
1 2018 2356-116 



ISSN 2356-1106 

PRODIGY 

JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN 

Volume 6, Nomor 1, Juli 2018 

DAITAR ISi 

Daftar Isi. i 

Pengantar Redaksi ii 
Lembar Abstrak .iii- xxiv 
Artikel: . 

Analisis Hukum Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB Nomor NEs-10/L/22 
Dalam Kasus Inisiasi Pemindahan Kantor Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat 
Dari Tel Aviv ke Jerusalem Menurut Piagam PBB 
Olsen Peranto I · 22 

Urgensi Pengaturan Migrasi Digitalisasi Penyiaran di Indonesia 
R.Priharta Budiprasetya E.P.Y 23- 44 

Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi 
Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto 45- 68 

Reformulasi Pengaturan Kewenangan Praperadilan 
Dalam Memeriksa Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka 
Agus Priyono 69- 85 

Analisis Yuridis Pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 
Ten tang Tenaga Kesehatan Dalam Perspektif Konstitusi 
Nita Ariyulinda 86- 102 

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Kebiri Kimia 
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 
Meirina Fajarwati 1 0 3 .  126 

Dampak Pemberian Hak lmunitas Oleh Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Maharani Siti Shopia .................................................... ..................•.......................................................  .127 - 1 4 7  

Analisis Yuridis Pemberian lnsentif Dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Wiwin Sri Rahyani 1 4 8 .  162 

Pekerja Anak: Bagaimana Perlindungan Hukumnya? 

Yanuar Putra Erwin 163 - 1 8 1  

Analisis Yuridis Kedudukan Likuidator Dalam Melikuidasi Perseroan 
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

Arifudin 1 8 2 .  197 

Telaah Kritis Terhadap Penjaminan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 
T entang Penjaminan dan Persinggungannya Dengan Sektor Usaha Perasuransian 
Chairul Umam 198 · 2 1 2  



PENGANTAR REDAKSI 

Puji syukur kami panjatkan kehadiratAllah SWTTuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat 
clan karuniaNya, sehingga Redaksi dapat menerbitkan Jurnal Perundang-undangan "Prodigy" 
Volume 6 Nomor 1, Juli 2018. Jurnal ini memuat topik bahasan di bidang hukum clan 
perundang-undangan yang merupakan hasil kajian lebih lanjut maupun elaborasi dari suatu 
naskah akademik clan rancangan undang-undang, analisis dari suatu peraturan perundang 
undangan, kajian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kajian atas peristiwa 
hukum yang terjadi, kajian clan teori dari konsepsi hukum, serta gagasan clan analisis terhadap 
fungsi legislasi. 

Dalam penerbitan ini, setiap tulisan telah melalui proses pembahasan clan penyuntingan 
oleh Redaksi clan telah dilakukan tinjauan secara menyeluruh oleh pembaca ahli (mitra bestari). 
Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 1 1  (sebelas) tulisan yang substansinya mencakup 
permasalahan hukum dan perundang-undangan di bidang poluik, hukum, kesejahteraan sosial, 
ekonomi, serta industri clan pembangunan. 

Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jurnal ini meliputi 1 1  (sebelas) tulisan dengan 
berbagai tema sebagai berikut: Kesatu, Analisis Hukum Terhadap Resolusi Majelis Umum 
PBB Nomor NEs-10/L/22 Dalam Kasus Inisiasi Pemindahan Kantor Perwakilan Diplomatik 

Amerika Serikat Dari Tel Aviv ke Jerusalem Menurut Piagam PBB. Kedua, Urgensi Pengaturan 
Migrasi Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. Ketiga, Konstitusionalitas Hak Angket Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempat, 
Reformulasi Pengaturan Kewenangan Praperadilan Dalam Memeriksa Sah Arau Tidaknya 
Penetapan Tersangka. Kelima, Analisis Yuridis Pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2014 Tentang Tenaga Kesehatan Dalam Perspektif Konstitusi. Keenam, Tinjauan Yuridis 
Terhadap Pengaturan Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. 
Ketujuh, Dampak Pemberian Hak Imunitas Oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
Terhadap Peningkatan KinerjaAnggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kedelapan, Analisis Yuridis 
Pemberian Insentif Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 
clan Retribusi Daerah. Kesembilan, Pekerja Anak: Bagaimana Perlindungan Hukumnya? 
Kesepuluh, Analisis Yuridis Kedudukan Likuidator Dalam Melikuidasi Perseroan Menurut 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kesebelas, Telaah Kritis 
Terhadap Penjaminan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan 

dan Persinggungannya Dengan Sektor Usaha Perasuransian. 
Redaksi berharap dalam setiap penerbitan Jurnal Perundang-undangan "Prodigy" tulisan 

yang ditampilkan dapat semakin meningkat kualitasnya baik dari sisi teknik penulisan ilmiah 
maupun substansi. Tentu saja kelemahan clan 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 clan saran konstruktif 
dari berbagai pihak sangat kami harapkan. 

Jakarta, Juli 2018 

Redaksi 



PRODIGY 

JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN 

VOL. 6 NO. 1, JULI 2018 I ISSN 2356-1106 

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin 
clan biaya.w 

Olsen Peranto 

Badan Keahlian DPR RI 

Analisis Hukum Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/Es-10/L/22 

Dalam Kasus lnisiasi Pemindahan Kantor Perwakilan Diplomarik Amerika Serikat 
Dari Tel Aviv ke Jerusalem Menurut Piagam PBB 

Jumal Prodigy Vol. 6 No. I, Juli 2018, halaman I • 22 

Dalam pemeliharaan perdamaian clan keamanan intemasional, Majelis Umum PBB dapat 
melakukan intervensi terhadap suatu pertikaian intemasional ketika Dewan Keamanan gaga] 
menjalankan fungsinya. lntervensi tersebut nampak sangat signiflkan dalam beberapa penyelesaian 
konflik intemasional. Majelis Umum mengeluarkan resolusi Nomor A/ES..10/L/22 dalam kasus 
inisiasi pemindahan kantor diplomatik AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Status Jerusalem menurut 
Resolusi PBB adalah "corpus separatum" yang artinya merniliki status khusus di bawah otorisasi 
PBB. Permasalahan yang akan dikaji adalah terkait pemindahan kantor diplomatik dari Tel Aviv ke 
Jerusalem oleh AS, Resolusi Majelis Umum terhadap cindakan AS tersebut, serta implikasinya bagiAS 
menurur Piagam PBB. T ulisan ini bertujuan untuk mengkaji tindakan relokasi kantor diplomatik AS 
ke Jerusalem, Resolusi MU terhadap AS, clan implikasinya bagi AS menuruc Piagam PBB. Tulisan ini 
menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Tindakan AS terhadap Jerusalem telah melanggar 
prinsip clan cujuan PBB khususnya dalam penghormacan terhadap kedaulatan clan integcicas wilayah 

atas Jerusalem serta melakukan pelanggaran terhadap perdamaian. Resolusi Nomor A/ES-10/L/22 
secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan Piagam PBB. Meskipun resolusi terse but 
tidak mengikat clan hanya bersifar rekomendasi, namun dalam praktik senantiasa ditaati clan efekcif 
dalam penyelesaian konflik intemasional karena mcngandung bobot moral yang bersumber dari 
pendapat mayoritas anggota PBB. Penyalahgunaan veto di Dewan Keamanan yang mengakibatkan 
masuknya intervensi Majelis Umum tersebut menjadi suatu isu krusial dalam kerangka Piagam 
PBB meski pada prinsipnya tidak menghalangi peran Majelis Umum dalam menyelesaikan konflik 
intemasional. 

Kata Kunci : perdamaian clan keamanan intemasional, resolusi majelis umum, Jerusalem, Piagarn 
PBB 



Legal Analysis Against The United Nations General Assembly Resolution Number NEs· 
10/U22 in The Case of The Relocation of The Diplomatic Representatives of United States 
from Tel Aviv to Jerusalem Based on The Charter of The United Nations 

Prodigy Journal Vol. 6 No.l,JulJ 2018, page 1 - 2 2  

In the maintenance of international peace and security, the UN General Assembl, may intervene an international 
dispute when the Security Council fails to exercise its functions. These intenlentions appear to be ver, significant 
in some international dispute settlement. The General Assembly passed resolution NES-10/I./22 in the 
case of the initiation of the relocation of the US diplomatic office from Tel Aviv to Jerusalem. The status of 
Jerusalem according to the UN Resolution is "corpus separatum" which means to have special status under UN 
authorization. The issue to be studied is whether the relocation of diplomatic office to Jerusalem by the US can 
be justified and how the General AssemblJ resolutions against such US actions and the implications for the US 
under the UN Charter. This paper aims to examine the act of relocating US diplomatic office from Tel Aviv to 
Jerusalem, General Assembly Resolution to the US, and its implications for the US under the UN Charter. This 
paper uses normative juridical writing method. The US action against Jerusalem has violated the principles and 
objectives of the UN, especially in respect to the sovereignty and territorial integrity of Jerusalem and its violation 
of the peace. Resolution Number AIES-10/I./22 by procedure and substance has been in accordance with the 
provisions of the UN Charter. Although the resolution is non-binding and is onlJ a recommendation, but in 
practice relative!, obeyed and effective in resolving international conflicts because it contains the moral weight 
of public opinion by the majority of the UN members. The abuse of veto on the Security Council which causing 
the General Assembly intervention has been becoming a crucial issue within the framework of the UN Charter 
although in principle it did not preclude the role of the General AssemblJ in resolving international conflicts. 

Keywords: international peace and security, general assembly resolution, Jerusalem, United Nations Charter 
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Urgensi Pengaturan Migrasi Digitalisasi Penyiaran di Indonesia 

Jumal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halaman 23 · 44 

Substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) sudah tidak 
dapat lagi mengantisipasi perkembangan kemajuan teknologi di bidang penyiaran terutama terkait 
dengan perubahan sistem penyiaran analog menjadi sistem penyiaran digital. Hal ini disebabkan 
memasuki abad 21 organisasi internasional yang mengatur penyiaran televisi clan radio di seluruh 
dunia yaitu International Telecommunication Union (ITU) telah menetapkan bahwa tidak akan ada lagi 
frekuensi analog yang digunakan untuk penyiaran di seluruh dunia. Hal ini memicu persoalan karena 
di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur digitalisasi penyiaran sebab Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran masih mengatur terbatas pada penyiaran analog. Berdasarkan 
uraian tersebut terdapat permasalahan yairu apakah urgensi pengaruran migrasi digitalisasi penyiaran 
di Indonesia clan bagaimanakah pengaturan model migrasi digitalisasi penyiaran yang dapat 
diterapkan di Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui urgensi pengaturan 
migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia clan mengetahui pengaruran model migrasi digitalisasi 
penyiaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Pembahasan dalam rulisan ini menggunakan metode 
pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji substansi clan hukum positif yang menguatkan urgensi 
pengaturan migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia clan rnendaparkan pengaturan model migrasi 
digitalisasi penyiaran yang dapat diterapkan di lndonesia. Simpulan dari permasalahan ini adalah 
migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia sudah mendesak unruk dilakukan clan memerlukan 
kepastian hukum berupa pengaturan dalam undang-undang clan pilihan model pengelolaan migrasi 
analog ke digital hams berdasarkan pertimbangan kemanfaatan yang maksimal dapat diterima oleh 

masyarakat. 

Kata kunci : migrasi, digitalisasi, penyiaran 

y 



The Urgency to Regulate Migration for Digitalkation of Broadcasting in Indonesia 

Prodigy Journal Vol. 6 No. 1, ]ul12018, page 23- 44 

The substance of Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting (Broadcasting Act) is no longer able 
to anticipate the development of technological progress in the field of broadcasting primaril1 related to the 
change of analogue broadcasting s,stem into digital broadcasting s,stem. This is due to the entering of the 

21"  century international organization that regulates radio and television broadcasting around the world 
that is International Telecommunication Union (ITU) has determined that there will be no more analogue 
frequenc, used for broadcasting around the world. This triggers the problem because in Indonesia there has 

been no regulation that regulates the digitalization of broadcasting because Law Number 32 Year 2002 on 
Broadcasting still regulates, limited to, analog broadcasting. Based on the description there is a problem that is 
urgenc, of migration arrangement of digitalization of broadcasting in Indonesia and how the arrangement of 
broadcast digitalization migration model that can be applied in Indonesia. The purpose of this paper ,s to know 
the urgenc, of digitalization migration's arrangement in Indonesia and to know the regulation of broadcast 
digitalization migration model that can be applied in Indonesia. The discussion in this paper uses normative 
juridical approach method bJ stud1ing substance and positive law which strengthen urgenCJ of digitalization 
migration's arrangement in Indonesia and get arrangement of broadcast digitalization migration model that can 
be applied in Indonesia. The conclusion of this problem is that the migration of digitalisation of broadcasting 
in Indonesia is urgent to appl1. It requires legal certaincy in the form of regulation in the law and the choice of 
analog to digital migration management model that should be based on the consideration of maximum benefit 

of the communicy. 

Keywords: migration, digitalization, broadcasting 
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Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi 

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halaman 45- 68 

Konsrirusionalitas hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) menimbulkan pro clan kontra di kalangan pakar hukum tata negara yang didasarkan 
pada perbedaan penafsiran terhadap dasar pengaturan hak angket, yaitu Pasal 79 ayat (3) Undang 
U ndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang MD3) beserra 
penjelasannya. Pihak yang setuju beranggapan bahwa hak angket merupakan bentuk pengawasan 
DPR terhadap pelaksanaan undang-undang, sementara pihak kontra beranggapan bahwa hak 
angket seharusnya ditujukan untuk menvelidlki kebijakan pemerintah saja. Polemik tidak mereda 
pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, dan 
40/PUU-XV /2017 yang menolak permohonan Para Pemohon, dengan pendapat berbeda dari 4 
(em pat) orang hakim MK. T ulisan ini ditujukan untuk mengetahui praktik hak angket di Indonesia 
selama ini clan perbandingan praktik hak angket di beberapa parlemen negara lain, serta untuk 
mcngetahui konstitusionalitas hak angket, Metode penulisan yuridis normatif dengan spesifikasi 
penulisan deskripnf analitis. Tulisan ini menyimpulkan bahwa. Pertama, dalam prakrik hak angket 
di Indonesia, KPK bukan satu-satunya lembaga independen di luar eksekutif yang pernah diangker, 
Kedua, praktik di beberapa parlemen negara lain menunjukkan bahwa hak angket dapat dilakukan 
untuk pelaksanaan undang-undang clan ditujukan di luar eksekutif clan Ketiga, hak angket terhadap 
KPK konstitusional berdasarkan hukum positif, putusan Mahkamah Konstitusi, teknik penyusunan 
peraturan perundang-undangan, clan prosedur pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR 
terhadap KPK (Pans us Hak Angket KPK). Penulis menyarankan agar segera dilakukan revisi terhadap 
rumusan Pasal 79 ayat (3) UU tentang MD3 clan penjelasannya, agar tidak lagi menimbulkan 
multitafsir. 

Kata Kunci: konstitusionalitas, hak angket, KPK, DPR, UU tentang MD3 
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Constitutionality of The Right of Inquiry of The Indonesian House of Representatfoes Towards 
Corruption Eradication Commission 

Prodigy Journal Vol. 6 No. I, July 2018, page 45- 68 

Abstract 
Corutitutionality of the right of inquiry of 1ne House of Representatives (DPR) to Carruption Eradication 
Commission (KPK) evoke the pros and cons between the experts of corutitutional law, based on different 
interpretation towards Article 79 paragraph (3) Law Number 1 7  of 2014 concerning People Coruultative 
Assembly Legislatfoe Council, House of Representatives, and Regional House of Representatives (MD3 Act) 
and its explanation, as the legal basis of the right of inquiry. The pros side assume that the right of inquiry as 
the control of DPR to its legislative products, while the cons side contend the right of inquiry aims to investigate 
the government policy only. 1ne polemic does not end after Corutitutional Court Decision Number 36/PUU 
XV/2017, 37/PUUXV/2017, and 40/PUUXV/2017 which rejected the petition of applicants, with 
dissenting opinion from 4 (four) of corutitutional judges. This paper aims to know the practice of the right of 
inquiry in Indonesia, the comparison of the right of inquiry on the fareign parliament and also to know the 
corutitutionality of the right of inquiry. The writing method uses juridical analysis with descriptive analysis 
writing specification. This paper concludes that: First, KPK is not the only independence irutitution outside the 

g01Jernment who become the subject of the right of inquiry; Second, the practice on the several fareign parliaments 
show that the object of the right of inquiry can be used on the implementation of the acts and can be targeted 
to the irutitution outside of the goeernment; and Third, the right of inquiry to KPK is corutitutional based on 

positive law, Corutitutional Court verdict, legislative drafting technique, and the establishment procedure of 
Special Committee on the Right of Inquiry to KPK. Toe writer suggests far immediate revision of Article 79 
paragraph (3) ofMD3 Act and its explanation so it will not cause multiple interpretatioru. 

Keyward.s: corutitutionality, right of inquiry, KPK, DPR, MD3 Act 
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Reformulasi Pengaturan Kewenangan Praperadilan dalarn Memeriksa Sah atau 
Tidaknya Penetapan Tersangka 

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. I, Juli 2018, halaman 69-85 

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) No. 21/PUU-XIl/2014 tanggal 
28 April 2015 rnerniliki implikasi bertambahnya objek praperadilan salah satunya yakni 
pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Meskipun pemeriksaan terhadap sah atau 
tidaknya penetapan tersangka telah masuk sebagai objek praperadilan narnun masih terdapat 
persoalan hukum dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang coba diangkat dalam culisan ini 
yakni terkait prosedur dalam pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh 

praperadilan, apakah hakim dapat memeriksa substansi pokok perkara atau hanya memeriksa 
dalam aspek formil. Tujuan culisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana reformulasi 
pengaturan prosedur pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh praperadilan 
dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU tentang HAP) yang akan datang. 
Penulis dalam menganalisis permasalahan tersebuc menggunakan metode penelician yuridis 
normatif dengan menggabungkan teori pengawasan horizontal dalam hukum acara pidana 
dan teori pembentukan undang-undang. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pertama, perluasan 

kewenangan praperadilan melalui Putusan MK No. 2l/PUU-XIl/2014 terkait pemeriksaan sah 
atau tidaknya penetapan tersangka didasarkan pada pertimbangan bahwa penetapan tersangka 
merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang perlu diawasi pelaksanaannya agar tidak 
melanggar hak asasi tersangka. Kedua, bahwa reformulasi pengaturan kewenangan praperadilan 
dalam memeriksa sah atau tidak tersangka dititikberatkan pada pengacuran bahwa prosedur 
pemeriksaan penetapan tersangka tersebut perlu diatur dalam RUU tentang HAP secara jelas 
dan pasti. Kemudian, hakim dalam memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka selayaknya 
hanya bersifat administratif dan tidak masuk kepada substansi pokok perkara, ha! ini guna 
menghindari tumpang tindih dengan kewenangan hakirn dalam acara pemeriksaan biasa. 

