pengawasan obar Jan makanan yang berrujuan unruk menjamin persyaratan keamanan, khasiat/ 

manfaat clan rnutu produk. lstilah obat asli Indonesia sudah tidak ada sejak undang-undang rentang farrnasi dicabur oleh 

Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 1992 tcntang Kesehatan yang relnh dicabur oleh Undang-Undang Nomor 36 rahun 

2009 tentang Kesehatan (UU tentang Kesehatan). Sedangkan pemanfaatan obat maupun obat tradisional merupakan 

kewenangan Kementerian Kesehatan yang terruang dalam SKN. Jika dilihat dari kewenangan BPOM dan Kemenkes maka 

judul RUU POM serta Pemanfaatan OAI tidak tepat. 

Kata kunci: pengawaean, obat, makanan, badan pengawasan obar clan makanan 

Abs trace 

The distribution of drugs and food in the community is 1.1ery diverse both from within the country and from abroad. The circulation of drugs 

and food in the community caused a lot of problems, namely the circulation of illegal drugs and food (without permission), as well as drugs 

and food< with harmful chemica�. To address these concerns, the House of Representatives proposed a bill of Drug and Food Control and 

Indigenous Drug Utilitation. The paper raised the problems of the scope of drug and food controls under the authcrriry of the Food and 

Drug Supervuory Agency (BPOM) and whether the title of the bill is appropriar, if it u viewed from the scope of drug and food control 

The purpose of this writing is to know the scope of supervision of drug.sand foods that are under DPOM's authority and whether the title 

of the bill u appropriar, when viewed from the scope of drug and food control. The method of writing uses normative juridical method with 

the approach of legislation. Based on Presidential Decree Number 103 Year 200 I on Position, Oury, Function, Authoricy, Organi,ational 

Structure and Working Procedure of NonDepartmenral Government Institutions and National Health System (SKN), BPOM is in charge 

of superoising drugs and foods aimed at ensuring safety, efficacy, and product quality requirements. The term of original Indonesian drug 

ha, not exeted since the pharmaceutical law was revoked Ir:, Law No. 23 Year 1992 on Health which ha, been later revoked Ir:, Law No. 

36 Year 2009 on Health, while the utili,ation of drugs and traditional medicine is the authori<, of the Minutry of Health as stipular,d 

in the National Health System. Therefore, the title of the bill and Utiliwtion of OAI is not appropriate if it u viewed from the authoricy 

of BPOM and Ministry of Health. 

Keywords: supervision, medicine, food, the national agency of drug and food control 
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I. Pendahuluan ditinjau dari jenis komoditi, pelanggaran obat clan 

makanan yang ditindaklanjuti secara pro-justitia 

yaitu pelanggaran di bidang kosmetika sebanyak 

96 (35%) perkara, pelanggaran di bidang obar 

tradisional sebanyak 71  (25%) perkara, pelanggaran 

di bidang obat sebanyak 63 (23%) perkara, clan 

pelanggaran di bidang pangan sebanyak 47 (17%) 

perkara. 2 Dari kasus pelanggaran ini, sebagian besar 

merupakan kasus pelanggaran tanpa izin edar, clan 

tanpa keahlian clan kewenangan. 

Berdasarkan hasil monitoring clan analisis 

pemberitaan pada tahun 2015, dari 8.069 berita 

yang dimonitor dari berbagai media, diketahui 

bahwa isu mengenai obac clan makanan sangat marak 

diberitakan.' lsu yang berkembang di masyarakat 

antara lain mengenai temuan obat ilegal cermasuk 
palsu, vaksin palsu, obat tradisional mengandung 

bahan kirnia obac, kosmetik mengandung bahan 

berbahaya serta masalah keamanan pangan. 
Unruk menangani permasalahan obat clan 

makanan yang beredar di masyarakat, Indonesia harus 

memiliki sistem pengawasan obat clan makanan yang 

efektif clan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah 

dan mengawasi produk-produk tersebuc untuk 
melindungi keamanan, keselamatan clan kesehatan 

konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. 

Dalam hal ini telah dibentuk BPOM yang memiliki 

jaringan nasional dan internasional serta kewenangan 

penegakan hukum clan memiliki kredibilitas 

profesional yang tinggi. 

Dalam mendukung upaya pengawasan rersebut 
telah direrapkan berbagai peraturan perundang 

undangan di bidang pengawasan obat, obat 
tradisional, kosrncrik, suplernen kesehatan, dan 

makanan. Peraturan perundang-undangan tersebut, 

dalam kenyataannya belum mampu menjadi legalitas 

yang kuat dalam pelaksanaan pengawasan obat, obat 
tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, clan 
maka nan dika rena kan belu m adanya sinkronisasi antara 

berbagai peraturan tersebut yang mendukung pada 
kewenangan BPOM dalam pelaksanaan pengawasan. 

Oleh sebab itu sangat diperlukan pengaturan khusus 

clan komprehensif tencang pengawasan obat clan 

2BPOM, Ha.s1I Pen,.1d1kan Pusat PenJidikan Obat dan Makanan 

Badan Ptngawas Obar dan Makanan: }eni.s Pelanggaran, dimuat 

dalam http://www.pom.go.id/penyid1kan/media.php!hal•jml_ 

pelanggaran&halaman• l, diakses canggal 28 Mei 2017. 
3Roy A. Sparringa, l..aporan Kinerja Pengawasan Obat dan 

Makanan sampai dengan Triwulan III Tahun 2015, dimuat dalam 

http//www.pom.go.id/ ppid/ rar/2016/ rtw 2015-lll.pdf, diakses 

tanggal 28 Mei 2017. 

A, I..atar Belakang 

1Penny K. Lukito, Laporan Tahunan BPOM, dimuat dalam 

http://www. pom.go , id/new/index.php/browse/lapora n_ 

tahunan/28-04-2007/28-04-2017/ l, diakscs ranggal 28 Mei 2017. 

Kesehatan merupakan hak dasar manusia yang 

dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 

28H ayat (!). Negara berkewajiban untuk melindungi, 

memajukan, menegakkan, serta pemenuhan hak asasi 

manusia dari setiap warga negaranya. Sejalan dengan 
tujuan bernegara rersebut, pemerintah rnemillki 

kewajiban untuk menjalankan pembangunan 
kesehatan serta pelindungan masyarakat dari obat dan 

makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dalam 

rangka memberikan pelindungan kepada masyarakat 

dari obat dan makanan yang berisiko terhadap 

kesehatan maka pemerintah harus melakukan 

pengawasan terhadap obat clan makanan yang beredar 

di masyarakat. 
Saat ini, peredaran obat dan makanan di 

masyarakat sangat beraneka ragam, baik berasal 
dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini 

disebabkan kemajuan teknologi yang celah membawa 

perubahan cepat clan signifikan pada induscri obat, 

obat cradisional, kosmetik clan makanan. Dengan 

menggunakan teknologi modern, induscri-industri 

tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang 
sangat besar mencakup berbagai produk dengan 

penyebaran yang sangat luas. Dukungan kemajuan 

teknologi transportasi menyebabkan produk 
produk tersebut dalam waktu yang amat singkat 

dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan 

distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau 
seluruh masyarakac. 

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk 

tenmaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan 

perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola 

konsumsinya.' Sementara itu pengetahuan masyarakac 

masih belum memadai untuk dapat memilih clan 
menggunakan produk secara tepat, benar clan aman. Di 

lain pihak iklan clan promosi secara gencar mendorong 

konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan 

dan seringkali tidak rasional. 

Peredaran obat clan makanan di masyarakat 
banyak menimbulkan permasalahan yaitu 

beredarnya obat clan makanan ilegal (tanpa izin), 

obat clan makanan dengan kandungan zat kimia 
berbahaya. Hasil pengawasan obac clan makanan 

yang dilakukan oleh BPOM pada tahun 2015, 
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makanan dalam suatu undang-undang, Hal ini 

sekaligus untuk memberikan pelindungan yang lebih 

baik terhadap kesehatan masyarakat dari risiko obat 

clan makanan yang tidak memenuhi pcrsyaratan. 

Berdasarkan kcadaan yang tclah diuraikan di atas 
maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan 

pembentukan RUU POM serta Pemanfaatan OAI. 
Rancangan Undang-Undang (RUU) terscbut masuk 

dalam Prolegnas 2015-2019 yang menjadi usu! inisiatif 

DPR.4 

Jika dilihat dari judul RUU tersebut akan 
menimbulkan dua penafsiran yaitu, pertama, apakah 

dalam RUU ini mengatur dua hal, yaitu mengenai 

pengawasan obat clan makanan clan mengatur pula 

mengenai pemanfaatan obat asli Indonesia. Penafsiran 
kedua yaitu apakah pemanfaatan obat asli Indonesia 

masuk dalam pengawasan obat clan makanan. 

Berdasarkan hal tersebur, penulis tertarik untuk 

menganalisajudul RUU tersebutdengan melihat ruang 

lingkup pengawasan obat clan makanan yang menjadi 
kewenangan dari BPOM sehingga akan diketahui 

apakah pemanfaatan obat asli Indonesia menjadi 

ruang lingkup kewenangan BPOM atau bukan. Selain 

itu, akan diketahul apakah judul RUU tersebut sudah 

tepat atau belum. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 
permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam 

rulisan ini, adalah: 

1. Bagaimana ruang lingkup pengawasan obat clan 

makanan yang menjadi kewenangan BPOM? 

2. Apakah judul RUU POM serta Pemanfaatan 

OAI sudah sesuai jika dilihat dari ruang lingkup 

pengawasan obat clan makanan yang menjadi 
kewenangan BPOM? 

C. Tujuan 

Tujuan dari rulisan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui: 
1. Ruang lingkup pengawasan obat clan makanan 

yang menjadi kewenangan BPOM; clan 

2. Kesesuaian antara judul RUU tersebut dengan 

ruang lingkup pengawasan obat clan makanan 

yang menjadi kewenangan BPOM. 

D. Metode Penulisan 

Metode penulisan ini menggunakan metode 

'DPR RI, Prol,gnas 2015-2019, dimuat dalam http://www. 

dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list, diakses tanggal 28 Mei 2017. 

yuridis norrnatif dengan pendekatan peraturan 
perundang-undangan. Bcrkaitan dengan permasalahan 

dalam tulisan ini maka pengkajian dilakukan dengan 

menganalisis UU tentang Kesehatan scrta peraturan 

pelaksanaannya terkait dengan pengawasan obat clan 

makanan. Permasalahan dan analisa dalam tulisan ini 

disajikan secara deskrlprif analitis yakni memberikan 

gambaran yang lebih jelas mengenai ruang lingkup 
pengawasan obat clan makanan yang menjadi 

kewenangan BPOM. 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Pengawasan 

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan 
ukuran kinerja clan pengambilan tindakan yang 

dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan 

sesuai dengan kinerja yang celah ditetapkan tersebut.' 
Menu rut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas 

yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya 

memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan 
hasil yang direncanakan. Menurut Basu Swasta, 

pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa 

kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperci 

yang diinginkan. Menurut Kornaruddin, pengawasan 

adalah berhubungan dengan perbandingan antara 

pelaksana aktual rencana, clan awal untuk langkah 

perbaikan terhadap penyimpangan clan rencana 

yang berarti.6 

Dari beberapa pengercian pengawasan yang telah 

disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik 

untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan 

untuk merancang sistem umpan balik infonnasi, 

untuk membandingkan kinerja akrual dengan 

standar yang telah ditentukan unruk menetapkan 
apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk 

rnengarnbil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk 
menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau 

pemerintahan telah digunakan seefektif mungkin guna 

mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. 

Sementara iru, dari segi hukum administrasi 

negara, pengawasan dimaknai sebagai proses 

kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, 
dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang 

5Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum AdminiJ:traJi. Malang: 

Bayumedia Publishing, 2004, hal. 77. 

6Sadjijono, Memahami Beberapa Pokok Hukum Administrasi. 

Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2008, hal. 19. 
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dikehenclaki, direncanakan a tau diperintahkan. 7 

Konsep pengawasan clipergunakan karena pengawasan 
merupakan aspek peming untuk menjaga fungsi 

pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. 

Menurut Husnaini, tujuan pengawasan aclalah 

sebagai berikut:8 

1. menghentikan atau meniadakan kesalahan, 

penyimpangan, penyeleweng-an, pemborosan dan 
hambatan, 

2. mencegah terulang kembalinya kesalah-an, 

penyimpangan, pemborosan dan hambatan, 

3. meningkatkan kelancaran operasi suatu organisasi. 

Adapun fungsi dari pengawasan adalah. 

1. mencegah penyimpangan-penyimpangan; 

2. memperbaiki kesalahan atau kelemahan dan 

menindak penyalahgunaan serta penyelewengan; 

clan 

3. mengambil cinclakan korektif jika pelaksanaan 

menyimpang dari stanclar. 

Selanjutnya dikernukakan oleh T. Hani Hancloko 
bahwa proses pengawasan memiliki lima tahapan 

yaitu:9 

I. penetapan standar pelaksanaan, 

2. penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; 

3. pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata; 

4. pembandingan pelaksanaan kegiatan clengan 

stanclar clan penganalisaan penyimpangan 

penyimpangan; clan 

5. pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan. 

Aclapun jenis-jenis pengawasan terdiri dari: 10 

1. pengawasan fungsional (struktural). Fungsi 

pengawasan ini melekat pada seseorang yang 
menjabat sebagai pimpinan lembaga. 

2. pengawasan publik. Pengawasan ini dilakukan 
oleh masyarakat. 

3. pengawasan nonfungsional. Pengawasan ini 

biasanya dilakukan oleh badan-badan yagdiberikan 

wewenang untuk melakukan pengawasan seperti 

DPR, BPK, KPK, clan lain-lain. 

7HR, Ridwan, Hukum Administra.s1 Negara. Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2011, hal 28. 

6Husnaini, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. 

Jakarta,PT Bumi Aksara, 2001, ha!. 40. 
9T. Hani Handoko. Manajemen. Edi.si kedua. Yogyakarta: 

BPFE, 1995, ha!. 102. 

'°Salindeho dan John. Pengawa,an Mekka, A,pek . A,pek 

T erka1t dan lmplementastn)'a, Jakarta: Bumi Alcsara, 1995, hal.167. 
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2. Obat 

a. Pengertian Obat 

Menurut UU tentang Kesehatan, pengertian obat 

aclalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk 
biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau 

menvelidiki sistem fisiologi acau keadaan patologi 

clalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 

penyembuhan, pemulihan.penlngkatan kesehatan dan 
kontrasepsi untuk manusia. 1 1  Berdasarkan kebijakan 

obat nasional tahun 2006, Obat aclalah bahan 

atau pacluan bahan-bahan yang cligunakan untuk 

mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau 

keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, 

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan 

kesehatan dan kontrasepsi termasuk procluk biologi." 

Menurut Peraruran Menteri Kesehatan Nomor 

917 Tahun 1993 tentang Penggolongan Obat, obat 

(jadi) adalah sediaan atau paduan-pacluan yang siap 

digunakan unruk mempengaruhi atau rnenvelidiki 

secara fisiologi arau keadaan patologi dalarn rangka 

penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, 
pernulihan, peningkatan kesehatan clan kontrasepsi. 

Ada juga yang mendefinisikan bahwa obat 

merupakan semua zat baik kimiawi, hewani, mau pun 

nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, 

meringankan atau mencegah penyakit berikut 

gejalanva!'. Obat aclalah suaru bahan atau campuran 

bahan yang di maksudkan untuk cligunakan clalam 

menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, 

menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala 

penvakit, Iuka atau kelainan badaniah atau rohaniah 

pada manusia atau hewan termasuk memperelok 

rubuh atau bagian tubuh rnanusia." Definlsi obat 

menurut WHO adalah zat yang dapat mempengaruhi 
aktivitas fisik dan psikis, Menu rut Ansel, obat adalah 

zat yang digunakan unruk diagnosis, mengurangi rasa 

sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada 

manusia atau hewan.15 

Menu rut Bagian Farmakologi, Fakultas 

Kedokreran, Universitas Indonesia, obat dalarn arti luas 

ialah setiap zat kimia yang clapat mempengaruhi proses 

"Pasal I angle.a 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Keseharan. 
"Lamptran Keputusan Menteri Kesehatan No. 189 Tenrang 

Kebljakan Obat Nasional T ahun 2006. 

"Agus Widodo. Cerdas Memilih Obat dan MengenaL Pen:,akit. 

Jakarta: PT Linglcar Pena Kreatif, 2010, hal. 36. 
14M. Anief. Apa Jang Perlu D1ketahu1 Tentang Obar. Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 1991, hal. 3. 
"Fanda Ibrahim, Penganta1 Bu.ku Sediaan Farmasi. Ed isi 

4, Jakarta, Ul-Press, 1998, hal. 291. 
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hidup, maka farmakologi merupakan ilmu yang sangat 

luas cakupannya. Namun untuk seorang dokter, ilmu 

ini dibatasi rujuannya yaitu agar dapat menggunakan 

obat untuk maksud pencegahan, diagnosis, clan 
pengobatan penyakit. Selain itu, agar mengerti bahwa 

penggunaan obat dapat mengakibatkan berbagai 
gejala penvakit." Menurut Katzung, obat dalam 

pengertian umum adalah suaru substansi yang melalui 

efek kimianya membawa perubahan dalam fungsi 

biologik." 

c. Penggolongan Obat 

Penggolongan obat dimaksudkan unruk 

peningkatan keamanan clan ketepatan penggunaan 

serta pengamanan distribusi obat. Berdasarkan 

Peracuran Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2000 

tentang Registrasi Obar, obat digolongkan menjadi 

empat golongan, yaitu: 

1. Obat bebas, merupakan obat 
yang ditandai dengan lingkaran 

berwarna hijau dengan tepi lingkaran bcrwarna 

hitam. Obar bebas umumnya berupa suplemen 

vitamin clan mineral, obat gosok, beberapa 

analgerik-antipiretik, clan beberapa antasida. Obat 

golongan ini dapat dibeli bebas di apotek, toko 

obat, clan warung. 
2. Obat bebas terbatas, merupakan obat yang 

ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan 
tepi lingkaran berwarna hitam. Obat ini juga 

dapat diperoleh tanpa resep dokter di apotek 

clan toko obat. Obat-obat yang umumnya masuk 

dalam golongan ini antara lain obat batuk, obat 

influenza, obar-obat antiseptik, dan tetes mata 

untuk iritasi ringan. Pada kemasan obat seperti 

ini biasanva tertera peringatan yang bertanda 
kotak kecil berdasar warna gelap atau kotak 

putih bergaris tepi hitam, dengan rulisan sebagai 
berikut: 

P. No. I: Awas! Obar Keras. Bacalah aturan 
pemakaiannya. 

P. No. 2: Awas! Obar keras. Hanya untuk bagian 

luar dari badan. 

P. No. 3: Awas! Obat keras. Tidak boleh ditelan. 

P. No. 4: Awas! Obat Keras. Hanya untuk dibakar. 

P. No. 5: Awas! Obat keras. Obat wasir, jangan 

ditelan. 

165. Gan lswarna, Famtakologi dan Terap1 Edisi IV, Jakarra: 

Bagian Farmakologi Fakulcas Kedokteran Indonesia, 1995, hal. 

102. 
17B.G. Katz:ung, FannakoLogi Da.sar dan Klinik.: Pnnsip Kerja 

Oba,. Amimihoba. Jakarta, Buku Kedokteran EGC, 1997, hal. 190. 

3. Obat keras. Diseburobat keras karenajika pemakai 

tidak memperhatikan dosis, acuran pakai, clan 

peringatan yang diberikan, dapat menimbulkan 
efek berbahaya. Obat keras merupakan obat yang 

hanya blsa didaparkan dengan resep dokter clan 

hanya bisa diperolehdi apotek. Dalam kemasannya 
ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf K 

ditengahnya. Contoh obat ini adalah amoksllin, 

asam mefenamat, clan semua obat dalam bentuk 

injeksi. 
4. Obar Narkotika, merupakan zat atau obat yang 

berasal dari tanarnan atau bukan tanaman 

baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, clan dapat 

menimbulkan ketergantungan.!" Obar ini pada 

kemasannya dengan lingkaran yang di dalamnya 

terdapat palang ( +) berwarna merah. Obar 
narkotika penggunaannya diawasi dengan ketat 

sehingga obat golongan narkotika hanya dapat 

diperoleh di apotek dengan resep dokter asli (tidak 

dapat menggunakan kopi resep). Dalam bidang 

kesehatan, obat-obar narkotika biasa digunakan 

sebagai anesresi/obat bius clan analgerik/ obat 
penghilang rasa sakit, Contoh obat narkotika 

adalah: codipront (obat batuk), MST (analgetik) clan 
fentanil (obat bius). 

5. Obat-obat psikorropika, merupakan zat atau obat 

baik ilmiah arau sintesis, bukan narkotika yang 

berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selekti 

pada susunan saraf pusat yang menyebabkan 

perubahan khas pada aktivitas mental clan 
perilaku, contoh, alprazolam clan diazepam.19 

Berdasarkan definisi obat di atas, bila ditinjau 
dari asal bahan atau bahan obat, dibedakan menjadi 

dua jenis yaitu obat kimiawi sintesis clan obat berbasis 

bahan alarn." Obar kimiawi sintesis adalah obat jenis 
ini berasal dari zat-zat kimia yang ditemukan oleh para 

ahli kimia, Obar selain menyembuhkan penyakit, juga 

mempunyai efek samping yang merugikan kesehatan. 

Obat berbasis bahan alam adalah obat yang berbasis 

bahan alam, dapat dikelompokkan sebagai obar 

apabila sudah dalam bentuk isolat serta didukung oleh 

pembuktian yang cukup. 

"Undang-Undang Norn or 22 T ahun 1997 ten tang Narkotika. 
19U ndang-U ndang Nomor 5 T ahun 1997 ten tang 

Psikotropika. 
20]. Ad mar. Per1hal Obat d.engan Berbagat Bcntuk Scdiaann,a. 

Medan: Universirns Sumatera Utara Press, 2004, hal. 35. 

59 



Prodigy Vol. 5 No. 1, j, li 2017 : 55 - 67 

c, Obat Bahan Alam 

Obar bahan alam merupakan obat yang 

menggunakan bahan baku berasal dari alam (tumbuhan 

clan hewan). Obar bahan alam dapat dikelompokkan 

menjadi 3 jenis yaitu jamu, jamu herbal terstandar, 

clan fitofarmaka. Jamu (empirical based herbalmedicine) 

adalah obat bahan alam yang disediakan secara 

tradisional, misalnya dalam benruk serbuk seduhan, 

pil, clan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman 

yang menjadi penyusun jamu tersebut clan digunakan 

secara tradisional.21 

Penggolongan obat bahan alam rerdiri dari:" 

I. Jamu 

Jamu adalah obat tradisional yang diracik dengan 

menggunakan bahan tanaman sebagai penyusun 

jamu tersebur, Jamu disajikan secara tradisional 

dalam benruk serbuk seduhan, pil, atau cairan. 

Saru jenis jamu yangdisusun dari berbagai ranarnan 

obat yang jumlahnya antara lima sampai dengan 

sepuluh macam, bahkan bisa lebih. Jamu tidak 

memerlukan pembukrian ilmiah sampai uji klinis, 

tetapi cukup dengan bukri empiris. Walaupun 

demikian, jamu harus memenuhi persyararan 

keamanan clan srandar rnutu, Jamu hanya dapat 

dikonsumsi untuk mencegah, mengurangi, atau 

mengarasi keluhan yang dialami seseorang, bukan 

menyembuhkan suatu diagnosa penyakit. Secara 

umum, jamu dibedakan menjadi dua yaitu yang 

bertujuan untuk menjaga kesehatan clan yang 

dimanfaatkan untuk mengobati keluhan penyakit. 

Menurut Peraruran Menteri Kesehatan Nomor 

3 Tahun 2010 tentang Saintifikasi Jamu dalam 

Penelitian berbasis Pelayanan Kesehatan, 

pengertian jamu adalah obat tradisional Indonesia. 

Oleh karena itu, jamu merupakan bagian dari obat 

tradisional yang berasal dari turnbuh-turnbuhan 

clan hewan. Melalui proses produksi yang telah 

dilakukan oleh beberapa industri kecil obar 

tradisional yang masih menggunakan teknologi 

yang relatif sederhana (tradisional) karena jamu 

yang dihasilkan adalah berupa serbuk jamu. 

2. Herbal Terstandar 

Bentuk herbal terstandar mernillki sedikit 

perbedaan dengan jamu. Umumnya, herbal 

rerstandar telah mengalami pemrosesan, misalnya 

"Anef Hariana, Tumbuhan Obat dan Kha.uatn)a, Seri l .  

Jakarta: Pencbar Swadaya, 2006, ha!. 139. 
22S. Mulyani clan D. Gunawan, Ilmu Obat Alam (Farmakognos1), 

Jakarta: Penebar Swadaya, 2004, hal. 90. 
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berupa eksrrak atau kapsul. Eksrrak dari herbal 

rersebut telah ditelin khastar clan keamanannya 

melalui uji praklinis. Uji tersebut melalui 

beberapa proses antara lain: uji penerapan 

standar kandungan bahan, proses pembuatan 

ekstrak, higienitas, serta uji toksisitas, Obar 

herbal terstandar (standarized based herbal medicine) 

merupakan obat tradisional yang disajikan dari 

hasil ekstraksi atau penyarian bahan alam, baik 

tanaman obat, binatang, maupun mineral. 23 

Dalam proses pernbuaran obat herbal terstandar 

ini diburuhkan peralatan yang tidak sederhana 

clan lebih mahal daripada pembuatan jamu. 

Tenaga kerja yang diburuhkan harus didukung dengan 

kererampilan clan pengetahuan membuat ekstrak. Obar 

herbal ini umumnya ditunjang oleh pembuktian ilmiah 

berupa penelitian praklinis. Penelitian ini meliputi 

meliputi smndardisasi kandungan senyawa berkhasiat 

dalam bahan penyusun, standardisasi pembuatan ekstrak 

yang higenis, serta uji toksisitas akut maupun kronis. 

3. Fitofarmaka 

Fitofarrnaka merupakan jamu dengan kasta 

tertinggi karena khasiat, keamanan, serta standar 

proses pernbuatan clan bahannya relah diuji 

secara klinis, jamu bersrarus sebagai firofarmaka 

juga dijual di apotek clan harus dengan resep 

dokter." Fitofarmaka (clinical based herbal 

medicine) merupakan obat tradisional yang dapat 

disejajarkan dengan obat modern. 25 Proses 

pembuatannya diperlukan peralatan berreknologi 

modern, tenaga ahli, clan biaya yang tidak sedikit, 

Fitofarmaka merniliki kekhasan tersendiri, ha] 

ini disebabkan fitofarmaka merupakan obat 

tradisional yang merniliki keunggulan yang 

hampir sama dengan obar-obatan. Bahkan tidak 

jarang firofarrnaka menjadi rekomendasi dokter 

terhadap pasiennya. Dengan uji klinik yang sama 

dengan obat-obatan serta menggunakan teknologi 

modern, sehingga fitofarmaka dapat memenuhi 

standar muru yang telah ditetapkan. Berikut ini 

beberapa bahan alam yang digolongkan sebagai 

firofarmaka, antara lain bawang putih, ginseng, 

cengkeh, angkak, anggur, ginkgo, clan jahe karena 

21Marlina, Metode PmeLtian Tanaman Obar, Bandung: Widya 

Padjajaran, 2005, hal. 150. 
�"H.C. Ansel, Pengantar Bentuk Sediaan Fannasi, Jakarta: UI 

Press, 2008, hal. 70. 
"Baden Pengawas Obar dan Makanan Republik Indonesia, 

Acuan SedLaan Herbal, Volume keempat, Edisi pertama, Jakarta: 

2008, hal. 112 .  
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sudah teruji secara klinis, maka bahan-bahan tidak layak dikonsumsi. 

rersebut dapat disejajarkan dengan obat -obatan 6. tidak daluarsa. 

modern.26 

3. Makanan 

Makanan diperlukan untuk kehidupan karena 

makanan merupakan salah saru keburuhan pokok 

bagi kehidupan manusia. Makanan berfungsi untuk 

memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau 

perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang 

rusak, memperoleh energi unruk melakukan aktivitas 

sehari-hari, mengatur metabolisme clan berbagai 

keseimbangan air, mineral, clan cairan tubuh yang 

lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan 
tubuh terhadap berbagai penyakit.2' Adapun pengertian 

makanan menurut World Health Organization (WHO), 

yaitu semua substansi yang diperlukan tubuh, kecuali 
air clan obat-obatan clan substansi-substansi yang 

dipergunakan untuk pengobatan." 
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya 

agar makanan yang beredar di masyarakat memenuhi 

syarat kesehatan. U paya terse but dilakukan dengan 

melakukan pengawasan dari proses produksi makanan, 

peredaran makanan, sarnpai dengan penggunaan 

makanan. Termasuk makanan antara lain, bahan 

tambahan makanan, bahan baku makanan, clan 
bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan clan pembuatan makanan. 
Makanan yang memenuhi syarat adalah makanan 

yang,29 

1. diolah secara higienes. 

2. tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang 
dilarang seperti pewarna rhodamin B, pewarna 

methanyl yellow, pengawet/ pengenyal borax, 

pengawet formalin. 

3. tidak mengandung cemaran cemaran melampaui 
batas maksimal yang ditetapkan. 

4. tidak menggunakan bahan pengawet yang 

melebihi batas yang diperbolehkan. 
5. tidak mengandung bahan yang kotor, busuk, 

tengik, terurai atau bahan nabati atau hewan yang 

berpenyakit atau berasal dari bangkai atau yang 

26N. Harmanto, Pilih]amu Herbal Tanpa Efek Samping, [akarta: 

Penerbit PT. Elex Media Koputindo, 2007, ha!. 80 

"Soektd]o Notoarmodjo, Pendidikan dan Penlaku Kesehatan, 

Jakarta, Rineka Cipca,2002, ha!. 67. 

"Htastnra Purnawijayanti, Sanita.s1 Hygiene clan Ke.i:elamatan 

Kerja dalam Pengolahan Makanan, Yogyakarta.: Kanisrus, 2001, ha! 

137. 
"Almatster, Prinsip Dasar Ilmu G1z1, Jakarta: Penerbit PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 99. 

Makanan biasanya juga ditambahkan zat 

lain yang discbut bahan tambahan pangan (BTP). 

Umumnya beberapa BTP digunakan dalam pangan 
untuk memperbaiki tekstur, flavor, warna atau 

mempertahankan mutu, BTP tersebut ada yang 

alami clan ada pula yang buatan. BTP meliputi bahan 

pengawet, pewarna bahan pangan, bahan pemanis, 

penyedap rasa clan aroma, zat antikempal, zat 

antioksidan, zat pengemulsi, pemantap clan pengental, 
zat pengatur keasaman dan zat pemurih, pematang 

tepung, clan pengeras." 

B. Analisis 

1. Ruang Lingkup Pengawasan Obat clan Makanan 

yang Menjadi Kewenangan BPOM 

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan 
NonKementerian (LPNK) yang bertugas mengawasi 

peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, 

kosmetik clan makanan di wilayah Indonesia." Tugas, 

fungsi clan kewenangan BPOM diaturdalam Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah nonDepartemen yang 

telah diubah terakhir kali dengan Peraruran Presiden 

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas 
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 (Perpres 
No. 103 Tahun 2001).12 

Adapun tugas BPOM adalah melaksanakan tugas 

pemerintahan di bi dang pengawasan obat clan makanan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku." Dalam menjalankan 

tugasnya, BPOM menyelenggarakan fungsi." 

a. pengkajian clan penyusunan kebijakan nasional di 

bidang pengawasan obat clan makanan; 
b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang 

pengawasan obat clan makanan; 

:ior.M. Gaman, Ilmu Pangan: Pengantar Ilmu Pangan, Nutrisi 

dan Mikrobwl.ogi, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press. 1992, ha!. IO I. 