Kata kunci: praperadilan, penetapan tersangka, dan putusan mahkamah konstitusi 
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Refonnulation of Pretrial Authority Arrangements in Examination of The Validity of The 
Detennination of The Suspect 

ProdilfJ Journal Vol. 6 No. 1, July 2018, page 69- 85 

The issuance of Constitutional Court Decision (Verdict of the Constitutional Court) No. 21/PUU-Xll/2014 
dated April 28"', 2015 has the implication of increasing pre-trial object, one of which is the examination of 
the validity of the determination of the status of the suspect. Although the examination of the validity of the 
determination of the status of the suspect has been entered as the object of pretrial, howe11er it still retains 
the legal issue. The problem in this paper is related to the procedure in the examination of the validity of the 
determination of the status of the suspect by the pretrial, whether the judge on the examination of the t1alidity 
of the determination of the status of the suspect could check the substance of the principal matter or just check 
in the formal aspect. The purpose of this paper is to find out how to reformulate the regulation of the procedure 
for the examination of the t1alidity of the determination of the status of the suspect by the pretrial in the future 
of the Bill of criminal procedure. The writer in analyting the problem is using normatit1e juridical research 
method by combining horizontal supen,ision theory in criminal procedure law and formation theory of law. 

This paper concludes that first, extension of pretrial authority through Decision of the Constitutional Court 
No. 2l/PUU-Xll/2014 that was related to the examination of the t1alidity of the determination of the status 
of the suspect is based on the consideration that the determination of the suspect is one form of forced efforts 
that should be supert1ised to ensure that it does not t1iolate the rights of the suspect. Second, the reformulation of 
pretrial authority arrangements in examination of the t1alidity of the determination of the status of the suspectis 
was emphasized on the arrangement that the suspect', determination procedure should be regulated in the Bill 
on Criminal Procedure (HAP) clearly and definitely. Then, the judge in examining the t1alidity of the suspect 
should only be administratit1e and not subject to the substance of the case, in order to at1oid OtJerlapping with the 
authority of the judge in the ordinary examination. 

Keywords: pretrial, determination of the suspect, and the t1erdict of the constitusional court 
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Analisis Yuridis Pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 
Daiam Perspektif Konstitusi 

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halarnan 86-102 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 centang Tenaga Kesehatan (UU tentang Tenaga 
Kesehatan) rnengatur rnengenai pernbentukan hanya satu organisasi profesi yang tercuang 
dalarn Pasal 50 ayat (2). PasaI 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehacan rnengandung rnakna 
bahwa setiap rnasing-rnasing kelornpok tenaga kesehatan hanya dapat rnernbentuk satu 
organisasi profesi. Dalarn pasal tersebut rnenirnbulkan pertanyaan, apakah pengaturan Pasal 
50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan dapat rnengurangi hak masing-rnasing kelornpok 
tenaga kesehatan untuk berserikat clan berkurnpul, rnengingat adanya pernbatasan untuk 
pernbencukan organisasi profesi cenaga kesehatan. Sebagairnana diketahui bahwa hak berserikac 
dan berkurnpul rnerupakan salah satu hak asasi rnanusia yang celah dijarnin dalarn Pasal 28E 
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRl Tahun 
1945) . Dalarn penulisan ini rnengangkat perrnasalahan pernbentukan satu organisasi profesi 
sebagaimana diatur dalarn Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehacan clan bagairnanakah 
pengaturan Pasal 50 UU tentang Tenaga Kesehatan ditinjau dari perspekcif konstitusi. Tujuan 
penulisan adalah mengetahui hal-hal apa saja yang rnenjadi pertirnbangan dalarn Pasal 50 ayat 
(2) UU tentang Tenaga Kesehatan terkait rnengenai hanya satu organisasi profesi clan untuk 
rnengetahui bagairnana Pasal 50 UU tentang Tenaga Kesehatan dalam perspektif konstitusi. 
Metode penulisan ini rnenggunakan rnetode yuridis norrnatif dengan pendekatan peraturan 
perundang-undangan. Pasal 50 UU tentang Tenaga Kesehatan rnengatur tentang pernbentukan 
hanya satu organisasi profesi. Hal ini dilatarbelakangi oleh peran clan fungsi dari organisasi 
profesi, sehingga tidak mengurangi hak seseorang untuk berserikat clan berkumpul. 

Kata kunci: konstitusi, tenaga kesehatan, organisasi profesi, berserikat clan berkurnpu\ 
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Juridical Analysis Article 50 Law Number 36 Year 2014 on Health Personnel Required in 
Constitutional Perspective 

Prodigy Journal Vol. 6 No. 1, July 2018, page 86- 102 

Law Number 36 Year 2014 on Health Personnel (Law on Health Workers) regulates the establishment 
of only one professional organization as stipulated in Article 50 paragraph (2). Article 50 paragraph (2) 
of the Law on Health Personnel means that each group of health workers can only form a professional 

organization. The article raises the question as to whether the regulation of Article 50 paragraph (2) of 

the Law on Health Personnel could reduce the right of each group of health workers to assemble, given 

the limitation for the formation of health professional organizations. As it is known that the right to 
association and assembly is one of the basic human rights guaranteed in Article 28E Paragraph (3) of the 

1945 Constitution (1945 Constitution). This paper raises the issue of what the regulatory considerations 
can only form a professional organization as regulated in Article 50 paragraph (2) of the Law on Health 

Personnel and how the regulation of Article 50 of Law on Health Personnel from the perspective of the 

constitution. The purpose of writing is to know what matters to be considered in Article 50 paragraph 

(2) of the Law on Health Personnel concerned about only one professional organization and to find out 
how Article 50 of the Law on Health Personnel in the perspective of the constitution. This method of 

writing uses normative juridical method with the approach of legislation. Article 50 of the Law on Health 

Personnel regulates the establishment of only one professional organization, this is motivated lry the roles 

and functions of professional organizations, but it does not diminish a person's right to union and assembly. 

Keywords: constitution, health manpower, professional organization, union and assembly 
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Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Kebiri Kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2016 

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halaman 103-126 

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam kurun waktu beberapa tahun 
terakhir ini membuat pemerintah mengambil langkah untuk mengeluarkan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016) yang di dalamnya memuat 
sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Namun keberadaan kebiri 
kimia ini menemui berbagai penolakan salah satunya dari eksekutorial kebiri kimia. Berdasarkan 
permasalahan tersebut maka tulisan ini akan mengkaji mengenai bagaimana dasar pertimbangan 
pengaturan kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 clan bagaimana pengaturan kebiri kimia 

berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 ditinjau dari asas dapat dilaksanakannya suatu undang-undang. 

T ulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan pengaturan kebiri kimia dalam UU 

No. 17 Tahun 2016 clan pengaturan kebiri kimia berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 ditinjau dari 
asas dapat dilaksanakannya suatu undang-undang, Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni 

yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan atau data sekunder. Dari hasil 
penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: Pertama, kebiri kimia diharapkan dapat memberikan 
efek jera clan menurunkan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak. Kedua, pengaturan kebiri 
kirnia dalam UU No. 17 Tahun 2016 tidak mencerminkan asas dapat dilaksanakan sebagaimana 
rcrcantum dalarn Pasal 5 huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (UU tentang Pembencukan Peraturan Perundang-Undangan). Berdasarkan 
kesimpulan tersebut diperoleh suatu saran yaitu untuk mengurangi kasus kekerasan seksual pada 
anak maka aparat penegak hukum harus menjatuhkan sanksi yang maksimal bagi pelaku. 

Kata Kunci: kebiri kimia, perlindungan anak, kekerasan seksual 
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Juridical Review of The Regulation of Chemical Castration in Law Number 17 Year 2016 

Prodigy Journal Vol. 6 No. 1, July 2018, page 103- 126 

The number of cases of sexual violence that occured against children ooer the last few years has prompted the 
goeernmenz to issue Law Number 1 7  Year 2016 on Stipulation of Gooemmenr Regulation in Lieu of Law 
Number I Year 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 Year 2002 on the Protection of Children 
into Law (Law Number 1 7  Year 2016) which contains chemical castration punishment for perpetrators of child 
sexual abuse. Nevertheless, the implementation of chemical castration has encountered mrious rejections, one of 
them is chemical castration executor. Based on these matters, this paper will examine how the basic consideration 
of chemical castration regulation in Law Number 1 7  Year 2016 and how the regulation of Chemical Castration 
based on Law Number 1 7  Year 2016 reviewed from the principle of the enforcement of a law. The purpose of 
this paper are to know the basic consideration of chemical castration in Law Number 1 7  Year 2016 and the 
regulation of chemical castration based on the Law Number 1 7  Year 2016 reviewed from the principle ofthe 
enforcement of a law. The method used in this paper is juridical normative by using literature of law or secondary 
data. From the research result, it can be concluded that: First, chemical castration is expected to pr011ide a 
deterrent effect and reduce the number of cases of sexual violence against children. Second, the regulation of 
chemical castration in the Law 1 7  Year 2016 does not reflect the principle to be implemented as stated in 
Article 5 Sub Articled of Law Number 12 Year 2011  on Law on the Establishment of Legislation (Law on the 
Establishment of Legislation). Based on those conclusions, it has obtained a suggestion that to reduce cases of 
sexual violence in children, the law enforcerrnent officers must impose maximum sanctions for the perpetrators. 

Keywords: chemical castration, child protection, sexual violence 
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Dampak Pemberian Hak lmunitas Oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap 
Peningkatan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halaman 127 • 147 

Penerapan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Undang-Undang Nomor 
2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, clan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 2 Tahun 2018) kembali menimbulkan gejolak di masyarakat. Hak 
imunitas yang sejatinya merupakan hak mutlak yang melekat bagi anggota DPR yang jamak diberikan 
kepada anggota parlemen di dunia, seharusnya dilihat sebagai jalan untuk meningkatkan efektivitas 
kinerja DPR dalam hal fungsi legislasi, fungsi anggaran, clan fungsi pengawasan. Namun demikian, 
kondisi kultural anggoca DPR saat ini seolah perlu diberi batasan yang tegas dalam pemberian hak 
imunitas rersebur. T ulisan ini bertujuan untuk membahas secara sederhana dampak penerapan hak 
imunitas anggota DPR yang diberikan baik oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 maupun oleh UU Nomor 2 Tahun 2018 dengan menggunakan 
metode deskriptif normatif melalui pendekatan sainrifik, Berdasarkan hal rersebut, pemberian hak 
imunitas anggota DPR lazim diberikan untuk mengoptimalkan fungsi clan tugasnya sebagai wakil 
rakvat sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja clan recap memperhatikan Peraturan 
DPR No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPR 
No. 3 Tahun 2016 clan Peraturan DPR Nomor I Tahun 2015 sehingga meminimalisasi rerjadinya 
penyalahgunaan wewenang clan kekuasaan. 

Kata kunci: hak imunitas, DPR, UU No. 2 Tahun 2018 



The Impact of Legal Immunity by Law Number 2 Year 2018 on The Improoement of The 
Performance of Member of The House of Representenees 

Prodigy Journal Vol. 6 No. l,July 2018, page 127 - 147  

Implementation of Legal immunity for members of parliament in Law Number 2 Year 2018 concerning the 

second amendment to Law Number 1 7  Year 2014 concerning the people's consultative assembly, parliament, 
regional council and local legislature (Law Number 2 Year 2018) caused turmoil in the communir::, again. The 

Legal immunity is the inherent absolute right for legislative members of the parliament to be assigned to MPs 

in the world, should be seen as a way to improoe the effectiveness of the performance of the legislative council 

in terms of legislative functions, budgetary functions, and ooersight functions. However, the current cultural 

conditions of representatives of the people's councils seem to be given strict limits on the granting of such legal 
immunity. This paper aims to discuss the impact of the implementation of the immunity rights of the legislative 

members of the people given either by the constitution of the Republic of Indonesia in 194 5 as well as by Law 

Number 2 Year 2018 by using normative descriptive method through scientific approach. Based on this, the 

granting of the legal immunity to the legislative assembly is commonly used to optimize its function and duties as 

a representative of the people so that it is expected to improve performance and keep the regulation of the People's 

Representative Council Number 1 Year 2014 as already amended several times with the latest by the People's 

Representative Council 2016 and regulation of the People's Representative Council Number 1 Year 2015 so as 

to minimize the occurrence of abuse of authoriry and power. 

Keywords: immunir::, rights, House of Representatives, Law Number 2 Year 2018 
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Analisis Yuridis Pemberian lnsentif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halaman 148- 162 

Sebagai daerah otonom, daerah diberikan kewenangan untuk memungur pajak daerah clan retribusi 
daerah. Pengelolaan pajak clan recribusi daerah yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah 
daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal harus dikelola clan ditingkackan sebagai 
salah satu sumber pendapatan daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak clan retribusl masih 
dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah sehingga memerlukan 
peran clan upaya a pa rat pemungut pajak. Sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, 
khususnya dalam menggali clan mengelola seluruh potensi pajak clan retribusi, pemerintah daerah 
dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemunguc pajak 
clan rerribusi yang mencapai kinerja tertentu. Berdasarkan lacar belakang tersebut maka terdapat 
permasalahan mengenai perbedaan pelaksanaan insentif dengan upah pungut serta fungsi dari 
insentif untuk instansi pelaksana pernungut pajak clan retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Metode 
penulisan yang digunakan yaicu metode hukum normatif. Spesifikasi penulisan adalah deskriptif 
analitis. Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Pemberian insentif sebagai pendorong 
bagi aparat pemungut pajak untuk meningkatkan kinerja dalam memungut pajak, dengan demikian 
pemberian insentif diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan 
pajak clan retribusi daerah. Pemberian Insentif diharapkan mampu membuat aparat termotivasi 
sehingga dapat bekerja dengan jujur, bersih, clan bertanggungjawab. Sehingga pemberian insentif 
pemungutan cidak hanya sebagai reward clan tambahan penghasilan kepada petugas pemungut, juga 
sebagai sarana bagi instansi pemungut pajak di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat clan tentunya juga untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. 

Kata kunci: pajak daerah, rerribusi daerah, insentif, instansi pemungut pajak 
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Juridical Analysis of Incenti11e Granting in Law Number 28 Year 2009 Regarding Regional 
Taxes and Regional Retributions 

Prodigy Journal Vol. 6 No. 1, July 2018, page 148- 162 

As an autonomous region, the regions are given the authority to lev, regional taxes and regional retributions. The 
management of regional taxes and regional retributions have been submitted to local government affairs as part 
of the fiscal decentralization polio,, so that it should be managed and improved as one source of regional revenue. 
Implementation of tax collection and retribution is still faced with the issue of taxpayer consciousness is still 
relatively low so it requires the role and efforts of the apparatus of tax collectors. In line with the principles of good 
governance, particular!, in exploring and managing all potential taxes and levies, local governments can provide 
incentives in addition to income for tax collection and retribution for the implementing agencies that achieve 
certain performance. Based on this background, there are problems regarding the different implementation of 
incentives with the collection wage and the function of the incentives for the implementing agencies of tax and 
retribution collectors based on Law Number 28 Year 2009 on Regional Truces and Regional Retributions as 
well as the implementation regulations. Writing method used is the method of normative law. The specification 
of writing is descriptive analytical. Methods of data anal,sis conducted b, qualitative juridical. Provision of 
incentives as a driver for tax collectors to improve performance in lev,ing taxes, thus providing incentives is 
expected to be one of the efforts to increase tax revenue and regional restribution. Provision of Incentives is 
expected to make apparatus implementing tax collection and retribution motivated to work honestly, cleanly and 
responsibly. So that the provision of incentives of collecting not only as a reward or additional income that simply 
provide welfare in the form of material to the collector, but also as a means for tax collection agencies in the 
region in order to improve the quality of services to the community and of course also to increase local revenue. 

Keywords: regional taxes, regional retributions, incentives, tax collection agencies 
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Pekerja Anak: Bagaimana Perlindungan Hukumnya? 

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. l, Juli 2018, halaman 163 - 181 

Kedudukan anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak 
anak-anak terpaksa dan dipaksa bekerja untuk membanru mencukupi keburuhan ekonominya. 
Permasalahan tersebuc menarik dan penting untuk dikaji lebih mendalam sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui apakah pekerja anak tersebut 
dilarang atau dilegalkan, dibiarkan atau dilindungi. Tulisan ini mengkaji perlindungan hukum 
pekerja anak dan implikasi hukum mempekerjakan anak berdasarkan peraturan perundang- 
undangan. Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis yuridis 
normatif. Anak pada umumnya tidak seharusnya bekerja atau dipekerjakan karena terdapat 
larangan mempekerjakan anak. Namun peraruran perundang-undangan memberikan keleluasaan 
terhadap anak dengan kondisi dan syarat tertentu bahwa anak diperbolehkan melakukan 
pekerjaan tertentu sepanjang pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Selain itu, culisan ini menyimpulkan bahwa anak dilarang dipekerjakan 
dengan tujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi, sebab ha! tersebut dapat berimplikasi pada 
pemberian sanksi pidana kepada pemberi kerja yang bersangkutan. 

Kata Kunci: pekerja anak, mempekerjakan anak, perlindungan hukum 
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Child Labour: How is The Legal Protection? 

Prodigy Journal VoL 6 No. 1, Jul, 2018, page 163 181 

The position of a child in Indonesia is t1ery wlnerable to the worse economic situation, man, children are 
forced and being forced to work in helping to meet the needs of their economy, This issue is interesting 
and important to examine more in depth in accordance with applicable laws and regulations to find out 
whether the child labor is prohibited or legali:i;ed, allowed, or protected. This paper aims to find out the legal 
protection of child labour and the legal implications of emplo,ing children based on regulations. Writing 
method used is a qualitatit1e method, name!, the writing procedure descriptit1e-analirycal data. Children 
are general!, do not hat1e to work or be emplo,ed because of the prohibition of child labor, but to certain 
terms and conditions in accordance with legislation are prot1ided the flexibiliry of the children that the child 
is allowed to do certain jobs in accordance with the provisions of the legislation. In addition, this paper 
concludes that children are prohibited from being emplo,ed for the purpose of economic exploitation, since 
it ma, hat1e implications for the imposition of criminal penalry on the emplo,er concerned. 

Ke,words: child labor, emplo:,ment of children, legal protection 
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Analisis Yuridis Kedudukan Likuidator dalam Melikuidasi Perseroan Menurut Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

Jumal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halaman 182 · 197 

Likuidator merupakan suatu profesi yang ditugaskan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas (UU tentang Perseroan Terbatas) untuk melakukan likuidasi perseroan 
yang dibubarkan. Narnun peranan penting tersebut tidak serta merta diiringi dengan pengaturan 
yang kompherensif tentang likuidator, sehingga kedudukan hukum likuidaror menjadi absurd. Hal 
ini diantaranya disebabkan oleh tidak adanya definisi yang spesifik mengenai likuidator. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan penelitian secara mendalam bagaimana kedudukan likuidator dalam melikuidasi 
perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan 

bagaimana kriteria dan pengaturan likuidator kedepan dalam suatu Rancangan Undang-Undang 
Perseroan Terbatas. Pada penulisan ini, menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Kesimpulan dari penulisan ini adalah pengaturan 
mengenai kedudukan likuidator dalam UU tentang Perseroan Terbatas masih absurd. Oleh karena 

itu kedepannya, pengaturan likuidator setidak-tidaknva mengatur tentang pengangkatan, sumpah, 
status, penindakan, clan pemberhentian likuidator, pengawasan; hak clan kewajiban likuidator, 
honorarium; likuidator asing; kode etik dan dewan kehormatan likuidaror, clan organisasi likuidator 

dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas agar kedudukan likuidator kedepan 
merniliki kedudukan hukum yang jelas, 

Kata kunci: likuidator, likuidasi, perseroan terbatas 
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Juridical Analysis of The Role of Uquidator in Uquidating The Company According to Law 

Number 40 Year 2007 About Limited Liability Company 

Prodigy Journal Vol. 6 No. 1, Jul, 2018, page 182.  197 

Liquidator is a profession assigned by Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liabilicy Company (UU 
tentang Perseroan T erbatas) to liquidate the company which is dissoltied. But, the important role of liquidator 
is not necessarily accompanied by a comprehensit1e regulation of the liquidator, so that the legal position of the 
liquidator becomes absurd. This is due to the absence of a specific definition of a liquidator. Therefore, it is 
necessary to conduct an in-depth study of how the Liquidator position in the liquidation of the company according 
to Law No. 40 of 2007 on Limited Liabilicy Companies, and how the criteria and regulation of liquidator in 
the future of the Limited Liabilicy Company Bill. This paper using nonnatitie juridical method by using statutory 
approach. The conclusion of this paper is the regulation of the position of the liquidator in the law of PT still 
absurd. Therefore, in the future, liquidator arrangements should at least gOtleTTI the appointment, oath, status, 
action, and dismissal of the liquidator, supewision; rights and obligations of adt10cates; honorarium; foreign 
liquidator; code of ethics and the board of honor of the liquidator, and the liquidator organization in the Draft 
Law regulating the Limited Liabilicy Company for future liquidator positions to hat1e a clear legal standing. 

Keywords: liquidator, Liquidation, limited company 
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Telaah Kritis Terhadap Penjaminan dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 2016 Tentang 
Penjaminan dan Persinggungannya Dengan Sektor Usaha Perasuransian 

Jumal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halaman 198 · 212 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU tentang Penjaminan) telah 
diundangkan tahun 2016 lalu. Namun demikian secara normatif, Undang-Undang tentang 
Penjaminan masih menyimpan persoalan terutarna keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU tentang Perasuransian) clan praktiknya yang sudah 
berjalan sebelum adanya UU tentang Penjaminan. Permasalahan yang dikemukakan dalam rulisan 
ini mengenai bagaimana penjaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata clan UU tentang 
Penjaminan serta apa permasalahan clan persinggungannya dengan UU tentang Perasuransian. 
Tujuan penulisan untuk mengetahui penjaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
clan UU tentang Penjaminan serta permasalahan clan persinggungannya dengan UU tentang 
Perasuransian, Metode penulisan disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis norrnarif yaitu 
mengkaji clan menganalisis perundang-undangan di bidang penjaminan clan di bidang perasuransian 
serta berbagai referensi terkait lainnya. Berdasarkan analisis dalam kajian ini disimpulkan bahwa 
perlu segera dilakukan revisi terbatas terhadap norma pasal dalam UU tentang Perasuransian yang 
akan berdampak pada sektor usaha penjaminan clan usaha jasa keperantaraan/pialang clan usaha 
reasuransi yang masih melakukan usaha di sektor penjaminan harus melepaskan usahanya unruk 

menghindari turnpang tindih clan demi terwujudnya kepastian hukum di sektor usaha penjaminan. 

Kata Kunci: penjaminan, perasuransian, sektor usaha 
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Critical Analysis toward Guarantee in Law Number 1 Year 2016 on Guarantee and Its 
Intersection with Insurance Business Sectors 

Prodigy Journal Vol. 6 No. l, July 2018, page 198- 212 

LThe Law Number l Year 2016 on Guarantee has been enacted in 2016. Howewr, normatively the Guarantee 
Law still retains some issues, especially related to the Law Number 40 Year 2014 on Insurance and its practice 
which has been running before the Guarantee Law. The issues will be explored in this writing concerning how 

the guarantee arrangement in the Civil Code Law and in the Guarantee Law and its matter and allusion to the 
Insurance Law. The purpose of this writing is to know the guarantee arrangements in the Civil Code Law and 
in the Guarantee Law and its matter and allusion to the Insurance Law. The writing method used in this paper 
is a normative juridical approach that examines and analyzes the legislation in the field of guarantee and in the 
field of insurance as well as other relevant references. Based on the analysis in this paper, it can be concluded 
that necessary to take limited revision to some articles in the Insurance Law which impact the guarantee sector 
and for the brokers and reinsurance businesses who they are still doing business in the guaranteed sector have to 
release their businesses to avoid ooerlapping and to create legal certainty in the guarantee business sector. 

Keywords: guarantee, insurance, business sector 
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Abstrak 

Dalam pemeliharaan perdamaian clan keamanan internasional, Majelis Umum PBB dapat 
melakukan intervensi terhadap suatu pertikaian internasional kerika Dewan Keamanan 

gaga! menjalankan fungsinya. lntervensi tersebut nampak sangat signifikan dalam beberapa 
penyelesaian konflik internasional. Majelis Umum mengeluarkan resolusi Nomor NES- 

10/1)22 dalam kasus inisiasi pemindahan kantor diplomatikAS dari Tel Aviv keJerusalem. 
Status Jerusalem menurut Resolusi PBB adalah "cmpusseparatum"yangartinya memilikistatus 
khusus di bawah otorisasi PBB. Permasalahan yang akan dikaji adalah teckait pemindahan 
kantor diplornatik dari Tel Aviv ke Jerusalem oleh AS, Resolusi MU terhadap tindakan 
AS terse but, serta implikasinya bagi AS menu rut Piagam PBB. T ulisan ini bertujuan untuk 
mengkaji tindakan relokasi kantor diplomatik AS ke Jerusalem, Resolusi MU terhadap AS, 

clan implikasinya bagi AS menurut Piagam PBB. T ulisan ini menggunakan metode penulisan 
yuridis normacif. Tindakan AS terhadap Jerusalem relah melanggar prinsip clan rujuan PBB 
khususnya dalam penghormatan terhadap kedaulacan clan integricas wilayah atas Jerusalem 
serca melakukan pelanggaran terhadap perdamaian. Resolusi Nomor NES-10/L/22 secara 
prosedur clan substansi telah sesuai dengan ketentuan Piagam PBB. Meskipun resolusi 
tersebut tidak mengikat clan hanya bersifac rekomendasi, namun dalam prakcik senantiasa 
ditaati clan efektif dalam penyelesaian konfllk internasional karena mengandung bobot 
moral yang bersumber dari pendapac mayoritas anggota PBB. Penyalahgunaan veto di 
Dewan Keamanan yang mengakibackan masuknya intervensi MU tersebut rnenjadi suaru 
isu krusial dalam kerangka Piagam PBB meski pada prinsipnya tidak menghalangi peran 
MU dalam menyelesaikan konflik intemasional. 

Kata Kunci : perdamaian clan keamanan internasional, resolusi majelis umum, Jerusalem, 
Piagam PBB 
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Abstract 

In the maintenance of international peace and security, the UN General Assembly may intewene an international 
dispute when the Security Council fails to exercise its functions. These interventions appear to be very significant in 
some international dispute settlement. The General Assembly passed resolution A/ES-I O/L/22 in the case of the 
initiation of the relocation of the US diplomatic office from Tel Aviv to Jerusalem. The status of Jerusalem according 
to the UN Resolution is "corpus separatum" which means to have special status under UN authorization. The 

issue to be studied is whether the relocation of diplomatic office to Jerusalem by the US can be justified and how the 
General Assembly resolutions against such US actions and the implications for the US under the UN Charter. Tim 

paper aims to examine the act of relocating US diplomatic office from Tel Aviv to Jerusalem, General Assembly 
Resolution to the US, and its implications for the US under the UN Charter. This paper uses normative juridical 
writing method. The US action against Jerusalem has violated the principles and objectives of the UN, especially 
in respect to the sovereignty and territorial integrity of Jerusalem and its violation of the peace. Resolution Number 
A/ES-10/L/22 by procedure and substance has been in accordance with the provisions of the UN Charter. 
Although the resolution is non-binding and is only a recommendation, but in practice relatively obeyed and effective 
in resolving international conflicts because it contains the moral weight of public opinion by the majority of the UN 
members. The abuse of veto on the Security Council which causing the General Assembly intervention has been 
becoming a crucial issue within the framework of the UN Charter although in principle it did not preclude the role 

of the General Assembly in resolving international conflicts. 

Keywords: international peace and security, general assembly resolution, Jerusalem, United Nations Charter 

I. Pendahuluan 

A. latar Belakang 

Pascakejatuhan Turki UsmaniolehSekutu, 
maka mandat atas wilayah Jerusalem jatuh ke 
tangan lnggris melalui Liga Bangsa-Bangsa dan 
kemudian lnggris melimpahkannya kepada 
otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).1 

Pasca Perang Dunia II, PBB sebagai organisasi 
internasional yang mewadahi kepentingan 
negara-negara dalam rangka perdamaian 
dan keamanan internasional sesuai Piagam 
PBB akhirnya mengkategorikan status kota 
Jerusalem sebagai corpus separatum atau 
wilayah khusus dengan rezim internasional 
di bawah otorisasi PBB, sedangkan wilayah 
lainnya dibagi-bagi antara Israel dan Palestina 
menurut porsinya sebagaimana diamanatkan 
oleh Resolusi Majelis Umum Nomor 181 

'R.Halloum/Abu Firas, Palestine, Through 
Documents, Istanbul: Beige International Publishing 
House, 1988. hal.! 7-21, dan Barnet Litvinoff, Israel, 
A Chronology and Fact Book, Dobbs Ferry, New York: 
Oceana Publicanons.lnc, 1974. hal. 10-15. 

2 

Tahun 1947, Nomor 194 Tahun 1948, dan 
Nomor 303 Tahun 1949. 

Fungsi perdamaian dan keamanan 
internasional yang utama dibebankan oleh 
Piagam PBB kepada Dewan Keamanan (DK), 
yang mana rerdiri dari 5 Anggota Tetap dan 
10 Anggota tidak tetap.2 Terhadap resolusi 
yang hendak dikeluarkan dapat diberlakukan 
veto sebagai hak istimewa anggota tetap 
sebagaimana diaturdalam Pasal 24 dan Pasal 2 7 
Piagam PBB. Setiap resolusi yang dikeluarkan 
tentunya tidak lepas dari kepentingan politik 
yang mewarnai pengambilan keputusan 
dalam rangka mewujudkan perdamaian dan 
keamanan internasional.3 Dalam beberapa 
kasus dan aspek maka efektivitas peran dan 
fungsi DK senantiasa diuji khususnya kenka 
terjadi veto oleh salah satu anggota tetap 

25 anggoca tetap DK adalah Amerika Serikat, 
lnggris, Prancis, Rusia/Uni Soviet, dan Republik 
Rakyat Cina. 

'A.Leroy Bennett, International Organizations, Third 
Edition, New Jersey: Prentice-Hall lnc, 1984, hal.61-63. 
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DK yang mengakibatkan kebuntuan solusi 

dan tidak terselesaikannya suaru konflik 

internasional.4 Piagarn PBB memberikan 

terobosan bahwa tatkala DK mengalami 
kebuncuan dalam mengeluarkan resolusi 

akibat veto atau gagalnya terjalin kesepakatan 

antara 5 anggota tetap DK PBB maka atas 

rekomendasi DK PBB maka MU dapat 

mengintervensi atau dapat mengadakan 

sidang/pertemuan untuk membicarakan 

masalah-masalah incernasional yang 

berkenaan dengan pemeliharaan perdamaian 

dan keamanan internasional menurut Pasal 

10, Pasal 1 1 ,  dan Pasal 12 Piagam PBB. 

MU secara prinsipil adalah arena untuk 

perdebatan umum semua anggota PBB 
untuk membicarakan isu internasional 

secara mendalam dan luas yang mana 

keanggotaannya berisi seluruh negara 

anggota PBB sebagai suatu forum dunia.5 

Fungsi MU tersebut termaktub dalam Pasal 

10 Piagarn PBB yang menegaskan bahwa 

MU dapat membicarakan segala soal yang 

termasuk dalam ruang lingkup Piagarn PBB. 
Dalam perjalanannya, terkait pemeliharaan 

perdamaian dan keamanan internasional 

yang diatur dalam Pasal 1 1  dan Pasal 12 

Piagam PBB maka peran MU nampaknya 
bcgitu penting yang tercermin dalam kasus 

Korea pada tahun 1950, Hongaria pada 

tahun 1956, Afghanistan pada tahun 1980, 

dan Namibia pada tahun 1981 dimana DK 

gagal mengeluarkan resolusi dan diarnbil 
alih oleh MU.6 Resolusi MU Nomor 377 
a tau dikenal dengan sebutan Uniting for Peace 

Resolution pada tahun 1950 menjadi dasar 

berpijak bagi MU untuk mendiskusikan 

'Ibid., clan Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus 

Hukum Orgam,asi lntemasional, Edisi II, Bandung: PT 

Alumni, 2012, hal.158-159. 
'Leroy Bennett clan Evan Luard, The United 

Nations, How it Works and What it Does, London and 

Basingstoke: The Macmillan Press Ltd, 1980, hal.33- 
39. 

atau membuat rekomendasi dalam kerangka 

Piagam PBB untuk memelihara perdamaian 

dan keamanan internasional ketika DK 

gaga! menjalankan kewenangannya akibat 
veto." Peranan MU ini sekaligus meredusir 

konflik kepentingan yang terjadi dalam 

tubuh DK yang secara khusus didominasi 

oleh penggunaan veto yang dilakukan oleh 

Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet/ 

Rusia.8 

Status On-pus Separatum Jerusalem 

disahkan melalui Resolusi MU Nomor 

181 pada tanggal 29 November 1947 serta 

diperkuat lagi dengan Resolusi Nomor 194 

pada tanggal 1 1  Desember 1948 clan Resolusi 

Nomor 303 pada tanggal 9 Desember 1949. 

DK selaku pengemban utama pemeliharaan 

perdamaian clan keamanan internasional juga 

tercatat mengeluarkan 10 resolusi dari tahun 

1967 sampai dengan 2016 atas dasar Bab VI 

Piagam PBB guna tercapainya perdamaian 

clan konsistensi penghormatan tehadap status 

Jerusalem tersebut. 

Pada tanggal 6 Desember 2017, Pres id en 
AS, Donald Trump, mengajukan rencana 

pemindahan kantor diplomatik AS dari Tel 

Aviv ke Jerusalem sebagai bentuk pengakuan 

Jerusalem sebagai ibukota negara Israel. 

Tindakan ini memicu kontroversi karena 
selain AS adalah anggota tetap DK PBB 

yang mengemban pemeliharaan perdamaian 

internasional, juga tercatat pernah menjadi 

mediator a tau penengah konflik antara Israel 
dengan Palestina yaitu Oslo Agreement yang 

ditengahi oleh Presiden Bill Clinton tahun 
1993. Selain itu, sebagai negara anggota PBB 

maka harus menjunjung tinggi hubungan 

yang baik clan saling menghormati, cara 

cara damai, clan mengedepankan kerja 
sama dalam memelihara perdamaian clan 

7James Barros, PBB Oulu Kini dan Esok, Jakarta: 
Bumi Aksara, 1990, hal.IX-XI., dan Evan Luard, hal. 
4647. 

"Leroy Benner, hal.58,danSumaryoSuryokusumo, 8James Barros, hal.20-23., clan Evan Luard, hal.45- 
hal.206-207. 47. 

J 



Prodigy Vol. 6 No. I, Juli 2018, I ·  22 

C. Tujuan Penulisan 

B. Pennasalahan Hukum 

menarik untuk clisimak clalam perspektif 
Piagarn PBB apakah peminclahan kantor 
perwakilan cliplomatik clari Tel Aviv ke 
Jerusalem oleh AS tersebut clapat dibenarkan 

menurut Piagam PBB, apakah resolusi Nomor 
NES-10/1../22 yang dikeluarkan oleh MU 
tersebut relah sesuai dengan ketentuan Piagam 
PBB, clan bagaimanakah implikasi Resolusi 
MU tersebut terhaclap AS menurut Piagam 
PBB. 

menurut Piagam PBB. 

AS menurut Piagam PBB? 

Tulisan ini dirujukan untuk mengetahui: 
1. Peminclahan perwakilan diplornatik clari 

Tel Aviv ke Jerusalem oleh AS menurut 
Piagam PBB. 
lntervensi Majelis Umum melalui Resolusi 
Nomor NES-10/1../22 yang dikeluarkan 
terkait langkah AS terhaclap Jerusalem 
menurut ketentuan yang cliatur clalam 
Piagam PBB. 

3. Implikasi Resolusi Majelis Umum PBB 
Nomor NES-10/1../22 terhadap AS 

Berdasarkan latar belakang yang 
telah diuraikan di atas maka pokok 
permasalahan dalam tulisan ini adalah: 
1 .  Apakah peminclahan perwakilan 

diplomatik clari Tel Aviv ke Jerusalem 
oleh AS clibenarkan menurut Piagam 
PBB? 
Apakah intervensi Majelis Umum 
melalui Resolusi Nomor NES-10/L/22 
yang dikeluarkan terkait inisiasi 
peminclahan Kantor Diplomatik AS ke 
Jerusalem telah sesuai clengan ketentuan 
yang diatur clalam Piagarn PBB? 
Bagaimanakah implikasi Resolusi Majelis 
Umum Nomor NES-10/L/22 terhaclap 

'Bab VI Piagarn PBB, mulai dari Pasal 33-Pasal 
38 pada intinya mengarur mengenai kewenangan DK 
clalam ha! penyelesaian sengketa dengan cara darnai 
maupun cara-cara darnai yang clipilih oleh para pihak 
yang bersengketa. 