31BPOM, Tugas Utama BPOM, dimuat dalam http://www. 

pom.go.id/new/index.php/view/tugas diakses tanggal 4 Mei 2017 

"BPOM, Tugas Utama BPOM. dimuat dalam http//www. 
pom.go.id/new/index.php/view/tugas, diakses tanggal 4 Mei 

2017. 
HPasal 67 Keputusan Preslden Nomor 103 Tahun 2001 

rentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, clan Tara Kcrja Lembaga Pemerintah NonDcpartemen. 

"Pasal 68 Keputusan Prcsiden Nomor 103 Tahun 2001 

tenrang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, Dan Tata Kcrja Lembaga Pcmerintah NonDcparrcmen. 
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koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan 

rugas BPOM; 
d. pemantauan, pemberian birnbingan dan 

pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah 

dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan 

makanan; 

e. penyelenggaraanpembinaandanpelayananadministrasi 
umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, 

kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan 

rumah tangga. 

Dalam menyelenggarakan fungsinya, BPOM 

mempunyai kewenangan:35 

a. peredaran obat serta pengawasan industri farrnasi: 

dan penyusunan rencana nasional secara makro 

di bidangnya; 
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk 

mendukung pembangunan secara makro; 

c. penetapan sistem informasi di bidangnya; 

d. penetapan persyaratan penggunaan bahan 
tambahan (zat aditit) tertentu unruk makanan dan 

penetapan pedoman pengawasan peredaran obat 

clan makanan; 

e. pemberian izin clan pengawasan; clan 

f. penetapan pedoman penggunaan konservasi, 

pengembangan dan pengawasan tanaman obat 

Adapun undang-undang dan peraturan 

pemerintah lainnya yang menjadi landasan teknis 

pelaksanaan tugas fungsi BPOM, antara lain." 
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tenrang 

Pangan; 

b. Undang-Undang centang Kesehatan juncto PP 

Nomo r 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan 

Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa 

Produk Tembakau bagi Kesehatan, 
c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkottka, 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 centang Narkotika, 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 

tentang Prekursor; 

f. Peraruran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 

tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa 

Genetika, 

g. Peraruran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 

"Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, clan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen. 

"'Penjelasan Peraturan Kepala BPOM No. 2 Tahun 2015 

tenrang Ren.stra BPOM Tahun 2015-2019. 
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tentang Keamanan, Muru, dan Gizi Pangan; dan 

h. Peraruran Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 

tentang Pengamanan Sediaan Farmasi. 

Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, 

terdapat 3 (tiga) inti kegiatan lembaga BPOM, yakni: 

I) Penapisan produk dalam rangka pengawasan obar 

dan sebelum beredar (pre-market) melalui: 
a) Penguatan regulasi, standar dan 

pedoman pengawasan obat, obat dan 

makanan serta dukungan regulatori 

kepada pelaku usaha unruk pemenuhan 

standar dan kerenruan yang berlaku, 

b) Peningkatan registrasi/penilaian obat 

dan makanan obat dan makanan yang 

diselesatkan tepat waktu; 
c) Peningkatan inspeksi sarana produksi 

dan distribusi obat dan makanan 

dalam rangka pemenuhan standar Good 

Manufacturing Practices (GMP) dan Good 

Distribution Practices (GDP) terkini; dan 
d) Penguatan kapasitas laboratorium 

BPOM. 
2) Pengawasan obat dan makanan pasca beredar di 

masyarakat (post-market) melalui: 

a) Pengambilan sampel dan pengujian, 

b) Peningkatan cakupan pengawasan 

sarana produksi dan distribusi obat dan 
makanan di seluruh Indonesia; 

c) lnvestigasi awal dan penvidikan kasus 
pelanggaran di bidang obat dan makanan 

di pusat dan balai. 

3) Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi 

informasi dan edukasi serta penguatan kerja sama 

kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam 
rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat 

dan makanan di pusat dan balai melalui: 
a) public warning; 

b) pemberian informasi dan penyuluhan/ 

komunikasi, informasi dan edukasi 

kepada masyarakat dan pelaku usaha di 

bidang obat dan makanan, serta, 

c) peningkatan pengawasan terhadap 

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), 

peningkatan kegiatan BPOM Sahabat 

!bu, dan advokasi serra kerja sama 

dengan masyarakat dan berbagai pihak/ 

lembaga lainnya. 
Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa 

salah saru kewenangan BPOM adalah melakukan 

pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar 

c. 
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di masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu 

upaya penyclenggaraan kesehatan yang menjamin 

masyarakat agar mendapatkan obat dan makanan 
sesuai dengan standar dan mutu kesehatan. 

Berdasarkan SKN yang diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang SKN (Perpres 

No. 72 Tahun 2012), mengatur mengenai komponen 

upaya kesehatan yang terdiri." 

1. Regulasi, manajemen, informasi kesehatan, 

2. SOM Kesehatan, 
3. Sediaan farmasi, alkes, dan makanan; 

4. Litbangkes; 
5. Pemberdayaan masyarakat; clan 

6. Pembiayaan kesehatan. 

Sub-sub sistem sediaan farmasi terdiri dari: 

a. Kerersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan 

obat (aksesibilitas obat). Hal ini menjadi tanggung 

jawab kementerian kesehatan, 

b. Pengawasan sediaan farmasi untuk menjamin 

persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, rnutu 

produk. Hal ini menjadi tanggung jawab BPOM; 

c. Perlindungan masyarakat dari penggunaan yang 

salah dan penyalahgunaan obat. Hal ini menjadi 

kewenangan kementerian kesehatan; 
d. Pelayanan kefarmasian; 

e. Penggunaan obat yang rasional; dan 

f. Upaya kemandirian sediaan farmasi melalui 
pemanfaatan sumber daya dalam negeri. 

Huruf c sampai dengan huruf f menjadi tanggung 

jawab kementerian kesehatan. 

Lihat gambar dlbawah ini:38 

Pengawasan sediaan farmasi dilakukan secara 

komprehensif meliputi standardisasl, evaluasi produk 

sebelum beredar, sertifikasi, pengawasan produk 

sebelum beredar, dan pengujian produk dengan 
melaksanakan regulasi yang baik (good regulation 

practices), ditujukan untuk menjamin setiap sediaan 

farmasi yang beredar memenuhi standar dan 
persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan rnutu 

produk yang ditetapkan dengan didukung oleh 

laboratorium pengujian yang handal. (Sesuai Sistern 

Regulatori Obat WHO, pre-market dan post-market 

control, Full Spectrnm). 

"Larnptran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 

tentang Sistem Kesehatan Nasional. 

"Gambar mi diambil dari hasrl paparan Kementerian 

Kesehatan, tanggal 15 Februari 2017 di kantor Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia. 

Pengawasan sediaan farmasi yang merupakan 

tugas BPOM telah diatur secara komprehensif 

sesuai Peraturan Prestden Norn or 72 T ahun 2012. 
lmplementasi pengawasan sediaan farmasi yang efektif 

harus dilakukan dengan prinsip profesional dan 
akuntabel melalui pengawasan berbasis risiko, tinclakan 

koreksi dan pencegahan, penegakan hukum clengan 
mekanisme kerja clan koordinasi yang transparan, serta 

monitoring dan evaluasi kinerja. 

Berdasarkan skema SKN di atas dapat dengan 

jelas bahwa mana yang menjadi tanggung jawab BPOM 

dan mana yang menjadi tanggung jawab kementerian 

kesehatan. Ruang lingkup pengawasan unruk obat 

yang merupakan kewenangan BPOM adalah." 

I. Kerersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan 
obat (aksesibilitas obat) 

a. pengenclalian clan pengawasan terhadap 

pengadaan dan penyaluran untuk menjamin 

ketersediaan dan pemerataan obat clan alat 

kesehatan; dan 

b. melaksanakan lisensi wajib obat-obat 

(Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten 
oleh Pemerintah). 

2. Pengawasan untuk menjamin persyaratan 

keamanan, khasiat/ manfaat, mutu produk 

sediaan farmasi, serta perlindungan masyarakat 

dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan 

obat, yaitu: 

a. pelaksanaan regulasi yang baik (good regulatory 

practices) untuk pengawasan; 

b. pengembangan dan penyempurnaan 
kebijakan mengenai produk dan fasilitas 

produksi dan distribusi sediaan farmasi sesuai 
dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan 

clan Teknologi (IPTEK) dan standar 

internasional, 

c. penyusunan dan penerapan standar produk 

dan sistem mutu, 

d. pengujian mutu dengan laboratorium yang 

terakreditasi, 

e. pembinaan, pengawasan, clan pengendalian 

impor, ekspor, produksi dan distribusi 

sediaan farmasi; 

f. penilaian keamanan, khasiat/manfaat, dan 
mutu produk melalui proses pendaftaran 

dan evaluasi, inspeksi fasilitas produksi 

"Paparan Kemcnterian Kesehatan mengenai Ruang Lingkup 

BPOM dan Kementerian Kesehatan, Tanggal 15 Februari 2017. 

Ruang lingkup Pegawasan yang dtlakukan oleh BPOM diambil 

dan penjabaran lampiran Sistem Kesehatan Nasional. 
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clan distribusi, pengambilan clan pengujian 

sampel, suroeilance clan vijilan paska 

pemasaran, serta pemantauan label atau 

penandaan, iklan clan promosi; 

penegakan hukum yang konsisten dengan 

efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, 

termasuk pemberantasan produk palsu clan 

ilegal, 

h, perlindungan masyarakat dari 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, clan 
zat adiktlf (NAPZA); 

i. perlindungan masyarakat terhadap 

pencemaran sediaan farmasi dari bahan 

bahan yang dilarang, 

j. pengawasan obat palsu dan obat seludupan 
(tidak absah), 

k. pengembangan peran serta masyarakat unruk 
melindungi ditinya sendiri dari obat yang 

tidak memenuhi syarat, obat palsu, dan obat 

ilegal, 

l. pemantauan promosi obat; 

rn, penilaian kembali terhadap obat yang beredar 

clan surveilance clan vijilan paska pernasaran: 

clan 
n. peningkatan sarana dan prasarana 

pengawasan obat serta pengembangan tenaga 

dalam jumlah clan mutu sesuai dengan 

standar kompetensi. 

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasi-an, yaitu: 

Pelaksanaan kegiatan inti farmasi yang meliputi 

pengelolaan obat clan produk kesehatan lainnya, 
menjamin mutu, memberikan informasi clan 

saran serta memonitor penggunaan obat oleh 

pasien. 

Penggunaan obat yang rasional, yairu: 

a. penerapan Daftar Obat Esensial Nasional 

(DOEN) dalam upaya pelayanan kesehatan 
primer, sekunder, clan rersier melalui 

pemanfaatan pedoman terapi dan 

formularium berbasis bukti ilmiah terbaik, 

b. penyediaan informasi obat yang benar, 

objektif dan lengkap melalui penyusunan 

lnformasi Obat Nasional Indonesia (JONI) 
clan di pusat informasi di sarana pelayanan 

kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, 

c. pengawasan, audit dan umpan balik dalam 

penggunaan obat; dan 
d. pemberdayaan masyarakat melalui 

Komunikasi, lnformasi, clan Edukasi (KIE). 

Upaya kemandirian sediaan farmasi melalui 

pemanfaatan sumber daya dalam negeri yaitu 

melalui pemilihan produk yang tepat untuk 

pengembangan produksi dalam negeri. 

Berdasarkan ruang lingkup di atas maka 

untuk menghindari benturan kepentingan, perlu 

pemisahan antara pengaturan bidang kefarmasian 

dengan pengawasan, sehingga dapat dilaksanakannya 

pengawasan yang efekcif clan akuntabel. 

2. Judul RUU Pengawasan Obat dan Makanan 
serta Pemanfaatan OAI Sudah Tepatkah Jika 

Dilihat Dari Ruang Lingkup Pengawasan Obat 

danMakanan 

lstilah OAI dipakai dalam U ndang-U ndang 

Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (UU tentang 

Farmasi). Berdasarkan Pasal 2 huruf c UU tentang 

Farmasi, pengertian OAI adalah obat-obat yang di 

dapat langsung dari bahan-bahan alamiah di Indonesia, 

terolah secara sederhana atas dasar pengalaman clan 
dipergunakan dalam pengobatan tradisional. Sejak 

disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1992 tentang Kesehatan maka UU tentang Farmasi 

dicabut clan dinyatakan tidak berlaku dan istilah 

OAI tidak dipakai dalam Undang-Undang tersebut. 

Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 

centang Kesehatan dicabut clan diganti dengan UU 

centang Kesehatan. Dalam UU tentang Kesehatan 

tidak muncul istilah OAI, sehingga sejak UU tentang 

Farmasi dicabut clan dinyatakan tidak berlaku, istilah 

OAl tidak dipakai lagi dalam peraturan perundang 

undangan. 

Seiring perkembangan zaman, maka istilah OAI 

berubah dengan istilah obat tradisional. Adapun 

pengertian obat tradisional adalah bahan acau ramuan 
bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, 

bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran 

dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah 

digunakan untuk pengobatan, clan dapat diterapkan 
sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.'? 

Jika dilihat dari ruang lingkup kewenangan 

BPOM, maka pemanfaatan obat maupun obat 
tradisional bukan merupakan bagian dari ruang 
lingkup kewenangan BPOM. BPOM hanya bertugas 

mengawasi keamanan, mutu, dan manfaat obat 

maupun obat tradisional pada saat premarket maupun 

postmarket. Dengan demikian ridak tepat jika istilah 

obat asli Indonesia dipakai dalam judul rancangan 
undang-undang ini karena istilah OAI tidak ada 

"Pasal l angka 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan. 
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penerapan komponen-komponen pokok kebijakan 

untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional 
khususnya di bidang kesehatan. Salah satu tujuan dari 

KOTRANAS adalah mendorong pemanfaatan sumber 

daya alam clan ramuan tradisional secara berkelanjutan 
unruk digunakan sebagai obat tradisional dalam upaya 

peningkatan pelayanan kesehatan. 

KOTRANAS merupakan kebijakan tentang obat 

tradisionalsecara menyeluruh dari hulu kehilir, meliputi 

budidaya clan konservasi sumber daya obat, keamanan 

clan khasiat obat tradisional, muru, aksesibllitas, 
penggunaan yang tepat, pengawasan, penelitian clan 

pengembangan, industrialisasi clan komersialisasi, 

dokumentasi clan database, pengembangan sumber 

daya manusia serta pemantauan clan evaluasi. 

Berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa 
pemanfaatan obat maupun obat tradisional rnerupakan 
kewenangan dari Kementerian Kesehatan, sehingga tidak 

tepatjika ruang lingkupyang menjadi salah satu kewenangan 

Kementerian Kesehatan diarur dalam RUU tentang 

Pengawasan Obat clan Makanan. Oleh sebab itu judul yang 

tepat unruk rancangan undang-undang ini adalah RUU 

tentang Pengawasan Obat clan Makanan. 

sebagai dasar acuan. 

Dalam salah satu subsistem scdiaan farmasi, alat 

kesehatan clan makanan pada SKN disebutkan bahwa 
pengembangan clan peningkatan obat tradisional 

dirujukan agar diperoleh obat tradistonal yang 

bermutu tinggi, aman, merniliki khasiat nyata yang 

teruji secara ilmiah, dan dimanfaatkan secara luas, baik 

untuk pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun 

digunakan dalam pelayanan kesehatan formal. Hal 

ini merupakan salah satu upaya kemandirian sediaan 

farmasi melalui pemanfaatan sumber daya dalam 

negeri yang merupakan salah satu ruang lingkup 
kewenangan dari Kementerian Keseharan." 

Pemanfaatan clan penggunaan obat rradisional 

telah tertuang dalam suatu kebijakan obat rradisional 

nasional yang dapat menjadi acuan semua pihak yang 

terkait di dalamnya. Kebijakan Obar T radisional 
Nasional (KOTRANAS) yang diatur dalam Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 381 Tahun 2007 tenrang 

Kebijakan Obat Tradisional Nasional. KOTRANAS 

adalah dokumen resmi yang berisi pernyataan 

komitrnen semua pihak yang menetapkan tujuan clan 

sasaran nasional di bidang obat tradisional beserta 

priQ.rirfil�!ffi!!.C clan mn bet ·11,'lli pihak dalam ,--------------=.--=,...,,...,,.,,. 

1 REGULASI, MANAJEMEN, INFORMASI KESEHATAN 

, SOM KESEHATAN 
SEDIAAN FARMASI, ALKES,MAKANAN 

4 LITBANGKES 
J PEMBERDAYAAN l�_M_A_S_Y_A_RA�KA�T���� 

/ 
PEMBIAYAAN KESEHATAN 

7 

Ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat 
(aksesibilitas obat 

Pengawasan sediaan fannasi untuk menjamin 
persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, mutu produk 

Perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah 
dan penyalahgunaan obat 

Pelayanan kefarmasian 

Penggunaan obat yang rasional 

U paya kemandirian sediaan fannasi melalui 
pemanfaatan sumber daya dalam negeri 

SISTEM KESEHATAN NASIONAL 

(Perpres Nomor 72 Tahun 20121 

"Kernenterlan Kesehatan, "Mamk pembag1an kewenangan 

ancara Ditjen Fannatkes dengan BPOM ", Bahan Presentasi Kemenkes 

tentang RUU POM clan Pemanfaaran OAI di Kemenkes, 15 

Februari 2017. 
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1. 

2. 

Berdasarkan tugas, fungsi, clan kewenangan 

BPOM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 

103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi clan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah nonDepanemen 

sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas 

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 

yaitu melaksanakan tugas pemerinrahan di bidang 

pengawasan obat clan makanan serta di dalam 

SKN telah diatur pula bahwa BPOM dalam ha! 
sediaan farmasi clan makanan berwenang untuk 

melakukan pengawasan sediaan farmasi unruk 

menjamin persyaratan keamanan, khasiat/ 

manfaat, clan mutu produk. 
lstilah OAI sudah tidak ada sejak UU tentang 

Farmasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1992 tentang Kesehatan clan sampai sekarang 

istilah tersebut tidak digunakan dalam peraturan 

perundang-undangan. lsrilah OAI telah 

berkembang saat ini menjadi obat tradisional. 

Jika dilihat dari ruang lingkup kewenangan 

BPOM maka pemanfaaran obat maupun obat 
tradisional bukan merupakan kewenangan dari 

BPOM melainkan kewenangan dari Kementerian 

Keseharan. Sehingga judul RUU POM serta 

Pemanfaatan OAI kurang tepat, seharusnya 

berjudul RUU tentang Pengawasan Obar clan 
Maka nan. 
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Abstrak 
Dokter layanan primer merupakan profesi baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 
Pendidikan Kedokteran (UU rentang Pendidikan Kedokteran). Dokter layanan primer sangat diperlukan sejalan dengan 
penerapan ]aminan Kesehatan Nasional QKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (S]SN) yang mengharuskan alur 
pelayanan diawali dari fasilitas primer, seperti di puskesmas, klinik pratarna, dan praktik dokrer mandiri. Namun, 
permasalahan yang timbul adalah bagaimana konsep pengaturan dokcer layanan primer dalam UU tentang Pendidikan 
Kedokteran dan sinkronisasinya dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU tentang 
Praktik Kedokteran), yang hanya mengarur mengenai dokrer umum, dokcer spesialis, dan dokrer sub spesialis. Profesi 
dokter layanan primer justru dinilai akan menghambat dan melanggar akses pelayanan dokter umum di fasilitas pelayanan 
kesehatan primer. Tulisan ini bertujuan unruk mengetahui konsep pengaturan dokrer layanan primer dalam UU tentang 
Pendidikan Kedokteran dan sinkronisasinya dengan UU tentang Praktik Kedokteran serta implikasi hukum keberadaan 
dokrer layanan primer dalam praktik kedokteran di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 
melakukan analisis terhadap prinsip dasar negara dalam mewujudkan jaminan kesehatan melalui penyelenggaraan sistem 
jaminan sosial nasional, sistem pelayanan kesehatan primer, serta peraruran perudang-undangan. Keberadaan dokrer layanan 
primer memberilcan perubahan pada penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang menimbullcan implikasi hukum. Hal 
ini terutarna berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan profesi dokrer layanan primer, mencakup standar pendidikan 

profesi, pelaksanaan uji kompetensi, pemberian sertifikat kompetensi, penyiapan sarana clan prasarana yang diperlukan, 

dan penyiapan rumah sakir pendidikan. 

Kata kunci- dokrer layanan primer, pendidikan kedokteran, prinsip praktik kcdokteran 

Abstract 
The primary care doctor is a new r,rofe55ion regulated in Law Number 20 Year 201 J on Medical Education. The existence of primary 
care doct01 is indispensable in line with the application of the National Health Insurance UKN) in the National Social Securil) System 

(SJSN) wfuch requires that the service fl.ow be initiated from primary health care, such as communi[J based health care, primary clinics, 

and independent medical practice. However, the problems that arise are the concept of regulating primary care doctor in the Law Number 
20 Year 2013 and its s,nchroni,ation with Law Number 29 Year 2004 on Medical Practice which on!, regulates general r,ractitioner, 

specialist, and sub-specialist. The profession of primary care docrcr is assessed to inhibit access of general practitwner in services at primary 

health care facilities. This artick aims to find out the concept of primary care doctor that has been regulated in the Law Number 20 Year 
201 J and its synchronitation with the Law Number 24 Year 2004 as well as the implication of the law of the existence of primary care 
doctor in medical practice in Indonesia. This article is legal normative stud:, that uses nonnative juridical methods which anal:,ze the basic 

principles of the state in realiaing health insurance through the impkmentation of national social securicy s,stem and primary health care 
s,stem in term of kgislation perspective. The existence of primary care doctor has influenced the p-rooision of medical education that have 

kgal implications. This is especial!, in relation to the r,rooision of r,rofessional education of primary care doctor, including r,rofessional 

education standards, competence test and certificate, procurement of necessary facilities and infrastructure, as well as procurement of 

educational hospitab. 

Keywords: primary care doctor, medical education, principles of medical r,ractice 
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I. Pendahuluan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.3 

Pada kenyataannya, pemberlakuan UU tentang 

Pendidikan Kcdokteran banyak menimbulkan 

permasalahan, terutama terkait dengan persoalan 

sinkronisasi Undang-Undang tersebut dengan 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran (UU tentang Praktik Kedokteran). 

Adapun substansi yang dinilai tidak sinkron adalah 

perbedaan definisi dokter, standar pendidikan 

kedokteran, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikat 

kompetensi, pendidikan kedokteran berkelanjutan, 

penerimaan mahasiswa, serta penyelenggaraan 

pendidlkan kedokteran. < Khusus mengenai 

definisi dokrer, UU tentang Praktik Kedokteran 

menyebutkan dokter clan dokter gigi adalah dokter, 

dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis 

lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, 

baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui 

oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan5• Sedangkan UU 

tentang Pendtdikan Kedokteran menyebutkan bahwa 

dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter 

spesialis, subspesialis lulusan pendidlkan dokter, baik 

di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh 

Pemerintah. Dari pengertian tersebut dapat dilihat 

bahwa dokter layanan primer tidak didefinisikan 

secara jelas, melainkan hanya disebutkan bahwa dokter 

layanan primer merupakan bagian dari dokter.6 

Dokter layanan primer merupakan suaru 

profesi barn dalam sistern pendidikan kedokteran 

di Indonesia. Jenjang pendidtkan dokter layanan 

primer dilaksanakan serelah program profesi 

dokrer dan program internsip yang setara dengan 

jenjang pendidikan profesi dokter spesialis. Dokter 

layanan primer secara konsisten akan menerapkan 

ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu 

kedokteran komunitas dan ilmu kesehatan masyarakat. 

Meskipun mengambil pendidikan spesialis, Dokter 

layanan primer akan ditempatkan di seluruh fasilitas 

kesehatan primer dengan tujuan memperkuat program 

promotif dan preventif atau pencegahan penyakit. 

'Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Pendidikan Kedokteran. 

"Woro Wulaningrum, Arrista Trimaya, dkk. Kajian 

S1nkronisru1 Undang-Undang Nomm 20 Tahun 2013 Tentang 

Pend1d1kan Kedokteran dan Undang,-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

Tenrang P1akt1k Kedokteran, Pusat Perancangan Undang-Undang 

Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2016, hal. I .  
5Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran. 

'Pasal I angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2013 tenrang Pendidikan Kedokteran. 
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A. Latar Bclakang 

1Komisi X DPR RI Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2013 rentang Pendidtkan Kedokteran, Jakarta: 2013, hnl. l. 

'Pasal I angka l Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 

tenrang Pendidikan Kedokteran. 

Pembangunan kesehatan pada dasarnya 

menyangkut banyak hal dalam berbagai segi kehidupan 

manusia, baik secara fisik maupun non fisik. Salah satu 

permasalahan dalam pembangunan kesehatan yang 

memerlukan perhatian negara saat ini adalah masalah 

pendidikan kedokteran. Hampir dua dasawarsa 

terakhir pendidikan kedokteran seperti dibiarkan 

berjalan tanpa arah yang jelas serta mengabaikan 

tujuan pokok dan prinsip sosial pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat.1 Hal ini terlihat dari penyelenggaraan 

pendidikan kedokteran, terutama pada pendldikan 

profesi dokrer clan pendidikan lanjutan dokter spesialis 

atau konsultan spesialis. Sclain masalah kualitas 

pendldikan kedokteran yang semakin jauh dari 

harapan, permasalahan yang dihadapi di Indonesia 

saat ini adalah mahalnya biaya pendidikan kedoktcran 

yang pada ujungnya berdampak pada mahalnya biaya 

kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat. 

Konsekuensinya, masyarakat miskin akan semakin 

sulit mengakses pelayanan kesehatan dengan kualitas 

yang memadai . 

Untuk menjawab permasalahan dalam pendidikan 

kedokteran, DPR clan Pemerintah relah melahirkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Pendidikan Kedokteran (UU tentang Pendldikan 

Kedokteran). Pendidlkan kedokteran adalah usaha 

sadar dan terencana dalam pendidlkan formal yang 

terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan 

profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program 

studinya terakredirasi untuk menghasilkan lulusan 

yang mcmiliki kompetensi di bidang kedokteran atau 

kedokteran gigi.2 Melalui Undang-Undang ini, DPR 

clan Pemerintah berharap agar pendidikan kedokteran 

dapat diselenggarakan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan 

penguasaan, pernanfaatan, penelitian, serta pemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran 

clan kedokteran gigi. Selain itu, UU rentang Pendidikan 

Kedokteran juga bertujuan untuk menghasilkan dokter 

clan dokter gigi yang berbudi luhur, bermartabat, 

bermutu, berkompeten; memenuhi kebutuhan 

dokter dan dokter gigi di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan; clan 

meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan clan 
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Tenrunya hal ini merupakan pilihan bagi dokter 

yang ingin rnenjadi dokter layanan primer unruk 

meningkatkan kompetensinya dalam penanganan 

penyakit di fasilitas pelayanan kesehatan primer. 

Kebcradaan dokter layanan primer laksana dua 

sisi mata uang yang saling bertolak belakang. Di satu 

sisi, keberadaannya sangat diperlukan sejalan dengan 

Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional QKN) sebagai 

program dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) yang menghamskan alur pelayanan diawali dari 

fasilitas primer, seperti di puskesmas, klinik pratama, 

clan paktik dokter mandiri. JKN menggunakan 

pola rujukan berjenjang yang dimulai dari sistem 

layanan primer hingga tersier. Dokter layanan primer 

memegang peranan penting karena dihamskan 

mempunyai kompetensi lanjutan dalam penanganan 

penyakit, meliputi kontak pertama clan langsung 

dengan pasien, dapat mendiagnosis semua macam 

penyakit, gejala penyakit, usia, kelamin, clan ikut 

berperan dalam pencegahan penyakit secara umum 

tanpa memerlukan sistem mjukan.7 Kompetensi yang 

dirmlikl dokter layanan primer tersebut setara dengan 

dokter spesialis clan tentunya berbeda dengan dokter 
umum yang masih memerlukan sistem rujukan dalam 

melakukan penanganan pasien. 

Di sisi lain, UU tentang Pendidikan Kedokteran 

yang memasukkan dokter layanan primer kedalam 

jenis profesi ham kedokteran yang setara dengan 

dokter spesialis clan dokter subspesialis berdampak 
pada penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang 

sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Konsil 

Kedokteran Indonesia. 8 Pendapat lain menyatakan 

bahwa dokter layanan primer sebenarnya adalah 

sistem layanan kesehatan, bukan kelas ham dengan 
kompetensi ham dalam profesi kedokteran sehingga 

tidak berdasar menjadikannya sebagai jenis dokter 

yang baru selain dokter umum clan dokrer spesialis.9 

Di samping itu, dalam dunia kedokteran internasional 

tidak dikenal gelar dokter layanan primer yang setara 

dengan gelar dokter spesialis. Di Amerika hanya 

dikenal adanya komunitas dokter layanan primer 

yang meliputi dokter umum, dokter keluarga, dokter 

7Unoviana Kartika, Dalam JKN, Dokter Lavanan Primer 

Setara Spesialis, dimuar dalam http://lifcsryle.kompas.com/ 

read/2014/01/12/0924060/Dalam.]KN.Dokter.Layanan.Primer. 

Setara.Spesialis, diakses tanggal 18 April 2017. 

"Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor IOTahun 

2012 tentang Standar Pendkhkan Profcsi Dokrer Indonesia dan 

Pcraruran Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Standar Kompetensi Dokrer Indonesia. 

'Komisi X DPR RI. Naskah Akad,m,k UndangUndang Nomo, 

20 Tahun 2013 tentang Pendulikan K�doktaan, hal.33. 
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spesialis, dokter anak, dokter penyakit dalam clan 
dokter psikiatri, to 

Terlepas dari perbedaan konsep yang ada, profesi 

dokter layanan primer di Indonesia ditujukan untuk 

menanggulangi masalah kesehatan yang dijumpai pada 
fasilitas pelayanan kesehatan primer. Hal ini ditegaskan 

oleh Menteri Kesehatan yang mengemukakan bahwa 

keberadaan dokter layanan primer hams dibekali 

kemampuan lebih dari dokter umum clan hams 

mengedepankan pencegahan penyakit clan rnemiliki 

kepiawaian tangguh dalam pengobatan l<linis. Lebih 

lanjut Menteri Kesehatan mengemukakan bahwa 

dokter layanan primer hams memiliki ciri the five stars 

doctor, yaitu dokter yang mampu berperan sebagai 

penyedia pelayanan kesehatan (care prooider), pengambil 

kepurusan (decision maker), komunikator yang baik 
(good communicator), pemimpin masyarakat (community 

leader), clan pengelola manajemen (manager)." 

Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum 

Indonesia (POUi) mengajukan judicial re<1iew UU 

tentang Pendidikan Kedokteran ke Mahkamah 

Konstitusi. POUi mempersoalkan sekitar 15 (lima 

belas) pasal dalam UU tentang Pendidikan Kedokteran 

terkait uji kompetensi, sertifikasi kornperensi, clan 

dokrer layanan primer." Menurut POUi, keberadaan 

pasal tersebut dinilai menghambat clan melanggar akses 

pelayanan dokter umum atas pelayanan kesehatan 

masyarakat karena pada saat ini dokrer umurn yang 

berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan primer. 
Pengaturan lain dalam UU tentang Pendldikan 

Kedokteran memunculkan dualisme lembaga 

penyelenggara uji kompetensi dokter. UU tentang 

Pendidikan Kedokteran mengatur seorang dokter 

sebelum diangkar sumpah harus memiliki sertifikat 

uji kompetensi yang dikeluarkan perguruan tinggi 

kedokteran atau kedokteran gigi bekerja sama 
dengan asosiasi instirusi pendidikan kedokteran atau 

kedokteran gigi clan berkoordinasi dengan organisasi 
profesi.!' Dalam UU tentang Praktik Kedokteran, uji 

kompetensi dokter clan sertifikasi kompetensi dokter 

sebenarnya merupakan wewenang lkaran Dokter 

Indonesia (IOI) melalui kolegium pendidikan profesi 

"Ib,d., hal.34. 
11Red, Dokrer layanan Pnmer, Mengapa Menjadi 

Konrroversial?, dimuat dalam https://benrasepuluh. 

com/2016/ 10/23/ dokter-layanan-primer·mengapa-menjad i· 

konrroversral/, drakses tanggal 14 Juli 2017. 

"Saltnan perkara Nomor 122/PUU-Xll/2014 tentang 

Pengujlan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republilc Indonesia Tahun 1945. 

"Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Pendidikan Kedokreran. 
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kedokteran." 

Mahkamah Konstitusi (MK) dalarn putusannya 

menolak untuk seluruhnya pcrmohonan uji materiil 

UU tcntang Pendidikan Kedokteran yang telah 

diajukan oleh POUi tersebut. Dalam amar putusannya, 

MK menyanggah dalil pemohon mengenai adanya 

dualisme lembaga penguji kompctcnsi dokter. Hal ini 

diperkuat dengan keterangan saksi ahli yang diajukan 

oleh Pemerintah yang menjelaskan uji kompetensi 

dokter adalah sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa 

yang hendak menyelesaikan profesi dokter atau dokter 

gigi yang bersifat nasional sebelum mengangkatsumpah 

sebagai dokter atau dokter gigi. Uji kompetensi dokter 

atau dokter gigi dimaksud dilaksanakan oleh fakultas 

kedokteran bekerja sarna dengan asosiasi institusi 

pendidikan kedokteran, atau kedokteran gigi clan 

berkoordinasi dengan organisasi profesi. UU tentang 

Praktik Kedokteran sendiri tidak mengarur norma 

terkait penyelenggaraan uji kompetensi, melainkan 

hanya diatur mengenai definisi sertifikat kompetensi 

yaitu surat tanda pengakuan terhadap kemampuan 

seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan 

praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus 

uji kompetensi. is 

Dengan adanya putusan MK tersebut, 

menimbulkan perubahan pada penyelenggaraan 

prakrik keclokteran di Indonesia yang sebelumnya 

hanya mengenal profesi dokter, dokter spesialis, 

dan dokter sub spesialis. Perubahan tersebut tentu 

saja menimbulkan dampak yang sangat besar karena 

profesi dokter layanan primer dianggap sebagai suatu 

profesi generalis yang clisetarakan dengan profesi 

dokter spesialis. Fungsi dokter layanan primer juga 

dinilai akan tumpang tindih dengan fungsi dokter 

umum yang sebelumnya telah ada di fasilitas pelayanan 

kesehatan primer. Tulisan ini menelaah keberadaan 
profesi dokter layanan primer, terutama dikaitkan 

dengan penyelenggaraan pendidikan kedokteran 

dan implikasi hukum keberadaan dokter layanan 

primer dalam penyelenggaraan praktik kedokteran di 

Indonesia. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, 
permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam 

"Pasal 29 ayat (3) huruf d Un.dang-Un.dang Nomor 29 Tahun 

2004 tcntang Praktik Kedokteran. 

"Redakst, Pcmerintah Bantah Dualisme Lembaga Uji 

Kompctcnsi Dokter, dimuat dalam http://www.hukumonline. 

com/berita/baca/lt549828809a04a/pemerincah-bantah-dualismc· 

lcmbnga-uji-kompctensi-dokter, diakses tanggal 27 April 2017. 

rulisan ini adalah: 

I .  Bagaimana konsep pengaruran dokter layanan 

primer clalam UU ten tang Pendidikan Kedokteran 

clan bagaimana sinkronisasi pengaturan dokrer 

layanan primer clalam UU tenrang Prakrik 
Kedokreran clan UU tentang Pendidikan 

Kedokteran? 

2. Bagaimana implikasi hukum keberadaan dokter 

layanan primer dalam praktik kedokteran di 

Indonesia? 

C. Tujuan 

T ulisan ini ditujukan untuk mengkaji dan 

mengetahui: 

I .  Konsep pengaturan dokter layanan primer 

dalam UU tentang Pendidikan Kedokteran clan 

sinkronisasi pengaturan dokter layanan primer 

clalam UU tentang Praktik Kedokteran dan UU 

tentang Pendidikan Kedokteran. 

2. lmplikasi hukum keberadaan dokter layanan 

primer dalam praktik kedokteran di Indonesia. 

D. Metode Penulisan 

Tulisan ini menggunakan metode yuridis 

normatif dengan melakukan pengkajian clan analisis 

terhadap prinsip dasar negara dalam mewujudkan 

jaminan kesehatan melalui penyelenggaraan sistem 

jaminan sosial nasional, sistem pelayanan kesehatan 

primer, serta peraturan perudang-undangan, 

khususnya UU tentang Pendidikan Kedokteran dan 

UU tentang Praktik Kedokteran. Selanjutnya, penulis 

menganalisis mengenai implikasl hukum keberadaan 

dokter layanan primer dalam praktik kedokteran di 

Indonesia. 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Peran Dokter Lavanan Primer dalam 

Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia clan 

salah satu unsur kesejahreraan yang harus diwujudkan 

sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pancasila clan Pembukaan Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD Tahun 1945). Pembangunan kesehatan jangka 

panjang dicantumkan secara ringkas dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), 

yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, clan kemampuan hidup sehar bagi setiap 
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orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

yang seringgi-tingginva dapat terwujud.16 Kebijakan 

pembangunan kesehatan, terutama diarahkan pada: 

(1) peningkatan jumlah jaringan dan kualitas sarana 

dan prasarana kesehatan; (2) peningkatan kualitas dan 

kuantitas tenaga kesehatan; (3) pengembangan sistem 

jarninan kesehatan terutama bagi penduduk miskin; (4) 

peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola 
hidup sehat, (5) peningkatan pendidlkan kesehatan 

pada masyarakat sejak usia dini; dan (6) pemerataan 

dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar dan 

sebaran tenaga keseharan." 

Jaminan kesehatan merupakan bagian dari 

suaru sistem jaminan sosiaL Kedudukan jaminan 
sosial dipertegas dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 

rakvat dan memberdayakan manusia yang lemah dan 

tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, negara mempunyai 

peran dalam mengembangkan sistem jaminan sosial, 
salah satunya melalui sistem asuransi sosial. Negara 

dapat rnelestarikan asuransi sosial sebagai dasar teknis 
jaminan sosial, yang disusun sebagai sebuah kotrak 

antara individu dan masyarakat.18 

Sistem jaminan sosial di Indonesia baru dimulai 

pada tahun 1968 ketika Pemerintah memperkenalkan 
program asuransi kesehatan (askes) bagi pegawai 

negeri sipil penerima pensiun. Saat ini telah ada 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Siscem Jaminan Sosial Nasional (UU tentang SJSN). 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disingkat 
SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program 

jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara 

jaminan sosial. 19 

Ada5(iima)jaminan yangdiaturdalam UU tentang 

SJSN, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan 
keria, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan 

jaminan kernatian. Sistem jaminan sosial merupakan 

cara sekaligus upaya mewujudkan kesejahteraan dan 

"Lamptran Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005· 

2025, hal. 4 7. 

"Nuruk Kusumawardhani, Dwi Hapsari Tjandrarini, dkk., 

Indeks Pembangunan Kesehatan Mas,arakat, Jakarta: Balitbang 

Kesehatan, Kementcrian Kesehatan, 2014, hal. l. 

"Vladimir Rys, Merv.mwkan Ulang }aminan Sosial Kembali Ke 

Priruip-Priru1p Dasar (Reinventing Social SecuritJ Worldwide: Back to 

Essentials, diterjemahkan oleh Dewi Wulansari, Jakarta: Pustaka 

Alfabet, 2011, ha\. 2 

"Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistcm Jaminan Sosial Nasional. 
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memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia, 

melalui pendekatan sistem.'° Penvelcnggara program 

jaminan sosial harus bersifar nonprofit sehingga 

lebih menguntungkan peserta. Sisa hasil usaha yang 

diperoleh harus diperuntukkan bagi peningkatan 

kesejahteraan, misalnya dalam pelavanan kesehatan 

melalui pembangunan sarana kesehatan.21 Berdasarkan 

ketenruan UU tentang SJSN, lembaga penyelenggara 
jaminan sosial adalah Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) yang merupakan badan hukum yang 

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 

sosial. 22 Adapun BPJS yang diatur dalam UU tentang 

SJSN merupakan badan penyelenggara yang sudah ada 

(PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri)" 
clan tidak menutup kemungkinan pernbenrukan 

badan penyelenggara baru yang dibentuk dengan 

Undang-Undang." Program jaminan kesehatan 

merupakan program yang diselenggarakan secara 

nasional, berdasarkan prinsip asuransi sosial clan 

ekuiras. Tujuannya adalah mernberikan manfaat 
pemeliharaan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan 

dasar kesehatan." 
Sejalan dengan ha! tersebut, dokter layanan primer 

memegang peranan penting dalam mewujudkan 

program Indonesia Sehar, Peran tersebut dibagi ke 

dalam 3 bagian utama, yaitu: 

a. implementasi paradigma sehat, terdiri dari:26 

!) pelayanan komprehensif prornotif-preventif 

berbasis individu dan keluarga; dan 

2) pengelolaan kesehatan berorientasi pada 

komunitas dan masyarakat. 

b. penguatan pelayanan kesehatan, terdiri dari: 

WSulastomo, Si.stem ]aminan Sasial Nasional Sebuah Introduks1, 

Jakarta ,Rajawali Pers, 2008, ha\. 5. 

"Sulasromo, Asurarut Kesehatan Sosial Sebuah Pilih.an, Jakarta: 

Rajawali Press, 2002, hal. 10. 

"Pasal l angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional clan Pasal l Angka 

1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. 

"Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sisrem Jaminan sosial Nasional clan Penjelasan 

Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelcnggara Jaminan Sosial. 
24Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan sostal Nasional. 

"Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

"Kepala Badan Pengembangan clan Pemberdayaan SM 

Kesehatan, Pembangunan Kesehatan Melalui Penguatan Layanan 

Primer, dimuat dalam http://www.pusat2.litbang.depkes.go.id/ 

pusat2_ v 1/wp-content/u ploads/2015/12/Materi-sosialisasi-DLP 

Kabadan-PPSDM. pdf, diakses canggal 14 Juli 2017. 
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fungsi kontak pertama, rneliputi: 

1) menjadi pilihan utarna clan pertama oleh 

peserta dalam memenuhi kebutuhan 

kesehatannya, clan 

2) merniliki rasa tanggung jawab terhadap 
optimalnya kondisi kesehatan peserta. 

fungsi komprehensivitas, meliputi: 

I) mcrniliki sumber daya penunjang 
komprehensif 

2) dokter mampu menerapkan level kompetensi 

4a dalam Standar Kompetensi Dokter 

Indonesia." 

3) menyelenggarakan pelayanan primer berbasis 

pada panduan praktik klinis yang berlaku, 
clan 

4) memberikana layanan prornotif clan preventif. 

c. fungsi koordinator pelayanan, meliputi: 

I) mengoordinasikan layanan bagi peserta saat 

terjadi kondisi medis peserta hams ditangani 
oleh fasilitas pelayanan kesehatan primer 

lain karena suatu kondisi ataupun fasilitas 

pelayanan kesehatan tingkat lanjut untuk 

penanganan spesialistik; clan 

2) mengarahkan rujukan peserta saat perlu 

penanganan medis spesialistik secara efektif 

d. fungsi kontinuitas, rneliputi. 

I) mengelola status kesehatan sekelompok 
peserta secara optimal; clan 

2) mendorong peserta agar marnpu clan sadar 

menjalankan pola hidup sehat dalam 

koordinasi fasilitas pelayanan kesehatan 
primer. 

Dokter layanan primer yang berpraktik di fasilitas 

pelayanan kesehatan primer merniliki kedudukan yang 

setara dengan dokrer spesialis. Dokter layanan primer 
mempunyai peran: 33 

a. menjadi konsultan serta menyediakan clan 
mengkoordinasikan perawatan di fasilitas 

pelayanan kesehatan primer; 

b. menyediakan perawatan medis primer kepada 

"Srandar Kompetensi Dokter Indonesia disusun pada tahun 

2012 oleh kelompok kerja Asosiast lnstirusi Pendidikan Kedokteran 
Indonesia yang bcrkoordinasi dengan Konsil Kedokreran Indonesia 
(KKI), Ikatan Dokter Indonesia (IOI), serta pemangku kepentingan 

lain, yaitu Kemcntcrian Kcsehatan,Kemcnterian Pendidikan clan 
Kebudayaan, Kolegium Dokrer Indonesia, Kolegrum-Kolegiurn 

Dokter Spesialls, dan Asosiasi Rumah Sakic Pcndrdikan. 

"Bavu Wahyudi, Peran BPJS Kesehatann Dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan dan Pela:,anan Kedokteran, hal. 13. 

1) peningkatan kualitas pelayanan primer; a. 

2) optimalisasi sistem rujukan; clan 

3) manajemcn fasilitas pelayanan kesehatan 

primer. 

perwujudan jaminan kesehatan nasional, terdiri 

dari: 

I) pcnapis rujukan dengan prinsip kendali b. 
mutu clan kendali biaya dalam pelaksanaan 

jaminan kesehatan; clan 

2) pengelolaan dana kapitasi. 

c. 

2. Sistem Pelayanan Kesehatan Primer 

Sistem pelayanan kesehatan primer disebut juga 

sistem pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dalam 

hal ini terdapat 2 (dua) komponen yang memegang 

peranan penting, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan 

primer (fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama) 

clan dokter layanan primer (dokrer layanan tingkat 
pertama). Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan 

vangdibertkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasa r, 17 

meliputi: pusat kesehatan masyarakar (puskesmas), 

pos pelayanan kesehatan terpadu (posyandu), pondok 
bersalin desa (polindes), klinik pratama, clan praktik 

mandiri dokter. Fasilitas pelayanan kesehatan primer 

berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan 

komunikasi, informasi, clan edukasi pelayanan 

kesehatan yang bersifat prornotif clan preventif. 28 

Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan 

clan/ a tau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan 
yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat 

promosi keseharan", sedangkan pelayanan kesehatan 

preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap 
suatu masalah kesehatan/penvaktt.'? 

Pelayanan kesehatan primer mempunyai empat 
fungsi, yaitu." 

"Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan. 

"Usman Sumantri, Dokter l.ayanan Primer Menuiu Indonesia 
Sehat, makalnh disampaikan pada Seminar Pendidtkan Dokeer 

Layanan Primer Menuju Indonesia Sehat yang diselanggarakan 
oleh Praksi PPP DPR RI, Selasa, 21 Februari 2017, hal 5. 

"Pasai 1 angka 12 Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 

tentang Keseharan. 

"Pasal I angka 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan. 

"Bavu Wahyudi, Peran BPJS Kesehatan Dalam Mentngkatkan 

Muru Pend1d1kan dan Pela:,anan Kedokreran, makalah disampaikan 

pada Seminar Pendidikan Dokter Layanan Primer Menuju 
Indonesia Sehat yang diselanggarakan oleh Fraksi PPP DPR RI, 
Selasa, 21 Februari 2017, ha! 12. 
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masyarakat; 

c. mendorong dan memberikan edukasi kepada 

pasien unruk melakukan pencegahan penyakit; 

dan 

d. mempromosikan gaya hidup sehat unruk 

meningkatkan status kesehatan rnasyarakar. 

Puskesmas sebagai salah satu jenis fasilitas 

pelayanan kesehatan primer merniliki peranan 
penting dalam sistem kesehatan nasional, 

khususnya subsistem upaya kesehatan. Pukesmas 

merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertarna, 

dengan lebih mengutamakan upaya promotif 

dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah 

kerjanya. Puskesmas menyelenggarakan upaya 

kesehatan masyarakat tingkar pertama dan upaya 

kesehatan perseorangan tingkat pertama. Upaya 

kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi 

pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan 

lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan 
keluarga berencana; pelayanan gizi; dan pelayanan 

pencegahan dan pengendalian penyakit. Sedangkan 

penyelenggaraan upaya kesehatan perseoraangan 

tingkat percama dilaksanakan dalam bentuk rawat 

jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan satu 

hari (one day care), home care, dan/atau rawat inap 

berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan 

keseharari." 

B. Analisis 

1. Pengaturan Dokter Lavanan Primer dalam 

UU tentang Pendidikan Kedokteran clan 

Sinkronisasi Pengaturan Dokter Layanan 

Primer dengan UU tentang Praktik Kedokteran 

clan UU Pendidikan Kedokteran. 

UU tentang Pendldikan Kedokteran tidak 

mengatur secara tegas definisi dokter layanan primer, 

melainkan hanya rnenjadi bagian dalam definisi 

dokter. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan yang 

menyebutkan dokter adalah dokter, dokrer layanan 

primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan 

dokrer, baik di dalam maupun di luar negeri, yang 

diakui oleh Pemerintah." Pendidikan profesi dokter 

layanan primer merupakan suatu pendidikan profesi 

"Pesal 35-Pasal 37 Peraruran Mcnteri Kesehatan Nomor 75 

Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 

"Pasal l angka 9 Undang,Undang Nomor 20 Tahun 2013 

tentang Pendidikan Kedokteran. 
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dokter yang disejajarkan dengan pendidikan profesi 

dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis 

subspesialis dan merupakan kelanjutan dari program 

profesi dokrer dan program internsip yang setara 

dengan program dokter spesialis. 36 Dalam hal ini, UU 

tentang Pendidikan Kedokteran memasukkan dokter 

layanan primer menjadi jenis profesi baru kedokteran 

yang setara dengan dokter spesialis dan dokter 
subspesialis. Program dokter layanan primer ditujukan 

untuk memenuhi kualifikasi sebagai pelaku awal 

pada layanan kesehatan tingkat percama, melakukan 

penapisan rujukan tingkat pertama ke tingkat kedua, 

dan melakukan kendali mutu serta kendali biaya 

sesuai dengan standar kompetensi dokter dalam sistern 

jaminan kesehatan nasional. 37 

Pengaruran mengenai dokter layanan primer dalam 
UU tentang Pendidikan Kedokteran temyata tidak 

sinkron dengan UU tentang Praktik Kedokteran. Adapun 

substansi yang dinilai tidak sinkron adalah ketentuan 

mengenai definisi dokter, standar pendidlkan, serta 

pelaksanaan uji kompetensi dan scrtifikat kompetensi. 
Berkaitan dengan definisl dokter, dalam UU tentang 

Praktik Kedokteran disebutkan bahwa dokter dan 

dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, 

dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran 

atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar 

negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.38 Dari 

ketentuan tersebut dapat dilihar bahwa UU tentang 

Praktik Kedokteran tidak mengatur mengenai dokrer 

layanan primer sebagai bagian dari dokter. 

Berkaitan dengan standar pendidikan, dalam 

ketentuan Pasal 24 UU tentang Pendidikan 

Kedokteran disebutkan bahwa standar pendidikan 

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendidikan, 

sedangkan dalam Pasal 26 UU tentang Prakrtk 

Kedokteran, standar pendidikan profesi 

kedokteran dan standar profesi pendidlkan 

kedokteran gigi disahkan oleh Konsil Kedokteran 
Indonesia. Hal ini menimbulkan dualisme, apakah 

standar pendidikan yang ditetapkan oleh menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang pendidikan sama dengan standar 

pendidikan profesi kedokteran dan standar 

"Pasal 7 avar (5) dan Pasal 8 avat (3) Undang-Undang Nornor 

20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kcdoktcran. 

"Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 T ahun 

2003 tent:ang Pendidrkan Kedoktcran. 

J8Pasal I angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
rentang Praktik Kedokreran. 



Keberadaan Dokter Lavanan Primer, T elaah terhadap Undang-Undang ... (Arrista T rimaya) 

profesi pendidikan kedokteran gigi yang disahkan 

oleh Konsil Kedokteran Indonesia. 

Berkaitan dengan pelaksanaan uji kompetensi 

clan sertlfikar kompetensi, Pasal 36 UU tentang 
Pendidikan Kedokteran mengatur uji kompetensi 

diikuti dengan pemberian sertifikat uji kompetensi 

yangdikeluarkan oleh perguruan tinggi kedokteran 

atau kedokteran gigi bekerja sama dengan asosiasi 

institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran 
gigi clan berkoordinasi dengan organisasi profesi. 

Sedangkan dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 

tentang Praktik Kedokteran, sertifikat kompetensi 

dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan. 

Hal ini menimbulkan dualisme lembaga yang 

mengeluarkan serifikat uji kompetensi, apakah 

dikeluarkan oleh perguruan tinggi kedokteran/ 
kedokteran gigi bekerja sama dengan asosiasi 

institusi pendidikan kedokteran/kedokteran 
gigi atau oleh kolegium. Selain itu, kelemahan 

penyelenggaraan uji kompetensi oleh perguruan 

tinggi menyebabkan adanya standar clan mutu 

lulusan yang berbeda-beda, padahal mahasiswa 

pendidikan kedokteran dituntut untuk memiliki 

kualifikasi yang sama clan menjad i dokter yang 

terstandar secara nasionaL 

Perbandingan pengaturan mengenai dokter 

layanan primer dalam UU tentang Pendidikan 
Kedokteran clan UU tentang Praktik Kedokteran 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

2. Irnplikasi Hukum Atas Keberadaan Dokter 

Layanan Primer Dalam Praktik Kedokteran di 

Indonesia 

Dokter layanan primer metupakan jenjang baru 

pendidikan kedokteran di Indonesia yang dilaksanakan 

setelah program profesi dokter clan program internsip 

yang setara dengan jenjang pendidikan profesi 

spesialis. Dokter layanan primer ini nantinya secara 

konsisten akan menerapkan ilmu kedokteran keluarga, 
ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas clan 

ilmu kesehatan masyarakar. Meskipun mengambil 
pendidikan spesialis, dokrer layanan primer akan 

ditempatkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan 

primer dengan rujuan memperkuat program prornotif 

clan prevenrif atau pencegahan penyakit. Perbedaan 

mendasar dengan dokter umum, dokter layanan 

primer akan memillki kompetensi lebih lengkap 

,,, l A ......- "' � • .,. ·;n " •  0  
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l. 

2, 

Definisi 

Kurikulum 

Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, 
dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan 
dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, 
yang diakui oleh Pemerintah. 

(Pasal I angka 9) 

Dokter Gigi adalah dokter gigi, dokter gigi 
spesialis-subspesialis, lulusan pendidikan 
dokter gigi, baik di dalam maupun di luar 
negeri, yag diakui oleh pemerinrah. 
(Pasal I angka 10) 

Kurikulum dikembangkan oleh Fakultas 
Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi 
dengan mengacu pada Standar Nasional 
Pendidikan Kedokteran 

(Pasal 25) 

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, 
dokter spesialis, dokter gigi,dan dokter gigi 
spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau 
kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar 
negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik 
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang 
undangan. 

(Pasal I angka 2) 

• Menggunakan istilah standar pendidikan 
profesi kedokreran dam standar 
pendidikan profesi kedokreran gigi 
disahkan oleh Konsil Kedokteran 
Indonesia. 

• Unruk Pendidikan Profesi Dokter clan 
Profesi Dokter Gigi kurikulum disusun 
oleh asosiasi institusi pendidikan 
kedokteran atau kedokteran gigi 

• untuk pendidikan profesi Dokter Spesialis 
atau Dokter Gigi Spesial kurikulum 
disusun oleh kolegium kedokteran atau 

kedokreran gigi. 
(Pasal 26) 
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3 Standar • Standar Nasional Pendidikan Kedokteran • Srandar pendidikan profesi kedokteran 
Pendidikan yang mengacu pada standar Nasional dan standar profesi pendtdrkan kedokteran 

Pendidikan Tinggi disusun secara bersama gigi disahkan oleh Konsil Kedokteran 
oleh kementrian yang menyelenggarakan Indonesia 
urusan pemerintahan di bidang kesehatan, 

(Pasal 26) 
asosiasi institusi pendidikan kedokteran 
atau kedokteran gigi, asosiasi rum.ah sakit 
pendidikan, clan Organisasi Profesi. 

• Standar Nasional Pendidikan Kedokteran 
ditetapkan oleh Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendidikan 

(Pasal 24) 

4 Uii Mahasiswa yang telah menyelesaikan program Sertifikat kompetensi adalah surat tanda 
Kompetensi profesi dokrer atau dokter gigi harus lulus uji pengakuan terhadap kemampuan seseorang 

dan kompetensi. dokter a tau dokter gigi unruk menjalankan 

Sernfikar Sernftkar uji kompetensi yang dikeluarkan oleh 
prakrik kedokteran di seluruh Indonesia 

Kompetensi pergurun tinggi kedokteran gigi bekerja sama 
setelah lulus uji kompetensi. 

dengan asosiasi insrirusi pendidikan kedokteran (Pasal I angka 4) 
arau kedokteran gigi dan berkolaborasi dengan Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh lole- 
organisasi profesi. (Pasal36) gium yang bersangkutan. (Penjelasan Pasal 29 

ayat (3) huruf d) 

dibandingkan dengan dokter umum. 

Pada saat ini lebih dari 80 persen masalah 

kesehatan temyata dijurnpai di fasilitas pelayanan 

kesehatan primer. Hal tersebut menunjukkan, masih 

banyak masyarakat yang memiliki penyakit dan 

tidak dapat diatasi di fasilitas pelayanan kesehatan 

primer. Keberadaan dokter layanan primer nantinya 

diharapkan dapat mengatasi masalah keseharan yang 

ada di fasilitas pelayanan keseharan primer tanpa perlu 

merujuk ke rumah sakit. Penguatan akses pelayanan 

kesehatan primer ini seiring dengan kebijakan 

kesehatan yang diarnbil oleh Pemerintah melalui 

jaminan kesehatan nasional. 

Salah saru jalan keluar yang dirernpuh Pemerintah 
unruk mempercepat keberadaan dokrer layanan 

primer yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan 

Praktik Klinis Bagi Dokterdi Fasilitas Pelayan Keseharan 

Primer. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut relah 

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai 

panduan dokter untuk meningkatkan kompetensinya 

rerkait dengan pelayanan primer. Seharusnya sebelum 

panduan tersebut dikeluarkan, Pemerintah harus 

mengkaji dan melakukan sinkronisasi pengaruran 

terkait kurikulum, standar pendidikan, uji 

kornpetensi, clan sertifikat kompetensi yang diatur 

dalam UU tentang Pendidikan Kedokteran dan UU 

tentang Praktik Kedokteran. Hal ini penting dilakukan 

mengingat belum ada sinkronisasi pengaruran 

mengenai dokter layanan primer dalam UU tenrang 

Pendidikan Kedokteran clan UU tentang Praktik 
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Kedokteran. Selain iru, sinkronisasi juga diperlukan 

untuk menghindari agar tidak ada dualisme mengenai 

lembaga yang berwenang unruk menyelenggarakan uji 

kompetensi dan mengeluarkan serrifikar komperensi. 

Menindaklanjuri purusan MK yang mendukung 

keberadaan dokter layanan primer, Pemerintah harus 

segera menyelenggarakan pendidikan dokter layanan 

primer mengingar kebutuhannya dalam jaminan 

kesehatan nasional cukup mendesak. Pasal 8 UU 

tentang Pendidikan Kedokteran mengatur program 

dokter layanan primer, dokter spesialis subspesialis, 

clan dokter gigi spesialis-subspesialis hanya dapat 

diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran clan 

Fakultas Kedokteran Gigi yang memiliki akreditasi 

kategori tertinggi unruk program srudi kedokteran dan 

program studi kedokteran gigi. Berdasarkan data Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi hanya ada 15 

Universitas yang fakultas kedokterannya terakredirasi 

A di Indonesia (21 %). Dengan berlakunya UU tentang 

Pendidikan Kedokteran, fakultas kedokteran, baik 

negeri maupun swasta yang sudah ada (akreditasi 

B sebanyak 32 universitas (43%) dan akredirasi C 

sebanyak 24 universitas (36%)) , tidak semuanya dapat 

mendirikan program dokter layanan primer. Untuk 

itu, sebaiknya fakulras kedokteran dari universitas yang 

berakreditasi A dapat bekerja sama dengan fakulras 

yang terakreditasi B unruk menyelenggarakan program 

profesi dokter layanan primer. J ika tidak, dikhawatirkan 
lulusan pofesi dokter layanan primer akan sedikit dan 

hanya terpusat di kora-kora besar. Pemerinrah akan 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan clan kcterscdian 
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dokter layanan primer di seluruh wilayah Indonesia. 
Pemerintah, dalam ha! ini Kemcnterian Kesehatan 

serta Kementerian Riser dan Pendtdikan Tinggi, harus 
segera menyiapkan diri untuk membuka program studi 
dokter layanan primer, termasuk penyiapan sarana dan 
prasarana yang diperlukan seiring dengan pembukaan 
program studi dokter layanan primer tersebut, Dalam 
hal ini diritikberatkan pada penyiapan SOM (dosen 
pendidik dan dosen pernbimbing klinik), penyusunan 
kurikulum dan modul pembelajaran, penyediaan 
ruang belajar, dan penyiapan rumah sakit pendidlkan, 

Berdasarkan paparan di atas, kesiapan Pemerintah 
dan stakeholders bidang kesehatan mutlak diperlukan 
untuk mewujudkan keberadaan dokter layanan primer 
dalam praktik kedokteran di Indonesia. Stakeholders 
yang dimaksud antara lain, organisasi profesi dokter, 
Konsil kedokteran Indonesia, asosiasi penyelenggara 
pendidikan kedokteran, perguruan tinggi, rumah sakit 
pendidlkan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Jika 
dukungan dan sinergi semua pihak telah diwujudkan, 
maka penyelenggaraan program studi dokter layanan 
primer dapat dilaksanakan yang nantinya dapat 
menciptakan dokter layanan primer sebagai garda 
terdepan dalam pencegahan dan pengobatan penyakit 
di masyarakat. Penguatan sektor di layanan primer 
sangat diperlukan dalam pembangunan sis rem jaminan 
keseharan nasional yang bermutu menuju Indonesia 
sehat rahun 2020. 

Ill. Penutup 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, dapar 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dokter layanan primer merupakan suatu profesi 

baru yang diatur dalam UU rentang Pendidikan 
Kedokreran, Kedudukannya disejajarkan 
dengan pendidikan profesi dokter spesialis yang 
merupakan kelanjutan dari program profesi 
dokter. Keberadaan dokrer layanan primer 
ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan 
pada fasiliras pelayanan keseharan tingkat primer, 
melakukan penapisan rujukan tingkat sekunder, 
dan melakukan kendali mutu serta kendali biaya 
sesuai dengan standar komperensi dokter dalam 
sistem jaminan kesehatan nasional. Namun 

pengaturan mengenai dokter layanan primer 
dalam UU tentang Pendidikan Kedokteran 
remyara ridak sinkron dengan UU tentang Praktik 
Kedokteran. Adapun substansi yang dinilai ridak 
sinkron adalah ketentuan mengenai definisi 

dokrer, srandar pendidikan, serra pelaksanaan uji 
kompetensi dan sertifikat kompetensi, 

2. Keberadaan dokrer layanan primer memberikan 
implikasi hukum dalam prakrik kedokteran di 
Indonesia mengingat sebelumnya hanya dikenal 
dokrer, dokrer spesialis, dan dokrer sub spesialis. 
Adanya dokter layanan primer diharapkan dapat 
mengatasi masalah kesehatan yang ada di fasilitas 
pelayanan kesehatan primer tanpa perlu merujuk 
fasilitas pelayanan kesehatan sekunder. Penguatan 
akses pelayanan kesehatan primer diperlukan 
seiring dengan kebijakan kesehatan yang diambil 
oleh Pemerintah melalui jaminan keseharan 
nasional. Unruk itu, Pemerintah harus segera 
menyelenggarakan pendidikan dokter layanan 
primer mengingat kebutuhannya dalam jaminan 
kesehatan nasional cukup mendesak. Pemerintah 
juga harus segera menyiapkan diri untuk membuka 
program studi dokter layanan primer, termasuk 
penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan, 
penyiapan SOM, penyusunan kurikulum dan 
modul pembelajaran, penyediaan ruang belajar, 
dan penyiapan rumah sakit pendidikan, 

B. Saran 

Dengan akan adanya dokter layanan primer 
diharapkan tercipta koordinasi dan sinkronisasi antara 
Pemerintah, organisasi profesi, konsil kedokteran 
Indonesia, asosiasi penyelenggara pendidikan kedokteran, 
perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan fasilitas 
pelayanan keseharan untuk membahas mengenai 
reknis penyelenggaraan pendidikan clokter layanan 
primer. Koordinasi diperlukan agar dikemudian hari 
tidak terjacli kesimpangsiuran dalam penyelenggaraan 
pendldikan profesi dokter layanan primer. Selain itu, 
Pemerintah sebaiknya juga memberikan subsidi clalam 
penyelenggaraan pendidikan dokter layanan primer 
untuk menekan mahalnya biaya pendidikan yang harus 
dibayar oleh mahasiswa. Sehubungan dengan pelayanan 
primer seyogyanya ticlak hanya terjacli peningkatan pada 
kompetensi dokter saja, tetapi juga terjadi peningkatan 
layanan pada fasilitas kesehatan primer sebagai sarana 
penunjang dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan 
nasional. Pemerintah juga harus rnengkaji clan melakukan 
sinkronisasi pengaruran mengenai keberaclaan clokter 
layanan primer. Sinkronisasi juga diperlukan untuk 
menghindari agar tidak ada dualisme mengenai lembaga 
yang berwenang untuk menyelenggarakan uji kompetensi 
clan mengeluarkan sertifikat kompetensi clokter layanan 
primer. 
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Absttak 
Indonesia sebagai salah saru negara muslim terbesar memiliki porensi ekonomi yang tinggi, salah satunya melalui keberadaan 

wakaf. Potensi ekonomi ini belum dimaksimalkan unruk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah bersarna dengan 
lkatan Cendikiawan Muslim Indonesia menginisiasi sebuah lernbaga keuangan syariah yaitu bank wakaf ventura untuk 

mengelola dana wakaf yang beredar untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang 
dikemukakan dalam penulisan ini adalah bagaimana benruk hukum, legalitas pendirian, serta sinkronisasi dengan peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan dibenruknva bank wakaf ventura. T ujuan penulisan untuk mengetahui aspek 
benruk hukum, legalicas pcndirian, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan dengan dibentuknya bank 
wakaf ventura. Metode penulisan disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normarif yaitu melakukan pengkajian 
terhadap sumber-sumber kepustakaan dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis dalam 

tulisan ini disimpulkan bahwa pembenrukan bank wakaf ventura dilakukan dengan bentuk hukum perusahaan modal 
ventura syariah dengan aspek legalicas sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam Peraturan Ocoritas 
Jasa Keuangan. Selain itu pembentukan bank wakaf ventura perlu disinkronisasikan dengan undang-undang yang terkait. 

Kata kunci: keuangan syariah, wakaf, modal ventura 

Ab,tTact 
Indonesia as one of the largest Mwlim countTies ha, high economic potentia� including waqf. This economic potential ha, not been 

maximited fr,r the economic welfare of the people. The government, together with the Indonesian Mwlim Intellectual A,,oc,ation ha, 

initiated a s,ariah financial institution which is a "venture waqf bank" co manage waqf funds in orcclcnon for the welfare and economic 
improvement of the community. The problems are regarding the legal form, the legality of the estabhshment, and s,nchron1zation with 
the laws and regulations related to the establishment of a "venture waqf bank". The purpose of this writing is to know the legal aspects of 
legal fcrrm, the legality of the establishment, a.s well as rynchroni,:ation with the legislation with the establishment of "venture waqf bank". 
This writing uses normative juridical approach to review the sources of literatures and assessment of legislations. Based on the anal1sis, it 

concludes that legal identitJ of .. venture waqf bank n is done with the form of sharia venture capital company that should be in accordance 
with legislation e,pecially the Regulation of the Financial Services Authority. In addition, the establiJhment of "venture waqf bank" needs 

to be ,ynchroni,ed with the related laws. 

Ke:,wcrrds: sharia financial, waqf, venture capital 
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I. Pendahuluan yang strategis, menawarkan potensi besar dalam 

pertumbuhan ekonomi clan berbagai peluang bagi 

industri keuangan syariah." Untuk itu dengan modal 

dasar yang sedemikian besar tersebut, diperlukan 
pengembangan sumber daya clan produk inovatif 
lainnya dalam keuangan svariah agar perkembangan 

industri keuangan syariah dapat menjadi pilar utama 

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. 

Berdasar kondisi ini, Presiden RI menginisiasi 

pembentukan lembaga keuangan syariah berdasarkan 

prinsip wakaf untuk memberdayakan ekonomi umat 

sekaligus menggerakkan ekonomi nasional, utamanya 

pada sektor Usaha Mikro, Kecil, clan Menengah 

(UMKM). Dalam perkembangannya lembaga 
keuangan ini akan berbenruk perusahaan modal 

ventura agar Iebih sesuai dengan karakteristik wakaf, 

yang diusulkan bernama bank wakaf ventura. Konsep 

bank wakaf yang tengah dimatangkan oleh Pemerintah 

merupakan solusi untuk mengimplementasikan 

wakaf uang yang sebelumnya telah disosialisasikan 
ke masyarakat sebagai alternative instrumen wakaf. 

Gagasan yang relah dikaji oleh Ikatan Cendekiawan 

Muslim Indonesia (ICM!) sejak tahun 2014 ini 

merupakan sebuah inovasi dalam pengelolaan dana 

wakaf di Indonesia untuk memberdayakan masyarakat 

agar memiliki dampak berkelanjutan.6 

ICM! berpandangan bahwa bank wakaf ventura 

merupakan lembaga keuangan syariah yang akan 
dapat menampung dana wakaf untuk diberdayakan 

secara produktif Namun dernikian meski memakai 

kata 'bank', lembaga keuangan syariah ini sebenamya 

berbentuk modal ventura. lmplikasinya tentu 
persyaratan pembentukan lembaga ini mengikuti 

modal ventura yang memerlukan modal tidak sebesar 

pembentukan bank, baik bank konvensional rnaupun 
bank syariah. 7 

Gagasan clan konsepsi yang diinisiasi oleh 

Pemerintah clan ICM! tentunya tidak serta merta 

dapat diterapkan, perlu kajian mendalam terkait aspek 

legalitas clan penyiapan agar tidak tetjadi disharmoni 
dengan sistem hukum clan keuangan di Indonesia. 

Rencana pembentukannya pun hams dilihat dari segi 

filosofis clan sosiologis sesuai dengan kultur budaya 

masyarakat Indonesia. Namun demikian, rencana 

5fbid. 

'lidhil Alttw Pumnrn, lkk W""'1" Vtroll3 dan � 
UMKM, dirrurt d,l.n 1-dtp/ /iifraittm1,nn,1-.:me;\:m-ile.waP.<11wradan 

�1568ll,doo,;tlrf,ffll l7MmdJl7. 
7Bedtinya Bank Syanah lUln Bank Waka[ Ventu.ra, dtmu.at dalam 

http:/ /www.ekonomisyariah.org/6163/bedan1a-bank-s,ariah-dan-bank 

wakaf-11entura/, d1akses tanggal 1 7  Maret 2017. 
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A. Latar Belakang 

3Abdul Rasyid, Potensi Perkembangan Keuangan Syariah 

Di Indonesia, dimuat dalam http://business-law.binus. 

ac.id/2016/03/31/ pocensi-pcrkemba ngan-kcua nga n-sva riah-dr 

indoncsia/, diakses tanggal 4 April 2017. 
1RPS, lndikator Strategis Nasional, dimuat dalam http://www. 

bps.go.id/quickmap?1d-OOOOOOOOO, diakses tanggal 18 Juli 2017. 

Perkembangan ckonomi Indonesia di awal 

tahun 2017 mulai mcnunjukkan pcrbaikan. Hal ini 
ditunjukkan dengan tingkat kepcrcayaan konsumen 

Indonesia yang sudah sernakin meni ngkat. Peningkatan 

tersebut ditandai oleh dua indikator, pertama, tingkat 
keyakinan konsumen yang merasa akan kondisi 

keuangan pribadi dalam 12 bulan ke depan yang 

cukup aman. Kedua, indikaror keinginan berbelanja 

yang cukup meyakinkan.1 

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan 

perkembangan di sektor perbankan. Dalam Tahun 

2017 ini sektor perbankan Indonesia sedang 
mengalami pelemahan fungsi intermediasi. lni terlihat 

dari pertumbuhan kredir yang lemah, masing-masing 

berkisar 8-9 persen saja. Penyulut melemahnya aktiviras 

kredit perbankan karena kurangnya permintaan 

kredir oleh dunia usaha di tengah perlambatan 
ekonomi global, terutama melemahnya perekonomian 

Tiongkok.2 

Perkembangan dunia perbankan konvesional 
' 

berbeda dengan perkembangan di sektor keuangan 

syariah yang di dalamnya terdapat perbankan syariah, 

pembiayaan syariah, clan pasar modal syariah. Dalam 

kurun wakru satu dekade terakhir, industri keuangan 
syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang 
cukup signifikan yang didominasi oleh perbankan 

svariah dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 30 

sampai 40 persen.3 Namun demikian, hal ini tidak 

sesuai apabila dibandingkan dengan potensi yang 

dimiliki oleh bangsa ini, sebagai salah satu negara yang 

mernilikl potensi penduduk rnuslim terbesar di dunia 
seharusnya Indonesia dapat menjadi role model bag; 
perkembangan keuangan syariah di tingkat global. 

Berdasarkan laporan yang dirunjukkan oleh 
Islamic Finance Report Country Report for Indonesia dengan 
thema 'Prospect for Exponential Growth', Indonesia 

sebagai negara besar dengan mayoritas Muslim sekitar 

87% dari 255,46 juta total penduduk\ memiliki 
sumber daya alam yang melimpah clan lokasi geografis 

1Ryan Kiryanto, Opini: Prospek Ekonomi Dan Perbankau 

Indonesia 2017, dimuat dalam http://bisnis.liputan6.com/ 

read/269402 7 I opi n i-prospek-ekonom i-d a n-pe rb a nka n 

indonesia-2017, diakses tanggal 21 Maret 2017. 
2Ib1d 
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clan gagasan bank wakaf ventura ini tetap menjadi 

sesuatu yang harus diwujudkan karena bank wakaf 

ventura ini diharapkan akan memberikan kemudahan 

bagi masyarakat khususnya para UMKM yang ingin 

melakukan pengajuan peminjaman pembiayaan. Selain 
itu juga diharapkan dapat mendorong perekonomian 

Indonesia melalui pendekatan pendampingan 
terhadap para pelaku UMKM.' 

B. Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam tulisan ini sebagai 
berikut: 

l. Bagaimana bentuk hukum bank wakaf venrura? 

2. Bagaimana aspek legalitas pembentukan bank 

wakaf ventura? 

3. Bagaimana sinkronisasi pembentukan bank wakaf 
ventura dengan undang-undang terkait? 

C. Tujuan 

Tujuan dari penulisan ini sebagai berikut: 

I. Mengetahui bentuk hukum bank wakaf ventura. 

2. Mengetahui aspek legalitas pembentukan bank 

wakaf ventura. 

3. Mengetahui korelasi clan hubungan antara 

pembentukan bank wakaf ventura dengan 

undang-undang terkait. 

D. Metode Penulisan 

Metode penulisan dalam tulisan ini disusun 

dengan menggunakan pendekatan yuridis normarif 

yaitu melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber 

kepustakaan yang terdiri dari berbagai literatur terkait 

dengan bank wakaf ventura, serta mengkaji naskah 
pendukung dari berbagai peraturan perundang 

undangan terkait. Data yang diperoleh disajikan secara 

deskriptif analiris guna memberikan gambaran yang 
mendalam sekaligus tetap mengemukakan analisis 
terhadap permasalahan yang akan dikaji, 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Teori clan Konsepsional 

1. Teori Wakaf 

a. Pengertian 

8Hukum Online, Kajlan Pembenruk.an Bank Wakaf 

Ventura Indonesia Masih Digodok, dirnuar dalam http://www. 

hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt58ca26d20c5b9/ 

kajian-pembentukan--bankwakaf-ventura-indonesia-masih-digodok., 

diakses tanggal 21 Maret 2017. 
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Wakaf memiliki beberapa pengertian baik secara 

etimologis, pandangan para pakar fikih, maupun 

pengertian secara yuridis normatif Secara etimologis 

pengertian wakaf berasal dari bahasa Arab W aqf yang 

berarti Al Habs. Selain itu wakaf juga diartikan sebagai 
penahan hak rnilik atas materi benda (ai'ain) untuk 

rujuan menyedekahkan manfaat atau faidahnva." 
Menurut pandangan para ahli fikih, wakaf memiliki 

beberapa pengertian. Pakar fikih Hanafiah, mengartikan 

wakaf sebagai menahan materi benda (al-'ain) rnilik wakif 

clan menyedekahkan atau mewakafkan manfaamya 
kepada siapa pun yangdiinginkan untuk tujuan kebajikan. 

Pakar fikih Malikiyah, berpandangan bahwa wakaf adalah 
menjadikan manfaat suaru harta yang dimiliki untuk 

diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad 

dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan 
wakif.10 

Selanjutnya pandangan pakar atau ahli fikih 

Syafi'iyah, mengartikan wakaf dengan menahan harta 

yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya 

(al 'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang 

dimiliki wakif untuk diserahkan kepada Nazir yang 

dibolehkan oleh syariah. Sedangkan para ahll fikih 

Hambaliyah mengartikan wakaf yaitu menahan asal harta 
(tanah) clan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.11 

Selanjutnya pengertian lain mengenai wakaf, juga 

muncul dari pendapat jumhur ulama. Menurut jumhur 

ulama, wakaf adalah menahan suatu benda yang dapar 
dimanfaatkan, sementara din aset retap, tidak hilang 

atau berkurang, karena diambil bene/it-nya sepanjang 
penggunaan harta itu diperbolehkan menurut hukum 

Islam. Pendapat jumhur ulama ini mewamai pemahaman 

ulama kontemporer seperti Sayyid Sabiq clan Wahbah 

Zuhaili.12 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf (Undang-Undang Wakaf), definisi wakaf 

adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan 
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 

unruk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut svariah." 

9Andri Soemitra, Bank dan l.nnbaga KewanganS:yanah, cetakan 

ke-I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, ha! 429. 
IOJb1d.. 

"Andrt Soemitra, Bank dan Lernbaga Keuangan S:1anah, 

cetakan ke-l, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 

430. 

"Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan 

Islam: Tinjauan Tecnns dan Prak.tu, edisi I, cet. 1, Jakarta. Kencana, 

2010, hal. 310 dan 31 1 .  

"Pasal 1 angka l Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf. 
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b. Dasar Hukum 

Pelaksanaan wakaf mempunyai dasar hukum baik 
yang berasal dari Al Quran dan Al Hadist maupun 
dasar hukum yang dari hukum positif di Indonesia. 
[ika dilihat dasar hukum wakaf yang berasal dari Al 
Quran. Adapun beberapa ayat dalam Al Quran yang 
mendasari wakaf sebagai berikut. 

Perumpamaan orang yang menginfakkan 
hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang 
menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai 
ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa 
yang Dia kehendaki, clan Allah Maha Luas, Maha 
Mengetahui." 

Wahai orang-orang yang beriman, Infakkanlah 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik clan 
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang 
buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu 
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 
dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. 
Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha 
Terpuji." 

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum 
kamu infakkan sebagian dari harta yang kamu 
cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang 
hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.16 

Terkait dasar hukum wakaf dari Al Hadist sebagai 
berikut: 

Bahwa Umar RA memperoleh tanah di Khaibar, 
lalu dia bertanya kepada Nabl dengan berkata. 
Wahai Rasullah, saya telah memperoleh tanah di 
Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pemah saya 
peroleh yang lebih tinggi nilainya daripadanya. 
Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk 
melakukannya? Sabda Rasulullah, "Kalau kamu 
mau, tahansumbemya clan sedekahkanlah manfaat 
atau faedahnya. "Lalu Umar menyedekahkannya, 

ia tidak boleh dijual, diberikan, dijadikan warisan. 

Umar menyedekahkannya pada fakir miskin, 
untuk keluarha, untuk memerdekakan budak, 
untuk orang yang berperang di jalan Allah, 
orang musafir, dan para tamu. Bagaimanapun ia 

14Q.S. Al Baqarah. 261, Al Quran clan Terjemahannya, 

Jakarta: Kementerian Agama RI, 1990. 
15Q.S. Al Baqarah: 267, Al Quran clan Terjemahannya, 

Jakarta: Kementerian Agama RI, 1990. 
16Q.S. Al lmran: 92, Al Quran clan Terjemahannya, Jakarta: 

Kementerian Agama RI, 1990. 

boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh 

pihak yang mengurusnya seperti memakan atau 
memberi makan kawan tanpa menjadikannya 
sebagai surnber pendapatan. 17 

Dalam hal dasar hukum yang berasal dari hukum 

positif, pengaturan wakaf telah diatur dalam Undang 

Undang Wakaf. Dalam tataran pelaksanaannya 

pengaturan wakaf diperkuat oleh Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang 

Undang Nomor 41 Tahun 2004. 

c. Rukun dan Syarat 

Dalam pelaksanaan wakaf terdapat rukun dan 
syarat. Adapun rukun wakaf terdiri dari empat, yaitu 

orang yang berwakaf (al waqif), benda yang diwakafkan 
(al mauquf), orang yang menerima manfaat wakaf (al 

mauquf 'alaihi), dan lazaf atau ikrar wakaf (sighah).18 

Dalam Undang-Undang Wakaf, pengaturan rukun 
wakaf disamakan dengan unsur wakaf, yang terdiri 
dari Wak1f, Nazir, Harta Benda Wakaf, lkrar Wakaf, 
peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu 
wakaf.19 

Dalam Undang-Undang Wakaf beberapa 
pengertian mengenai unsur wakaf ini telah diarur, 

seperti Wakif, Nazir, Harta Benda Wakaf, dan lkrar 
Wakaf. Pengertian Wakif telah dijelaskan sebelumnya, 

Nazir adalah pihak yang menerima harta benda 
wakaf dari Wakif unruk dikelola dan dikembangkan 
sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, Harta 
Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya 
tahan lama clan/ a tau manfaat jangka panjang serta 
mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang 
diwakafkan oleh Wakif. Sedangkan Ikrar Wakaf adalah 
pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan 
dan/atau tulisan kepada Navr untuk mewakafkan 
harta benda miliknya. 20 

2. Teori Modal Ventura 

a. Pengertian 

"Andn Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 

cetakan ke-I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, 

hal.43 l. 

"Andri Socmtrra. Bank dan Lembaga Keuangan Syanah, 

cetakan ke-L, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, 

hal.433. 

"Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 T ahun 2004 tentang 

Wakaf. 

"Pasal I angka 3, angka 4, dan angka 5 Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentangWakaf. 
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Modal ventura mengandung beberapa pengertian. 
Robert White menyatakan bahwa modal ventura adalah 
usaha penyedia pembiayaan untuk mernungkinkan 

pernbentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di 
berbagai bidang, Selanjutnya TonJ Lorenz menyatakan 
modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam 
pemberian modal yang mengandung risiko, dengan 
penyedia dana terutama mengharapkan keuntungan 
(capital gain) di samping pendapatan bunga atau 
deviden. Sedangkan menurut Clinton Richardson, 

modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada 
perusahaan atau individu yang merniliki risiko yang 

tinggi." 

Berdasarkan pengertian terse but, dapat dimaklumi 
bahwa modal ventura merupakan usaha pembiayaan 
yang memiliki risiko tinggi. Hal ini mengingat 
perusahaan modal ventura dtdirikan dengan tujuan 

unruk melakukan penanaman modal dalam suatu 
usaha yang mengandung resioko tinggi, baik dalam ha! 
penyertaan modal maupun dalam bentuk pinjaman. 
Dengan demikian modal ventura merupakan salah 
satu sumber pembiyaan yang penting bagi investasi 
dari perusahaan yang mempunyai inovasi. 22 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 
Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha 
clan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (POJK 
No. 34/POJK.05/2015), dikenal dua usaha modal 
venrura, yaitu usaha modal ventura clan usaha modal 

venrura syariah. 

Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan 
melalui penyertaan modal dan/ataupembiayaan 
unruk jangka waktu tertenru dalam rangka 
pengembangan usaha pasangan usaha atau 
debirur.P 

Usaha Modal Ventura Syariah adalah usaha 
pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau 
pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu 
tertentu dalam rangka pengembangan usaha 
pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan 

prinsip svariah." 

21Y. Sri Susilo, dkk, Bank dan l..embaga Keuangan Lain, Jakarta: 

Salemha Empat, 2000, hal. 138. 

"Andri Soemitra, Bank don l..embaga Keuangan S:,ariah, cetakan 

ke-l , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal.308. 

"Pesai 1 angka 1 Peraruran Oronras Jasa Keuangan Nomor 

34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 

Perusahaan Modal Ventura. 
24Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 

J.4/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha clan Kelembagaan 

Perusahaan Modal Ventura. 
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Berdasarkan pengertian usaha modal ventura clan 

usaha modal ventura syariah, dalam POJK No. 34/ 

POJK.05/2015 juga dibedakan perusahaan modal 
ventura clan perusahaan modal ventura syariah. 
Pembedaan tersebut dapat dilihar pada pengertian di 

bawah ini: 

Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya 
disebut PMV adalah badan usaha yang melakukan 
kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan 
modal ventura, kegiatan jasa berbasis fee, clan 

kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa 
Keuangan." 

Perusahaan Modal Ventura Syariah yang 
selanjumya disebut PMVS adalah badan usaha 

yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura 
Svariah, pengelolaan modal ventura, clan kegiatan 
lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan 
yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip 
syariah.26 

Pembedaan pengertian antara usaha modal ventura 
clan usaha modal ventura syariah ini sebenarnya untuk 
membedakan perusahaan pasangan usaha sebagai 
objek dalam penyaluran dana yang terdapat dalam 
perusahaan modal ventura. 

b. Tujuan clan Karakteristik 

Pembentukan atau pendirian usaha modal 
ventura memiliki tujuan clan karakteristik. Kegiatan 
modal ventura bertujuan sebagai benkut." 

I) membantu perusahaan baik pada tahap 
pengembangan suatu produk maupun pada tahap 
mengalami kemunduran; 

2) memperlancar mekanisme investasi dalam clan 
luar negeri, 

3) membantu membiayai perusahaan yang sedang 
mengalami kesulitan dana dalam pengembangan 
usahanya, terutama tahap-tahap awal, 

4) mendorong pengembangan proyek penelitian clan 
pengembangan; 

5) membantu pengembangan teknologi baru clan 

"Pasal I angka 2 Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 

34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 

Perus.ahaan Modal Ventura. 

"Pasal l angka 4 Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 

34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 

Perusahaan Modal Ventura. 
"Andn Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syanah, 

cetakan ke-I. Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009, 

hal.317. 
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memperlancar terjadinya alih teknologi; clan 

6) mcmbantu clan memperlancar pengalihan 

kepemilikan suatu pcrusahaan. 

Dalam kegiatan usaha modal vcntura, terdapat 

beberapa karakteristik, di antaranva." 

1) modal ventura merupakan investasi dengan 

perspektif jangka panjang (long term persfective). 

Hal ini berimplikasi bahwa modal ventura tidak 

berorientasi untuk memperoleh keuntungan 

secara jangka pendek namun lebih berorientasi 

pada keuntungan setelah jangka waktu tertentu; 

2) modal ventura bersifat sementara, yaitu untuk 

jangka waktu tertentu. Untuk ketentuan jangka 

waktu modal ventura di Indonesia ditentukan 
paling lama 10 tahun; 

3) modal ventura merupakan pembiayaan yang 

bersifar resiko tinggi (risk capital}, karena 

pembiayaan modal ventura tidak disertai 

dengan jaminan layaknya jaminan dalam kredir 

perbankan namun jaminannya lebih didasarkan 

atas keyakinan atas gagasan yang diusulkan 

dengan harapan mendapatkan return yang lebih 

besar: clan 

4) bidang usaha yang umumnya dibiavai oleh modal 

ventura adalah yang bersifat terobosan atau 
inovasi baru yang menjanjikan keuntungan yang 

tinggi. 

c. Bentuk Badan Usaha dan Permodalan 

Pendirian usaha modal ventura berdasarkan POJK 

No. 34/POJK.05/2015 harus didirikan dalam bentuk 

badan usaha Perseroan Terbatas (PT), koperasi, atau 
perseroan komanditer. Hal ini berlaku untuk yang 
PMV atau PMVS. Dalam hal PMV clan PMVS yang 
berbentuk badan hukum PT sahamnya dapat dimiliki 

oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, 

badan usaha asing a tau lembaga asing, negara Republik 

Indonesia, atau pemerintah daerah. PMV dan PMVS 
yang berbadan hukum PT clan tercatat di bursa efek 

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang pasar modal. PMV clan PMVS yang berbentuk 
badan hukum koperasi ketentuan kepemilikannya 

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perkoperasian. Adapun terhadap PMV 
clan PMVS yang berbenruk badan usaha perseroan 

komanditer paling banyak didirikan oleh 25 (dua 

"Andn Soemitra, Bank dan l.embaga Keuangan Siariah, 

cetakan ke-I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, 

hal.312-313. 

puluh lima) pesero." 

Dalam ha! permodalan, modal yang diretapkan 

dalam PMV clan PMVS memiliki ketentuan tersendiri 

berdasarkan POJK No. 34/POJK.05/2015. Untuk 

PMV yang berbadan hukum PT, modal diseror paling 
sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah). PMV yang berbadan hukum koperasi, modal 

disetor paling sedikir Rp25.000.000.000,00 (dua 

puluh lima miliar rupiah). Adapun PMV yang badan 

usaha perseroan komanditer, modal disetor paling 
sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua lima puluh miliar 

rupiah)." 

Kemudian, untuk PMVS yang berbadan hukum 

perseroan terbatas, modal disetor paling sedikit 

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 

PMVS yang berbadan hukum koperasi, modal 

disetor paling sedikit Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah). Adapun PMVS yang berbadan usaha 

perseroan komanditer, modal disetor paling sedikit 

Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah)." 
Semua permodalan untuk PMV baik yang 

berbadan hukum PT, koperasi atau perusahaan 

komanditer harus disetor secara tunai clan penuh 

dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV 

pada salah saru bank umum atau bank umum syariah 

di Indonesia. Sedangkan untuk semua permodalan 
untuk PMVS balk yang berbadan hukum PT, koperasi, 

a tau perusahaan komanditer harus disetor secara tunai 

clan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas 

nama PMVS pada salah satu bank umum syariah di 

Indonesia." 

Dalam ha! permodalan, PMVS dapat dilakukan 

melalui pengumpulan dana (fund raising). Pengumpulan 

dana ini dapat berasal dari lembaga keuangan syariah 
baik bank syariah, asuransi syariah, clan juga reksadana 

syariah, serta institusi lain yang menghendaki dana 

mereka dimanfaatkan menurut prinsip Islam. 

Instrumen yang dapat digunakan di antaranya melalui 

saham biasa, promisory note mudarabah muqayyada 

pada lembaga keuangan syariah, obligasi syariah 

"Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nornor 34/ 

POJK.05/2015 rentang Perizinan Usaha dan Kclembagaan 

Perusahaan Modal Ventura. 

"Pasal 9 ayat (1) Pera tu ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

34/POJK.05/2015 tcntang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 
Perusahaan Modal Ventura. 

"Pasal 9 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 

Perusahaan Modal Ventura. 

"Pasal 9 ayat (3) clan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha 

clan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura. 
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mudarabah." 

B. Analisis 

1. Bentuk Hukum Bank Wakaf Ventura 

Pembentukan bank wakaf ventura saat 
nu masih dalam tahap pematangan konsep 
untuk nantinya direncanakan akan disahkan 
pendiriannyapadabulanJuni tahun2017 .34Konsep 
pembentukan bank wakaf ventura digagas oleh 
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICM!) 
sejak cahun 2014.35 Pembenrukan bank wakaf 
ventura dilatarbelakangi beberapa hal. Perrama, 

besarnya potensi wakaf yang ada di Indonesia. 
Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), 
ranah wakaf di Indonesia rnerniliki luas lebih dari 
45,6 ribu hektar dengan nilai mencapai Rp 2.050 
triliun, sedangkan potensi wakaf tunai mencapai 
Rp 120 triliun, sementara yang terkumpul per 
2013 baru sekitar Rp 148,5 miliar.36 

Kedua, pengelolaan wakaf belum dilakukan 
secara optimal clan produktif Pengelolaan wakaf 
selama ini cenderung masih dilakukan konservatif 
serta banyaknya harta benda wakaf yang dikelola 
secara tidak produktif. Pengelolaan wakaf secara 
tidak produktif karena pengelolaan wakaf yang 
ada selama ini berupa benda tak bergerak seperti 
tanah, sehingga lambat unruk diprodukrifkan. 
Sebagian besarnya bahkan hanya dibuat unruk 
mendirikan bangunan masjid, pemakaman, clan 
lain sebagainya. Akibatnya, wakaf pada masa 
kini belum memperliharkan konrribusi besarnya 
dalam meningkatkan kesejahteraan sosial." 

Ketiga, belum adanya lembaga yang dapat 
mengoptimalkan wakaf tunai di masyarakat. J ika 
melihar potensi wakaf runai yang telah disebut 
sebelumnya, seharusnya terdapat suatu lembaga 

33Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan 

Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis, edisi l, cet. l, Jakarta:Kencana, 

2010, hal. 379. 
"Republika, Pembenrukan Bank Waka[ Ventura Indonesia 

)uni 20 J 7, dimuat dalam http://khazanah.republika.eo.id/berita/ 

dunia-islam/wakaf/17/02/01/okp 76v319-pembentukan-bank· 
wakaf-ventura-indonesia-juni-2017, dtakses tanggal 17 Maret 2017. 

"Chamid Rrvadl, ICMI Berencana Bentuk Bank Waka{ 

Ventura, }okowi Beri Respon Positif, dimuat dalam http://www.icmi. 

or.id/blog/2017/01/icmi-berencana-bentu k-bank-wakaf-ventura 

[okowl-beri-respon-posinf dlakscs canggal 17 Maret 2017. 
"Fadhil Akbar Purnama, Bank Waka{ Ventura dan 

Pemberdayaan UMKM, dimuat dalam http,//id.beritasaru. 
com/home/bank -w aka f-ve n tu r a-d a n-pe m berd a ya an· 
umkm/156800, diakses tanggal 17 Maret 2017. 