10Rcsolusi MU PBB Nomor NES-10/1./22 ini 
berjudul Status of Jerusalem, cliinisiasi oleh Turki clan 
Ya man selaku negara anggota MU, pasca kegagalan 
DK dalam mengeluarkan resolusi karena veto AS, 
disahkan melalui 128 suara seruju, 9 suara ridak setuju, 
clan 35 suara abstain. 

keamanan intemasional sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1 Piagam PBB. Di sisi lain, 
Resolusi MU Nomor 181  dan Nomor 303 
telah mengamanatkan status Jerusalem 
sebagai entitas yang terpisah di bawah 
otorisasi PBB yang mana harus bersih dari 
intervensi kedaulatan negara lain. Adanya 
kasus tersebut ini sekaligus mengingatkan 
kembali seperti apa sesungguhnya status 
Jerusalem dan peran PBB khususnya MU 
serta negara yang terlibat dalam konflik 
tersebut. 

Pasca kebijakan Donald Trump untuk 
menginisiasi kantor diplomatik AS di 
Jerusalem, maka pacla tanggal 18 Desember 
2017 ,  DK menggelar sidang untuk 
menyepakati sebuah resolusi atas clasar Bab 
VI Piagarn PBB namun mengalami kegagalan 
karena acla satu negara anggota retap yang 
memveto yaitu AS yang sebetulnva aclalah 2. 
negara yang menjacli objek sengketa yang 
seclang clibicarakan. Pasal 27 ayat (3) Piagam 
PBB mengatur bahwa clalam pengambilan 
keputusan yang bersifat non-proseclural 
atas clasar Bab VI PBB maka pihak-pihak 
yang berselisih ridak boleh ikut mengambil 3. 
suara.9 Pacla tanggal 21 Desember 2017 ,  

maka MU menggelar sidang clarurat yang 
menghasilkan resolusi yang isinya mengecam 
seluruh bentuk tinclakan yang menyimpang 
clari resolusi PBB yang relevan terhaclap 
status Jerusalem clan menghimbau seluruh 
negara untuk menghormati status Jerusalem 
yang telah ditetapkan oleh PBB . 1 0  

Atas clasar latar belakang tersebut maka 
2. 

4 
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D. Metode Penulisan 

Tulisan ini menggunakan metode yuridis 

normatif yaitu menitikberatkan pada aspek 

aspek yuridis dengan menelaah norrna 

norma hukum yang ada dalam Piagam PBB, 

termasuk melalui studi pustaka clan berbagai 

literatur lainnya yang berkaitan dengan sistem 
penvelesaian sengketa dalam Piagam PBB 

beserta Rcsolusi Majelis Umum clan Dewan 

Keamanan yang relevan. 

II. PEMBAHASAN 

A. Kerangka Konsepsional 

I. Status Kota Jerusalem Berdasarkan 

Resolusi Majelis Umum PBB dan 

Resolusi Lain Yang Relevan 

Persoalan status Jerusalem dimulai 

ketika pad a tahun 194 7 lnggris menyerahkan 
persoalan atas wilavah Palestina kepada MU 

PBB untuk mendapatkan suatu penyelesaian 

pembagian wilayah yang mana termasuk 

di dalamnya wilayah Jerusalem. Inggris 

adalah pemilik mandat atas wilayah yang 

saat ini diduduki oleh Israel dan Palestina 
berdasarkan mandat dari Liga Bangsa 

Bangsa pada tahun 1923, setelah pada 
tahun 1918  berhasil mengalahkan Turki 

Usmani. ! '  Pada tanggal 29 November 1947, 

MU berhasil menyepakati Resolusi No . 181 

(II) yang isinya adalah pembentukan komite 
khusus yang bertugas menginvestigasi 

seluruh persoalan atas wilayah Palestina, 

pembentukan peta pembagian wilayah atas 

wilayah Palestina yang merdeka sekaligus 

berakhirnya mandat Inggris, pembentukan 
sebuah dewan perwalian khusus untuk 

Jerusalem, pengesahan status Jerusalem 
sebagai corpus separatum yang mana memiliki 
rezim internasional khusus di bawah 

otorisasi PBB, clan meminta DK untuk 

"R.Halloum/ Abu Firas, hal.19., clan Litvinof, 
hal. 1 1 .  

mengambil segala langkah clan tindakan 

sesuai kewenangannya untuk menjamin 

terwujudnya implementasi dari resolusi 

tersebut.12 

Pada tanggal 1 1  Desember 1948, MU 

kembali mengeluarkan resolusi yang khusus 

terkait persoalan status Jerusalem yakni 
Resolusi No.194 (Ill) yang memperkuat 

resolusi sebelumnya bahwa Jerusalem 

ditempatkan sebagai wilayah dengan rezim 

internasional yang permanen yang hams 

diproteksi dan dijamin secara penuh oleh 

MU clan DK serta Komisi Khusus PBB yang 

ditugaskan untuk membantu terselenggaranya 

otonomi khusus atas wilayah Jerusalem. 

Pada tanggal 9 Desember 1949, MU 

kernbali mengeluarkan Resolusi Nomor 303 

(IV) yang berjudul "Palestine :Question of an 

international regime for the jerusalem area and 

protection of the Holy Places" yang secara tegas 

menekankan amanat dari rcsolusi-resolusi 

sebelumnya bahwa Jerusalem dinyatakan 

sebagai wilayah rezim internasional yang 

khusus clan permanen dibawah otorisasi 

PBB clan menghimbau kepada seluruh 

negara anggota PBB untuk membantu 

mewujudkan tegaknya resolust-resolusi 
atas Jerusalem. Pada intinya, tercatat 

ada 3 resolusi penting sebagaimana yang 

dijelaskan di atas terkait Status Jerusalem 
yang ditetapkan oleh MU PBB. Secara 

hukum, maka implikasi dari Status Corpus 

12Dalam konteks pembagian wilayah Palestina 
termasuk Jerusalem, MU melakukan tinclakan 
tersebut berclasarkan kewenangannya yang diatur 
clalam Pasal 14 Piagam PBB yang mengatur bahwa 
MU merekomenclasikan rindakan-ttndakan untuk 
tercapainya perclamaian, kesejahteraan umum, clan 
hubungan baik antar bangsa, serta Pasal 16 Piagam 
PBB yakni MU melakukan fungsi-fungsi yang bertalian 
dengan sistern perwalian internasional termasuk 
pemberian persetujuan mengenai perjanjian-perjanjian 

perwalian bagi daerah-daerah yang dianggap tidak 
srategis. Lihat pula, MA.Kaplan & N.Katzenbach, 
The Political Foundations of International Law, USA,John 
Wiley n Sons, Inc., 1967. hal168-169. 

5 
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Separatum wilayah Jerusalem adalah tidak 
adanya satupun negara yang menempatkan 
rrusi diplomatiknya di Jerusalem clan 
hanya boleh menempatkan misi konsuler 
semata karena bukan merupakan ibukota 
dari suatu negara manapun. Hal tersebut 
diperkuat dengan melihat pada Resolusi 
DK Nomor 476 tanggal 30 [uni 1980 clan 
Nomor 478 tanggal 20 Agustus 1980 yang 
pada intinya DK menghimbau ke seluruh 
negara khususnya Israel untuk menarik 
diri dari setiap tindakan penempatan rrusi 

diplomatik di Jerusalem mengingat status 
khusus kota tersebut. 1 3  

DK selaku organ utama pengemban 
tanggung jawab atas pemeliharaan 
perdamaian clan keamanan internasional juga 
mengeluarkan serangkaian resolusi lainnya 
guna tegaknya status Corpus Separatum atas 
Jerusalem diantaranya melalui Resolusi 
Nomor 50 tanggal 29 Mei 1948, Nomor 127 
tanggal 22 Januari 1958, 252 tanggal 21 Mei 
1968, Nomor 267 tanggal 3 Juli 1969, Nomor 
271 tanggal 15 September 1969, Nomor 298 
tanggal 25 September 1971, Nomor 476 
tanggal 30 Juni 1980, Nomor 478 tanggal 
20 Agustus 1980, Nomor 1073 tanggal 28 
September 1996, clan Nomor 2334 tanggal 23 
Desember 2016. 

2. lntervensi Majelis Umum dalam 
Penyelesaian Sengketa lnternasional 
Menurut Piagam PBB 

Menurut Pasal 1 Piagam PBB maka 
tujuan dibentuknya PBB adalah memelihara 
perdamaian clan keamanan internasional, 
mengembangkan hubungan persahabatan 
antara bangsa-bangsa, mencapai kerja 
sama internasional, clan menjadi pusat 
penyelarasan segala tindakan bangsa-bangsa 
untuk mencapai tujuan PBB. Pasal 2 Piagam 
PBB mengatur prinsip-prinsip PBB yaitu 

llOalam pengambilan keputusan atas 2 resolusi 
rersebur, AS meruberikan suara abstain. 

6 

persamaankedaulatan, penyelesaiansengketa 
dengan cara damai, clan menjauhkan d ir i  
dari tindakan yang mengancam integritas 
wilayah atau kemerdekaan politik negara 

lain. 
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 

Piagam PBB tersebut maka salah satu tujuan 
utama PBB yaitu memelihara perdamaian 
clan keamanan internasional sekaligus 
menjadi prinsip paling awal yang tertera 
dalam Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB. Prinsip 
tersebut dipertegas dengan penjabaran 
bahwa PBB senantiasa mengadakan tindakan 
bersama yang efektif untuk mencegah clan 
melenyapkan ancaman-ancaman terhadap 
perdamaian clan mendorong penyelesaian 
dengan cara damai dalam terjadinya 
setiap pertikaian internasional. Untuk 
mewujudkan tujuan tersebut, organ utama 
PBB yang dirugasi untuk melaksanakannya 
adalah DK. Tetapi, Piagam nampaknya 
dengan seksama melihat bahwa potensi 
konflik kepentingan dalam tubuh DK 
perlu diimbangi oleh keberadaan organ 
lain untuk mengambil alih ketika terjadi 
kebuntuan. Piagarn PBB berdasarkan Pasal 
10 secara umum menyatakan ha! tersebut 
sebagaimana berbunyi: 

The GeneralAssembly may discuss any questions 
or any matters within the scope of the present 
Charter or relating to the powers and functions 
of any organs ... except as provided in Article 12, 
may make reccomendations to the Members of 
The United Nations or to the Security Council 

or to both on any such questions or matters. 

Pasal 1 1  ayat (2) Piagarn PBB mengatur 
pula bahwa MU dapat membicarakan segala 
soal yang berhubungan dengan pemeliharaan 
clan perdamaian clan keamanan internasional 
yang diajukan kepada MU oleh setiap Anggota 
PBB atau oleh negara yang tidak menjadi 
Anggota PBB yang mana dapat mengemukakan 
rekomendasi-rekomendasi dengan pembatasan 
Pasal 12 Piagam PBB yang juga disinggung oleh 
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Pasal 10 Piagam PBB. Pasal 12 Piagam PBB 

secara khusus memanclatkan pengambilalihan 

tanggung jawab DK oleh MU hanya ketika 

DK memintanya kepada MU, sebagaimana 

ditegaskan sebagai berikut: 

While the Security Council is exercising in 

respect of any dispute or situation the functions 

assigned to it in the present Charter, the General 

Assembly shall not make any reccomendation 
with regard to that dispute or situation unless 

the Security Council so requests. 

Pasal 14 Piagam PBB memperkuat lagi 
tanggung jawab MU clalam memelihara 

perclamaian dan keamanan internasional 

untuk memberikan rekomenclasi penyelesaian 

secara darnai terhaclap suatu keaclaan yang 

dianggap clapat merusak kesejahteraan umum 

atau hubungan persahabatan bangsa-bangsa 

sesuai tujuan clan prinsip PBB. Tetapi, 

pasal tersebut juga memberi batasan bahwa 

tindakan MU tersebut haruslah mengingat 

pada ketentuan dalarn Pasal 12 Piagarn PBB 

yang artinya bahwa MU tidak boleh serta merta 

mencampuri wewenang utarna DK clalam ha! 

pemeliharaan perdamaian clan keamanan 
internasional. Fungsi MU clalam konteks 

Pasal 10 clan Pasal 12 Piagarn PBB tersebut 

clapat disebut sebagai fungsi eksternal." 

Wewenang MU untuk mengeluarkan 

resolusi yang berkenaan clengan pemeliharaan 

perclamaian clan keamanan internasional 

dibatasi apabila DK mencliskusikan ha! 
yang sama untuk mencegah DK clan MU 

mengeluarkan resolusi yang bukan saja berbeda 
tetapi bahkan bertentangan.15 Hal ini penting 

karena menjadi dasar keterkaitan antara DK 
clan intervensi MU clalam pemeliharaan 

perclamaian clan keamanan internasional yang 
telah termaktub clalam tujuan clan prinsip 
PBB sehingga terlihat betapa strategisnya 
peran MU. Pasal 20 Piagam PBB lalu 

mengatur bahwa MU mengadakan sidang 

"[arnes Barros, hal. 78. 
15/bid. 

tahunan tetap clan sidang-sidang khusus jika 

keaclaan menghenclaki. Sidang-sidang khusus 

cliselenggarakan oleh Sekretaris [enderal 

atas permintaan DK atau sebagian terbesar 

dari anggota PBB. Terkait pengambilan 

keputusan mengenai rekomenclasi yang akan 

clikeluarkan oleh MU maka menurut Pasal 

18 Piagam PBB bahwa terhaclap rekomenclasi 

yang terkait perclamaian clan keamanan 

intemasional diambil dengan suara terbanyak 

yang berjumlah clua pertiga dari anggota 

yang hadir. Pada intinya, dalam konteks 

Pasal 10, 11 ,  12, clan 14 Piagam PBB dapat 

disimpulkan bahwa wewenang MU dalam 
pemeliharaan perclamaian clan keamanan 

internasional tidak boleh dilakukan serta 

merta kecuali diminta oleh DK atau ketika 

DK ridak seclang menjalankan kewajibannya 

terhaclap suatu perselisihan, meskipun perlu 

juga untuk memastikannya clengan melihat 

clalam praktik/kasus. 
Sebelum masuk lebih jauh lagi pada 

peranan a tau intervensi MU clalam perclamaian 

clan keamanan internasional maka perlu 

menyinggung fungsi clan wewenang DK 
selaku pengemban tanggung jawab utama 

untuk menyelesaikan sengketa internasionnl 

menurut Pasal 24 ayat (1) Piagam PBB. Sebab, 

dari kebuntuan akan pelaksanaan fungsi 

tersebutlah maka intervensi MU dibutuhkan. 

Pasal 27 ayat (1) Piagam PBB menyatakan 

bahwa tiap anggota DK memiliki satu hak 

suara. Pasal 27 ayac (2) menyatakan bahwa 
terhaclap hal-hal proseclural maka ditetapkan 

dengan suara setuju dari 9 anggota. Pasal 2 7 

ayat (3) kemuclian mengatur bahwa Keputusan 
DK mengenai hal-hal lain (non-prosedural) 

ditetapkan clengan suara setuju dari 9 anggota 
termasuk suara anggota-anggota tetap dengan 

kecentuan bahwa clalam keputusan clalam 
rangka Bab VI yakni penyelesaian sengketa 

secara clamai maka pihak yang berselisih 

tidak ikut memberikan suara. Ketentuan 
Pasal 27 ayat (3) ini sungguh sangat krusial 
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clan clalam beberapa kasus menjacli polemik 

sekaligus titik puncak dimana DK seringkali 

mengalami kegagalan clalam mengeluarkan 

sebuah resolusi karena berlaku veto clalam 

artian apabila salah saru negara anggota tetap 

memberlakukan veto maka otomatis suaru 
rancangan resolusi tidak dapat disetujui. 

Ketenruan veto tersebut bisa disebut 

sebagai rule of unanimity dimana anggota 

tetap DK mempunyai hak unruk menolak 

setiap usu\ yang bersifat non prosedural yang 

diajukan di DK.16 Persoalan itu menjadi lebih 

kompleks ketika salah satu negara anggota 

tetap DK memiliki kepentingan politik 
tertentu baik secara langsung maupun tidak 

langsung terkait sengketa internasional 

yang sedang dibahas. Kegagalan DK dalam 

mengcluarkan resolusi berkenaan dengan 

Bab VI Piagam PBB clan secara khusus 

adanya ketentuan veto dalam Pasal 2 7 
ayat (3) Piagam PBB inilah yang menjadi 

pintu masuk bagi MU untuk mengarnbil 

alih araupun melakukan pertemuan/ 

pembicaraan/sidang untuk mengeluarkan 

resolusi guna meredakan konflik akibat 

suatu pertikaian internasional. 
T crhadap pihak-pihak yang bersengketa 

yang tidak boleh memberikan suara maka 

Piagarn PBB tidak memberikan penjelasan 

lebih lanjut sejauh manakah para anggota 

DK baik anggota tetap maupun tidak tetap 

dianggap terlibat clalam sengketa yang 

sedang dibahas clan apakah anggota DK 
yang dimaksud itu hanya anggota tidak tetap 

saja ataukah termasuk anggota tidak tetap. 
Tidak memberikan suara dalam konteks 

Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB tersebut 

dapat ditafsirkan bahwa para pihak yang 

bersengketa harus bersikap abstain dalam 
voting.17 Dalam beberapa kasus terlihat 
bahwa Anggota Tetap DK ikut mengambil 
suara dalam pengambilan keputusan 

"Surnarvo Suryokusumo, hal. 74. 
17James Barros, hal. 14. 
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terhadap suatu sengketa internasional 

misalnya clalam Kasus Selat Corfu antara 
lnggris clan Albania clan Kasus Lockerbie 

antara AS, lnggris, clan Libya dimana lnggris 

clan AS yang merupakan pihak sengketa 

sekaligus juga anggota tetap DK secara nyata 

ikut mengambil suara ketika membahas 

sebuah resolusi. 
Ketika ridak dapat diarnhil tinclakan 

apapun oleh DK yang disebabkan tidak 

adanya kesepakatan di antara 5 anggota tctap 
DK maka sering dilimpahkan kepada MU 
yang dianggap mempunyai tanggung jawab 

residual (residual responsibility).18 Tanggung 

jawab residual tersebut dapat ditempuh 
oleh MU dengan menyelenggarakan Sidang 
Khusus maupun Sidang Khusus Darurat 

yang ditetapkan dengan dua pertiga suara 

sebagaimana telah dilakukan diantaranya 
dalam Krisis Suez 1956, Krisis Hongaria 

1956, Krisis Lebanon 1958, Krisis Kongo 
1960, Perang Timur Tengah 1967, clan 

Situasi di Dataran Tinggi Golan 1981 .  19 

Dalam peristiwa Suez tahun 1956 MU 

dalam sidang darurat khusus mengeluarkan 

resolusi akibat kegagalan DK dalam 
mengambil keputusan karena adanya veto 
dari lnggris clan Francis. 20 Resolusi terse but 
dikeluarkan pada tanggal 2 November 1956 
yang isinya adalah himbauan untuk segera 

melakukan gencatan senjata clan penarikan 

aksi rniliter di Suez oleh Francis clan lnggris. 21  

MU juga nampak bertindak lebih jauh 
lagi clan mengontrol penuh situasi-situasi 

dalam perselisihan internasional dengan 
membentuk Komisi-Kornisi khusus dalam 

penyelesaian krisis Kongo, Hungaria, clan 

Lebanon yang dipandang banyak pihak relah 

memainkan peranan yang sangat penting 

"'Sumaryo Suryokusumo, hal.75. 
19/bid. 
20James Barros, hal.81. 
21H.G.Nicholas, The United Natioru as a Political 

lrutitution, Fifth Edition, USA Oxford University Press, 

1979, hal.58 clan hal.59. 
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dalam merespon krisis dunia khususnya 

pasca adanya Uniting Peace Resolution. 22 

Dalam praktiknva, intervensi MU 

dalam usaha pemeliharaan perdamaian clan 
keamanan internasional berkembang pertama 

kali pada tahun 1950 pada waktu terjadi krisis 

di Korea yang berkepanjangan dimana DK 

gaga! untuk mengambil rindakan-tindakan 

yang diperlukan karena adanya veto dari Uni 

Soviet." Atas rekomendasi DK, maka MU 

menyelenggarakan sidang khusus darurat 

untuk membicarakan situasi tersebut clan 
mengambil langkah-langkah selanjutnya yang 

mernungkinkan MU untuk meniadakan 

pembatasan yang diatur dalam Pasal 12 Piagam 

PBB.24 Resolusi tersebut dikenal sebagai 

Uniting for Peace Resolution yang pada intinya 

menyatakan bahwa berhubung DK tidak 

dapat mencapai suatu kesepakatan diantara 

negara-negara anggota tetapnya maka MU 

akan segera membicarakan masalah tersebut 
clan memberikan rekomendasi kepada semua 

anggota untuk mengambil tindakan kolektif.25 

Resolusi tersebut diprakarsai oleh AS untuk 

mengelakkan penggunaan veto oleh Uni 

Soviet.26 Sebagai efek perang dingin antara AS 

dengan Uni Soviet, maka pada waktu itu AS 

dipandang lebih ingin menggunakan forum 

MU sebagai jalan terakhir ketika tindakan yang 
diinginkan ridak dapat diperoleh dari DK. 27 

Kehadiran Uniting for Peace Resolution 

tersebut menyiratkan suatu penegasan bahwa 

MU berwenang untuk mendiskusikan clan 

membuat rekomendasi terhadap apa saja 
yang berada dalam batas-batas Piagam PBB 

termasuk pemeliharaan clan keamanan 
internasional yang mana meskipun wewenang 

utamanya berada pada DK namun tidak 
dipandang sebagai tanggung jawab yang 

21Evan Luard, hal. 46. 
"Sumaryo Survokusurno, hal. 206. 
24/bid. 