17/bid. 
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yang dapat menyalurkan benda wakaf, mengingat 
wakaf tunai dapat lebih digencarkan kepada 
berbagai lapisan masyarakat, tanpa ada batasan 
nilai donasi sebagaimana wakaf benda tidak 
bergerak. 38 

Berdasarkan alasan yang dikemukakan 
tersebur, perlu ada langkah konkrit yang dapat 
dilakukan, agar dana wakaf dapat dikelola 
secara produktif. Selanjutnya hasil pengelolaan 
tersebut akan digunakan sebagai dana bergulir 
untuk pembiayaan bisnis dalam benruk modal 
kerja bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan 
karakteristik yang melekat pada dana wakaf yaitu, 
menahan pokok untuk kemudian menyalurkan 
rnanfaatnva." Pengelolaan dana wakaf ini 
direncanakan akan dilakukan oleh suatu instirusi 
yang dapat mengelola dana wakaf. lnstitusi ini 
nantinya merupakan salah satu lembaga keuangan 
syariah berbasis wakaf, yang memiliki tujuan 
unruk membanru Pemerintah untuk mengatasi 
masalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan 
sosial." 

Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan 
oleh ICM! clan Otoriras Jasa Keungan (OJK), 
lembaga keuangan syariah yang tepat untuk 
melakukan pengelolaan dana wakaf ini adalah 
bankwakafventura. Walaupun penamaan institusi 
lembaga keuangan syariah ini menggunakan 
istilah bank, namun tidak menggunakan 
sistem lembaga keuangan bank karena akan 
terbentur dengan berbagai aturan yang ketat clan 
membutuhkan permodalan yang besar. Bank 
wakaf ventura ini melakukan operasionalisasinya 
dengan menggunakan bentuk hukum perusahaan 
modal ventura yang menggunakan sumber dana 
dari wakaf khususn ya wakaf tunai. Pembentukan 
bank wakaf ventura ini dirasa sangat masuk akal 
karena tidak memiliki cost of fund sehingga dapat 
diproduktifkan untuk membantu pembangunan 
perekonomian Indonesia." Namun demikian 
menurut pandangan penulis, penggunaan istilah 
"bank" dalam penamaan bankwakafventura, akan 

18lbid. 

"Ibid. 

"Koman, Jolwwi lngin Lahirkan Bank Waka{, dimuat dalam 
hrrp//nasional.kontan.co.id/n�jokowi-ingin-lahirkan-bank 
wakaf diakses tangga] 17 Maret 2017. 

"Cbarntd Riyad,, ICMI Berencenc Benruk Bank Waka[ 

Vrntwra, Jokowi Beri Respon Positif, dimuat dalam http://www.icmi. 

or.id/blog/'2017/01/icm i-berenca na-bentu k-bank-wakaf-ventura 

jokowi-beri-respon-posinf diakses tanggal 17 Maret 2017 · 
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menjadi kerancuan apakah lembaga keuangan ini 
berbentuk bank atau lembaga keuangan lainnya. 
Kerancuan ini pun akan menimbulkan tanda 
tanya dari masyarakat ketika masyarakat akan 
menggunakan lembaga keuangan ini, Sehingga 
perlu dipikirkan atau dikaji kembali penggunaan 
istilah "bank" dalam penamaan lembaga keuangan 
ini. 

Selanjutnya dalam pernilihan bentuk usaha 
untuk bank wakaf ventura dianggap tepat bila 
menggunakan bencuk usaha perusahaan modal 
ventura karena bentuk usaha perusahaan modal 
ventura lebih dapat dilaksanakan (feasible) clan 
lebih mudah dikembangkan uncuk tahap awal, 
dibandlngkan mendirikan bank syariah. Konsep 
ini juga memiliki keuncungan dari kombinasi 
sumber pendanaan. Meski dominan dari wakaf 
termasuk modal dan nonmodal, namun bisa juga 
dari berbagai investasi masyarakat. Kelebihan 
lainnya, dari sisi penyaluran, dana wakaf ini akan 
difokuskan untuk UMKM. Namun pendekatan 
yang akan dilakukan yakni dengan pembinaan 
pelaku UMKM.42 

Bank wakaf ventura selain diharapkan akan 
memberikan penyaluran atau pendanaan kepada 
sektor UMKM, juga akan melakukan sosialisasi 

mengenai terobosan wakaf. Mengingat wakaf 
tradisional yang selama ini dilakukan, baik 
disalurkan ke mesjid, pesancren clan lainnya 
yang Iebih bersifat pasif, ke depan akan Iebih 
ditekankan penyaluran wakaf yang lebih bersifat 
produktif. Dengan dernikian, konsep wakaf tidak 
akan terhenti sehingga dana dari masyarakat dapat 
terns bergulir dan dimanfaatkan dengan baik oleh 
umar." 

2. Aspek Legalitas Pembentukan Bank Wakaf 

Ventura 

Aspek legalitas pembentukan bank wakaf 
vencura merupakan unsur yang menyebabkan 
pembentukan bank wakaf ventura menjadi sah. 
Berkaitan dengan pembentukan bank wakaf 
ventura, terdapat paling sedikir tiga unsur 
yang menunjang aspek legalitas, yaitu pertama, 
bagaimana bentuk badan usaha bank wakaf 
ventura. Kedua, bagaimana aspek perizinan 

"Reoubltka, Pembentukan Bank Waka/ VentuTa Indonesia ]uni 

2017, dimuar dalam http://khazanah.republika.eo.id/berita/ 

dunia-islam/wakaf/17 /02/01/ okp 76v3 l 9-pembentukan-bank· 

wakaf-ventura-indonesia-juni-2017, diakses tanggal 17 Maret 2017. 
11

Ibid. 

pembentukan bank wakaf ventura. Ketiga, 
bagaimana aspek permodalan bank wakaf ventura. 

Dalam pembahasan sebelumnya diseburkan 
bahwa benruk hukum yang relevan terkait dengan 
pembentukan bank wakaf ventura adalah PMV. 
Berdasarkan POJK No. 34/POJK.05/2015, 
bentuk PMV yang relevan dengan bank wakaf 
ventura adalah PMVS. Dalam POJK ini, PMVS 
didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan 
kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan 
dana ventura, clan kegiatan usaha lain dengan 
persetujuan OJK yang seluruhnya dilaksanakan 
berdasarkan prinsip svariah." 

PMVS harus didirikan dalam bentuk badan 
usaha perseroan terbatas, koperasi, atau perseroan 
komanditer. Mengingat bank wakaf ventura dalam 
perkembangan ke depan untuk memberikan 
pembiayaan kepada sektor UMKM yang 
dimungkinkan akan memberikan pengelolaan 
pembiayaan yang cukup besar, PMVS lebih 
disarankan didirikan dalam bentuk badan usaha 
perseroan terbatas. Bentuk badan usaha perseroan 
terbatas pada PMVS ini nanti akan berhubungan 
erat dengan berapa besar aspek permodalan yang 
sesuai untuk dijadikan acuan untuk pendirian 
bank wakaf ventura ini. 

Dalam hal perizinan bank wakaf ventura, 
berdasarkan POJK No. 34/POJK.05/2015 
menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan 
kegiatan usaha PMVS wajib mendapatkan izin 
usaha dari Otoritas Jasa Keuangan yang diajukan 
oleh Direksi." Permohonan izin usaha tersebut 
harus dilampiri dengan dokumen antara lain akta 
pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh 
atau didaftarkan pada instansi yang berwenang, 
daftar kepemilikan, serta data anggota Direksi, 
anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan 
Pengawas Syariah (jika ada), clan data pemegang 
saham." 

Selanjutnya, rerkait dengan aspek permodalan 
bank wakaf ventura, sesuai dengan POJK No. 
34/POJK.05/2015, PMVS yang berbentuk PT 
harus rnerniliki modal disetor paling sedikit 

"Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha clan Kelembagaan 

Perusahaan Modal Ventura. 

"Pasal 3 Peraruran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/ 

POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 

Perusahaan Mod.al Ventura. 

"Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha clan Kelembagaan 

Perusahaan Modal Ventura. 
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Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), 
sedangkan untuk PMVS yang berbentuk koperasi 
atau perseroan komanditer harus memiliki modal 
disetor paling sedikit Rpl0.000.000.000,00 
(sepuluh puluh miliar rupiah). Permodalan ini 
harus disetor secara tunai dan penuh dalam benruk 
deposito berjangka atas nama PMVS pada salah 
satu bank umum syariah di Indonesia." Sejalan 
dengan hal ini pada tahap pertama pembentukan 
bank wakaf ventura, telah terdapat 20 ormas 
Islam sebagai pemegang saham, dengan tiga 
ormas merupakan pemegang saham pengendali 
yaitu Badan Amil Zakar Nasional (Baznas), Badan 
Wakaf Indonesia dan Badan Pengelola Keuangan 
Haji (BPKH). Untuk setoran modal awal, bank 
wakaf ventura akan disuntik dana sebesar Rp 20 
miliar.48 

Dalam ha! permodalan untuk PMVS yang 
nanti akan diterapkan sistemnya pada bank 
wakaf venrura juga mengatur mengenai total 
kepernilikan asing pada PMVS. POJK No. 34/ 
POJK.05/2015 mengatur bahwa total kepemilikan 
asing pada PMVS yang berbenruk badan hukum 
perseroan terbatas baik secara langsung maupun 
tidak langsung paling tinggi 85% (delapan puluh 
lima persen) dari modal dlseror." Ketentuan ini 
sebenarnya perlu dikritisi karena apabila mayoritas 
kepemilikan bank wakaf ventura dimiliki oleh 
asing, dapat mempengaruhi aspek akuntabilitas 

dan penyaluran dana ke sektor UMKM di 
masyarakat Indonesia. 

3. Sinkronisasi Pembentukan Bank WakafVentura 
dengan Undang-Undang Terkait 

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 cenrang 
Otoricas Jasa Keuangan (UU tentang OJK) 

UU tentang OJK lahir di tengah era globalisasi 
dalam sistem keuangan serta pesatnya kemajuan di 
bidang teknologi informasi. Kondisi ini juga disertai 
dengan inovasi finansial yang telah menciptakan sistem 
keuangan yang sangat kompleks, dinarnis, dan saling 

HPasal 9 ayat (2) dan ayat (4) Peraruran Otoricas Jasa 

Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha 
dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura .. 

"Kontan. OJK tunggu kaiian /CMl soal &nk Waka[, 

dimuat dalam http//keuangan.kontan.co.id/news/ojk 
tunggu-kajian-icmi-soal-bank-wakaf diakses tanggal 17 
Maret 2017. 

"Pasal 10 Peraruran Ororitas jasa Keuangan Nomor 

34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 

Perusahaan Modal Ventura. 
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terkait, Selain iru, terbentuknya UU tentang OJK 

didorong untuk mengarasi beberapa permasalahan 
lintas sektor di sektor jasa keuangan, seperti tindakan 

moral hazard, belum optimalnya perlindungan 
konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas 

sistem keuangan, yang mendorong untuk segera 
diperlukannya pembenrukan lembaga pengawasan di 
sekcor jasa keuangan yang terintegrasi. 

Pembentukan OJK sendiri pada hakikatnya 

berrujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan 

di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara 
teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu 

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 
berkelanjutan clan stabil, dan mampu melindungi 
kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan 
tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung 
kepentingan sekror jasa kcuangan nasional sehingga 
mampu meningkatkan daya saing nasional. 

Dalam kaitannya dengan pembentukan bank 
wakaf ventura, beberapa kecentuan dalam UU tentang 
OJK harus mendapat perhatian. Pertama, cerkait 
benruk hukum bank wakaf ventura. Berdasarkan 
pandangan lCMI, bentuk usaha acau bentuk hukum 
dari bank wakaf ventura adalah perusahaan modal 
ventura yang merupakan salah saru jenis lembaga 
pembiayaan. Dalam Pasal 1 angka 9 UU tentang OJK, 

yang dimaksud mengenai lembaga pembiayaan sebagai 
berikut: 

Lernbaga Pembiayaan adalah badan usaha yang 
melakukan kegiatan pembiayaan dalam benruk 

penyediaan dana atau barang modal sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 

mengenai lembaga pembiayaan. so 

Kedua, sebagai salah satu bentuk lembaga 
pembiayaan, bank wakaf ventura tunduk terhadap 
rugas dan wewenang OJK. Dalam hal tugas Otoritas 

Jasa Keuangan, bank wakaf venrura runduk terhadap 

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 huruf c, yang 
menyatakan: si 

OJK melaksanakan rugas pengaruran dan pcngawasan 

terhadap: ... kegiatan jasa keuangan di sektor 

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, 

dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

Selain tunduk dengan ketenruan yang terdapat 
dalam Pasal 6 huruf c, bank wakaf ventura sebagai 
lembaga pembiayaan juga tunduk pada tugas 

"Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
"Pasel 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20 1 1  

tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
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pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat 

dalam Pasal 9, yang mengatur sebagai berikut. 52 

Unruk melaksanakan tugas pengawasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai 
wewenang: 

a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan 

terhadap kegiatan jasa keuangan; 

b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang 

dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif 

c. melakukan pengawasan, pemetiksaan, penyidikan, 

perlindungan Konsumen, clan tindakan lain 

terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, 

dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 

d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga 

Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; 

e. melakukan penunjukan pengelola statuter; 

f. menetapkan penggunaan pengelola statuter; 

g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak 
yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan di sektor jasa keuangan, 

clan 
h. memberikan dan/atau mencabut. 

I) izin usaha, 

2) izin orang perseorangan, 

3) efektifnya pernyataan pendaftaran; 
4) surat tanda terdaftar; 

5) persetujuan melakukan kegiatan usaha, 
6) pengesahan; 

7) persetujuan atau penetapan pembubaran; 
clan 

8) penetapan lain, 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 UU tentang 

OJK ini, OJK dalam pembentukan bank wakaf ventura 

berwenang melakukan kewenangan sebagaimana 
yang disebutkan dalam ketentuan dimaksud. 

Sebagai contoh, dalam hal kegiatan operasional, 

OJK berwenang melakukan penetapan kebijakan 

operasional pengawasan terhadap kegiatan yang 

dilakukan oleh bank wakaf ventura. Selain itu, dalam 

ha! terjadi pelanggaran yang bersifar administratif di 

dalam kegiatan bank wakaf ventura, OJK berwenang 

untuk menetapkan sanksi administratif terhadap 

pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan di bank wakaf ventura. 

"Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 rentang 
Otoritas Jasa Keuangan. 

b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pencegahan clan Penanganan Krisis Sistem 
Keuangan (UU tentang PPKSK) 

UU tentang PPKSK dibentuk dalam rangka 

untuk menciptakan clan memelihara stabilitas sistem 
keuangan secara terpadu clan efektif. Walaupun 

Undang-Undang ini menitikberatkan pada pencegahan 

clan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai 

bagian penting dari sistem keuangan, pemantauan, 

pemeliharaan, clan penanganan permasalahan sistem 
keuangan juga dilakukan terhadap bidang fiskal, 
moneter, lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan 

infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran. 
Dalam ha! pembentukan bank wakaf ventura, 

keberlakuan UU tentang PPKSK sebenarnya terkait 

dengan masuknya bank wakaf ventura sebagai salah 
satu lembaga pembiayaan yang menjadi bagian dari 

sistem keuangan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU PPKSK 
dinyatakan. 51 

Sistem Keuangan adalah sisrem yang terdiri atas 

lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan 

infrastruktur keuangan, rermasuk sistem pembayaran, 

yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan 

dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk 

mendukung aktivitas perekonomian nasional. 

Dalam Undang-Undang ini pun karena bank 

wakaf ventura sebagai salah satu lembaga pembiayaan 

maka bank wakaf ventura menjadi salah satu objek 
yang dilakukan pencegahan clan penanganan krisis 
sistem keuangan. Hal ini sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 3 ayat (2) UU tentang PPKSK, yang 

menyatakan bahwa koordinasi pemantauan clan 
pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan mencakup 
bidang salah satunya infrastruktur keuangan, termasuk 
sistem pembayaran clan penjaminan simpanan. 

c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro Kecil clan Menengah (UU tentang 
UMKM) 

UU tentang UMKM pada prinsipnya dibentuk 
untuk mengembangkan salah satu pilar ekonomi untuk 

menunjang pembangunan bangsa, yaitu UMKM. 

Oiyakini demikian, karena sektor UMKM merupakan 

kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan 

kerja clan memberikan pelayanan ekonomi secara luas 
kepada masyarakat, clan dapat berperan dalam proses 
pemerataan clan peningkatan pendapatan masyarakat, 

mendorong pertumbuhan ekonomi, clan berperan 

"Pasal l angka 1 Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2016 

rencang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistern Keuangan. 
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dalam mewujudkan stabilitas nasional. Oleh karena 

itu dalam Undang-Undang ini, UMKM bertujuan 

menumbuhkan clan mengembangkan usahanya 

dalam rangka membangun perekonomian nasional 

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan 

dengan berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan 

kemajuan, clan kesatuan ekonomi nasional." 

Dalam kaitannya dengan pembentukan bank 

wakaf ventura, sebagai salah satu lembaga pembiayaan, 

peranannya sangat diburuhkan bagi pemberdayaan 

UMKM. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 8 huruf b jo. Pasal 7 ayat (!) huruf a clan Pasal 

24 huruf a UU tentang UMKM. Dalam Pasal 8 
huruf b jo. Pasal 7 ayat (!) huruf a pada intinya 

menyatakan bahwa Pemerintah clan Pemerintah 

Daerah dalam mengembangkan Iklim Usaha atau 

pemberdayaan kepada UMKM dilakukan melalui 
pembentukan peraturan perundang-undangan dalam 

aspek pendanaan yang salah saru tujuannya untuk 

memperbanyak lembaga pembiayaan clan memperluas 

jaringannya sehingga dapat diakses oleh UMKM.55 

Selanjutnya dalam Pasal 24 huruf a UU 

tentang UMKM pada prinsipnya mengatur bahwa 

upaya Pemerintah clan Pemerintah Daerah dalam 

pemberdayaan usaha menengah dilakukan melalui 

pemberian fasilitas clan mendorong peningkatan 

pembiayaan modal kerja dan investasi melalui 
perluasan sumber clan pola pernbiavaan, akses terhadap 

pasar modal, clan lembaga pembiayaan lainnya." 

Hal ini menunjukkan bahwa bank wakaf ventura 

yang merupakan salah satu lembaga pembiayaan 

dapat menjadi salah satu lembaga pembiayaan yang 

dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam rangka 
pemberdayaan sektor UMKM khususnya usaha 

menengah. 

d. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (UU tentang PT) 

Pembentukan UU tentang PT pada prinsipnya 

ingin memberikan legitimasi yuridis terhadap proses 

pembentukan sebuah perseroan terbatas baik dari 

hulu hingga hilir. Proses tersebut di antaranya 

pengajuan permohonan clan pemberian pengesahan 

"Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 rahun 2008 

tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

"Pasal 8 huruf b jo. Pasal 7 ayat (I) huruf a Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

"Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 

tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 
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status badan hukum, pengajuan permohonan clan 

pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, 

serta penyampaian pemberitahuan clan penerimaan 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau 

pemberitahuan clan penerimaan pernberitahuan 

perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa 
teknologi informasi sistem adminisnasi badan hukum 

secara elektronik di samping tetap dimungkinkan 

menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu. 

Dalam pembentukan bank wakaf ventura sebagai 

salah satu perwujudan perusahaan modal ventura, 

dapat dimungkinkan badan hukum yang dibenruk 

adalah perseroan terbatas. Ketentuan ini sejalan 

dengan Peraturan OJK yang menyatakan bahwa PMV 

clan PMYS harus didirikan dalam bentuk badan 
usaha perseroan terbatas, koperasi, arau perseroan 

komanditer. 57 Dalam kaitannya dengan UU tentang 

IT terdapat beberapa ketentuan yang dapat diadopsi 

dalam pembentukan bank wakaf venrura, Setidaknya 

terdapatdua hal pentingyang perlu diperhatikan dalam 

pembentukan bank wakaf ventura yang berbadan 

usaha IT, yaitu terkait dengan pendirian clan modal. 

Dalam UU tentang IT, pengaturan pendirian diatur 

dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 UU tentang IT. 

Sedangkan pengaturan mengenai modal diatur dalam 

Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 UU tentang IT. 
Dalam pendirian IT terdapat beberapa hal penting 

diantaranya bahwa IT didirikan oleh 2 (dua) orang atau 

Iebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa 

Indonesia. IT memperoleh status badan hukum pada 
tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai 

pengesahan badan hukum Perseroan. Serelah IT 

memperoleh status badan hukum clan pemegang 
saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka 

waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak 

keadaan rersebur pemegang saham yang bersangkutan 
wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang 

lain atau Perseroan rnengeluarkan saham baru kepada 

orang lain." 

Selanjutnya terkait dengan modal, terdapat 

beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, di 

antaranya pertama, modal dasar Perseroan terdiri atas 

seluruh nilai nominal saham." Kedua, modal dasar 

IT paling sedikit RpS0.000.000,00 (lima puluh juta 

"Pasal 2 ayat (1) Peraruran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

34/POJK.05/2015 Tenrang Perizinan Usaha clan Kelembagaan 

Perusahaan Modal Ventura. 
"Pasal 7 ayat (1), avar (4), clan ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan T erbatas. 
wpasa( 31 ayat ( I) Undang-Undang Norn or 40 tahun 2007 

rentang Perseroan T erbatas. 
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rupiah)."' Ketiga, paling sedikit 25% (dua puluh lima 
persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan 
diseror penuh.61 

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (UU tentang Perkoperasian) 

Pembentukan UU tentang Perkoperasian pada 
prinsipnya ditujukan untuk melaksanakan amanat 
Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 juga 
menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai 
sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai 
bagian integral tata perekonomian nasional.V 

Dalam perkembangan tata hukum di Indonesia, 
UU tentang Perkoperasian pernah dicabut clan 

digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2012 tentang Perkoperasian. Namun Undang-Undang 
ini tidak berlaku lama, karena telah dibatalkan oleh 
Mahkamah Konstirusi berdasarkan Putusan Mahmakah 
Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. Pembatalan 
terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Perkoperasian disebabkan prinsip atau gotong 
royong yang selama ini diusung berdasarkan Undang 
Undang Perkoperasian telah dihapus clan lebih 

bernuansa korporasi. Berdasarkan kondisi tersebut 
untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah 
Konstitusi menyatakan berlaku kembali UU tentang 

Perkoperasian unruk sementara waktu sampai dengan 
terbentuknya undang-undang yang baru." 

Dalam kaitannya dengan pembentukan bank 
wakaf ventura, sama halnya dengan PT, koperasi 
merupakan salah satu badan usaha yang dapar 
berbenruk perusahaan modal venrura sebagaimana 
diatur dalam Peraturan OJK yang menyatakan bahwa 
PMV clan PMVS harus didirikan dalam bentuk badan 
usaha PT, koperasi, atau perseroan kornanditer." 
Dengan demikian ketentuan yang terdapat dalarn UU 

tentang Perkoperasian berlaku unruk pembentukan 

"'Pasal 32 ayat (I) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas. 

"Pasal 33 avar (I) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas. 

62Penjelasan Umum Undang·Undang Nomor 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperaslan. 

"Hukum Online, UU Perkoperasian Dibaralkan Karena Berjiwa 

Korp01asi, dimuat dalam http:/ /www.hukumonline.com/berita/ 

baca/lt5 385bf a83 bO l f/ uu-per koperasian-d i ba ta lka n-karena 
berjiwa-korporasi, diakses tanggal 12 Mei 2017. 

"Pasal 2 ayat (I) Pcraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha clan Kelembagaan 

Perusahaan Modal Venrura. 

bank wakaf vcntura jika badan usahanya berbentuk 
koperasi. 

Dalam UU tentang Perkoperasian, terdapat 
beberapa ketenruan yang penting unruk diadopsi 
dalam pembenrukan bank wakaf ventura, yairu prinsip 
koperasi, syarat pembenrukan, clan keanggotaan. Dalam 
badan usaha koperasi terdapat beberapa prinsip yang 
harus diketahui yaitu keanggotaan bersifat sukarela 
clan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, 
pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil 

sebanding dengan besamya jasa usaha masing-masing 
anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap 
modal, clan kemandirian.65 

Selanjumya terkair dengan syarat pembentukan 
koperasi hal yang menjadi penting bahwa koperasi 
primer dibenruk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua 

puluh) orang clan koperasi sekunder dibentuk oleh 
sekurang-kurangnva 3 (tiga) koperasi." Adapun untuk 
keanggotaan koperasi terdapat beberapa hal penting 
yairu keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan 
kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi, 
yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga 
negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan 
hukum arau koperasi yang mernenuhi persyaratan 
sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar, clan 

anggota koperasi adalah pemilik clan sekaligus pengguna 
jasa koperasi.67 

f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf (UU tentang Waka!) 

Pembenrukan UU tentang Wakaf pada 
prinsipnya didorong karena keberadaan wakaf sebagai 
salah saru pranata sosial di Indonesia, telah lama 
dikenal khususnya bagi kaum muslimin. Namun 
demikian, praktik wakaf yang terjadi di masyarakat 
belum sepenuhnya berjalan tertib clan efisien. Hal ini 
menyebabkan terdapat berbagai kasus harta benda 
wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar 
atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara 
melawan hukurn. Keadaan demikian itu, tidak hanya 

karena kelalaian atau ketidakmampuan penerima 
wakaf (Nazir) dalam mengelola clan mengembangkan 
harta benda wakaf retapi karena juga sikap masyarakat 
yang kurang peduli atau belum memahami status harta 
benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk 
kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, clan 

"Pasal 5 ayat (I) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian. 

"Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian. 

"Pasal 17 avat (I), Pasal 18 avar (!), dan Pasal 19 ayat (I) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperaslan. 
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peruntukan wakaf. 68 

Dalam pembentukan bank wakaf ventura, yang 

dalam tataran operasionalnya menggunakan prinsip 

wakaf dan perusahaan pembiayaan modal ventura, 

tentunya tidak dapat terlepas terhadap pengaturan 

dalam UU tentang Wakaf dan pengaturan perusahaan 

pembiayaan modal ventura. Dalam UU tentang Wakaf 

terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan 

dalam pembenrukan bank wakaf ventura, pertama, 

pengenalan terhadap beberapa istilah dalam kegiatan 

wakaf yang akan ditarapkan dalam operasionalisasi 

bank wakaf ventura. Kedua, memahami wakaf benda 

bergerak berupa uang. 
Dalam UU wakaf beberapa istilah yang perlu 

dipahami di antaranya pengertian wakaf, wakif, dan 
nazir. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk 

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 

atau unruk jangka waktu tertenru sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 

kesejahteraan urnurn menurut syariah. Wakif adalah 

pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, 

sedangkan Nazir adalah pihak yang menerima 
harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan 

dikembangkan sesuai dengan peruntukannya/" Dalam 

konteks bank wakaf ventura yang akan dibentuk, 

beberapa istilah yang dikemukakan dalam UU tentang 

Wakaf ini akan menjadi subyek dan obyek yang 

penting dalam operasionalisasi bank wakaf venrura. 
Kegiatan operasionalisasi tersebut seperti dalam ha! 

kegiatan penerimaan, pembiayaan, dan pengelolaan 

dalam bank wakaf ventura. 
Dalam pembentukan bank wakaf ventura, 

pendanaan diperoleh dari dana wakaf. Dana wakaf 
yang dimungkinkan berupa wakaf dalam bentuk 
tunai atau uang. Dalam UU tentang Wakaf dijelaskan 

bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa 
uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk 

oleh Menteri." Wakafbenda bergerak berupa uang ini 

dilaksanakan oleh wakif dengan pemyataan kehendak 

wakif yang dilakukan secara rertulis, Selanjumya wakaf 

benda bergerak berupa uang diterbltkan dalam benruk 

sertifikat wakaf uang yang diterbitkan dan disampaikan 

oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir 

611Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf. 

"Pasel 1 angka 1, angka 2, dan angka 4 Undang-Undang 

Nomor 41 T ahun 2004 centang Wakaf. 

"Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf. 
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sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf." 

Terkait dengan wakaf uang atau tunai yang 

diatur dalam UU tentang Wakaf yang nantinya 

akan diberlakukan pada pembentukan bank wakaf 

ventura, perlu dilihat pula dikrurn fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang memuat 

ketentuan sebagai berikur: 72 

a) Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan 

seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan 

hukum dalam bentuk tunai. 

b) Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat 

surat berharga. 

c) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). 

d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan 
digunakan unruk hal-hal yang dibolehkan secara 
syar'iah. 

e) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin 

kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, 

clan atau diwariskan. 

Fatwa MUI ini menjadi acuan salah satu kebijakan 

yang diatur dalam UU tentang Wakaf. Fatwa MUI 

tentang wakaf uang ini dianggap sebagai salah satu 
solusi untuk mengatasi problematika di masvarakat, 

yang menginginkan benruk baru wakaf yang sesuai 

dengan kondisi kekinian namun tidak didukung oleh 

suatu perangkat ketentuan peraturan perundang 

undangan." 

III. Penutup 

A. Simpulan 

Berdasarkan pemaparan di aras dapat drsrmpulkan 

sebagai berikut: 

I .  Berdasarkan kondisi filosofis dan sosiologis 

pelaksanaan wakaf di Indonesia, yang memiliki 
potensi yang cukup besar khususnya dalam 
penerimaan wakaf runai , perlu ada suatu lembaga 

yang secara khusus menyalurkan wakaf kepada 
umat secara lebih baik clan merata. Ide atau 

konsep pembentukan bank hukum wakaf venrura 

sebagai sebuah lembaga pembiayaan dirasakan 

sebagai suatu jawaban untuk menyalurkan dana 

wakaf runai. Bentuk hukum yang sesuai dengan 

bank wakaf ventura adalah PMVS yang memiliki 

"Pasal 29 Undang·Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf. 

nH.M.Atho Muadzhar, Choirul Fuad Yusuf, dkk, Fatwa 

Majelu Ulama lndune.sia (MUI) Dalam Prnfektif Hukum clan 

Perundang-undangan, cetakan kedua, Jakarta: Puslirbang Kchidupan 

KeagamaanBadan Licbang clan Litbang Kementerian Agama RI, 

2012, hal. 592. 
11

lbid. 



Aspck Hukum Pembenrukan Bank WakafVenrura (Akhmad Aulawi) 

karakteristik yang sesuai untuk memenuhi aspek 
penyaluran dana wakaf ke masyarakat. 

2. PMVS sebagai bentuk hukum bank wakaf 
ventura harus memenuhi aspck legalitas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan di Indonesia. POJK No. 34/ 
POJK.05/2015 mengatur aspek legalitas 
pembentukan PMVS sebagai bentuk hukum 
bank wakaf ventura, yaitu bentuk badan 
usaha, perizinan, clan permodalan. Namun 
demikian, penggunaan istilah "bank" akan 
menjadi kerancuan mengingar lembaga 
keuangan ini berbentuk PMVS clan bukan 
bank. 

3. Konsep pembentukan bank wakaf ventura 
perlu disesuaikan atau disinkronisasi dengan 
beberapa ketentuan peraturan perundang 
undangan. Penyesuaian atau sinkronisasi 
ini perlu dilakukan agar pembentukan bank 
wakaf ventura tidak bertentangan dengan 
keberlakuan peraruran perundang-undangan 
khususnya undang-undang. Terdapat 
beberapa undang-undang yang berlaku 
sebagai hukum positif yang dapat dijadikan 
bahan sinkronisasi untuk pembentukan bank 
wakaf ventura, di antaranya UU tentang 
OJK, UU tentang UMKM, UU tentang PT, 

UU tentang Perkoperasian, clan UU rentang 
Wakaf. 

B. Saran 

Pembenrukan bank wakaf venrura diharapkan 

dapat membanru menciptakan kemakmuran clan 
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembentukan 
bank wakaf ventura yang saat ini masih dalam tahap 
perencanaan harus disertai dengan suatu perangkat 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya 
dapat diterapkan secara tepat clan baik. 
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Abstrak 
Konsekuensi terbentuknya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakibatkan pengaturan clan 
pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia (BI) kepada OJK. Meskipun kewenangan BI untuk melakukan 
pengaturan dan pengawasan perbankan telah dialihkan, Bl tetap memiliki kompetensi untuk merneriksa hal-hal yang terkait 
dengan makroprudensial bank dalam rangka menjalankan tugasnya unruk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pengaruran 
clan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, clan pemeriksaan bank merupakan lingkup 
pengaturan clan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas clan wewenang OJK. Adapun permasalahan dalam 
tulisan ini meliputi pengertian kebijakan makroprudensial clan mikroprudensial serta irisannya terhadap kedua kebijakan 
tersebut serta penerapan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dalam regulasi perbankan. Sedangkan tujuan 
penulisan untuk mengetahui pengertian kebijakan makroprudcnsial dan mikroprudensial serta irisannya terhadap kedua 
kebijakan tersebut serta penerapan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dalam regulasi perbankan. Metode 
penulisan yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis. Metode analisis 
data dilakukan secara yuridis kualitatif, yang bertitik tolak dari hukum poaitif lalu dianalisis secara kualitatif unruk menarik 
simpulan. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu BI untuk melakukan himbauan 
moral (moral suasion) kepada perbankan, Dengan demikian terdapat dua institusi yaitu Bl dan OJK yang memiliki kompetensi 
atas pengaruran clan pengawasan bank. Oleh karena iru, perlu ada harmonisasi dan koordinasi yang baik antara Bl clan 
OJK dalam melakukan pengaturan clan pengawasan terhadap bank agar masalah tersebut tidak menyulitkan bank karena 
adanya tumpang tindih. Sebaiknya pengaturan soal ruang lingkup mikroprudensial dan ruang lingkup makroprudensial 

dicantumkan dalam perubahan Undang-Undang tentang Perbankan. 

Kata kunci: makroprudensial, mikroprudensial, perbankan 

Absrrcce 

A, a result of the formation of the Law on OJK, the regulation and supervision of the banks switch from Bl to OJK. Although Bi's 
authority to Tegulate and supervise banks has been transferred. BI retains the competence to examine matters Telated to the macroprudential 
bank in order to carry out its duties to maintain financial system stability. Regulation and supervision on institutional, health, pmdential 
aspects, and bank inspections are the scope of microprudenttal regulation and supeft!ision which is the duty and authOTicy of OJK. 
There are PToblems Tegarding the understanding of mccroprudenucl and microprndential policy and it:s inclination to both policies and 
the implementation of macroprudential and microprudential policy in banking regulation. The purpose of this writing ts to know the 
understanding of macropn,dential and micropn,dential policy and its inclination to both the policy as well as the implementation of 
macropn,dential and microprudential policy in banking regulation. Writing method used is the method of normative law. The specification 
of writing is descriptive anal,tical. The method of data analysis is done fry qualitative juridical, starting from positive law and then 
analJted qualitatively to draw the conclusion. In order to regulate and supervise macropn,dential, OJK assist Bl to conduct moral 
appeal (moral suasion) to the banking. So there are two institutions name!, Bl and OJK that have competence on bank regulation and 
supervision. TherefDTe, it needs to be a good harmonization and coordination between BI and OJK in arranging and supervising the bank 

so that the problem does not complicate the bank due to overlapping. The scope of microprudential and macro prudential should be included 
clearl) in the amendment to the Law on Banking. 

Keywords: macropn,dential, micropn,dentia� banking 
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Pendahuluan 

A. l..atar Belakang 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nornor 

21 Tahun 2011 tentang Otoritas [asa Keuangan 

(UU tentang OJK), kebijakan dalam pengaturan clan 

pengawasanterhadapkeseluruhankegiatandalamsektor 

jasa keuangan khususnya sektor perbankan mengalami 

perubahan. UU tentang OJK ini menyebutkan bahwa 
pengaturan clan pengawasan sektor perbankan tidak 
lagi berada pada Bank Indonesia (Bl) namun beralih 

kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan clan 
pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek 

kehati-hatian, clan pemeriksaan bank merupakan 

lingkup pengaturan clan pengawasan mikroprudensial 

yang menjadi tugas clan wewenang OJK. Sedangkan, 

lingkup pengaturan clan pengawasan makroprudensial, 

yakni pengaturan clan pengawasan selain ha\ yang 

diatur dalam UU tentang OJK, merupakan tugas clan 

wewenang Bl. 
Dalam pengaturan clan pengawasan 

macroprudential, OJK membantu BI untuk melakukan 
himbauan moral (moral suasion) kepada perbankan.' 

Istilah makroprudensial clan mikroprudensial muncul 

secara eksplisit dalam UU tentang OJK. Istilah 

makroprudensial clan mikroprudensial mengandung 

makna clan perbedaan. Makroprudensial merupakan 

kebijakan yang dikeluarkan oleh Bl sebagai otoritas 

moneter sedangkan mikroprudensial adalah 

kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK. Kedua lembaga 

tersebut merupakan lembaga negara yang sarna-sama 

independen. 
Terpisahnya pengaturan clan pengawasan 

perbankan dalam UU tentang OJK tidak diatur 

secara jelas. UU tentang OJK hanya menetapkan 

bahwa pengawasan mikroprudensial difokuskan 

pada kesehatan indlvidu bank dengan melakukan 

analisis kesehatan neraca bank khususnya terkait 
dengan kecukupan modal dalam menghadapi siklus 

usaha. Tujuan pengawasan mikroprudensial adalah 

melindungi nasabah clan menurunkan ancaman efek 

menular kebangkrutan bank terhadap perekonomian. 

Sedangkan pengawasan perilaku bisnis rerkait dengan 

perilaku bank terhadap nasabahnya lebih difokuskan 

pada perlindungan konsumen melalui keterbukaan 
informasi, kejujuran, integritas, clan praktik bisnis 

yang adil.2 Sementara di dalam Undang-Undang 

1Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Ororitas Jasa Keuangan. 
2Lisa Halme, et.al, Financial Stabilicy and Central Bank Selected 

Issues for Financial Safecy Neu and Market Ducipline, London: Bank 

of England, Centre for Central Banking Studies, 2000, hal. JOO. 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian larar belakang di atas, 

'Trtbun Baram, Bank Indonesia Lakukan Pengaturan 

dan Pengawasan Makropruderuial, http://batam.tribunncws. 

com/2014/04/ 14/bank-indonesia-lakukan-pengatu run-dan 

pengawasan-makroprudensial?page-2, drakses tanggal JS Juli 

2017. 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan clan 

Penanganan Krisis Sistern Keuangan (UU tentang 

PPKSK), khususnya penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf c, 

menyebutkan makroprudensial mencakup pengaturan 

clan pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersifar 

makro clan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka 

mendorong stabiliras sistem keuangan. 

Dibentuknya OJK memberikan perubahan besar 
bagi sistem keuangan di Indonesia. Narnun, dalam 
pelaksanaannya terdapat beberapa masalah khususnya 

masalah yang timbul akibat transisi kewenangan atau 

pelimpahan tugas clan fungsi dari BI ke OJK. Proses 

transisi yang dilakukan oieh OJK terhadap fungsi 

pengawasan seperti pasar modal clan lembaga 

keuangan bukan bank berlangsung dengan lancar. 

Namun, daiam sektor perbankan memburuhkan 

perlakuan khusus karena memindahkan kewenangan 
pengaturan clan pengawasan bank dari BI tidak 

mudah memungkinkan terjadinya tumpang tindih 

kewenangan anrara BI dengan OJK. Pelimpahan 

kewenangan pengawasan perbankan dari BI ke OJK 

tidak menjadikan BI melepaskan semua tanggungjawab 

pengawasan perbankan kepada OJK. OJK fokus pada 
pengaturan clan pengawasan lingkup mikroprudensial 

sedangkan BI memilki wewenang dalam pengawasan 

makroprudensial.' 

Namun dernikian, dengan belum terdapat 

kejelasan terhadap batasan antara mikroprudensial 

oleh OJK clan makroprudensial oleh Bl dikhawatirkan 
akan berdampak pada kurang baiknya kinerja 

lembaga-lembaga keuangan. Salah satu dampak yang 

paling krusial yaitu sosialisasi transisi kewenangan 

pengawasan dari lembaga pengawasan sebelumnya 

ke OJK masih dinilai belurn merata, ha\ itu tentu 

berakibat kurangnya pemahaman pelaku lembaga 

keuangan terhadap rugas yang harus dilaksanakan 

sehingga tujuan urarna pemisahan kewenangan tersebut 

dinilai akan cenderung mengalami ketidakefektifan. 

Dengan demikian, kerangka keterkaitan antara 

makroprudensial clan mikroprudensiaI dalam sektor 
perbankan diperlukan untuk menghindari timbulnya 

wiiayah abu-abu yang tidak bertuan (g,-ey area) sehingga 

tidak terjadi pengaturan yang tumpang tindih. 



Mcnelaah Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial. .. {Wiwin Sri Rahyani) 

"Ronni Hanitijo Soemirro, Metode Penelitian Hukum dan 
]urimetTi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal 10. Lihat juga 

Soerjono Sockanto, Pengantar Penelttian Hukum, Jakarta: UI Press, 
2008, hal. 204. 

5Chairul Munadi, dalam Focus Group Discussion Komisi XI 
DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara tanggal 16-18 April 2015. 

permasalahan yang akan dibahas, yaitu: 

I. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan 

makroprudensial clan mikroprudensial serta 

bagaimana irisannya tcrhadap kcdua kebijakan 

tersebut dalam menjaga stabilitas sistcm keuangan? 

2. Bagaimana penerapan kebijakan makroprudensial 
clan mikroprudensial dalam regu lasi perbankan? 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

I. Kebijakan Makroprudensial 

Pengawasan sektor keuangan dilaksanakan 

untuk memastikan pelaksanaan regulasi terkait sektor 

tersebut. Secara urnurn, fungsi pengawasan sektor 

keuangan dibagi menjadi tiga yaitu: 5 

menghancurkan ekonomi secara riil (berfokus 

pada konsckucnsi atas tindakan institusi 

sistematis terhadap pasar keuangan), antara lain 

dengan cara menginformasikan kepada otoritas 

publik dan industri keuangan apabila terdapat 
potensi ketidakseimbangan di sejumlah institusi 

keuangan serta melakukan penilaian mengenai 

potensi dampak kegagalan institusi keuangan 

terhadap stabilitas sistern keuangan suatu negara. 

2. Pengawasan mikroprudensial, bertujuan untuk 

menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan 

secara individu. Regulator menetapkan peraturan 

yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian clan 

melakukan pengawasan melalui dua pendekatan 
yaitu: (i) analisis laporan bank (off-site analysis) dan 

pemeriksaan setempat (on-site visit) unruk menilai 

kinerja clan profit risiko serta kepatuhan lembaga 

keuangan terhadap peraturan yang berlaku. 

3. Pengawasan perilaku bisnis (conduct of business 

supervision); menekankan pada keselamatan 

konsumen sebagai klien atas kecurangan clan 
ketidakadilan yang mungkin terjadi. 

International Monetary Fund (IMF) mencatat 

bahwa lesson learn dari krisis global terkait peran bank 

sentral adalah bahwa: (i) peran menjaga kestabilan 

sistem keuangan perlu dilakukan dengan memperkuat 
kebijakan makroprudensial, (ii) tujuan utama dari 

bank sentral adalah mencapai kesrabilan harga, dan 

(iii) pentingnya penguatan crisis management framework 

clan central bank's liquidity operation.' Senada dengan 

IMF, Bank for International Settlements (BIS) juga 

mengemukakan bahwa berdasarkan pengalaman krisis 
global maka bank sentral perlu memiliki peran senrral 
dalam kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) 
yang perlu dimandatkan kepada bank sentral secara 

formal.7 Tanggung jawab dalam menjaga kesrabilan 

sistem keuangan secara menyeluruh (makroprudensial) 
di beberapa negara telah ditetapkan sebagai tujuan 

bank senrral. Narnun masih terdapat kesulitan uncuk 

mendefinisikan tujuan tersebut karena selain dari 

fungsi lender of the last resort clan kemampuan untuk 

mengatur (regulatory power), belum dapat ditetapkan 
secara pasti instrumen kebijakan yang unik dan spesifik 
untuk pencapaian kestabilan sistem keuangan tersebut. 

Di samping iru, belum ada kesepakatan mengenai 

pola dan bentuk pengukuran kesrabilan keuangan 

6lnternational Monetary Fund, Central Banking Lessons from 

the Crisis, Monetary and Capital Markets Department IMF, 2010. 
7Bank for International Settlement, Central Bank Governance 

and Financial Stabilit,, 20 LO. 

bertujuan 

yang dapat 

penerapan kebijakan 

mikroprudensial dalam 

keuangan 

makroprudensial; 
krisis 

Pengawasan 

membatasi 

2. 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan ini, yaitu: 

I .  U nruk mengecahui kebijakan makroprudensial 
clan mikroprudensial serta irisannya terhadap 

kedua kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas 
sistem keuangan. 

Untuk mengetahui 

makroprudensial clan 

regulasi perbankan. 

I. 

D. Metode Penulisan 

Merode penulisan yang digunakan yaitu metode 
hukum normatif yang dilakukan melalui studi 

kepustakaan terkait kebijakan makroprudensial clan 

mikroprudensial dalam sekcor perbankan dengan 

menelaah data primer, sekunder, clan tersier." 

Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis, dimulai 

dengan menguraikan kebijakan makroprudensial clan 

mikroprudensial serra irisan dalam sektor perbankan, 
selanjutnya menganalisis penerapan kedua kebijakan 

tersebut dalam regulasi perbankan. Metode analisis 

data dilakukan secara yuridis kualitatif, yang bettitik 

rolak dari hukum positif lalu dianalisis secara kualitatif 

unruk menarik simpulan. 
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sehingga sulit untuk mengidentifikasi seberapa banyak 
kestabilan yang ingin dicapai dan apakah policy action· 
nya sudah cukup, yang pada akhirnya berdampak pada 
faktor akuntabilitas, 

Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan 
yang ditujukan untuk memitigasi terjadinya risiko 
sistemik atau risiko terhadap sistem keuangan 
keseluruhan. Cakupan dari kebijakan tersebut adalah 
sistem keuangan secara keseluruhan dan interaksinya 
dengan ekonomi riil. Yang dimaksud dengan risiko 
sistemik adalah risiko yang ditimbulkan karena adanya 
gangguan jasa keuangan akibat kerusakan sebagian 
atau seluruh bagian dalam sistem keuangan, dan 
berdampak negatif terhadap ekonomi riil. Kebijakan 
makroprudensial dilakukan untuk mengantisipasi 
dua dimensi risiko sistemik yaitu climensi wakru (time 
dimension) dan dimensi antar subjek (cross-sectional 
dimension).• 

Oimensi wakru (time dimension) merupakan 
suaru dimensi yang mencerminkan dampak 
mekanisme yang terjadi dalam sistem keuangan dan 
interaksinya dengan perekonomian.9 Mekanisme 

iru, biasanya lebih dikenal clengan istilah 
prosiklikalitas, merupakan perilaku agen ekonomi 

(baik lembaga keuangan maupun lembaga bukan 
keuangan) yang secara bersama-sarna cenderung 

meningkatkan eksposur risiko selama kondisi 
perekonomian membaik (up turn) dan menghindari 
risiko selama kondisi perekonomian memburuk 
(down turn). Lebih lanjut, prosiklikalitas merupakan 
siklus pertumbuhan kredit dan likuiditas yang 
didorong oleh perilaku leverage yang berlebihan dari 
perusahaan keuangan, korporasi dan rumah tangga, 

sehingga pada saat yang sama sektor keuangan 
menghadapi maturity mismatches yang berlebihan. 
Pada saat perekonomian membaik, prosiklikalitas 
membuat sistem keuangan dan perekonomian lebih 
rentan (vulnerable) terhadap tekanan, baik endogen 
maupun eksogen. 

Oimensi saru wakru dan satu kali (cross-sectional) 
merupakan suatu dirnensi yang mencerminkan 
distribusi risiko pada sistem keuangan pada satu 

waktu, Apabila prosiklikalitas menggambarkan 
mekanisme ketidakstabilan sistem keuangan dalam 
suatu siklus ekonomi, maka dimensi cross-sectional 

merupakan awal penghitungan dampak tekanan 
pada sistem keuangan. Tekanan pada sistem 
keuangan dapat timbul akibat permasalahan yang 

8Bank Indonesia, Mengupa.s Kebi1akan Makropnu:knswL. 

Jakarta: Bank Indonesia, Agustus 2016, hal. 6. 

'Ibid, hal. 8. 
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buruk tanpa adanya akumulasi kerentanan yang 
terjadi dalam suatu siklus waktu tertentu. Dampak 
tekanan tersebut tergantung pada ukuran instirusi 

(size), konsentrasi dan substitutabiliras dari aktivitas 

dan keterkaitan antara institusi. Kererkaitan 
dapat muncul akibar eksposur suatu institusi (aser 
dan pendanaan) atau akibat kerentanan institusi 
terhadap guncangan yang sama (common shocks) 

sehingga terjadilah penularan rerhadap insritusi lain. 

Dampak keterkaitan langsung dan tidak langsung 
antar institusi tersebut dapat memperburuk 
solvabilitas atau likuiditas pada sctiap perusahaan, 
yang dapat mengarah pada tekanan likuiditas 
yang lebih luas yang pada waktunya dapat memicu 
penarikan dana nasabah secara besar-besaran dan 
terjaclinya penjualan besar-besaran aset keuangan. 
Beberapa instrumen yang digunakan dalam dimensi 
ini antara lain: Systemic capital surcharge; Systemic 

liquidity surcharges; Le")' terhadap non-core liabilities; 

Permodalan yang lebih tinggi unruk derivatif atau 
trading Over the Counter (OTC); Pembatasan kegiatan 
clan procluk bank tertentu. Kebijakandi bidang SSK 
termasuk makroprudensial juga ditujukan untuk 

meningkatkan efisiensi sektor keuangan melalui 
terselenggaranya tata kelola dan market conduct yang 
optimal. 

Krisis keuangan yang rerjadi di berbagai negara 

membuktikan bahwa kebijakan makroprudensial 
diperlukan dalam rangka mengidentifikasi dan 
memitigasi terjadinya krisis keuangan kedepan. 

Meskipun penerapan kebijakan makroprudensial 
tidak selalu mampu menghindarkan sistem keuangan 
dari kemungkinan terjadinya shock, namun apabila 
diimplementasikan secara baik dapat mendorong 
terjaganya stabilitas keuangan, meningkatkan 
ketahanan pasar terhadap shock clan berfungsi sebagai 
early warning system dalam rangka mengantisipasi 

potensi krisis kedepan.'? Working Group G-30 telah 

memperkenalkan definisl kebijakan di bidang SSK 
termasuk makroprudensial yang mencakup 4 (empat) 

komponen, vaitu." 

a. Respon Kebijakan terhadap Sektor Keuangan 
secara Menyeluruh 

b. Kebijakan di bidang SSK termasuk 
makroprudensial dirujukan untuk 

mengidentifikasi, menganalisa dan memberikan 
respon kebijakan yangtepat bagi sistem keuangan 

IDGJO, Enhancing Financial Stability and Resilience: 

Macroprudential Poluy, Tools, and S:,srem..s for the Furere, G30 Paper, 

2010. 
11lbid. 
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b) manajemen risiko, 

c) tata kelola bank; 
d) prinsip mengenal nasabah dan anti 

pencucian uang; clan 
e) pencegahan pembiayaan terorisme dan 

kejahatan perbankan; 
pemeriksaan bank. 

sedang baik, institusi keuangan akan melakukan 
ckspansi dan meningkarkan perilaku ambil rislko.!' 

Dalam kebijakan mikroprudensial OJK dalam 

melaksanakan tugas pengaturan clan pengawasan di 
sektor Perbankan mempunyai wewenang: 14 

a. pengaturan clan pengawasan mengenai 
kelembagaan bank yang meliputi: 

I) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan 
kanror bank, anggaran dasar, rencana kerja, 

kepemllikan, kepengurusan dan sumber daya 
manusia, merger, konsolidasi clan akuisisi 
bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 

2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber 
dana, penyediaan dana, produk hlbridasi, 
dan aktivitas di bidang jasa: 

pengaturan clan pengawasan mengenai keseharan 
bank yang meliputi: 

I) likuiditas, rentabiliras, solvabilitas, kualitas 
aset, rasio kecukupan modal minimum, batas 
maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman 
terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 

2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan 
dan kinerja bank; 

3) sis tern informasi debitur; 
4) pengujian kredit (credit testing); dan 
5) standar akuntansi bank; 

a) pengaturan dan pengawasan mengenai 
aspek kehati-hatian bank, rnelipun 

secara keseluruhan dan ridak terkonsentrasi 

Makroprudensial 
h. lnstitusi yang bertanggung jawab 

mengimplementasikankebijakanmakroprudensial 
harus melakukan tukar menukar informasi 
mengenai kebijakan moneter, fiskal dan kebijakan 
pemerintah lainnya dengan memperhatikan 
tanggung jawab utama instansi lain yang terkait. 
Kebijakan makroprudensial yang bertujuan untuk 
memelihara stabilitas sistem keuangan harus 
saling melengkapi dengan kebijakan lainnya, 
bukan bersifat menggantikan.'? c. 

pada suatu institusi secara indtvidu ataupun 
kebijakan ekonomi tertentu, 

c. Meningkatkan Ketahanan Sistem Keuangan dan 
Membatasi Risiko Sistemik 

d. Kebijakan di bidang SSK termasuk 
makroprudensial bertujuan meningkatkan 
ketahanan sistem keuangan clan mengurangi risiko 
sistemik yang inheren dalam sistem keuangan yang 
disebabkan oleh keterkaitan (interconnectedness) 

antar instirusi, kerentanan terhadap shock dan 
kecenderungan institusi keuangan unruk bergerak 

secara procyclicat yang berpotensi meningkatkan 
volatilitas siklus keuangan. 

e. Perangkat Kebijakan Makroprudcnsial 
f. KebijakandibidangSSKrermasukmakroprudensial b. 

menggunakan berbagai perangkat pengawasan 
prudensial, baik yang sifatnya berkesinambungan 
maupun yang digunakan bilarnana diperlukan 
unruk memitigasi kecenderungan procyclical, serta 
menerapkannya dalam rangka meminimalisasi 
risiko sistemik dan meningkatkan ketahanan 
sistern keuangan dalam menyerap risiko tersebut, 

g. Koordinasi Kebijakan di bidang SSK termasuk 

B. Analisis 

l. Kebijakan Makroprudensial clan 
Mikroprudensial serta lrisannya Dalam Menjaga 
Stabilitas Sistem Keuangan 

makroprudensial ibarat sistem perkeretaapian dan 
kebijakan mikroprudensial ibarat gerbong kerera 
maka kebijakan mikroprudensial tidak ubahnya 
seperti upaya memantau setiap gerbong kereta untuk 
memastikan kelayakannya. Sedangkan, kebijakan 

2. Kebijakan Mikroprudensial 

Kebijakan mikroprudensial difokuskan pada 
tingkat kesehatan individu institusi keuangan dan 
lebih ditekankan pada dirnensl antar subjek yakni 
bagaimana risiko teramplikasi dalam I (satu) periode 
tertentu. Perilaku institusi keuangan dari waktu ke 

waktu juga perlu diperhatikan. Kesehatan lnstitusi 
keuangan yang dinilai pad a satu waktu tertentu tidak 
mampu menggambarkan evolusi risiko yang ada 
pada institusi tersebut. Karena pada kenyataannya, 

pergerakan institusi keuangan cenderung sejalan 

Apa bi la dianalogikan kebijakan 

dengan naik turunnya perekonomian yang mewarnai "Bank Indonesia, Mengupas Kebijakan Makropru.densial, ha!. 
perilaku arnbil risiko. Saar kondisi ekonomi 15. 

14Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 201 l tentang 
l!JMF, Macroprndential Polic:,: an Organizing Framework, IMF Otoritas Jasa Keuangan. 

Policy Paper, 2011 .  
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makroprudensial menyangkut ruang lingkup yang 
lebih luas, yakni strategi untuk menjaga sisterm 
perkeretaapian secara keseluruhan. Kewenangan BI 
terkait makroprudensial dan moneter adalah: 
a. menetapkan kebijakan makroprudensial dan 

moneter, 

b. melakukan pemancauan (suroeillance) sistem 

keuangan; 

c. melakukan pengaruran dan pengawasan 
makroprudensial clan rnoneter: 

d. melakukan pemeriksaan terhadap sistemically 

important bank {SIB) dan/atau bank lainnya sesuai 

kewenangan BI di bidang makroprudensial dan 
moneter; clan 

e. mengenakan sanksi. 
Berdasarkan UU tentang OJK khususnya 

penjelasan Pasal 7, BI mern iliki kewenangan 
di bidang makroprudensial. Kewenangan BI 
di bidang makroprudensial juga dinyatakan 

clalam Pasal 40 clan penjelasannya mengenai 
kewenangan BI untuk melakukan pemeriksaan 
khusus kepacla bank tertenru, serta penjelasan 
Pasal 69 yang menyebuckan BI tetap mernllikl 
tugas pengaturan makrorudensial. UU tentang 

OJK mendefinisikan lingkup pengaturan dan 
pengawasan makropruclensial sebagai pengaturan 
dan pengawasan selain aspek kelembagaan, 
kesehatan, aspek kehari-hatian, dan pemeriksaan 
bank yang merupakan lingkup pengaturan dan 
pengawasan mikroprudensial yang menjacli rugas 

clan wewenang OJK. Sementara itu dalam UU 
tentang PPKSK, khususnya penjelasan Pasal 3 
ayat (2) huruf c menyebutkan makroprudensial 
mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga 
jasa keuangan yang bersifat makro dan berfokus 
pada risiko sistemik dalam rangka mendorong 

stabilitas sistem keuangan. 
Untuk melaksanakan kegiatan pengacuran 

dan pengawasan makroprudensial, BI menetapkan 

kerangka kebijakan pengaturan dan pengawasan 
makroprudensial dalam Peraturan Bank Indonesia 
(PB!) Nomor !6/ll/PBI/2014 tentang Pengaturan 
dan Pengawasan Makroprudensial. PB! mt 

diterbirkan sebagai pedoman dalam implementasi 
kewenangan BI di bidang makroprudensial, serta 
untuk meningkatkan pemahaman pelaku pasar 
terhadap peran Bl sebagai regulator dan pengawas 
makroprudensial. 

Bebernpa perbednan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial antara lain." 

Aspek Makroprudensial Mikroprudensial 

Tujuan MenghindarVmeminimalkan biaya Menekan kerugian yang ditanggung 
perekonomian (biaya penanggulangan krisis) yang oleh institusi keuangan akibat 

timbul dari kegagalan sekror keuangan akibat "idio51ncratic risk" dan melindungi 

risiko sistemik. nasabah. 

Fokus/kalibrasi Berorientasi pada siscem keuangan secara Berorientasi pada tingkac kesehatan 
Kebijakan keseluruhan. Fokus pada risiko sistemik, melalui individu instirusi keuangan. Fokus pada 

pendekatan yang bersifat top down. Kinerja dan risiko individual lembaga keuangan 
tingkat kesehatan individu institusi keuangan melalui pendekatan yang berstfar bottom 

tidak menjadi syarat "perlu" jika tidak berdampak up. Kinerja clan tingkat kesehatan 
sistemik, dan tidak menjadi syarat "cukup" jika individu institusi keuangan adalah 
memiliki common risk factor. " perlu" dan "cukup". 

Proses ldencifikasi Menggunakan acuan dimensi runtun waktu (time Menggunakan acuan climensi antar 
Risiko clan Perumusan series) clan antar subjek (cross section) subjek (cross secncn) 

Kebijakan 
Waktu Perumusan Kebijakan dapat bersifar time-varying, yaitu dengan Kebijakan yang tidak bersifat time- 

dan lmplementasi siklus ekonomi/keuangan, Contoh aktivasV t1arying. 

lnsttumen deaktivasi LTV, countercyclical capital buffer, LFR 
yang dikaitkan dengan GWM. 

"Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Kebuakan Makroprnderuia� disarnpaikan dnlarn Focus Group Discussion 

Bank Indonesia dengan Badan Keahlian DPR RI, Bandung 6 Mei 2017, hal. 4. 
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Pada praktiknya, kebijakan yang diambil olch 

BI tak pernah dilakukan secara terpisah-pisah. 

Tantangan yang dihadapi cukup kompleks, sehingga 

apapun langkah yang diambil harus diternpuh secara 

seirnbang, terukur, clan tepat. Scjumlah 'amunisi' 

disusun sedemikian rupa menjadi scbuah policy mix 

alias bauran kebijakan yang mcngarah kepada satu 

tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan makroprudensial 

menjadi salah satu elemen yang digunakan untuk 

merespons tantangan yang ada selain elemen lainnya 

yakni kebijakan moneter. Selain itu, bauran kebijakan 

juga melibatkan OJK sebagai pemegang otoritas 

kewenangan mikroprudensial di bidang industri jasa 

keuangan. Tentu saja, elemen yang tak kalah penting 

adalah kebijakan fiskal yang merupakan bagian 

dari fungsi pemerintah untuk memperbaiki kondisi 

struktural. Di antara bentuk bauran kebijakan yang 

diambil untuk merespons kondisi ekonomi nasional 

maupun global adalah keputusan unruk menaikkan Bl 

rate. Kenaikan BI rate yang kemudian diikuti dengan 

kenaikan bunga kredit perbankan secara otomatis akan 

memperlambat laju pertumbuhan kredit. Kebijakan ini 

memang sengaja dirancang dernikian untuk rnenjaga 

pertumbuhan yang berkualitas.16 

Dalam implementasinya, kebijakan 

makroprudensial secara efektif bisa menjadi 

komplemen atau pelengkap dari kebijakan-kebijakan 

lain yang sudah ada sebelumnya. Karakteristik 

kebijakan makroprudensial yang berorientasi kepada 

sistem, mencakup dimensi runtun waktu clan antar 

subjek, serta diimplementasikan dengan perangkat 

prudensial, diharapkan dapat rnenurup kekurangan 

baik kebijakan mikroprudensial, moneter, maupun 

fiskal dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan. 

UU tentang OJK mendefinisikan lingkup 

pengaturan clan pengawasan makroprudensial 

sebagai pengaturan clan pengawasan selain aspek 

kelembagaan, aspek kehati-hatian, clan pemeriksaan 

bank yang merupakan lingkup pengaturan clan 

pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas clan 

wewenang OJK. Sementara itu, UU tentang PPKSK, 

menyebutkan makroprudensial mencakup pengaturan 

clan pengawasan lembaga jasa keuangan yang berslfat 

makro clan berfokus pada risiko sistemik dalam 

rangka mendorong stabilitas sistern keuangan. Untuk 

melaksanakan kegiatan pengaturan clan pengawasan 

makropruclensial, BI menetapkan kerangka kebijakan 

pengaturan clan pengawasan makroprudensial 

"Bank Indonesia, Mengupas Keb11akan Makroprnderuial, hal. 