"Ibid. 

"James Barros, hal. IX. 
"Ibid., hal.35. 

sifatnya terpisah. 28 Penegasan tersebut pen ting 
bahkan MU dapat saja membicarakan suatu 

persoalan terkait pemeliharaan perdamaian 

dan keamanan internasional tanpa harus 

diminta oleh DK terlebih dahulu. 

Rekomendasi MU cenderung 

mempunyai kekuasan moral yang 

sama besarnya dengan rekomendasi 

DK dalam mengambil keputusan. 29 

Meskipun dernikian, rekomendasi MU 

tersebut sifatnva tidak mengikat negara 
negara anggota PBB karena hanya 
berupa rekomendasi belaka terlepas dari 

pengaruh moral clan politik. 30 Apabila 

sifat rekomendasi MU yang memil ik i 
bobot moral itu hendak dikaitkan dengan 

moralitas internasional dalam erika 
pergaulan internasional antar negara 

maka pada intinya semuanya itu berujung 
pada terciptanya perlakuan yang adil 

dan penghormatan terhadap hukum 
internasional, meskipun kondisi tersebut 

sangat bergantung pada sejauh mana 

moralitas internasional mempengaruhi 
tindakan suatu negara yang sarat akan 

kepentingan domestik yang terkadang 

mengenyampingkan alasan-alasan 

moral." Terkait MU sebagai forum 

yang mencerminkan opini umum dunia 
maka hakikatnya MU berperan sebagai 
hati nurani terbuka dari dunia yang 

dianggap memiliki kekuatan cadangan 

yang besar menurut Piagam PBB yang 

setidaknya menentukan perimbangan 
kekuasaan internasional.32 Forum MU 
memiliki sifat yang egaliter dimana 

negara-negara kecil memiliki sentimen 

yang patut dipertimbangkan sementara 

negara-negara besar harus melupakan hak 

28lbid., hal. XII dan hal.Xlll. 
"Ibid., hal. 38. 

"'Ibid., hal. X. 
"Hans J. Morgenthau, Politik Antar Bangsa, Jakarta, 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, hal. 265-266. 
"Ibid., hal.301-302. 
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istimewanya di tubuh DK yang menganut 

veto sehingga rekomendasi MU memiliki 

efek yang lebih besar clan meluas. 31 

Opini umum dunia dalam rekomendasi 

MU bersifat melampaui batas-batas 

nasional yang mempersatukan anggota 

bangsa-bangsa dalam masalah-rnasalah 

pokok internasional yang mendasar. 34 

Rekomendasi MU pada intinya bertujuan 

untuk memperkuat kesukarelaan clan 
kemampuan negara-negara anggota PBB 

untuk mengambil tindakan yang cepat 

clan efektif dalam rangka mewujudkan 

perdamaian clan keamanan internasional. 35 

3. Kasus lnisiasi Pemindahan Perwakilan 

Diplomatik dari Tel Aviv ke Jerusalem 

oleh Amerika Serikat. 

Pada tanggal6 Desember 2017, PresidenAS, 

Donald Trump, secara formal mengumumkan 

atau mengeluarkan kebijakan resmi bahwa 

Pemerintah AS secara resmi mengakui bahwa 

Jerusalem adalah ibukota dari negara Israel. 
Wujud dari pengakuan itu adalah dengan 

melakukan relokasi atau pemindahan Kantor 

Perwakilan Diplomatik AS dari Tel Aviv ke 

Jerusalem.16Trump mengklaim bahwa langkah 

tersebut merupakan sesuatu hal penting 

yang harus dilakukan untuk terciptanya 

perdamaian antara Israel clan Palcstina." 
Trump berkeyakinan bahwa langkah ini bukan 
untuk meniadakan kontribusi AS terhadap 

perdamaian antara Israel clan Palestina selama 

clan tetap menghormati berdirinya dua negara 

"Richard W. Sterling, Macropolitics, International 
Relations in a Global Society, New York, Alfred A. Knopf 
Inc, 1974, hal.311-313. 

34Hans J. Morgenthau, hal.301-302. 
35/b,d., hal.352. 
"Pcrnvaraan resmi Trump dimuat dalam The 

White House, Statement and Releases, Statement by 

President Trump on Jerusalem, 6 December 2017,  dimuat 
dalam https//www.whitehouse.gov/briefings 
state m c n ts/statement-preside n t-tru m p-j erusa le m/, 
diakses tanggal 25 Maret 2018. 

17/bid. 

IO 

yang hidup darnai." Trump mengakui bahwa 

Jerusalem tidak hanya jantung 3 agama besar 

dunia namun sekaligus salah satu bentuk 
demokrasi yang sangat sukses di dunia dimana 

tiap orang bisa hidup damai sesuai keyakinan 

mereka.39 

Pada tanggal 18 Desember 2017, DK 
PBB melakukan pertemuan guna membahas 
rancangan resolusi untuk menyikapi tindakan 

Pemerintah AS terhadap [erusalcm." 
Rancangan resolusi pada akhirnya gagal 
disepakati karena adanya veto dari AS selaku 

anggota tetap DK PBB berdasarkan Pasal 
27 ayat (3) Piagam PBB. Pengambilan suara 

dilaksanakan dengan 14 suara setuju clan hanya 
1 suara tidak setuju yakni AS yang sebetulnya 
adalah pihak yang terlibat dalam sengkera 
yang sedang dibahas. Rancangan resolusi pada 
intinya menekankan bahwa status Jerusalem 
tetap mengacu pada resolusi-resolusi PBB yang 

relevan clan segala isu terkait status Jerusalem 
akan ditentukan melalui negosiasi.41 Se lain 
itu, rancangan resolusi juga menegaskan 

kepada seluruh negara untuk tunduk pada 
resolusi DK yang relevan terhadap Jerusalem 

clan menyatakan penyesalan mendalam 
terhadap keputusan inisiasi pembangunan 
kantor diplomatik AS di Jerusalem.42 Nikkv 
R. Haley, perwakilan AS, dalam sidang DK 
tersebut kemudian mengemukakan bahwa 
AS merniliki kedaulatan untuk menempatkan 
kantor perwakilan diplomatiknya dirnanapun 
clan tindakan itu tidak akan menghambat 

perdamaian di Jerusalem.41 
Menyikapi kegagalan DK akibat veto 

"Ibid. 

"Ibid. 
40United Nations, Meetings Couerage and Press 

Releases, Permanent Member Vetoes Security Council Draft 
Calling upon States Not to Establish Diplomatic Missions 
in Jerusalem, dimuat dalam https//www.un.org/press/ 
en/2017/scl3125.doc.htm, diakses tanggal 25 Maret 
2018. 

"Ibid. 
"Ibid. 

'3Jbid. 
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AS, maka Turki clan Yaman berinisiatif 

melakukan pembicaraan melalui forum MU.44 

MU kemudian melakukan sidang darurat 

khusus untuk mengambil keputusan terkait 
penetapan kantor diplornatlk AS di Jerusalem 

yang dipandang akan memicu perang agama 

yang selama ini telah lama terjadi di timur 

tengah.45 Pengambilan suara dilakukan 

dengan 128 suara setuju, 9 tidak setuju, clan 

35 negara menyatakan abstain. Secara garis 

besar, amanat resolusi tersebut adalah sebagai 
berikut:46 

• Kota Suci Jerusalem yang unik clan khusus 

dilindungi clan dijamin oleh resolusi PBB 
yang relevan. 

• Status final Jerusalem akan diselesaikan 

melalui negosiasi yang tentunya harus 
sejalan dengan resolusi PBB yang relevan 

terhadap Jerusalem. 

• Setiap keputusan yang berkenaan 

untuk mengubah karakter clan status 

Kota Jerusalem tidak mempunyai 
akibat hukum apapun serta dianulir 

clan harus disesuaikan dengan resolusi 

PBB yang relevan terhadap Jerusalem 
clan menghimbau seluruh negara 

untuk menarik diri dari upaya untuk 
menempatkan kantor diplornatik di 

Jerusalem yang mengacu pada resolusi 
DKNomor478Tahun 1980. 

• Meminta kepada semua negara untuk taat 

pada resolusi DK mengenai Jerusalem dan 

tidak mengakui tindakan apapun yang 
tidak sejalan dengan resolusi tersebut. 

• Menghimbau kembali kepada seluruh 

negara untuk senantiasa membantu solusi 
dua negara yang damai clan menghentikan 

"United Nations, Meetings Cooerage and Press 

Releases, General Assembly Overwhelmingly Adopts 
Resolutions Asking Not to Locate Diplomatic Missions in 
Jerusalem, dimuat dalam https://www.un.org/prcss/ 
en/2017/gall995.doc.htm, diakses tanggal 25 Maret 
2018. 

41/bid. 
46/bid. 

tindakan-tindakan negatif serta harus 

mengacu pada resolusi PBB yang relevan 

terhadap Jerusalem. 
Resolusi tersebut dikeluarkan atas dasar 

keberlakuan Resolusi Nomor NRES/72/15 

yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 

2017. Resolusi Nomor NRES/72/15 pada 

intinya menghimbau secara khusus kepada 

Israel untuk berhenti melakukan segala 

tindakan yang hendak merubah status 

Jerusalem sebagai kota dengan rezim khusus 

menjadi ibukota Israel dan meminta Israel 

untuk taat pada seluruh Resolusi PBB yang 

relevan terhadap kota Jerusalem. 

B. Analisis 

1. Pemindahan kantor perwakilan 

diplomatik dari Tel Aviv ke Jerusalem 

oleh Amerika Serikat menurut Piagam 

PBB. 

Sebelum menilai secara komprehensif 

tindakan AS untuk merelokasi kantor 

perwakilan diplomatiknya dari Tel Aviv ke 

Jerusalem menurut Piagam PBB, maka perlu 
merujuk pada argumen dari Presiden AS, 

Donald Trump, clan Duta Besar AS untuk 

PBB, Nikkv R. Haley, terkait alasan untuk 

melakukan langkah tersebut. Pertama, 

bahwa AS meyakini bahwa mereka memiliki 

hak berdaulat untuk menempatkan misi 

diplomatiknya dimanapun yang mereka 

kehendaki. Kedua, bahwa tindakan 

tersebut diyakini tidak akan merusak 
status Jerusalem dan tidak akan merusak 

perdamaian di kota tersebut bahkan justru 
mewujudkan perdamaian yang selama ini 
ingin dicapai. Pernyataan resmi Trump 

terkait kebijakannya atas Jerusalem tersebut 

adalah sebagai bertkut." 

47The White House, Statement and Releases, 
Statement l:ry President Trump on Jerusalem, 6 December 
2017, dimuat dalam https://www.whitehouse.gov/ 
briefings-statements/ sta tern en t-pres iden t-rru mp· 
jerusalem/, diakses tanggal 25 Maret 2018. 
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" ... Therefore, I have determined that is is time 

to officially recognize Jerusalem as the capital 

of Israel... this course of action to be in the 

best interests of the United States of America 
and he pursuit of peace between Israel and 
the Palestinians ... I am al.so directing the State 
Department to begin preparation to move the 
American embassy from Tel Aviv to Jerusalem ... 
wiil be a magnificent tribute to peace ... " 

Berikut adalah klaim Nikky Haley, ketika 
terjadi proses pengambilan suara di MU 
terhadap langkah AS di Jerusalem:48 

" .. .Israel must stand up for its own suroival 
as nation; but it al.so stands up for the ideals 
of freedom and human dignity that the 

United Nations is supposed to be about... 
The arguments about the President's decision 
to move the American embassy to Jerusalem 
have already been made ... our right as a nation 

to choose the location of our embassy ... for the 

very act of excercising our right as a sovereign 

nation ... No vote in the United Nations will 
make an difference on that .. . " 

Dari petikan di atas maka penting untuk 
digarisbawahi kembali mengenai klaim Nikky 
Haley yang hendak menegaskan bahwa AS 
berhak untuk menempatkan perwakilan 
diplomatiknya di Jerusalem sebagai sebuah hak 
yang dimiliki oleh negara yang berdaulat clan 
apapun sikap PBB terhadap tindakan tersebut 
tidak akan mempengaruhinya. Sepintas, bisa 
dinilai bahwa AS berniat mengenyampingkan 
sikap PBB yang bertentangan dengan 
kepentingan AS padahal di sisi lain AS adalah 
negara anggota PBB sekaligus anggota tetap 
DKPBB. 

T erkait dua klaim tersebut maka 
penting unruk merujuk kembali rujuan, 
prinsip, dan kewajiban negara-negara anggota 
PBB dalam kerangka Piagam PBB secara utuh, 

"Haaretz, FuU Text: Nikki Haley's Speech Ahead of 

UN Vote on Trnmp's Recognition of ]ernsalem, dimuat 
dalam httpsc/ /www.haaretz.com/us-news/full-text· 
haley-s-speech-ahcad-of-un-voce-on-trump-s-jerusalem 
move-1.5629340, diakses tanggal 13 Maret 2018. 
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Tujuan PBB sebagaimana diarur dalam Pasal 
1 Piagarn PBB diantaranya adalah memelihara 
perdamaian clan keamanan internasional, 
mengembangkan hubungan persahabatan 
antara bangsa-bangsa, mengambil tindakan 
yang wajar untuk memperteguh perdamaian 
universal. Mernelihara perdamaian dan 
keamanan internasional berarti mengadakan 
tindakan-tindakan bersama yang efektif 
untuk mencegah clan melenyapkan ancaman 
ancaman terhadap perdamaian serta akan 
menyelesaikan dengan jalan damai serta 
sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum 
in tern as ional. Prinsi p-prins i p PB B sebaga imana 
diatur dalam Pasal 2 Piagam PBB diantaranya 
adalah prinsip persamaan kedaulatan, 
menyelesaikan persengketaan internasional 
dengan jalan damai, menjauhkan diri dari 
tindakan mengancam atau menggunakan 
kekerasan terhadap integritas wilayah atau 
kemerdekaan politik negara lain atau dengan 
cara apapun yang bertentangan dengan tujuan 
PBB. 

Ditinjau dari tujuan-tujuan clan prinsip 
prinsip Piagam PBB sebagaimana telah 
dijabarkan maka tidak ada satupun yang 
bisa membenarkan langkah AS tersebur 
dalam kerangka Piagam PBB. Hubungan 
persahabatan yang baik dan tindakan yang 
wajar unruk memperteguh perdamaian dan 
keamanan internasional secara utuh telah 
dilanggar oleh AS. Status Jerusalem yang 
merupakan corpus separatum dalam artian 
memiliki rezim internasional khusus di 
bawah otorisasi PBB jelas tidak dihiraukan 
sama sekali oleh AS. Pemindahan kantor 
diplomatik yang semula berada di Tel Aviv 
ke Jerusalem merupakan tindakan sepihak 
yang tidak memiliki dasar hukum apapun 
apalagi dalam kacamata Piagarn PBB yang 
menjamin integritas atau kemerdekaan 
suatu wilayah. Tel Aviv merupakan ibukota 
negara Israel, jadi ketika kanror diplomatik 
hendak dipindahkan ke Jerusalem artinya 
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secara hukum bisa disimpulkan bahwa 
AS hendak mengklaim Jerusalem sebagai 
ibukora dari Israel. Klaim tersebut jelas 
memaksudkan keberpihakan sebuah negara 
kepada negara tercentu dengan mengabaikan 
situasi clan status hukum suatu wilayah yang 
dijamin oleh hukum internasional melalui 
implementasi Piagam PBB beserta resolusi 
resolusinya. Sukar untuk membayangkan 
terjadinya perdamaian terhadap suatu 
sengketa internasional ketika terjadi 
keberpihakan terhadap satu negara saja 
tanpa mengedepankan negosrasi yang 
seimbang clan tentu saja yang sesuai dengan 
prinsip, tujuan, clan cara-cara damai yang 
diamanatkan Piagam PBB sebagai rambu 
rambu dalam bertindak bagi masyarakat 
internasional. 

Secara jelas telah diketahui bersama 
bahwa status Jerusalem sebagai corpus 

separatum bukanlah sesuatu yang berdiri 
sendiri. Status sah Jerusalem diikat oleh 
resolusi organ PBB yaitu MU clan DK 
yang merupakan organ-organ penting PBB 
dalam menjalankan prinsip clan tujuan PBB 
termasuk mengesahkan status Jerusalem 
yang harus ditaati oleh setiap negara 
anggota PBB. AS tentu bukannya tidak 
mengecahui sama sekali tiap-tiap resolusi 
yang telah menegakkan status Jerusalem 
sebagai wilayah khusus yang independen di 
bawah otorisasi PBB. Tidak hanya sebagai 
negara anggota PBB, AS juga adalah salah 
satu negara anggota tetap DK, artinya 
termasuk negara pemrakarsa lahirnya 
PBB clan ditugasi suatu amanat untuk 
menjalankan perdamaian clan keamanan 2. 
internasional yang juga mengeluarkan 
tiap resolusi termasuk berbagai resolusi 
terhadap Jerusalem baik melalui MU 
maupun DK. Namun tindakan AS yang 
hendak merelokasi kantor diplomatik ke 
Jerusalem seolah-olah mengabaikan semua 
keputusan hukum organ PBB bahkan 

lntervensi Majelis Umum melalui 
Resolusi Nomor NES-10/L/22 menurut 
Piagam PBB. 

Untuk menilai sejauh mana MU 
menggunakan kewenangannya dalam 
memelihara perdamaian clan keamanan 
internasional dalam kasus inisiasi penempatan 
kantor diplomatik di Jerusalem melalui 

mengklaim rnerniliki hak berdaulat sebagai 
sebuah negara untuk menempatkan misi 
diplomatik dimanapun yang dikehendaki. 

Perlu diingat bahwa resolusi-resolusi 
PBB yang relevan terhadap Jerusalem 
baik melalui MU clan DK semuanya berisi 
himbauan kepada seluruh negara anggota 
PBB untuk ikut serta menegakkan status 
Jerusalem clan membantu menegakkan 
perdamaian, jadi tidak hanya ditujukan 
pada satu negara tertentu. Tindakan AS yang 
hendak menempatkan kantor diplomatiknya 
di Jerusalem justru akan sangat menciderai 
clan merusak kedaulatan khusus atas wilayah 
Jerusalem. Tindakan tersebut juga dapat 
dipandang sebagai tindakan illegal yang 
tidak memiliki alas hukum apapun yang 
dapat membenarkannya menurut Piagam 
PBB. 

Terkait tujuan PBB untuk mencapai 
perdamaian clan kerja sama antar bangsa maka 
jusrru tindakan AS tersebut akan memecah 
belah perdamaian clan akan berpengaruh 
negatif terhadap situasi di Jerusalem bahkan 
secara khusus di Timur Tengah yang memang 
rawan akan konflik yang berkepanjangan. 
Sebagai negara anggota tetap DK yang 
dipercayakan untuk memelihara perdamaian 
dunia maka tindakan AS sangat menciderai 
kepercayaan dunia internasional yang 
dimandatkan kepada AS dalam tubuh DK 
sebagai organ penting PBB yang menjalankan 
fungsi clan wewenang berdasarkan Piagam 
PBB. 
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Resolusi Nomor NES-10/L/22 maka perlu 
melihatnva dengan sangat hati-hati dalam 
ketentuan Piagam PBB beserta resolusi lainnya 
yang relevan yang tidak bisa dipisahkan 
dengan Piagarn PBB. Penilaian tersebut tenru 

harus dikaji baik secara prosedur maupun 
substansinya. Tidak semata-mata menilai dari 
pasal-pasal yang ada dalam ketentuan Piagam 
PBB namun juga diimbangi dengan kasus 
kasus yang relevan mengingat resolusi tersebut 
terkait dengan resolusi-resolusi sebelumnya 
baik oleh MU maupun yang dikeluarkan oleh 
DK. 

Pada intinya, menurut ketentuan Pasal 
10 sampai dengan Pasal 14 Piagam PBB 
yang mengatur keterlibatan MU dalam 
pemeliharaan perdamaian clan keamanan 
internasional bahwa MU dapat bertindak 
clan mengeluarkan rekomendasi terhadap 
suatu pertikaian internasional atau keadaan 
yang membahayakan perdamaian apabila 
DK memintanya, apabila DK tidak sedang 
menjalankan kewajibannya, ataupun apabila 
DK gaga! menjalankan kewajibannya atau 
dengan kata lain tidak mampu mengeluarkan 
resolusi akibat veto. Untuk lebih memperjelas 
ha! tersebut maka perlu melihat intisari pada 
Uniting Peace Resolution yang mengemukakan 
sebagai berikut:49 

" ... the importance of the exercise by the 
Security Council of its primary responsibility 
for the maintenance of international peace and 
security ... to exercise restraint in the use of veto ... 
failure of the Security Council to discharge its 
responsibilities .. . such failure does not deprive 
the General Assembly of its rights or relieve it of 
its responsibilities under the Charter in regard 
to the maintenance of international peace and 
security ... the General Assembly shal consider 
the matter immediately with a view to making 

"Lihat isi lengkap resolusi yang dimuat dalam situs 
resmi PBB dalam United Nations, General Assembly, 

Fifth Session, dimuat dalam http://www.un.org/en/ 
sc/ repertoire/ otherdocs/GAres3 77 A(v).pdf, diakses 
tanggal 13 Maret 2018. 

14 

appropriate recommendations ... the General 
Assembly may meet in emergency special 
session ... Such emergency special session shall be 
called if requested by the Security Council on 
the vote of any seven member, or by majority of 
the Members of the United Nations ... " 

Pada hakikarnya, tidak ada perbedaan 
antara apa yang diatur dalam Pasal 10 sampai 
dengan Pasal 14 Piagam PBB dengan apa yang 
dimaksudkan oleh Uniting Peace Resolution clan 
justru saling memperkuat apa yang dinyatakan 
oleh Piagarn PBB terkait keterlibatan atau 
intervensi MU. Hal tersebut penting untuk 
menangkis tanggapan bahwa intervensi MU 
akan cenderung melangkahi wewenang DK. 
Hal penting lainnya adalah bahwa terkait 
sidang darurat khusus maka dapat dilakukan 
atas permintaan DK ataupun mayoritas 
anggota PBB. Hal tersebut sejalan dengan apa 
yang dinyatakan dalam Pasal 20 Piagam PBB, 
yang artinya tidak semata-mata permintaan 
DK saja yang bisa menjadi pintu masuk 
keterlibatan MU namun juga bisa diinisiasi 
atas kemauan mayoritas anggota PBB yang 
mana seperti diketahui bahwa isi MU adalah 
seluruh negara anggota PBB. 

Pertama, dari segi prosedur, bahwa pada 
tanggal 18 Desember 2017,  DK melakukan 
pembicaraan untuk menyepakati sebuah 
resolusi yang akan diberlakukan untuk 
menyikapi tindakan AS yang hendak 
menginisiasi penempatan kantor diplomatik 
di Jerusalem yang tentu dipandang oleh 
DK sebagai sebuah situasi yang sangat 
berpotensi mengancam perdamaian clan 
keamanan internasional khususnya di Timur 
Tengah. Pada akhirnya, DK tidak mampu 
menyepakati resolusi tersebut karena veto 
dari AS. Pada titik ini kita bisa simpulkan 
bahwa DK sudah gaga! untuk menjalankan 
wewenangnya karena sudah tidak mampu 
lagi untuk berbuat lebih jauh dalam 
menyikapi tindakan AS terhadap Jerusalem. 
Resolusi Nomor NES-10/L/22 dibahas 
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pada tanggal 21 Desember 2017 atas inisiatif 
Turki clan Yaman yang merupakan anggota 
MU, sehingga dapat kita nilai bahwa secara 
sah MU berwenang untuk mengadakan 
pembicaraan dalam sidang darurat khusus 
atas dasar kegagalan DK untuk menyepakati 
resolusi. Yang menjadi pertanyaan adalah 
apakah keterlibatan MU untuk melakukan 
sidang benar-benar dikehendaki oleh 
mayoritas negara anggota PBB atau tidak 
mengingat DK tidak melakukan permintaan 
resmi kepada MU untuk membahas hal 
ini. Hasil voting menunjukkan bahwa 
pengambilan suara diikuti oleh 172 negara 
clan hanya 2 1  negara yang tidak hadir 
artinya ketika sidang dilakukan maka tidak 
diragukan lagi mayoritas negara anggota PBB 
di tubuh MU memang berkeinginan untuk 
menyepakati sebuah resolusi atas langkah AS 
terhadap Jerusalem. Hasil voting yang terdiri 
dari 128 suara setuju juga melebihi dari dua 
pertiga suara yang dipersvaratkan oleh Pasal 
18 ayat (2) Piagam PBB mengenai keputusan 
MU yang berkenaan dengan rekomendasi 
mengenai pemeliharaan perdamaian clan 
keamanan internasional. Artinya, secara 
prosedur dapat kita simpulkan bahwa 
Resolusi Nomor NES-10/L/22 telah sesuai 
dengan Ketentuan Piagarn PBB maupun 
Uniting Peace Resolution. 

Namun dernikian, ada satu ha! yang 
menjadi masih menyisakan persoalan yaitu 
masuknya intervensi MU sebagai akibar 
kegagalan DK menyepakati resolusi dalam 
kaitannya dengan kerentuan Pasal 27 ayat (3) 
Piagam PBB yang menyatakan bahwa pihak 
yang berselisih tidak ikut memberikan suara 
atau bisa dikatakan harus abstain. Masih 
menjadi perdebatan apakah konteks Pasal 27 
ayat (3) tersebut tidak berlaku terhadap negara 
anggota tetap DK PBB ataukah berlaku untuk 
semua anggota DK PBB. Selain itu, tidak 
ada penjelasan lebih lanjut dalam Piagam 
PBB sejauh manakah negara anggota tetap 

DK dianggap sebagai pihak yang berselisih 
mengingat bisa saja keterlibatannya adalah 
hanya secara tidak langsung terhadap suatu 
sengketa. Sampai sejauh ini belum ada satupun 
negara anggota PBB yang mempermasalahkan 
atau meminta pendapat hukum kepada 
Mahkamah lnternasional untuk memperjelas 
maksud dari Pasal 2 7 ayat (3) in i. Pendapat 
hukum dari Mahkamah lnternasional 
tentunya akan sangat kontributif clan tidak 
akan berpengaruh negatif pada kinerja 
PBB yang justru akan memberikan asumsi 
hukum yang kuat atas perdebatan mengenai 
tafsiran Piagam PBB clan implementasinva." 
Seperti diketahui bahwa gagalnya DK 
dalam menyepakati resolusi atas langkah AS 
terhadap Jerusalem itu diakibatkan oleh veto 
AS yang merupakan pihak langsung yang 
sedang menjadi subjek sengketa yang mana 
dari kegagalan DK tersebut berujung pada 
intervensi MU. 

Dalam kaitannya dengan proses 
pembicaraan di MU yang merupakan hasil 
dari reaksi atas kegagalan DK menyepakati 
sebuah resolusi tentu bisa dipertanyakan lebih 
lanjut lagi ketika kegagalan DK itu diakibatkan 
oleh veto dari negara anggota tetap DK yang 
merupakan pihak yang secara langsung sedang 
berselisih clan menjadi subjek sengketa. Ada 
pandangan yang menyatakan bahwa ketentuan 
abstain tersebut berlaku untuk semua anggota 
DK.51 Pandangan tersebut berkaitan dengan 
prinsip nemo iudex in re sua yaitu bahwa para 
pihak tidak dapat menjadi hakim terhadap 
perkara yang sedang dihadapinya.52 Artinya, 
apabila kita menafsirkan bahwa kewajiban 

50M.A.Kaplan & N.Katzenbach, ha!. 308. 
"Bardo Fassbender, UN Security Council refrmn and 

the right of veto, Netherland: Kluwer Law International, 
1998, ha!. I 90. Lihat pula Prof. Dr. Corne! N .Flipovitch, 
Vol I, First edition, Elements of Modem International 
Law, Jakarta: S.K.Seno,1958, ha!. 242-243. 

"Fabian O Raimondo, General Principles of Law 

in The Decisions of lnternatwnal Criminal Courts and 
Tribuna�, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, 
hal.26 
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abstain itu berlaku untuk anggora tetap DK 
berarti proses pengambilan suara di DK itu bisa 
dipandang inkonstitusional terhadap Piagam 
PBB.51 [adi, selayaknya perlu memperjelas 
terlebih dahulu apakah proses di DK telah 
dilalui dengan cara yang sah menurut Piagam 
PBB sebelum nantinya diambil alih oleh 
MU. Meskipun memang dalam persoalan itu 
seharusnya tidak menjadi penghalang bagi 
keterlibatan MU untuk segera membahas 
sebuah resolusi. 

Secara subtansi, maka perlu unruk 
melihat secara detail isi dan dasar hukum 
diambilnya keputusan untuk mengeluarkan 
resolusi berupa rekomendasi terhadap 
tindakan AS terhadap Jerusalem. Pertama 
tama perlu unruk melihatdasar pertimbangan 
yang tercantum dalam resolusi tersebut 
sebagai berikut: 

" . . . Reaffirming its relevan resolutions, including 

resolution 72/15 of 30 Nooember 2017 
of ]ernsalem ... Reaffirming also the relevant 
resolutions of the Security Council, including 

resolutions 242 ... 252 ... 267 ... 298 ... 338 .. .4 

46 ... 465 .. .476 .. .478 ... 2234 ... guided by the 
purposes and principles of the Charter of the 
United Nations ... the inadmissibility ofthe 
acquisition of territory by force the spesific 
status of the Holy City of ]erusalem as foreseen 

in relevant United Nations resolutions ... 
stressing that Jerusalem is a final status issued 
to be resolved through negotiations in line with 
relevant United Nations resolutions ... " 

Dalam petikan dasar pertimbangan 
resolusi tersebut, MU pertama-tarna 
mendasarkannya pada resolusi paling terbaru 
atas Jerusalem yaitu Resolusi 72/15 yang 
dikeluarkan pada tanggal 30 November 2017 
yang pada intinya menghimbau kepada Israel 
untuk tidak melakukan tindakan apapun baik 
secara administratif maupun legislatif untuk 
merubah status khusus Jerusalem serta untuk 
tidak mengklaimnya sebagai ibukota Israel. 

53Bardo Fassbender, hal.361 

16 

Secara substansi, isi dari Resolusi 72/15 telah 
sejalan dengan kasus yang sedang dibahas 
yakni tindakan relokasi kantor diplomatik 
ke Jerusalem yang pada ujungnya hendak 
mengklaim Jerusalem sebagai ibukota Israel. 
Kemudian, MU mengkaitkannya dengan 
berbagai resolusi yang dikeluarkan DK terkait 
proteksi terhadap status Jerusalem, artinya 
MU hendak menyelaraskan tindakannya dan 
sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh 
DK sebagai organ utama yang berwenang. Hal 
ini penting sebab akan memastikan bahwa 
MU secara substansi telah melaksanakan 
wewenangnya dengan konsisten, benar, clan 
tidak melangkahi apa yang sudah dilakukan 
oleh DK. Point penting lainnya adalah MU 
menyebutkan larangan untuk memperoleh 
wilayah dengan cara-cara kekerasan yang tidak 
sejalan dengan prinsip dan tujuan Piagam 
PBB. Hal tersebut sangat krusial untuk 
ditegaskan mengingat dalam Pasal 12 dan 14 
Piagam PBB menegaskan bahwa MU dapat 
mengeluarkan rekomendasi terhadap suatu 
sengketa internasional yang mengandung 
kemungkinan merusak perdamaian dan 
melanggar tujuan clan prinsip Piagam PBB. 

MU juga menyebutkan bahwa Jerusalem 
memiliki status khusus dan apabila ada 
perubahan terhadap status tersebut akan 
dilakukan melalui negosiasi yang juga harus 
sejalan dengan resolusi yang relevan terhadap 
Jerusalem. Hal ini hendak menekankan 
adanya tindakan yang bersifat sepihak oleh 
AS terhadap Jerusalem dan tentu tidak 
dapat diterima sebagai suatu cara yang 
relevan dengan cara negosiasi dan cara damai 
apalagi bertentangan sama sekali dengan 
status Jerusalem yang memiliki rezim khusus 
di bawah otorisasi PBB. Terhadap hal-hal 
tersebut, maka dari segi substansi berkenaan 
dengan dasar pertimbangan maka dapat kita 
simpulkan bahwa resolusi tersebut telah 
sesuai dengan ketentuan Piagam PBB maupun 
resolusi lainnya yang relevan. 
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Kemudian, penting pula untuk melihat apa 
saja tindakan-tindakan yangdirekomendasikan 
oleh MU. Untuk memperjelasnya maka 
berikut petikan perintah MU: 

...  "any decisions and actions which purport 
to haw altered the character, status or 
demographic composition of the Holy City of 
Jerusalem have no legal effect ... in compliance 
with relevan resolutions of the Security Council, 
and in this regard calls upon all states to refrain 
from the establishment of diplomatic missions 
in the Holy City of ]erusalem ... all states ... not 
recognize any actions or measures contrary to 

those resolutions ... " 

Dari petikan perintah MU tersebut 
dapat dianalisa bahwa MU menngingatkan 
kembali pada setiap negara untuk melihat 
kembali status Jerusalem dalam setiap resolusi 
yang telah dikeluarkan oleh PBB dan untuk 
tetap menaatinya. MU tidak spesifik merujuk 
kepada satu pihak atau dengan kata lain tidak 
menunjuk langsung pada AS. Hal tersebur 
sangat logis yang mana untuk menghindari 
adanya tindakan susulan dari negara-negara 
lain yang kemungkinan melakukan tindakan 
serupa seperti yang dilakukan AS mengingat 
eskalasi politik di Timur Tengah yang 
terpecah antara dukungan terhadap Israel dan 
Palestina berdasarkan kepentingan politik 
masing-masing negara. Melalui resolusi ini 
maka MU memperingatkan seluruh negara 
untuk tidak menempatkan kantor diplomatik 
di Jerusalem dan unruk tidak melakukan 
tindakan apapun yang bertentangan dengan 
serangkaian resolusi lainnya yang relevan atas 
Jerusalem. [adi, apabila dilihat dari perintah 
atau tindakan yang direkomendasikan oleh 
MU maka kita bisa simpulkan bahwa MU juga 
telah konsisten untuk mengingatkan kembali 
kepada seluruh negara untuk bersarna-sarna 
taat pada tegaknya status Jerusalem. Pada 
intinya, baik secara prosedur dan substansi 
dapat dipandang bahwa Resolusi Nomor N 

ES-10/L/22 telah sesuai dengan ketentuan 

Piagam PBB maupun resolusi lainnya yang 
relevan atas status Jerusalem. 

3. lmplikasi Resolusi MU Nomor A/ES- 

10/L/22 Terhadap Amerika Serikat . 