33. 

clalam pengaturan Bank Indonesia No.16/11/ 

PBI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang pengaturan clan 

pengawasan makroprudensial. PB! diterbitkan sebagai 

pedoman dalam implementasi kewcnangan BI di 

bidang makroprudensial, serta untuk meningkatkan 

pemahaman pelaku dasar terhadap pcran Bl sebagai 

regulator clan pengawas makroprudensial." 

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan 

Indonesia, diperlukan kerja sama antara berbagai 

otoritas yang berwenang. UU tentang PPKSK 

menjelaskan peranan antara otoritas yang bekerja sama 

clalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 

Peran KSSK adalah untuk koordinasi pemantauan clan 

pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan 

krisis sistem keuangan, dan penanganan permasalahan 

bank sisternik, balk ketika sistem keuangan berada 

dalam kondlsi normal ataupun krisis. Otoritas yang 

berwenang clalam menjaga sistem keuangan tersebut 

adalah kementerian keuangan, BI, OJK, serta lembaga 

penjamin simpanan. 

2. Penerapan Kebijakan Makroprudensial clan 

Mikroprudensial Dalam Regulasi Perbankan 

Adanya pilar-pilar yang ditetapkan sebagai 

pijakan clalam pengembangan perbankan nasional 

guna mendukung pengembangan fungsi utama 

perbankan selain sebagai penghirnpun clan penvalur 

dana rnasyarakat secara efisien juga sebagai media 
pelaksanaan transmisi kebijakan moneter clan stabilitas 

sistern keuangan, penyelenggara jasa pembayaran 

clan sarana dalam meningkatkan akses keuangan 

masyarakat dalam rangka menclukung pembangunan 

nasional. Pengembangan fungsi utama perbankan 

merupakan keharusan seiring makin kompleksnva 

kegiatan usaha perbankan sekarang ini baik yang 

berkaitan clengan mikroprudensial maupun yang 

bersentuhan langsung rnaupun tidak langsung dengan 

makropruclential yang dalam praktiknya satu sama lain 

saling mempengaruhi. Adanya keterkaitan tersebut 

mengharuskan pengaturan clan pengawasan terhadap 

kegiatan perbankan dilakukan secara harmonis agar 

tidak rerjadi tumpang tindih yang akan mempersulit 

dalam praktek kegiatan perbankan. 

Ketegasan pelaksanaan pengawasan terhadap 

mikroprudensial clan makropruclensial sangat 

diperlukan. Meskipun ha! tersebut sebagian telah 

dimuat dalam UU tentang OJK, yaitu pengawasan 

mikro dilakukan oleh OJK clan pengawasan makro 

11 Ibid, hal. 27. 
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dilakukan oleh BI, namun pada saat ini ketegasan 

pengawasan masih dirasakan belum jelas clan lengkap. 

Oleh karena itu pengaturan mengenai koordinasi 

antara OJK clan BI dalam melakukan tugas pengawasan 

clan pemeriksaan terhadap bank sangatdiperlukan agar 

tidak terjadi tumpang rindlh dalam pelaksanaannya. 

Oleh karena itu BI perlu diben kesempatan untuk 

melakukan "suroeillance" terhadap bank-bank yang 

tergolong SIB clan selanjutnya peranan BI sebagai 

"leruJer of the last resort" masih harus retap dijaga 

keberadaannya." 

Sebagai perbandingan terhadap pengawasan 

perbankan, negara KoreaSelatan rnernlliki karakteristik 

yang hampir sama dengan Indonesia dalam hal 

pengawasan perbankan yaitu pengawasan terintegrasi 

yang telah diterapkan sejak tahun 1999, dimana ada 

otoritas yang berwenang mengawasi yaitu Financial 

Superoisory Seroices (FSS) clan otoritas yang mengatur 

yaitu Financial Services Commision (FSC). Sejak rahun 

2008, posisi chairman FSC clan Gubernur FSS secara 

tegas dipisahkan unruk meningkatkan efisiensi clan 

untuk membedakan secara jelas antara pembuat 

kebijakan dengan pengawasan pasar keuangan. 19 

Untuk mengatasi permasalahan sektor 

keuangan, para pakar clan akademisi di Korea Selatan 

menyarankan untuk membagi urusan pengawasan 

lembaga keuangan ke beberapa otoritas. Menurut 

mereka, untuk meningkatkan industri keuangan 

Pemerintah Korea Selatan harus mengurangi 

kebijakan atau regulasi terhadap industri keuangan 

karena terlalu banyak regulasi yang akan menghambat 

industri keuangan di Korea Selatan. 

Wacana pengurangan regulasidi industri keuangan 

dalam upaya meningkatkan industri keuangan sedang 

dalam tahap pembahasan oleh para anggota Parlemen 

Korea Selatan. Sebelum tahun 2008, pengaturan 

clan pengawasan sistem keuangan di Korea Selatan 

masih menjadi satu kesatuan, yaitu oleh FSC. Namun 

setelah krisis keuangan yang rerjadi pada tahun 2008 

permasalahan independensi pengawasan terhadap 

sistem keuangan mulai muncul di Korea Selatan yang 

pada akhirnya memisahkan fungsi pengaturan yang 

dilaksanakan oleh FSC yang merupakan lembaga 

kebijakan keuangan clan fungsi pengawasan yang 

"Laporan Hasil Kunjungan Kerja Panja RUU tentang 

Perbankan Komisi XI ke Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta, 

dalarn rangk.a penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang 

Perbankan, pada tanggal 16-18 April 2015. 

"Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi XI ke Korea 

Sela.tan, dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan RUU 

tentang Perbankan, pada tanggal 25 April-I Mei 2015. 
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dilaksanakan oleh FSS yang merupakan lembaga 

pelaksana kebijakan atau pengawas sistem keuangan 

sampai dengan saat ini. 

Urgensi pemisahan antara fungsi pengaruran clan 

pengawasan yang dilakukan Pemerintah Korea Selatan 

pada tahun 2008 adalah guna kepentingan check and 

balances sehingga fungsi pengaruran dialihkan kepada 

FSC karena tugas dari FSS pada saat itu dirasa sudah 

sangat banyak. Pada tahun 1999, fungsi dari FSC hanya 

melakukan pengawasan namun pada tahun 2008 

fungsi FSC sebagai otoritas yang membuat kebijakan 

ditambah dengan melakukan pengawasan." 
Dalam kerangka pengawasan perbankan, Korea 

Selatan sudah menerapkan sistem pengawasan sistem 

keuangan yang terintegrasi dimana FSC clan FSS 

melakukan pengawasan keuangan bank, perusahaan 

investasi, perusahaan asuransi clan lembaga keuangan 

non-bank lainnya sesuai dengan ketentuan Undang 
Undang tentang Pembenrukan dari FSC. Sedangkan 

Bank of Korea (BOK) dan Korea Deposit Insurance 

Corporation (KDlCJ melakukan fungsi pengawasan 

keuangan dalam lingkup yang terbatas, misalnya 

dengan melakukan pemeriksaan bersama clan meminta 
bahan-bahan atau informasi saja." 

Pengawasan terhadap perbankan dilakukan secara 

offsite superoison clan oruite supen,ison. Offsite supen,ison 

dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan 

bank kepada BI clan informasi yang berkembang di 

masyarakat. Sedangkan onsite superoison dilakukan 
dengan pemeriksaan langsung ke lapangan yang 
dilakukan minimal 1 tahun sekali. U ntuk pernbinaan 
dilakukan dengan surat pembinaan berdasarkan hasil 

pemeriksaan, penurunan tingkat kesehatan, clan {it 

and proper test pengurus. Pengawasan off site (tidak 

langsung) clan on site (iangsung), yaitu:22 

a. pengawasan off site 

Pengawasan off site didasarkan pada Pasal 30 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

(UU tentang Perbankan) menyatakan bahwa 

bank wajib menyampaikan kepada Bl segala 

keterangan clan penjelasan mengenai usahanya 
menurut tata cara yang ditetapkan BI, clan ayat 
(2) menyebutkan bank atas permintaan BI wajib 

memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku 
buku clan berkas-berkas yang ada padanya serta 

wajib memberikan bantuan yang diperlukan 

20lbid. 
"Ibid. 
"Ibid. 
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dalam rangka memperoleh kebenaran dari segaln 

kererangan, dokumen clan penjelasan yang 

dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Dalam 

rangka mendapatkan informasi terkini mengenai 

kondisi bank secara individual, BI mewajibkan 

beberapa jenis pelaporan berkala kepada bank 

(bank umum maupun BPR konvensional clan 

syariah). 

b. pengawasan on site 

Selain melakukan pengawasan off site, BI juga 

melakukan pengawasan secara langsung kepada 

bank. Berdasarkan Pasal 31 UU tentang Perbankan 

disebutkan BI melakukan pemeriksaan terhadap 

bank, baik secara berkala maupun setiap waktu 
apabila diperlukan. Selain itu juga pada Pasal 3 lA 

UU tentang Perbankan juga disebutkan BI dapat 

menugaskan akuntan publik untuk clan atas nama 

BI melaksanakan pemeriksaan terhadap bank 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. 

Sebelum dibentuknya UU tentang OJK, 

pembinaan clan pengawasan bank dilakukan oleh Bl. 

Hal ini didasarkan pada Pasal 29 ayat (1) UU tentang 

Perbankan, bahwa pembinaan clan pengawasan bank 

dilakukan oleh BI clan Pasal 8 huruf c Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU tentang 

BI), bahwa untuk mencapai tujuannya, BI mempunyai 

tugas mengatu r clan mengawasi bank. 
Pemisahan wewenang pengaturan clan pengawasan 

bank untuk BI clan OJK perlu diperjelas dimana 

pengaturan clan pengawasan bank oleh OJK adalah 
sebatas pengawasan mikroprudensial. Dalam ha! bank 

mengalami kesulitan llkuidltas, kiranya perlu diperjelas 

bahwa BI rnerniliki peran sebagai otoritas lender of the 

last resort, sehingga, BI perlu dilibatkan dalam monitoring 
manajemen risiko bank yangdiusulkan perlu mendapat 
penanganan BL Selanjumya perlu ada sinkronisasi 
pengaturan antara bank dengan lembaga-lembaga 

pengawas bank, misalnya hubungan antara bank 

dengan OJK, bank dengan BI, bank dengan LPS bank 

dengan Kementerian Keuangan, clan koordinasi antar 

lembaga tersebut (OJK, Bl, Kementerian Keuangan 
clan LPS) dalam rangka pengawasan perbankan. 

Kebijakan pengawasan mikroprudensial clan 

makroprudensial secara keseluruhan saling melengkapi 

satu sama lain. Dua domain kebijakan pengawasan 

memainkan peran yang sama penting dalam 

memastikan stabilitas keuangan. Untuk mendapatkan 

manfaat maksimal dari saling melengkapi peran 
adalah penting adanya kerjasama clan berbagi antara 

pengawasan mikro clan makro untuk membangun 

pengawasan informatif clan konstrukrif Pengaturan 
kedua dimensi pengawasan ini perlu regulasi yang jelas 

dengan menetapkan keduanya dalam norma peraturan 
perundang-undangan. Pengaturan makroprudensial 

yang dilakukan oleh BI perlu untuk dicantumkan 

dalam norma tersendiri yang seharusnya terdapat 

dalam UU tentang Bl. 
Keterkaitan UU tentang BI dengan UU 

tentang OJK terletak pada pemberian kewenangan 

unruk melakukan pengaturan clan pengawasan 

makroprudensial clan pemeriksanaan kepada bank 

SIB. UU tentang OJK juga mengatur pengalihan 
fungsi, tugas, clan wewenang Bank Indonesia kepada 

OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (I) 
UU tentang OJK. 

UU tentang OJK membetikan kewenangan untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap bank kepada BL 
Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU tentang OJK, BI 

dalam melaksanakan fungsi tugas clan wewenangnya 

dapat melakukan pemeriksaan secara langsung 

terhadap bank tertentu yang masuk SIB clan/ a tau 
bank lainnya sesuai dengan kewenangan BI di bidang 

macroprudential. Kewenangan BI untuk melakukan 

pemeriksaan juga disebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) 
UU tentang OJK yakni terkait pemberian fasilitas 
pembiayaan jangka pendek terhadap bank bermasalah 

yang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi 

kesehatan semakin memburuk. Dalam kaitan ha! ini 

BI menjalankan fungsi sebagai lender of last resort. 

Dalam UU tentang OJK menyebutkan bahwa 

dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi 

dengan Bl dalam membuat peraturan pengawasan 

dibidang Perbankan antara lain." 
a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank; 
b. sistem informasi perbankan yang terpadu, 
c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, 

penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman 

komersial luar negeri; 

d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan 

usaha bank lainnya; 

e. penentuan institusi bank yang masuk kategori 

systemically important bank (SIB); 
f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang 

kerahasiaan informasi. 

Mengingat adanya kepentingan BI selaku otoritas 

moneter untuk dapat melakukan pemeriksaan 

terhadap bank terrentu yang termasuk dalam kategori 

"Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011  tenrang 

Otoriras Jasa Keuangan. 
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SIB dan/atau bank-bank lainnya terkait dengan 

pelaksanaan kebijakan macroprud,,ntial, UU tentang 

OJK telah mernberikan kewenangan tersebut kepada 

Bl. Selain pemeriksaan terhadap bank dilakukan oleh 

BI atas dasar pelaksanaan kebijakan makroprudensial, 

pemeriksaan bank oleh BI juga dimandatkan dalam 

UU tentang OJK dalam konteks pelaksanaan fungsi 

sebagai lender of last resort untuk mengatasi kondisi 

sistemik dan/atau krisis. Tetapi, sejak berlakunya 
UU tentang OJK, khususnya ketenruan yang terdapat 

dalam Pasal 55 ayat (2) UU OJK yang menyatakan 
bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013, fung,i, tugas, 

clan wewenang pengaturan clan pengawasan kegiatan jasa 

keuangan di sektor perbankan beralih clari Bl ke OJK. 

Hal ini berimplikasi bahwa semua kewenangan BI 

yang terdapat dalarn UU tentang Perbankan hams 

diharmonisasi atau disesuaikan kembali sehingga 

sernua kewenangan tersebut beralih kepada OJK. 

Namun demikian rugas BI terkait makroprudensial 

rnasih tetap dapat dijalankan terutama atas kegiatan 
bank atau perbankan syariah dalam hal melakukan 

pernindahan dana, 

Ill. Penutup 

A. Sirnpulan 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan 

yang ditujukan untuk memitigasi terjadinya risiko 

sistemik atau risiko terhadap sistem keuangan 

keseluruhan. Cakupan dari kebijakan tersebut 

adalah sistem keuangan secara keseluruhan clan 
interaksinya dengan ekonomi riil. Sedangkan 

kebijakan mikroprudensial difokuskan pada 

tingkat kesehatan indivldu instirusi keuangan clan 
leblh ditekankan pada dimensi antar subjek yakni 

bagaimana risiko teramplikasi dalam I (satu) 
periode tertentu. Pada praktiknya, kebijakan 

yang diambil oleh BI tak pernah dilakukan 

secara terpisah-pisah. Sejumlah 'amunisi' disusun 
sedemikian rupa menjadi sebuah polic:i mix 

alias bauran kebijakan yang mengarah kepada 

satu tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan 

makroprudensial rnenjadi salah satu elernen yang 

digunakan untuk rnerespons tantangan yang ada 

selain elernen lainnya yakni kebijakan moneter. 

Selain itu, bauran kebijakan juga melibatkan 

OJK sebagai pemegang otontas kewenangan 

mikroprudensial di bidang industri jasa keuangan. 

Dalam implementasinya, karakteristik kebijakan 
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makroprudensial yang berorientasi kepada 

sisrem, mencakup dimensi runtun wakru dan 

antar subjek, serta diimplernentasikan dengan 

perangkat prudensial, diharapkan dapat menurup 

kekurangan baik kebijakan mikroprudensial, 
moneter, maupun fiskal dalam mewujudkan 

stabilttas sistem keuangan. 

2. Berdasarkan UU tentang Perbankan, kewenangan 
unruk melakukan pembinaan clan pengawasan 
bank ada di BL Seiring dengan dibenrukrwa UU 

tentang OJK, kewenangan untuk melakukan 
pengaturan dan pengawasan bank beralih dari 

BI ke OJK. Meskipun kewenangan BI untuk 

melakukan pengawasan telah dialihkan, BI tetap 

rnemiliki kompetensi untuk memeriksa hal-hal 
yang terkait dengan makroprudensial bank dalam 

rangka menjalankan rugasnya unruk menjaga 

stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian 

ada dua instirusi yaitu BI dan OJK yang memiliki 

kompetensi atas pengaturan dan pengawasan 
bank. Dalarn UU tenrang PPKSK, khususnya 

penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf c, menyebutkan 

makroprudensial mencakup pengaruran dan 

pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersifat 
makro dan berfokus pada risiko sistemik dalam 

rangka rnendorong stabilitas sistem keuangan. 

Dalam UU OJK menyebutkan bahwa dalam 

melaksanakan rugasnya, OJK berkoordinasi 

dengan Bank Indonesia dalam membuat 

peraturan pengawasan di bidang Perbankan. 

B. Saran 

Dengan terdapatnya irisan terhadap kedua kebijakan 

tersebut yaitu makroprudensial dan mikroprudensial 

perlu dilakukan harmonisasi dan koordinasi yang baik 

antara Bl dan OJK dalam melakukan pengawasan 

terhadap bank agar masalah tersebut tidak menyulitkan 
bank karena adanya rumpangtindih di bidangpengawasan 
antara BI clan OJK. Selanjutnya dalarn penerapan kedua 

kebijakan tersebut dalam regulasi perbankan sebaiknya 
pengaturan mengenai ruang lingkup mikroprudensial 

dan makroprudensial diarur secara tegas dalam perubahan 

UU tentang Perbankan. Apabila rnakroprudensial dan 

mikroprudensial diatur dalam UU tentang Perbankan, 

maka asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, 

dan kejelasan rumusan dalam pembentukan peraruran 
perundang-undangan demi mencapai asas ketertiban dan 

kepastian hukum dalam substansi peraruran perundang 

undangan dapat diwujudkan. 
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Abstrak 
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesaruan yang dibagi atas daerah provinsi dan kabuparen/kota. 
Dalam perkembangannya terdapat pembentukan saruan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa 

yang diatur dengan undang-undang, Namun demikian terbimya undang-undang tersebur masih menimbulkan pemahaman 
yang keliru terhadap berbagai pengaturan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Berdasarkan 

hal tersebut terdapat permasalahan yairu apakah perbedaan antara pemilihan kepala daerah di pemerintahan daerah yang 
bersifar khusus dengan pemerintahan daerah yang bersifat istirnewa di Indonesia dan bagaimana keistimewaan pemilihan 
kepala daerah di Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui perbedaan 
pemilihan kepala daerah di pemerintahan daerah yang bersifat khusus dengan yang bersifat istimewa di Indonesia dan 
mengetahui keistimewaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta. Pembahasan dalam tulisan 
ini menggunak.an metode pendekatan yuridis normanf dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang mengatur 
mengenai sistem pemilihan kepala daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa. Simpulan dari permasalahan ini 
bahwa perbedaan pemilihan kepala daerah di pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yairu Provinsi Daerah lstimewa 

Yogyakarta hanya terletak pada mekanisme pengisian jabatan Gubemur dan Wakil Gubernur di Provinsi Daerah lstimewa 
Yogyakarta. Selain itu pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta menjadi istimewa dikarenalcan 

adanya perbedaan mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah lstimewa Yogyak.ana 
yaitu calon Gubernur clan calon Wakil Gubemur di Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta harus bertahta sebagai Sultan 

Hamengku Buwono untuk calon Gubernur clan bertahra sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. 

Kata kunci: kepala daerah, bersifat khusus, bersifat istimewa 

Ab,tTact 

The Unitary Star, of the Republic of Indonesia is a unitary star, which is divided into p,ro,,mces and regencies/municipalities. In its 

det,eiopment there is the fcmnation of local government units that are specific nature ar special nature regulated fry law. Nevertheless, the 

issuance of the law still creates a misunderstanding towards various regulation on special local governments or special nature. Based on this 

matter theTe are problems that are whether the difference between the election of regional heads in local governments with specific nature 

with the one which is special nature in Indonesia and how to privilege the election of regional heads in the Province of Yogyakarta Special 

Region. The purpose of this paper is to know the difference of regional heads election in local government that has specific nature with the 

one which is special natuTe in lndone,ia and know the privilege of election of regional head, in Proomce of Special Region of Yog:yakarta. 

The discussion in this paper uses nonnative juridical app,roach method fry examining the substance and po,inve law that regular, the 

system of elections of regional head, that has specific nature ar the one which is special nature. The conclusion of this p,roblems is that the 

difference of the election of regional head, in a special region government that is Special Province of Yog:yaka,ta onlJ lies in mechanism of 

filling the position of Governor and Vice Governor in Province of Special Region of Yog:yaka,ta. In addition, the election of regional heads 

in the Special Province of Yo,0akarta became 5pecial because of the difference in the mechanism of filling the position of Gooemar and 

Vice Governor of the Special Province ofYog:yaka,ta, namelJ the candidate for Gooernar and cand,dar, for Vice Gooemor in the Special 

Province of Yog:yakarta should reign as Sultan Hamengku Buwono far the candidar, of Gooemor and reign as Duke of Paku Alam far 

the Vice-Governor candidar,. 

Keywords: regional heads, specific nature, special nature 
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I. Pendahuluan 
A. Latar Belakang 

Daerah Istimewa Y ogyakarta (DIY) memiliki 
sejarah yang khas dalam dirinya sendiri yang sekaligus 
merupakan bagian dari sejarah bertahan hidup 
Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Kekhasan 
ini tidakdimiliki daerah lain, terutama dalam kaitannya 
dengan kelangsungan hidup Indonesia sebagai sebuah 
bangsa clan negara. Kekhasan itu menyangkut bukan 
saja kontribusi DIY dalam mendirikan clan menjaga 
eksistensi Negara Kesatuan Republikindonesia (NKRI), 
tetapi juga secara simbolik dan akrual dalam mengisi 
visi ke-Indonesla-an secara lebih konkret. Penelaahan 
atas sejarah Yogyakarta clan Indonesia menunjukkan 
status keistimewaan Yogyakarta merupakan pilihan 

politik sadar yang diambil penguasa Yogyakarta, yakni 
Sri Sultan Hamengku Buwono IX clan Paku Alam VIII 
dan bukan pemberian dari entitas politik nasional. ' 

Sebelum diproklamasikannya kemerdekaan 
Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, 
Pemerintahan Yogyakarta sudah ada rerlcbih dahulu. 
Sebelum terbentuknya Republik Indonesia, Kasultanan 
Yogyakarta merupakan wilayah negara tersendiri yang 
dikendalikan clan bertanggung jawab secara langsung 
kepada pemerintahan Hindia Belanda.1 Setelah 
proklamasi 17 Agustus I 945, raja dari Kasulranan 
dan Pakualaman Yogvakarta secara terpisah tetapi 
dengan format clan isi yang sama melalui Maklumar 
tanggal 5 September 1945 menyatakan integrasinya 
ke dalam Republik Indonesia dengan memilih status 
keistimewaan. Hal ini penting dipahami karena dari 
sisi keorganisasian keduanya mernillki struktur yang 
lengkap dan Iebih siap untuk menjadi sebuah negara 
merdeka.' Lebih lagi keputusan politik tersebut diambil 
di tengah-tengah tawaran penguasa Belanda untuk 
memberikan kekuasaan atas seluruh Jawa bagi Sri 
Sultan Hamengku Buwono IX, yang akhirnya ditolak 

beliau.' Dari sudut pandang masyarakat Yogyakarta, 
fakta bahwa semangat juang dalam mempertahankan 
hidup (suroival spirit) dan kelangsungan (sustainability 

spirit) dari Indonesia sebagai sebuah bangsa clan negara 
adalah realitas sejarah yang telah direrirna luas. 

Oleh karenanya, pilihan Sri Sultan Hamengku 
Buwono IX clan Paku Alam VIII di atas tetap harus 
dibaca sebagai bentuk penghormatan dari penguasa 

'Saafroedin Bahar et.al., ed. Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 

Mei 1945-19 Agustus 1945. Edisi kedua. Jakarta: Sekretariat Negara 

RI, 1995, hal. 58. 
2BPHN, Monograph on Politics and Gooemment Vol. 2, No. 1 .  

2008, hal. 12. 

'Ibid., hal. 13. 

clan rakyat Yogyakarta atas Indonesia dengan implikasi 
yang luar biasa bagi eksistensi Indonesia. Dari sudut 

pandang pemerintah nasional, penetapan pemerintah 
Republik Indonesia yang mengakui keistimewaan 
Yogyakarta melalui Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa 

Yogyakarta harus dibaca lebih sebagai penghormatan 
terhadap ketulusan clan komitrnen Yogyakarta 
berintegrasi dengan Indonesia daripada pemberian 
keistimewaan oleh otoritas politlk nasional. Saling 

menghargai secara timbal balik inilah yang menjadi 
pembeda penting posisi kesejarahan Y ogyakarta 
dalam kaitannya dengan NKRI yang tidak dimiliki 

oleh daerah-daerah lain, termasuk benruk-benruk 

Kasulranan clan kerajaan yang ada di berbagai daerah 

pada masa awal kemerdekaan Indonesia. 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 

tentang Peraturan Kedudukan Komite Nasional 
Daerah menyatakan bahwa "Komite Nasional Dae-rah 

diadakan (ketjuali di Dae-rah Surakarta dan Jogjakarta) di 
Keresidenan, di Kota berautonomi, Kabupaten dan lain-lain 

daerah jang dipandang perlu oleh Menteri Dalam Negeri." 

Dengan adanya penyebutan "daerah Jogjakarta" 

maka secara de facto sesungguhnya Daerah lstimewa 
Yogyakarta telah diakui sejak tahun 1945. Walaupun 
secara hukum (de jure), Daerah lstimewa Yogyakarta 
terbentuk pada Tahun 1950 melalui Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Istimewa Jogjakarta (UU No. 3 Tahun 1950).• 

UU No. 3 Tahun 1950 menegaskan bahwa 
kedudukan Yogyakarta sebagai sebuah daerah istimewa. 
Hal itu dapat dilihat dari nama undang-undang itu 

sendiri, yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 1 UU No. 3 Tahun 
1950 mengatur bahwa "(I) Dae-rah jang meliputi daerah 

Kesultanan Jogjakarta dan daerah Paku Ala man ditetapkan 

menjadi Daerah lstimewa Jogjakarta; (2) Dae-rah lstimewa 

Jogjakarta adalah setingkat dengan Propinsi." Ketentuan 
Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1950 sesuai dengan 
ketentuan Pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1948 tentang Pokok Tenrang Pemerintahan 
Daerah yang mengatur bahwa, 

Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan 

di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai 

pernerintahan sendiri yang bersifat Istimewa dengan 

Undang-Undang pembentukan termaksud dalam ayat 

(3) dapat ditetapkan sebagai Daerah lstimewa yang 

setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang 

4Rusdianto Sesung, Hukum Orcncrm Daerah Negara Kesatuan, 

Daerah lstimewa, dan Daerah Otonomi Khusus, Bandung: PT Refika 

Adirama, 2013, hal. 85. 
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berhak mengatur clan mengurus rumah tangganya dengan sistem pernilihan kepala daerah Provinsi DIY. 

sendiri. 

Penulis akan membandingkan karakteristik 

keistimewaan Provinsi DIY dengan daerah lainnya 

yang memiliki status otonomi khusus dengan asumsi 

bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

daerah otonomi khusus tersebut sudah ditetapkan 

dengan undang-undang sehingga dianggap berada 

dalam bingkai NKRL Oleh karena itu perbandingan 

ini dapat dijadikan bahan masukan untuk menjelaskan 

mengenai sistem yang ada maupun yang akan 

direrapkan di Provinsi DIY, apakah rerap berada dalam 

bingkai NKRI atau ridak, sebagaimana kekhususan 
yang dimiliki oleh daerah otonomi khusus tersebut. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, 

perrnasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam 

rulisan ini adalah: 

1. Apakah perbedaan pemilihan kepala daerah di 
pemerintahan daerah yang bersifat khusus dengan 

yang bersifac istimewa di Indonesia? 

2. Bagaimana keistimewaan pemilihan kepala daerah 

di Provinsi DIY? 

C. Tujuan 

Tulisan ini ditujukan untuk mengerahui. 

1. Perbedaan pemilihan kepala daerah di 

pemerintahan daerah yang bersifar khusus dengan 

yang bersifat istimewa di Indonesia. 

2. Keistimewaan pemilihan kepala daerah di Provinsi 

DIY. 

D. Metode Penulisan 

Pembahasan dalam tulisan ini menggunakan 
metode pendekatan yuridis normatif dengan rnengkaji 

substansi dan hukum positif yang mengatur mengenai 

sistem pemilihan kepala daerah Provinsi DIY. Hasil 

kajian kemudian dikaitkan dengan bahan pustaka 

lainnya serta kondisi nyata di masyarakat yang 

menyebabkan pengambilan keputusan secara nasional 

mengenai pembentukan DIY. Penelitian yuridis 

norrnatif merupakan suatu penelitian kepustakaan 

yang dilakukan dengan meneliti data sekunder." 

Tulisan disajikan secara deskriprif analitis dengan 

mendeskripsikan fakta yang ada kemudian dilakukan 

analisis berdasarkan hukum positif dan teori terkait 

5Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologj Penditwn Hukum, 

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, ha!. 24. 
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II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

Status istimewa yang melekat pada DIY 

merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian 

negara-bangsa Indonesia. Pilihan dan keputusan 

Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam 

VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, 

serta konrribusinya unruk melindungi simbol negara 

bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat 

dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan 

refleksi filosofis kasultanan, kadipaten, dan masyarakat 
Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan 

kebhinnekaan dalam ketunggalikaan sebagaimana 

cercuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 

1945).6 

Masyarakat Yogyakarta yang homogen pada 

awal kemerdekaan meleburkan diri ke dalam 
masyarakat Indonesia yang majemuk, baik emik, 

agama maupun adat istiadat. Pilihan itu membawa 
masyarakat Yogyakarta menjadi bagian kecil dari 

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, keistimewaan 

DIY harus mampu membangun keharrnonisan dan 

kohesivitas sosial yang berperikeadilan. 7 Senrralitas 
posisi masyarakat DIY dalam sejarah DIY sebagai saru 

kesatuan masyarakat yang memiliki kehendak yang 

luhur dalam berbangsa dan bernegara dan keberadaan 

kasulranan dan kadipaten sebagai institusi yang 

didedikasikan untuk rakyat merupakan satu kesaruan 

yang tidak terpisahkan.8 

Setelah Proklamasi 17 Agustus I 945, Sultan 

Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam 
VIII memutuskan unruk menjadi bagian dari 
Indonesia.' Hal ini ditanggapi oleh Presiden Sukarno 

dengan memberikan gelar kepada Yogyakarta yairu 

Keistimewaan Yogyakarta. Hal ini merupakan bentuk 

penghargaan atas niat baik Kesultanan Ngayogyakarta 

unruk bergabung dengan Republik Indonesia. Padahal 

saat iru bisa saja Kesulranan Ngayogyakarta memilih 

untuk tidak bergabung dengan Republik Indonesia dan 

mendirikan negara sendiri. Kesultanan Ngayogyakarta 

memiliki kapasitas unruk berdiri sendiri, namun ha! 
ini tidak dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono 

6Penjelasan Umum Undang-UndangNomor 13 Tahun 2012 

tenrang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
7Ib,d. 