Dengan dikeluarkannya Resolusi 
Nomor NES-10/L/22 pada tanggal 21 
Desem ber 201 7, maka ten tu memiliki 
implikasi tidak hanya terhadap negara 
yang menjadi subjek sengketa tetapi 
juga terhadap seluruh negara karena 
dikeluarkannya resolusi tersebut berkenaan 
dengan pemeliharaan perdamaian dan 
keamanan internasional untuk menegakkan 
prinsip dan tujuan PBB yang secara kolektif 
hams ditaati semua pihak. Yang menjadi 
pertanyaan adalah sejauh mana resolusi 
tersebut dapat mengikat setidaknya terhadap 
subjek sengketa yaitu AS. 

Pertarna-tama hams dicermati rerlebih 
dahulu sifat dari resolusi MU berkenaan 
dengan pemeliharaan terhadap perdamaian 
dan keamanan internasional dalam konteks 
Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 Piagam 
PBB yang mana sebetulnya wewenang 
utarna ada di DK. Sebagaimana telah 
dipaparkan bahwa sifat dari resolusi DK 
adalah rekomendasi yang cenderung bersifat 
memberikan himbauan kepada pihak yang 
bersengketa atau seluruh negara untuk 
melakukan tindakan tertentu atau untuk 
patuh pada Piagam PBB. Karena sifatnya 
adalah himbauan dan melengkapi fungsi 
yang seharusnya diernban oleh DK maka 
konsekuensinya adalah resolusi tersebut 
dapa tsaja tidakd ilaksanakanatau dihiraukan. 
Berbeda dengan resolusi DK yang mengikat 
negara anggota PBB berdasarkan Pasal 25 
Piagam PBB sekalipun dikeluarkan atas 
dasar Bab VI yaitu cara-cara penyelesaian 
sengketa secara damai yang sifatnya juga 
adalah rokemendasi.54 Meskipun, keputusan 
negara untuk menerima atau menolak 

"M.A.Kaplan & N. Katzenbach, hal. 306. 
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resolusi MU tidak akan bepengaruh pada 
integritas PBB uncuk ikut campur dalam 
pertikaian internasional. 55 

Sifat resolusi MU dalam rangka 
pemeliharaan perdamaian dan keamanan 
internasional dipandang sebagai fungsi 
eksternal di tengah berbagai fungsi internal 
yang diemban juga oleh MU atas dasar 
Piagam PBB.56 Resolusi MU dalam konteks 
eksternal pada pokoknya merupakan suatu 
undangan yang dialamatkan kepada pelaku 
untuk melakukan serangkaian tindakan 
tertentu yang mana berbentuk kerja sama 
yang sifatnva sukarela.57 Meskipun resolusi 
MU yang berbentuk rekomendasi itu secara 
hukum tidak mengikat namun tetaplah berisi 
sebuah tuntutan atau pendapat yang berujung 
pada suatu persetujuan diam-diam yang 
dapat memunculkan "quasi legal obligation" ,58 

Sifat mengikat atau legaliras dari resolusi 
MU ini sebenarnya masih diperdebatkan 
hingga hari ini, efekrifitas atau ketaatan suatu 
negara terhadap resolusi tersebut akan sangat 
bergantung pada kerja sama antarnegara 
mengingat MU nampak mengelakkan 
kepentingan politik yang bermain di tengah 
konflik yang sedang dibahas.59 

Dari kasus yang ada, nampaknya AS tidak 
bisa begitu saja menghiraukan rekomendasi 
MU. Status Jerusalem yang sudah disahkan 
melalui Resolusi MU dan ditegakkan oleh 
DK seberulnva sudah lebih dari cukup 
untuk membuat AS berpikir ulang untuk 
tidak menaatinya. Selain itu, dalam kancah 
internasional, AS tercatat pernah terlibat 
dalam proses perdamaian anrara Israel dan 
Palestina pada bulan September 1993 yang 
dikenal dengan Oslo Agreement yang melahirkan 
deklarasi yang didalamnya menyinggung soal 
status Jerusalem untuk diselesaikan dengan 

55/bid., hal. 302-303. 
56James Barros, hal.103. 
57/bid.,hal. 104-105. 
58/bid.,hal. !06. 
59H.G Nicholas, hal.124. 
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cara negosiasi meskipun implementasinya 
tidak berjalan lancar.r? Artinya, konsistensi 
dan komitmen AS terhadap persoalan 
internasional sangat dipertaruhkan di 
mata dunia internasional apalagi berbicara 
keanggotaan AS sebagai anggota tetap DK. 
Apalagi, AS juga tercatat sebagai pernrakarsa 
lahirnya Uniting For Peace Resolution oleh 
MU yang mana resolusi tersebut menjadi 
titik tolak keterlibatan MU dalam berbagai 
persoalan pemeliharaan perdamaian dan 
keamanan internasional namun sayangnya 
dalam kasus penempatan kantor perwakilan 
diplomatik di Jerusalem nampaknya AS justru 
menunjukkan sikap negatif khususnya ketika 
dikaitkan dengan klaim Nikkv Haley di forum 
MU. lnkonsistensi sikap AS tersebut seolah 
menggambarkan bahwa selama kepentingan 
domestiknya tidak terganggu maka AS 
senantiasa mendukung tindakan PBB dan 
juga berlaku sebaliknya. Sekalipun dapat 
dipahami bahwa mengingat sifat rekomendasi 
MU adalah tidak mengikat maka kesediaan 
negara untuk tunduk pada resolusi MU sangat 
bergantung pada kepentingan negara yang 
bersangkutan.61 

Resolusi MU bagaimanapun juga 
mencerminkan bobot opini dunia terhadap 
suatu persoalan internasional.62 Dalam teori 
maupun praktik maka rekomendasi MU 
memberikan sumbangan yang sangat berarti 
bagi stabilitas internasional.61 Sifat keputusan 
MU yang menganut ketentuan bahwa 
satu anggota memiliki satu suara tersebut 
berkaitan pula dengan prinsip persamaan hak 
dari negara-negara anggota menurut Piagam 

PBB yang mana hal tersebut sukar diternukan 

di tubuh DK yang nampak cenderung 

""Trias Kuncahyono, Jerusalem, Kesucian, Kon/lik, 
dan Pengadilan Akhir, [akarta.Kompas, 2009, hal. 275- 
277. 

61Walter S. Jones, Logika Hubungan lntemasional, 
Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utarna, 1993, hal.373. 

62Prof.Dr. Corne! N. Filipovirch, hal. 241. 
"Walter S. Jones, hal.374. 



Analisis Hukum Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB ... (Olsen Peranto) 

berat sebelah karena memuat ketentuan 

veto bagi anggota tetap/" Dalam beberapa 

kasus yang ada telah menunjukkan adanya 
ketaatan negara-negara terhadap resolusi 

MU clan bahkan efektif meredam konflik 

internasional. Dari kurun waktu 1946 sampai 

dengan 1962, efektifitas resolusi MU dalam 

persoalan internasional bahkan mencapai 

87 persen.65 Pada krisis Suez di tahun 1956, 

Israel, Prancis clan lnggris perlahan-lahan 

menarik diri dari tindakan milirer di wilayah 

Suez atas rekomendasi dari MU.66 Dalam 

krisis Korea, bahkan MU berhasil menengahi 

konflik antara Korea Selatan clan Korea Utara 
sehingga tercipta perdamaian meskipun pada 

waktu itu intervensi Uni Soviet terhadap 

Korea Utara clan intervensi AS terhadap Korea 

Selatan sangat dominan. Tindakan MU dalam 
krisis Korea khususnya dilakukan melalui 

Resolusi Nomor 498 clan Nomor 500 T ahun 
1951 yang pada intinya mengecam intervensi 

militer oleh Republik Rakyat China di wilayah 

Korea clan menghimbau seluruh negara untuk 

membantu PBB mewujudkan perdamaian di 
Korea dengan tidak membantu para agresor 
yang senantiasa menciptakan perang clan 

melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk 

meredam agresi. 

Dalam krisis Hongaria tahun 1956, bahkan 
DK secara tegas melalui Resolusi 120 tanggal 

4 November 1956 memerintahkan MU untuk 
melakukan sidang darurat khusus supaya 

mengeluarkan rekomendasi terkait situasi 

di Hongaria clan dengan tegas menyatakan 
bahwa DK sendiri telah gaga! melaksanakan 

wewenangnya untuk bertindak terkait revolusi 
dan kekerasan yang terjadi di Hongaria. 
Akhirnya MU pada tahun 1957-1962 

mengeluarkan beberapa resolusi yang isinya 

memerintahkan Uni Soviet untuk mengakhiri 
intervensinya terhadap revolusi di Hungaria, 

pembentukan komite khusus, clan tindakan- 

"Jamcs Barros, hal.70-71. 
65Walrcr S. Jones, ha!. 3 76. 
""H.G.Nicholas, hal.123. 

tindakan tertentu unruk rnenvelesaikan konflik 

di Hungaria yang meski tidak berjalan mulus 

tetapi pada akhirnya mengakhiri krisis politik 

yang terjadi. Rekomendasi DK ke MU juga 

terjadi ketika terjadi krisis di Afghanistan pada 

tahun 1980 yang akhirnya MU mengambil 

alih tanggung jawab unruk melakukan 

serangkaian tindakan melalui beberapa 

resolusi guna mewujudkan perdamaian di 
wilayah tersebut. Dari serangkaian praktik 

tersebut memperlihatkan bagaimana resolusi 

MU benar-benar efektif untuk diterapkan clan 

kemudian bisa ditaati oleh para pihak yang 

bersengketa. Meskipun sifat rekomendasi 

MU hanya bersifat sukarela tetapi dapat 
mengubah arah hubungan multilateral clan 

mampu mempengaruhi peristiwa-peristiwa 

serta penlaku-perilaku internasional lebih 
dari yang diperkirakan oleh negara-negara 

besar. 67 Sifat egaliter di forum MU yang 

tidak dikuasai oleh negara-negara besar jelas 
menegaskan adanya sentimen atau pendapat 

yang berimbang terhadap suatu persoalan 

internasional yang selama ini memiliki efek 
yang besar dan meluas karena berisi pendapat 

mayoritas anggota PBB yang bernaung di MU. 

Artinya, bagi AS meskipun berhak untuk 
tidak menerima clan tidak melaksanakan 

perintah resolusi MU namun secara moral 
dalam sistem Piagarn PBB yang menghimpun 

beragam negara dalam suatu hubungan yang 
saling menghormati kedaulatan antar negara 

clan wilayah maka tidak ada alasan bagi AS 

untuk menampik begitu saja daya ikat resolusi 
MU. 

III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, 

penulis memberikan simpulan sebagai berikut. 
1. Tindakan AS yang hendak melakukan 

relokasi perwakilan diplomatiknya dari 
Tel Aviv ke Jerusalem tersebut tidak 

67Walter S. Jones, hal.375. 
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dibenarkan apabila merujuk pada 
beberapa Resolusi MU terkait status corpus 

separatum kota Jerusalem dan merujuk 
pada Prinsip dan Tujuan Piagam PBB. 

2. Resolusi MU Nomor NES-10/l)22 

secara umum telah memenuhi ketentuan 
Piagam PBB namun memang resolusi 
tersebut diarnbil sebagai akibat dari 
gagalnya DK mengeluarkan resolusi 
yang bersumber dari veto AS, yang mana 
sebenarnya tidak dibenarkan pihak yang 
bersengketa ikut mengambil suara atas 
dasar Bab VI. T eta pi persoalan terse but 
sejatinya tidak menghalangi intervensi 
MU menurut sistem Piagam PBB. 

3. Sifatdari resolusi MU ini adalah keputusan 
yang bersifat eksternal dan merupakan 
terobosan atau tindakan pencegahan 
ketika DK gaga! menjalankan fungsinya. 
Secara prosedural, AS tidak perlu mentaati 
karena sifatnya hanya berupa rekomendasi 
semata yang tidak mengikat. Namun secara 
materil yang menyangkut status Jerusalem 
dan komitmen terhadap perdamaian 
dan keamanan internasional apalagi AS 
sebagai Anggota Tetap DK maka AS perlu 
mempertimbangkan ulang kebijakan 
tersebut sebagai bentuk penghormatan 
terhadap tegaknya ketentuan Piagam 
PBB beserta resolusinya dalam rangka 
memelihara perdamaian dan keamanan 
internasional selaku anggota tetap DK. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, 
penulis memberikan saran sebagai berikur: 
1. Perlunya penafsiran Iebih lanjut dari 

ketentuan Pasal 27 ayat (3) Piagam 
PBB yang kiranya dapat dimintai 
pendapat hukum (advisory opinion) 

kepada Mahkamah lnternasional sebagai 
institusi yang berwenang menafsirkan 
setiap persoalan yang menyangkut 
perjanjian internasional ataupun hukum 
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internasional. Kejelasan akan makna Pasal 
terse but akan mengurangi penyalahgunaan 
veto oleh Anggota Tetap DK PBB ketika 
mengambil keputusan dan sekaligus 
memperkuat legalitas resolusi MU ketika 
mengambil peran yang gaga! diemban 
oleh DK sehingga akan berdampak positif 
bagi legalitas setiap tindakan PBB dalam 
penyelesaian sengketa internasional. 

2. Perlunya inisiatif dan respon yang cepat 
dari setiap negara anggota PBB untuk 
dapat mempertanyakan setiap kebijakan 
organ PBB yang bersumber dari ketentuan 
Piagam PBB ataupun terkait pasal yang 
ada dalam Piagarn PBB itu sendiri kepada 
Mahkamah lnternasional sehingga dapat 
memperjelas makna dari setiap ketentuan 
Piagarn PBB yang seberulnya akan sangat 
bermanfaat bagi terciptanya keadilan 
dan penghormatan terhadap jalannya 
hubungan internasional antar negara dan 
tegaknya ketentuan Piagam PBB. 

3. Perlunya kejelasan dan penguatan 
terhadap peran dan fungsi Majelis Umum 
dalam sistem penvelesaian sengketa dalam 
kerangka Piagam PBB yang selama ini 
sifatnya rekomendatif namun ternyata 
cukup efektif dalam mewujudkan 
perdamaian dan keamanan internasional. 
Penguatan peran Majelis Umum tentu 
sangat konstruktif dalam tegaknya 
konsistensi terhadap ketentuan Piagarn 
PBB mengingat DK senantiasa terbentur 
dengan kepentingan politis. 
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Abstrak 
Substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU tentang 

Penyiaran) sudah tidak dapat lagi mengantisipasi perkembangan kemajuan teknologi di 

bidang penyiaran terutama terkait dengan perubahan sistem penyiaran analog menjadi 

sistem penyiaran digital. Hal ini disebabkan memasuki a bad 21 organisasi internasional yang 

mengatur penyiaran televisi clan radio di seluruh dunia yaitu Internacional Telecommunication 
Union (ITU) telah menetapkan bahwa tidak akan ada lagi frekuensi analog yang digunakan 

untuk penyiaran di seluruh dunia. Hal ini memicu persoalan karena di Indonesia belum 

ada regulasi yang mengatur digitalisasi penyiaran sebab Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2002 tentang Penyiaran masih mengatur terbatas pada penyiaran analog. Berdasarkan 

uraian tersebut terdapat permasalahan yaitu apakah urgensi pengaturan migrasi digitalisasi 

penyiaran di Indonesia clan bagaimanakah pengaturan model migrasi digitalisasi penyiaran 

yang dapat diterapkan di Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui 

urgensi pengaturan migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia clan mengetahui pengaturan 

model migrasi digitalisasi penyiaran yang dapat direrapkan di Indonesia. Pembahasan dalam 
tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji substansi 

clan hukum positif yang menguatkan urgensi pengaturan migrasi digitalisasi penyiaran 

di Indonesia clan mendapatkan pengaturan model migrasi digitalisasi penyiaran yang 

dapat diterapkan di Indonesia. Simpulan dari permasalahan ini adalah migrasi digitalisasi 
penyiaran di Indonesia sudah mendesak untuk dilakukan clan memerlukan kepastian 
hukum berupa pengaturan dalam undang-undang clan pilihan model pengelolaan migrasi 
analog ke digital harus berdasarkan pertimbangan kemanfaatan yang maksimal dapat 
diterima oleh masyarakat. 

Karn kunci , migrasi, digitalisasi, penyiaran 

Abstract 

The substance of Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting (Broadcasting Act) is no longer able 

to anticipate the development of technological progress in the field of broadcasting primarily related 
to the change of analogue broadcasting system into digital broadcasting system. This is due to the 
entering of the 21"  century international organization that regulates radio and television broadcasting 
around the world that is International Telecommunication Union (ITU) has determined that there 
will be no more analogue frequency used for broadcasting around the world. This triggers the problem 
because in Indonesia there has been no regulation that regulates the digitalization of broadcasting 
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because Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting still regulates, limited to, analog broadcasting. Based on 
the description there is a problem that is urgency of migration arrangement of digitalization of broadcasting in 

Indonesia and how the arrangement of broadcast digitalization migration model that can be applied in Indonesia. 
The purpose of this paper is to know the urgency of digitalization migration's arrangement in Indonesia and to know 
the regulation of broadcast digitalization migration model that can be applied in Indonesia. The discussion in this 
paper uses normative juridical approach method b:, studying substance and positive law which strengthen urgency 
of digitalization migration's arrangement in Indonesia and get arrangement of broadcast digitalization migration 

model that can be applied in Indonesia. The conclusion of this problem is that the migration of digitalisation of 
broadcasting in Indonesia is urgent to apply. It requires legal certainty in the form of regulation in the law and the 

choice of analog to digital migration management model that should be based on the consideration of maximum 

benefit of the community. 