'Ibid. 

'Ibid. 
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1�lb1d. 

ISfb1d. 

1�lb1d. 

ayat (1) UUD Tahun 1945 memberikan pengakuan 

terhadap eksistensi suatu daerah yang bersifar istimewa 

dalam kerangka NKRI.1' 

B. Analisis 

I. Pemilihan Kepala Daerah di Pemerintahan 

Daerah yang Bersifat Khusus Atau Bersifat 

lstimewa 

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai 

seberapa besar isi keistimewaan yang dimiliki oleh DIY 

maka penulis akan membandingkan keistimewaan 

DIY dengan karakreristik kekhususan yang dimiliki 

oleh daerah otonomi khusus lainnya di Indonesia 

yaitu DK! Jakarta yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai lbukota Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (UU tentang DK!), 

Provinsi Aceh yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 11  Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

(UU tentang Aceh), Provinsi Papua, clan Papua Barat 

clan dernokraris, ketenteraman dan kesejahteraan 

masyarakat, menjamin kebhinnekatunggalikaan, dan 

melembagakan peran dan ranggung jawab kesultanan 

dan kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan 

budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya 

bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas 

pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, 

ke-bhinneka-runggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, 

kepentingan nasional, clan pendayagunaan kearifan 

lokal. Oleh karena itu, dengan memperhatikan aspek 

historis, sosiologis, clan vuridis, substansi Keistimewaan 

DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan 

provinsi. 1 5  

Kewenangan istimewa melipun tata cara pengisian 

jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubemur 

dan Wakil Gubemur, kelembagaan Pemerintah 

Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, clan tata 

ruang. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah DIY 

mempunyai kewenangan yang rneliputi kewenangan 
istimewa berdasarkan UU tentang Keistimewaan DIY 

dan kewenangan berdasarkan undang-undang tentang 

pemerintahan daerah. Namun, kewenangan yang 

telah dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten/ 

kota di DIY tetap sesuai dengan peraturan perundang 
undangan." 

bertujuan 

yang baik 

Pengaturan keistimewaan DIY 

untuk mewujudkan tata pemerintahan 

lOJbid. 

ll[bid. 

11lbid. 

13Tb1d. 

IX clan Sri Paku Alam VIII agar dapat membentuk 

negara Republik Indonesia yang solid. Penghargaan ini 

kemudian diwujudkan oleh Presiden Soekamo dalam 

bentuk Piagam 19 Agustus 1945.1' 

Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku 

Alam VIII rnasing-rnasing secara terpisah, tetapi 

dengan format dan isi yang sama , mengeluarkan 
maklumat pada tanggal 5 September 1945 yang 

kemudian dikukuhkan dengan Piagam Kedudukan 

Presiden Republik Indonesia tanggal 6 September 

1945 menyatakan integrasi Yogyakarta ke dalam NKRI 

dengan status daerah istimewa. 1 1  

Keputusan kedua tokoh tersebut memiliki arti 

penting bagi Indonesia karena telah memberikan 

wilayah clan penduduk yang nyata bagi Indonesia 

yang barn memproklamasikan kemerdekaannya.12 Hal 

ini mernpakan fakta sejarah, dan merupakan bagian 

dari keistimewaan Yogyakarta dimana pemerintahan 

daerah berada di bawah kekuasaan Sri Sultan 

Hamengku Buwono clan KGPAA Paku Alam. Hal 

ini yang menjadikan Y ogyakarta sebagai daerah yang 

istimewa, karena berbeda dengan daerah lain yang 

memiliki kepala daerah berdasarkan pemungutan 

suara, Yogyakarta memiliki penguasa tetap yang 

diangkat dari keluarga kerajaan. 

Peran Yogyakarta terns berlanjut di era revolusi 

kemerdekaan yang diwujudkan melalui upaya 

Kasultanan dan Kadipaten serta rakyat Yogyakarta 

dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga 

keutuhan NKRI. DIY pada saat ini dan masa yang 

akan datang akan terns mengalami perubahan 
sosial yang sangat dinarnis, Masyarakat Yogyakarta 

dewasa ini memasuki fase barn yang ditandai oleh 

masyarakat yang secara hierarkis tetap rnengikuti pola 

hubungan patron-klien pada masa lalu dan di sisi 

lain masyarakat memiliki hubungan horizontal yang 

kuat. Perkembangan di atas sekalipun telah membawa 

perubahan mendasar, tidak menghilangkan posisi 

kesu!tanan dan kadipaten sebagai sumber rujukan 
budaya bagi mayoritas masyarakat DIY. Kasultanan 

clan Kadipaten tetap diposisikan sebagai simbol 

pengayom kehidupan masyarakat dan tetap sebagai ciri 

keistimewaan DIY. 13 

Pengaturan keistimewaan DIY dalam peraturan 

perundang-undangan sejak berdirinya NKRI tetap 

konsisten dengan memberikan pengakuan keberadaan 

suatu daerah yang bersifar istimewa. Bahkan, Pasal I BB 
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yang diatur clalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2001 sebagaimana telah cliubah clengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Unclang-Unclang Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua (UU tentang Otsus Papua). Daerah lstimewa 

Yogyakarta, DK!Jakarta, Aceh, Papua clan Papua Barat 

berkecluclukan sebagai daerah provinsi. 

a. Daerah Otsus Papua 

Pemberian status otonomi khusus terhaclap 

Provinsi Papua clan Papua Barat clisebabkan karena 
adanva kesenjangan pembangunan antara Provinsi 

Papua clan provinsi lain. Hal tersebut tercermin clalam 

konsiclerans menimbang huruf h UU tentang Otsus 

Papua yang berbunvi.'? 

bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara 

Provinsi Papua clan Provinsi lain, clan meningkatkan 

taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta 

mernberikan kesempatan kcpada penduduk asli Papua, 

diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia: 

Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan yang 

bersifar sentralistik clianggap belum sepenuhnya 

menampakkan penghormatan terhaclap Hak Asasi 

Manusia (HAM), terutama bagi rakyat asli Papua. 

Akibamya dari kesenjangan clan pelanggaran HAM 

tersebut kemuclian memicu keticlakpuasan clan 

kekecewaan dari penduduk asli Papua sehingga 
melahirkan organisasi yang bernama Organisasi Papua 

Mercleka. Penjelasan umum UU tentang Otsus Papua 

berbunvi." 

Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian 

dari NKRI pada hakikatnya mengandung cira-cita 

luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan clan pembangunan 

yang sentralisrik belum sepenuhnya memenuhi 

rasa keadilan, belum sepenuhnya rnemungkinkan 

tercapainya kesejahteraan rakyar, belum sepenuhnya 

mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan 

belum sepenuhnya menampakkan penghormatan 

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi 
Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut 

mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir 
semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan 

sosial politik, 

Pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasarpenduduk 

"Ketenruan Menimbang Huruf h Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2001 tentangOtonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 

"Alinea 2 clan Aline, 3 Penjelasan Umum U�ndang 
Nomor 21 T ahun 200 L ten.tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 

1 1 0  

asli dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah 

penyatuan Papua ke Jalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia adalah masalah-masalah yang perlu 

diselesaikan. Upaya penyelesaian masalah tersebut 

selama ini dinilai kurang rnenyentuh akar masalah dan 

aspirasi masyarakar Papua, sehingga memicu bcrbagai 

bencuk kekecewaan clan ketidakpuasan. 

Jika calon Gubernur clan Wakil Gubernur 

Provinsi DIY diangkat oleh Presiden clengan 

mempertimbangkan keturunan Sultan Yogyakarta 

clan keturunan Paku Alam, maka calon Gubernur 

clan Wakil Gubernur Provinsi Papua clan Papua Barat 

harus merupakan orang asli Papua sebagaimana yang 

tercantum dalarn Pasal 12 butir a UU tentang Otsus 

Papua. Status Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua 

saat ini didasarkan pada UU tentang Otsus Papua 

yang ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden 
Megawati Soekarnoputri. 

Undang-Undang cersebut mulai berlaku pada 

tanggal 21 November 2001. Salah satu kekhususan 

yang dirniliki oleh Provinsi Papua clan Papua Barat 

adalah pada bentuk clan susunan pemerintahannya. 

Pemerintahan Provinsi Papua terdiri atas Dewan 

Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai badan 

legislatif clan Pemerintahan Provinsi sebagai badan 

eksekurlf, 

Pasal 5 ayat (1) UU tentang Otsus Papua berbunyi 

"Pemerinrahan Daerah Prooinsi Papua terdiri atas DPRP 

sebagai badan legislatif, dan Pemerinrah Prooinsi ,ebagai 

badan eksekutif." Dilihat darl istilah "legislatif atau 

eksekurif" merujuk pada pembagian kekuasaan 

negara atau bagian dari alat kekuasaan negara. 

Sukarcli menyatakan bahwa lembaga legislatlf aclalah 
lembaga pernbenruk undang-undang (act of parliament; 

law). Seclangkan lembaga eksekunf aclalah lembaga 

pelaksana undang-undang." 

Pembagian kekuasaan negara ke clalam baclan 

eksekurif clan legislatif tersebut juga seperti apa 

yang cliajarkan oleh Jhon Locke clan Montesquieu. 20 

Penggunaan istilah "badan legislasi clan baclan 

eksekutit" aclalah tidak lazirn dalarn sistem perundang 

unclangan nasional. Walaupun Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) lainnya juga memiliki fungsi 

legislasr" akan tetapi tidak disebutkan sebagai baclan 

19Sukardi, Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumn,a, 

Surabaya: Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 
2009, ha!. 37-40. 

2°Soehino, llmu Negara, Ed. J, Cer. 3, Yogyakarta: Liberty, 

2000, hal. 109-117. 

"Lfhar Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang MPR, DPR, DPD, clan DPRD. 



Tinjauan Yuridis Sistern Pcmilihan Kepala Daerah ... (R.Priharta Budiprasetya E.P.Y) 

legislatif Penyebutan "badan legislatif dan badan 
eksekutif" mcrupakan bentuk pembagian kekuasaan 
dalam pemerintahan Provinsi Papua yang berbeda 

dengan dacrah lainnya. 

Pemerintahan daerah yang terdiri dari 
pemerintah daerah clan DPRD merupakan satu 

kesatuan pemerintahan (mitra) clan bukanlah bentuk 

pembagian atau pemisahan kekuasaan, Selain itu, 
pcnggunaan istilah "DPRP" juga tidak lazim dalam 
sistem perundang-undangan nasional lainnya, baik 
Pasal 18 ayat (3) UUD Tahun 1945 maupun Undang 
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang 
MD3) yang dengan jelas menggunakan istilah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Provinsi Papua juga dapat membentuk Peraturan 
Daerah Khusus (Perdasus) yang dibuat dan ditetapkan 
oleh DPRP bersarna-sarna Gubemur dengan 
pertimbangan clan persetujuan Majelis Rakyat Papua 
(MRP) sebagaimana diarur dalam Pasal 29 ayat (]) UU 
tentang Otsus Papua. Selain Perdasus, juga terdapat 
Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang dibuat 
clan ditetapkan oleh DPRP bersarna-sama Gubemur 
sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU 
tentang Otsus Papua. [ika mengacu pada Pasal 7 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan clan 
Pasal 317  UU tentang MD3 maka Perdasi merupakan 
produk hukum yang tingkatannya sama dengan 
Peraturan Daerah (Perda) yang dimaksud oleh kedua 
undang-undang tersebut. 

Dengan demikian terdapat dua tingkatan produk 
hukum yang berlaku di Provinsi Papua maupun Papua 
Barat yaitu Perdasus pada tingkat yang lebih tinggi dan 
Perdasi pada tingkat yang lebih rendah. Kekhususan 
lainnya yang dimiliki oleh Provinsi Papua diantaranya 
dalam Pasal 2 UU tentang Otsus Papua menyebutkan 
bahwa Papua dapat memiliki bendera daerah clan lagu 
daerah sebagaimana sang merah putih sebagai bendera 

Negara Indonesia clan Lagu Indonesia Raya sebagai 
lagu kebangsaan Indonesia, walaupun dinyatakan 
bukan sebagai simbol kedaulatan. 

b. Daerah Aceh 
Kekhususan Provinsi Aceh juga didasarkan pada 

perjuangan kemerdekaan nasional sebagaimana yang 
dimaksud dalam konsideran menimbang UU tentang 
Aceh mengakui kesejarahan Aceh dalam perjuangan 

kemerdekaan dengan memiliki daya juang yang 

tinggi." Untuk Provinsi Aceh tidak ada ketentuan 
khusus dalam hal persyaratan calon gubemur clan 
wakil gubemur. 

Sementara itu, lecak kekhususan Pcovinsi Aceh 
bukan hanya diletakkan di tingkat pcovinsi saja 
melainkan juga dapat diletakkan di tingkat kabupaten/ 
kota." Gubemur/wakil gubernur, bupati/wakll bupati 
clan walikota/wakil walikota di Provinsi Aceh dipilih 
secara langsung oleh rakvar." 

c. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Dari perdebatan yang muncul pada saat 
pembahasan perubahan Pasal 18 UUD Tahun 1945, 
Hatta Mustafa dari fraksi partai Golkar menyampaikan 
bahwa DK! Jakarta mendapatkan kekhususan karena 
kedudukannya sebagai ibukota negara clan harus 
diakui oleh Undang-Undang Dasar." Pasal 1 angka 6 

UU tentang OKI menyatakan bahwa "Provinsi Daerah 

Khusus lbukota Jakarta selanjutnya disingkat Provinsi 

DK! Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena 

kedudukannya sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. "26 

Untuk Provinsi OKI Jakarta tidak ada ketentuan 
khusus dalam hal persyaratan calon gubernur clan 
wakil gubernur. Kekhususan Provinsi OKI Jakarta 
sebagai ibukota negara yaitu dengan meletakkan 

otonominya pada tingkat provinsi. Pembagian wilayah 
di Provinsi OKI Jakarta ke dalam wilayah kabupaten/ 

kota hanyalah bersifat administrarif. 27 Kota Jakarta 
merupakan satu-sarunya kota di Indonesia yang 
statusnya sebagai daerah provinsi. Gubernur clan 
Wakil Gubemur OKI Jakarta dipilih secara langsung 
melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah clan Wakil 
Kepala Daerah (Pemilukada), sedangkan walikora/ 

bupati di dalam wilayah Provinsi OKI Jakarta diangkat 

oleh gubernur dengan pertimbangan DPRD. 28 

"Rusdlaruo Sesung, Hukum Oroncrm Daerah Negara Kesatuan, 

Dae;ah lstimewa, dan Daerah Otonomi Khwus, Bandung: PT Refika 

Adirama, 2013, hal. 95. 

"Lihat Pasal 4 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2006 tenrang Pemerinrahan Aceh. 

"Lthar Pasal 56 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acch. 

"Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, 

Daerah lstimewa, dan DaeTah OEOnom1 Khwsus, hal. 95. 

26lbid. 

"Lrhar Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 29Tahun 

2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Sebagai lbukota Negara Kcsatuan Republik Indonesia. 

"Lihat Pasal 10 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Oaerah Khusus Ibukota 

Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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d. Daerah lstimewa Yogyakarta 

Setelah lebih dari 60 tahun DIY bergabung 

dengan NKRI, baru pada tahun 20 I 2 pemerintah 

pusat mengesahkan Undang-Undang tentang 

Keistimewaan DIY. Pengesahan/penetapan UU 
tentang Keistimewaan DIY merupakan bagian dari 

politik hukum pemerintahan daerah atau khususnya 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau 

istimewa. Di samping karena daerah-daerah otonomi 

khusus a tau istimewa lainnyasepertiAceh, Papua, Papua 

Barat, dan OKI Jakarta telah memiliki undang-undang 
tersendiri, kehadiran UU tentang Keistimewaan DIY 

juga menegaskan status Yogyakarta sebagai sebuah 

daerah yang bersifat istimewa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945. 

Pasal 49 UU tentang Keisrimewaan DIY yang 

mengatur bahwa "Semua ketentuan dalam undang-undang 

tentang pemerintahan daerah berlaku bagi Pemerintahan 

Daerah DIY sepanjang tidak diatur secara khusus dalam 

Undang-Undang ini." Hal ini selaras dengan pengaturan 

dalam Pasal 399 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 ten tang Pemerintahan Daerah yang mengatur 

bahwa: 

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlakujuga bagi 
Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah 

Khusus lbukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, 

dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diarur 

secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur 

keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut. 

Dengan kata lain bahwa UU tentang Keistimewaan 

DIY merupakan lex specialis bagi undang-undang 
pemerintahan daerah. Hal ini juga berlaku bagi 

pemerintahan daerah lainnya yang bersifat khusus 
atau istimewa. 

Keistimewaan Provinsi DIY diakui dan dihormati 

keberadaannya yang didasarkan pada asal-usul dan 

peranannya dalam sejarah perjuangan nasional.29 

Perbedaan lainnya antara Provinsi DIY dengan 
daerah otonomi khusus dalam hal tata cara pengisian 

jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY 

selama ini diangkat langsung oleh Presiden, sedangkan 

Gubernur dan Wakil Gubernur daerah otonomi 

khusus tersebut dipilih langsung oleh rakyat sejak 

ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. 
Model pemilihan kepala daerah di Provinsi DK! 

Jakarta rerbalik dengan model yang ada di Daerah 

"Rusdranro Sesung, Hukum Otonomi Dao-ah Negara Ke.saruan, 

Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khu.sw, hal. 94. 

1 12  

lstimewa Yogyakarta. Walaupun letak keistimewaan 

Provinsi DIY pada tingkat Provinsi seperti halnya 

OKI Jakarta, akan tetapi Bupati/Walikota yang 

ada di Provinsi DIY dipilih secara langsung melalui 

Pemllukada." 

Dengan demikian, alasan pemberian status khusus 

atau istimewa terhadap daerah-daerah tersebut berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. DIY dikatakan 

istimewa karena asal-usul dan kesejarahannya, Provinsi 

Aceh dlberikan kekhususan karena berdasarkan 
sejarah perjuangan nasional dan juga termasuk 

adanya perjanjian damai antara Pemerintah RI 

dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada ranggal 

15 Agustus 2005. Kemudian OKI Jakarta merniliki 

kekhususan karena kedudukannya sebagai lbukota 

Negara sedangkan Provinsi Papua dan Papua Barat 

diberikan status khusus karena adanya kesenjangan 

pembangunan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia 
(HAM)." 

2. Keistimewaan Pemilihan Kepala Daerah di 

Provinsi DIY 

Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi DIY merupakan isu sentral dari 
perdebatan mengenai keistimewaan Provinsi DIY. 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah tidak dicanrumkan 

ketentuan yang menegaskan masa jabatan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Provinsi DIY. Irulah yang 

kemudian menjadi perdebatan di DPRD Provinsi DIY 

ketika Sultan Hamengku Buwono X akan berakhir 
masa jabatannya pada tahun 2003. 

Pada tahun 2003 masa jabatan Sri Sultan 

Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam 
IX akan berakhir yang kernudian diikuti oleh 

perseteruan di DPRD Provinsi DIY. DPRD Provinsi 

DIY menginginkan pernilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur DIY, akan tetapi mayoritas rakyar 

menginginkan penetapan." Sehingga pada akhirnya 

pada tahun 2003 Sri Sultan Hamengku Buwono X dan 

Sri Paduka Paku Alam IX ditetapkan kembali sebagai 

"'Pada iangga] 23 Mei 2010, tiga kabupatcn di Provinsi DIY 

melalcsanakan Pemdukada secara bersarnaan, vaitu Kabupaten Bantu!, 

Kabuparen Kulonprogo dan Kabupaten Sleman. dtmuat dalam http/ I 

www .solopos.com/2010/ channel/jateng/ti ngkar-golpur-pilkada-di 

yogy.ikarooi-a,as.30-22712, dakses tanggal 05 )uni 2017. 

"Rusdtanro Sesung, Huku.m Otonomi Daerah Negara Kesatuan, 

Daerah lstimewa, dan Daerah Otonomi Khu.su..s, hal. 96-97. 

"Redaksi. Penetapan KelStimewaan DlY, dimuat dalam 

http:/ /www.tempointeraktif.com/hg/pol itik/2010/ 12/0 I/ 

brk.20101201-295774,id.html. diakses tanggal 04 )uni 2017. 
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Gubernur clan Wakil Gubernur periode rahun 2003- 

2008. 
Akan tetapi pad a tanggal 7 April 2007, Sultan 

Hamengku Buwono X menyatakan tidak bersedia lagi 
menjabat gubernur setelah masa jabatannya selcsai 

pada tahun 2008. Janji ini diulangi kembali pada 

Pisowanan Agung di depan empat puluh ribu rakvat 

Yogyakarta pada tanggal 18 April 2007. 
Pada Bulan Oktober 2008 jabatan Sultan 

Hamengku Buwono X berakhir. Kemudian Presiden 

memanggil Sultan Hamengku Buwono X untuk 

menjadi penanggung jawab sementara selama 3 tahun 

yaitu sampai tanggal 9 Oktober 2011 atau sampai 

Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan 
DIY selesai dibahas." Perpanjangan masa jabatan 

tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 
86 Tahun 2008 tentang Masa Jabatan Gubemur DIY. 

Dengan derniklan maka secara faktual (de facto) masa 

jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY 

sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah 

selama lima tahun. 
Tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2012, Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono telah mengesahkan 

UU tentang Keistimewaan DIY. Kehadiran UU 

tentang Keistimewaan DIY sesungguhnya melengkapi 

kekurangan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1950 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 
juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang 

Pembentukan Daerah lstimewa Yogyakarta. 

Secara jelas UU tentang Keistimewaan 

DIY menegaskan bahwa yang dimaksud dengan 

"keistirnewaan" adalah keistimewaan kedudukan 

hukum yang dimiliki oleh Provinsi DIY berdasarkan 

sejarah dan asal-usul menurut UUD Tahun 1945 

untuk mengarur clan mengurus kewenangan istimewa. 

Adapun kewenangan istimewa adalah wewenang 
tambahan tertentu yang dirniliki Provinsi DIY selain 

wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang 

Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan 

keistimewaan Provinsi DIY bertujuan untuk: 14 

a) mewujudkan pemerintahan yang demokratis; 

b) mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman 

masyarakat; 

c) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan 
sosial yang menjamin ke-bhtneka-runggal-ika-an 

dalam kerangka NKRI; 

331bid. 

"Ni'matul Huda, Daerah lstimewa Yogyakarta Dalam 

Perdebatan Kon.stitu.si dan Perundang-Un.d.angan d1 Indonesia, Bandung: 

Nusa Media, 2013, hal. 171-172. 

d) menciptakan pemerintahan yang balk, dan 

e) melembagakan peran dan tanggung jawab 

Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga 

dan mengembangkan budaya Yogyakana yang 
merupakan warisan budaya bangsa. 

Terdapat beberapa keistimewaan dalam 

mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi DIY yang diatur dalam UU 

tentang Keistimewaan DIY. Dalam Pasal 6 UU 

tentang Keistimewaan DIY menegaskan bahwa 

kewenangan Keistimewaan DIY berada di provinsi. 

Lebih lanjut dalam Pasal 7 UU tentang Keistimewaan 
DIY ditegaskan bahwa kewenangan DIY sebagai 

daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan 

Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 
dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam 

UU tentang Keistimewaan DIY. Kewenangan dalam 
urusan keistimewaan meliputi: 

a. tara cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan 

wewenang gubernur dan wakil gubemur, 

b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 

c. kebudayaan; 

d. pertanahan; dan 

e. tata ruang. 

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan 

keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai keanfan lokal 
dan keberpihakan kepada rakyat. Kewenangan dalam 

urusan keistimewaan diatur dengan Perdais. Dengan 

demikian di Provinsi DIY ada dua macam produk 

hukum daerah, yaitu:" 

I) Peraturan Daerah DIY (Perda) untuk mengatur 
penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi 

sebagaimana diatur dalam undang-undang 

tentang pemerintahan daerah, dan 
2) Peraturan Daerah lstimewa DIY (Perdais), untuk 

mengatur penyelenggaraan Kewenangan lstimewa. 

Adapun persyaratan calon Gubernur dan calon 

Wakil Gubernur di Provinsi DIY sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 18 UU tentang Keistimewaan 
DIY memiliki kekhasan atau kekhususan daerah yang 

sama sekali berbeda dengan ketentuan dalam Undang 

U ndang Norn or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, yakni calon bertahta sebagai Sultan Hamengku 

Buwonc" untuk calon gubernur dan bertahta sebagai 

"Ibid., hal. 173. 

"Oelar selengkapnya bagi Sri Sultan Hamengku Buwono 

adalah Ngarsa Dalem Sarnpeyan Dalem lngkang Sinuwun Kanjeng 

Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman 

Sayidin Panatagama Kalifatullah. 
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c. 

f. 

e. 

d. 

Gubernur utama clan wakil gubernur utama dapat 

mencalonkan diri sebagai cal on gu bemur clan wakil 

gubemur melalui prosedur calon perseorangan 

khusus. Yaitu tidak melalui pengusulan oleh 
partai politik atau calon perseorangan biasa. 

Dengan kata lain bahwa jika gubernur utama dan 

wakil gubemur mencalonkan diri sebagai calon 

gubemur clan wakilgubernur, maka penyelenggara 

pemilihan langsung menetapkannya sebagai calon 

gubernur clan wakil gubernur tanpa melalui 
persyaratan yang berlaku seperti calon gubernur 

dari Parpol clan/ a tau ca Ion perseorangan lainnya. 

Bahwa jika Sultan Hamengku Buwono tidak 

mencalonkan diri sebagai gubemur, maka Paku 

Alam tidak dapat mencalonkan diri sebagai 

gubernur. Dengan kata lain bahwa Paku Alam hams 

berpasangan dengan Sultan Hamengku Buwono. 

Bahwa jika Hamengku Buwono clan Paku Alam 

tidak mencalonkan diri sebagai gubernur clan 
wakil gubemur maka pernilihan hanya dilakukan 
untuk gubernur. Dengan dernikian, hanya akan 

ada jabatan gubernur saja tanpa adanya jabatan 

wakil gubemur. 

[ika hanya Hamengku Buwono clan Paku Alam 

yang mencalonkan diri sebagai gubemur clan wakil 
gubemur maka dprd melakukan musyawarah 

unruk mufakat dalam menetapkan clan 
mengusulkan keduanya kepada presiden unruk 

disahkan sebagai gubernur clan wakil gubernur. 
g. Kerabat kasultanan clan kerabat pakualaman dapat 

mencalonkan diti sebagai calon gubernur jika 

HamengkuBuwonodanPakuAlamtidakmencalonkan 

diri sebagai gubernur clan wakil gubemur. 

h. Pembatasan masa jabatan gubernur clan wakil 
gubernur selama 2 periode (satu periode selama 

5 tahun) tidak berlaku bagi Sultan Hamengku 

Buwono clan Paku Alam apabila menjabat sebagai 

gubernur clan wakil gubernur. 

Ill. Penutup 

A. Simpulan 

l. Pasal 18B ayat (]) UUD Tahun 1945 merupakan 

landasan konstitutional bagi saruan-saruan 
pemerintahan daerah yang bersifat khusus 

atau bersifat istimewa di Indonesia dalam 

menyelenggarakan pemerintahan daerah, 
termasuk sebagai landasan dalam mekanisme 
pengisian jabatan kepala daerah. Perbedaan 
pemilihan kepala daerah di pemerintahan daerah 

yang bersifar khusus seperti di Provinsi Aceh, 

"Oelar selengkapnya bagi Sri Paku Alam adalah Kanjeng 

Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam. 

"Lthat dalam Risalah Rapat Kerja Komisi II DPR RI 

Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan DIY tanggal 

28 Agustus 2012. 

Adipati Paku Alam" untuk calon wakil gubernur. 

Persyaratan ini mempakan ha! yang istimewa karena 

calon hams bertahta sebagai sultan (gubernur) atau 

adipati (wakil gubernur) yang dibukrikan dengan surat 

pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku 

Buwono bertahta di Kasultanan clan surat pengukuhan 

yang menyatakan Adipati Paku Alam bertahta di 

kadipaten. 
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang 

dibacakan oleh H. Chaim! Nairn clan M. Anik dalam 

rapat kerja Komisi II DPR RI memberikan pandangan 

mini fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang 

(RUU) tentang Keistimewaan DIY ingin menempatkan 

Sri Sultan sebagai sosok panutan dalam seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, khususnya di DIY. Terutama 

secara moral clan spiritual, oleh karena itu Fraksi PAN 
tetap berpandangan bahwa gelar Sri Sultan Hamengku 

Buwono Senopati Ing Ngalaga Abdurahman Savvidin 

Panatagama Kalifatullah Ing Nagari Ngayogyakarta 

Hadiningrat sangatlah penting. Hal ini dapat dilihat 

dalam pendapat H. Chaim! Nairn clan M. Anik, yaitu:38 

Dalam konteks ini, Sultan adalah simbol pribadi yang 
harus dijadikan suri tauladan, baik dalam konteks 
kehidupan sosial, politik, dan juga pengalaman 
ajaran agama, dan gelar ini memiliki landasan historis 
yang kuat, karena Pengeran Mangkubumi yang 

merupakan Sultan pertama di Keraton Yogyakarta 
telah menggunakan gclar yang sama yaitu Kanjeng 
Kesultanan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga 
Abdurahman Sawidin Panatagama Kalifatullah Ing 
Ngayogyakarta Hadiningrat lngkang Jumeneng Kaping 

Sepisan. 

Beberapa keistimewaan Provinsi DIY yang diatur 

dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 27 UU tentang 

Keistimewaan DIY tentang mekanisme pengisian 
jabatan Gubernur clan Wakil Gubernur Provinsi DIY 

antara lain: 

a. Pemilihan gubernur clan wakil gubernur dilakukan 

oleh DPRD Provinsi DIY, bukan dipilih secara 
langsung oleh rakyat sebagaimana pemilihan 

gubernur clan wakil gubernur di daerah lainnya. 

b. Penyelenggara pemilihan gubernur diwajibkan 

untuk bertanya kepada gubernur utama clan 

wakil gubernur utama mengenai kesediaannya 

untuk ikut dalam pemilihan Gubernur clan Wakil 

Gubemur DIY. 
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Provinsi OKI Jakarta, Provinsi Papua clan Provinsi 

Papua Barat dengan pemerintahan daerah yang 
bersifat istimewa yairu Provinsi DIY adalah: 

a) pemilihan kepala daerah di Provinsi 

Aceh dilaksanakan sesuai syariat Islam; 
b) mekanisme pengisian jabatan Walikota 

clan Bupati di Provinsi OKI Jakarta 
diangkat oleh Gubemur dari pegawai 
negeri sipil yang memenuhi persyaratan; 

sedangkan 
c) persyaratan unruk mcnjadi bakal calon 

Gubemur di Provinsi Papua clan Papua 
Barat haruslah merupakan orang Papua 
Asli. 

DIY diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan 

di Provinsi DIY yang demokratis, mewujudkan 
kesejahteraan clan ketentraman masyarakat, 

mewujudkan tata pemerintahan clan tatanansosial yang 
menjamin ke-bhinneka-runggal-ika an dalam kerangka 

NKRI, menciptakan pemerintahan yang baik, clan 
melembagakan peran clan tanggung jawab kasultanan 
clan kadipaten dalam menjaga clan mengembangkan 
budaya DIY yang merupakan warisan bangsa. 
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