Keywords: migration, digitalization, broadcasting 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Era penyiaran digital telah dipelopori sejak 
1998 di lnggris clan Amerika Serikat yang 
kemudian diikuti oleh negara maju lainnya. 
Penyebaran yang paling merata yaitu di negara 
Eropa clan Asia Timur, karena keseriusan 
pemerintahannya dalam mengeluarkan 
kebijakan digitalisasi serta industri yang 
tanggap terhadap kemajuan clan kebutuhan 
teknologi penyiaran digital. Faktor lainnya, 
karena di negara tersebut di setiap kota hanya 
ada 4 sampai 7 stasiun televisi, sehingga 
pemerintahnya mudah untuk memberikan 
alokasi kanal frekuensinya.1 

Perkembangan teknologi penyiaran serta 
fakta bahwa teknologi analog tidak dapat 
mengimbangi permintaan industri penyiaran 
dalam penyaluran program siaran yang 
terns bertambah sedangkan jumlah kanal 
frekuensi tersedia terbatas, menjadi salah 
satu pertimbangan pemerintah menetapkan 
kebijakan untuk menyelenggarakan penyiaran 
digital. Selain itu, dari sisi penyediaan 
infrastruktur, penyiaran digital dapat menekan 
biaya ringgi sebagaimana yang dibutuhkan 
oleh penyiaran analog. Hal ini disebabkan 

'Hidajanro Djarnal clan Andi Fachuddin, Dasar 
Dasar Penyiaran Sejarah Organisasi Operasional dan 
Regulasi, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 320-321. 
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dalam penyelenggaraannya, penyelenggara 
penyiaran akan berfungsi sebagai operator 
penyelenggara jaringan (multipleksing) yaitu 
untuk mentransfer program dari operator 
penyedia program-program siaran.2 

Meskipun penggunaan teknologi digital 
membawa keuntungan bagi penyelenggaraan 
penyiaran sehingga satu kanal dapat 
menjadi multikanal clan akan berdampak 
pada tersedia puluhan kanal digital yang 
dapat dimanfaatkan, namun pada saat yang 
bersamaan migrasi penyiaran dari sistem 
analog ke sistem digital juga membahayakan 
eksistensi penyiaran komunitas khususnya 
televisi komunitas, sebagai pemain baru yang 
muncul sekitar tahun 2007 pada penyiaran 
relevisi di Indonesia. Ada kekhawatiran yang 
timbul bahwa kemajuan teknologi digital pada 
penyiaran justru akan semakin meminggirkan 
clan membunuh eksistensi televisi komunitas 
yang baru lahir. Mudahnya akses masyarakat 
terhadap seluruh bentuk media bukan tidak 
mungkin menyebabkan masyarakat segera 
berpindah pada siaran digital. Apalagi jika 
mengingat bahwa siaran digital menyediakan 
sejumlah keuntungan dibandingkan 

'Dewan Pers, Pers Penyiaran yang lndependen dan 
Pluralis, Pendapat Hukum Dewan Pers atas Revisi UU 
Penyiaran dan PP Nomor 50/2005 tentang Lembaga 
Penyiaran Swasta, Jakarta: Dewan Pers, 2014, hal. 36. 
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alas an 

7 ayat (2) UU tentang Penyiaran diamanatkan 

untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran. 
Atas dasar itu, sepatutnya penyusunan clan 
pembahasan regulasi terkait penyelenggaraan 
penyiaran televisi digital teresterial penerimaan 
tetap tidak berbayar harus melibatkan KPI, 
sebab hal tersebut bukan saja kepantasan, 
melainkan adalah bentuk ketaatan serta 
pelaksanaan UU tentang Penyiaran oleh 
Pemerintah. 

Kedua, bahwa dari sisi substansi maka 
Permen No. 22 Tahun 2011 telah menyebabkan 
lahirnya 2 (dua) jenis lembaga penyiaran baru 
yang sebelumnya tidak disebut dalam UU 
tentang Penyiaran yaitu Lembaga Penyiaran 
Penyelenggara Program Siaran (LPPPS) clan 
Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran 
Multipleksing (LPPPM). Padahal sebagaimana 
disebut dalam Pasal 13 ayat (2) UU tentang 
Penyiaran diatur bahwa ada 4 (empat) jenis 
lembaga penyiaran yaitu Lembaga Penyiaran 
Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta 
(LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), 
clan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). 

Ketiga, pengaturan serta pelembagaan 
perizinan penyelenggaraan penyiaran televisi 
digital teresterial penerimaan recap tidak 
berbayar, belum menjamin arah pencegahan 
monopoli kepemilikan clan mendukung 
persaingan yang sehat di bidang penyiaran 
sebagaimana diamanatkan UU tentang 
Penyiaran. Sebab fakcanya, saat ini seluruh 
perangkat multipleks clan cransmisi adalah 
milik clan dalam penguasaan privat LPS 
sehingga sangat memungkinkan jika peranan 
LPPPM hanya diberikan kepada LPS yang saat 
ini telah ada. 

Secara legalistik formal, Asosiasi T elevisi 
Lokal Indonesia (ATVLI) clan Asosiasi 
T elevisi Jaringan Indonesia (A TVJI) telah 
mengajukan permohonan uji materiil 
atas Permen No. 22 Tahun 2011 kepada 
Mahkamah Agung (MA). Tunrutan ATVLI 
clan ATVJI agar MA menyatakan Permen 

yang 
22 Tahun 2011 

Pertama, penyusunan regulasi tersebut 
tidak melibatkan KPI yang berdasarkan Pasal 

'Ibid. 

'Ibid., hal. 37. 

'Ibid. 

'Ibid. 

siaran analog yang masih ada sekarang ini. 
Apabila akses teknologi yang selama ini 
mengkhawatirkan bagi televisi komunitas 
tidak tercapai, bukan tidak mungkin televisi 
komunitas pelan-pelan akan ditinggalkan oleh 
komunitasnya.1 

Atas kemajuan teknologi digital ini, UU 

Penyiaran belum mengaturnya sehingga 
dalam penyelenggaraannya, Pemerintah 
mengeluarkan berbagai regulasi yang 
kedudukannya di bawah UU Penyiaran yakni 
dalam bentuk peraturan menteri. Pada asasnya, 
sepanjang peraturan menteri yang diterbitkan 
tersebut tidak bertentangan dengan muatan 
materi dalam UU Penyiaran maka ha! tersebut 
tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini 
sejalan dengan yang ditegaskan oleh Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) yang menyatakan 
bahwa kehadiran regulasi dalam bentuk 
peraturan menteri harus bersifat mendesak 
clan sangat diperlukan, memandang efekcivitas 
clan efisiensi serta merujuk pada ketentuan 
yang compliance pada UU Penyiaran." 

Dari sekian banyak peraturan menteri 
yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan 
penyiaran digital, Pera tu ran Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 
2011 rentang Penyelenggaraan Penyiaran 
T elevisi Digital Teresterial Penerimaan Tetap 
Tidak Berbayar (Permen No. 22 Tahun 2011) 
paling ditentang oleh publik termasuk Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR 

RI). Meskipun publik clan DPR RI telah 
mendesak pemerintah untuk mencabut, 
namun Pemerintah tidak mencabut peraturan 
menteri tersebut.5 

T erdapat beberapa 
menyebabkan Permen No. 
harus dicabut, yaitu:6 
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No. 22 Tahun 2011 bertentangan dengan 
UU tentang Penyiaran tidak berlaku clan 
dinyatakan baral, telah dikabulkan oleh MA.7 

Berdasarkan teori penyusunan perancangan 
perundang-undangan, peraturan perundang 
undangan dalam bentuk peracuran menteri 
tidak boleh memuat norma hukum baru 
yang tidak atau belum diatur dalam undang 
undang melainkan merupakan turunan 
atau penjabaran lebih lanjut secara teknis 
norma-norrna hukum yang ada pada undang 
undang. [ika ha! ini dilanggar maka dapat 
berakibat peraturan menteri tersebut tidak 
diakui keberadaannya clan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. 

Indonesia saat ini menjadi salah satu 
dari dua negara di Asia Tenggara yang sistem 
penyiarannya belum 'hijrah' digital. Padahal 
dalam kesepakatan ITU, badan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi 
teknologi, migrasi sudah harus dilakukan 
pada cahun 2015 yang lalu. Penyiaran digital 
nanti memungkinkan frekuensi yang dipakai 
jadi jauh lebih efisien. Dari sekian lebar 
frekuensi yang dipakai di sistem analog, 
bakal ada penghematan 1 12  MHz bila sistem 
penyiaran beralih ke digital. Penghematan 1 12  
MHz yang disebut sebagai digital dividen itu 
yang kemudian akan dialihfungsikan untuk 
berbagai keperluan, mulai dari penguatan 
jaringan pita lebar internet hingga mitigasi 
bencana.8 

Digitalisasi penyiaran yang ditandai 
dengan dilakukannya migrasi penggunaan 
teknologi penyiaran analog ke penyiaran 
dengan ceknologi digital memerlukan 
kepastian hukum yang pengaturannya pada 
cingkat undang-undang, mengingat spektrum 
frekuensi radio merupakan sumber daya 
terbatas yang penggunaannya ditujukan untuk 
kesejahteraan masyarakac. Model pengelolaan 
digitalisasi penyiaran harus diarahkan untuk 

7/bid., ha!. 38. 

'Ibid., ha!. 40. 
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mendapatkan digital deviden yang maksimal 
clan jelas serta bertanggung jawab dalam 
pemanfaatannya. 

Terkait penyelenggaraan penyiaran 
digital menggantikan penyiaran analog, 
revisi UU tentang Penyiaran pada pokoknya 
harus memastikan bahwa beralihnya 
penyiaran analog pada penyiaran digital 
tidak mengurangi, membatasi hak publik 
atas kemerdekaan berekspresi (freedom 
of expression), kemerdekaan berpendapat 
(freedom of speech), clan kemerdekaan pers 
(freedom of the press), serta kepastian dan 
jaminan atas keberagaman isi (diversity of 

content), clan keberagaman kepemilikan 
(diversity of ownership). Oleh sebab itu secara 
teknis terkait dengan fungsi clan perizinan 
penyelenggaraan penyiaran digital yaitu 
LPPPM, Revisi UU tentang Penyiaran harus 
memberikan hak clan kesempatan yang 
sama kepada LPP, LPS, clan LPK untuk 
memperoleh perizinan bagi penyelenggaraan 
penyiaran multipleksing. 

Digitalisasi penyiaran merupakan suatu 
keniscayaan untuk memajukan industri 
penyiaran, mengingat saat mt industri 
penyiaran masih berbasis analog. Hal ini 
dikarenakan penyiaran analog dinilai sudah 
tidak lagi sejalan dengan kemajuan zaman. 
Digicalisasi Penyiaran dapac menjamin 
industri Penyiaran akan dimainkan oleh pasar 
yang makin beragam. 

Prinsip diversity of content clan diversity 

of ownership pun akan makin terasa dengan 
adanya digitalisasi penyiaran ini. Digitalisasi 
penyiaran diharapkan menghasilkan adanya 
digital dividen yang dapat dimanfaatkan 
untuk perkembangan penyiaran clan 
kebutuhan teknologi telekomunikasi yang 
didasarkan kepada kebutuhan masyarakat. 
Subscansi UU tentang Penyiaran sudah tidak 
dapat lagi mengancisipasi perkembangan 
kemajuan teknologi di bidang penyiaran 
terutama terkait dengan perubahan sistem 
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penyiaran analog menjadi sistem penyiaran 
digital (teknologi digitalisasi penyiaran). 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan, permasalahan yang menjadi pokok 
bahasan dalam tulisan ini adalah. 
1. Apakah urgensi pengaturan migrasi 

digitalisasi penyiaran di Indonesia? 
2. Bagaimanakah pengaruran model 

migrasi digitalisasi penyiaran yang dapat 
diterapkan di Indonesia? 

C. Tujuan 

Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui: 
1. Urgensi pengaturan migrasi digitalisasi 

penyiaran di Indonesia. 
2. Pengaturan model migrasi digitalisasi 

penyiaran yang dapat diterapkan di 
Indonesia. 

D. Metode Penulisan 

Tulisan ini disusun dengan pendekatan 
yuridis normatif yakni dengan melakukan 
pengkajian terhadap sumber kepustakaan 
yang terdiri dari berbagai literatur terkait 
dengan pengaturan migrasi digitalisasi 
penyiaran di Indonesia serta mengkaji naskah 
pendukungnya dari berbagai peraturan 
perundang-undangan terkait. Data yang 
diperoleh akan disajikan secara deskriptif 
analisis guna memberikan gambaran yang 
mendalam sekaligus tetap mengemukakan 
analisis terhadap permasalahan yang akan 
dikaji. 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

1. T cori Hukum Pembangunan 

Prof. Posner bukan orang pertama yang 
melahirkan ide tentang economy analysis of 

law. Teori ini sebetulnya sudah muncul clan 
dikcmbangkan oleh kalangan utilitarianisme 

seperti Jeremy Bentham dan John Stuarth 
Mill. T eori utilitas ini mengutamakan asas 
kebergunaan sesuatu/tool. [adi sesuatu/ esse 
harus memberikan manfaar/nilai utilities 

bagi esse yang lain (social welfare). Dalam 
perkembangannya, setelah direanalysis oleh 
Ronald Coasei (1960) clan Posner sendiri, ide 
analisis ekonomi dalam hukum berkembang 
mencakup transaction cost of economy, economy 

institution, clan public choice. Transaction cost of 

economy berkaitan dengan efisiensi peraturan 
hukum yang sebagian besar berkenaan dengan 
hukum privat. Economy Institution berkaitan 
dengan tindakan manusia termasuk peraturan 
hukum formal, kebiasaan informal, tradisi dan 
aturan sosial. Selain ha! tersebut, Public Choice 

berkaitan dengan proses memutuskan secara 
demokratis dengan mempertimbangkan 
metode micweconomy dan perdagangannya. 
Melalui prinsip ekonomi, Posner berharap 
dapat rneningkatkan efisiensi hukum termasuk 
efesiensi dalam meningkatkan kesejahteraan 
sosial. 

1 .1 Prinsip Efisiensi - Wealth Maximization 

Berkaitan dengan reori analisis ekonomi 
dalam hukum itu, Richard A Posner 
menekankan Prinsip Efisiensi Wealth 

Maximization. Posner mendefinisikan efisiensi 
sebagai kondisi yang mana sumber dayanya 
dialokasikan sehingga nilainya (t1alue) 
dimaksimalkan. Dalam analisis ekonomi, 
efisiensi dalam ha! ini difokuskan kepada 
kriteria etis dalam rangka pembuatan 
keputusan-keputusan sosial (social decision 
making) yang menyangkut pengaturan 
kesejahteraan masyarakat. 

Efisiensi dalam kaca mata Posner 
berkaitan dengan peningkatan kekayaan 
seseorang tanpa mengakibatkan kerugian 
bagi pihak lain. Berkaitan dengan hal itu, 
analisis ekonomi dalam hukum seperti ini 
d ikenal clengan ide wealth maximization 

atau dalam istilah Posner "Kaldor-Hics" 
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dimana perubahan aturan hukum dapat 
meningkatkan efisiensi jika keuntungan 
pihak yang menang melebihi kerugian 
pihak yang kalah clan pihak yang menang 
dapat memberikan kompesasi kerugian 
bagi pihak yang kalah sehingga pihak yang 
kalah tersebut tetap menjadi lebih baik. 
Dalam konteks ini, Posner menilik salah 
satu segi keadilan yang mencakup bukan 
sekadar keadilan dlstributif clan korektif. 
Posner menekan "pareto improvement" di 
mana tujuan dari pengaturan hukum dapat 
memberi masukan berharga bagi keadilan 
clan kesejahteraan sosial. 

1.2 Good law/ Liberal law - Future Consideration 
Todd J. Zywicki clan Anthony B. Sanders, 

dalam tulisannya berjudul "Posner, Hayek, and 
the Economic Analysis of Law" menekankan 
soal aspek future yang sangac dipertimbangkan 
oleh Posner dalam teorinya mengenai hukum. 
Posner yakin bahwa melalui sistem-sistem 
ekonomi, pertimbangan akan suatu masa 
depan akan kesejahteraan sosial akan sangat 
besar. Dengan begitu, aturan-aturan hukum 
termasuk teori-teori hukum harus mampu 
dijabarkan/dimengerti oleh hakim demi 
terselenggaranya suatu sistem hukum yang 
baik. 

Oleh karena itu, di dalam dialog Duke 

Law Class, ia memaparkan bahwa seorang 
hakim harus rajin membaca clan mengupdate 

informasi seputar hukum. Menjawab 
pertanyaan seorang mahasiswa tentang 
hakim yang kurang profesional, dalam 
wawancara itu ia mengatakan: "I don't think 

that judges do much reading-at least, not much 

secondary reading. The ordinary judicial job 

itself requires a great amount of reading. Most 
judges probably figure that that is enough." Jadi, 
Posner pada dasamya melihat suatu masa 
depan yang optimis clan percaya bahwa para 
hakim dapat menciptakan good law atau pun 
liberal law, jika ia rajin mengabsorbsi social 
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change clan perubahan-perubahan eksternal. 
Tujuannya jelas, yakni efisiensi putusan 
hakim. 

1.3 Behaviorial Law and Economy 
Penggambaran sudut pandang ekonomi 

terhadap hukum dalam kaca mata Posner 
kemudian melahirkan behaviorial law atau 
pun behaviorial economy. Dua kebiasaan itu 
kemudian tersintesis hingga melebur menjadi 
behaviorial of law and economy. Berkaitan dengan 
ini, Posner memaparkan bahwa "This (judges as 

future-looking rule makers) includes assessing what 

would be the most efficient outcome in circumstances 

where, because of transaction costs, a transaction 
would not occur without judicial interoention. 
Biava transaksi kemudian diadopsi ke dalam 
aturan-aturan legal. Biava transaksi yang 
semula merupakan prinsip-prinsip ekonomi 
kemudian dijadikan aturan-aturan hukum. 

Prinsip behaviorial int nampak jelas 
diaplikasikan dalam masyarakat yang plural, 
yang tak mungkin terhindar dari biaya 
transaksi. Imbasnya, aturan hukum adalah 
salah satu keharusan yang mampu memberikan 
kepastian hukum serta menjaga rasa keadilan 
sosial dalam masyarakat. Aturan-aturan itu 
bisa berupa kontrak maupun pengaturan soal 
batas kepemilikan clan hak milik. Tentunya 
ini semua diarahkan demi tercapainya social 

welfare. 
Berdasarkan teori hukum pembangunan 

dapat kita simpulkan bahwa kemajuan 
teknologi di bidang penyiaran dengan 
beralihnya sistem penyiaran analog menjadi 
digital yang memberikan manfaat berupa 
efisiensi penggunaan spektrum frekuensi 
penyiaran clan kualitas gambar clan suara 
yang diperoleh masyarakat melalui media 
radio maupun televisi memerlukan landasan 
hukum berupa pengaturan dalam peraruran 
perundang-undangan. Hal ini menunjukkan 
bahwa hukum yang diwujudkan dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang 
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penyiaran bertujuan untuk kemajuan 
pembangunan yang akan dinikmati bagi 
kesejahteraan masyarakat. 

2. Teori Penyiaran Secara Umum 

Penyiaran merupakan padanan kata 
broadcasting yang merniliki pengertian 
sebagai kegiatan pemancarluasan siaran 
melalui sarana pemancar dan/atau sarana 
transmisi di darat, di laut, clan di antariksa 
dengan menggunakan spektrum frekuensi 
radio (sinyal radio) yang berbentuk 
gelombang elektromagnetik yang merambat 
melalui udara, kabel, dan/atau media 
lain untuk dapat diterima secara serentak 
clan bersamaan oleh masyarakat dengan 
perangkat penerima siaran.9 Berdasarkan 
definisi dalam UU Penyiaran tersebut 
maka terdapat lima syarat untuk terjadinya 
kegiatan penyiaran yaitu: 
1. T ersedta spektrum frekuensi radio; 
2. Sarana pemancaran/transmisi; 
3. Perangkat penerima siaran (receioer); 
4. Ada siaran (program atau acara); clan 
5. Dapat diterima secara serentak/ 

bersamaan. 10 

Media komunikasi yang dipergunakan 
untuk penyiaran dibagi menjadi 2 (dua) vaitu: 
1. Penyiaran Radio yaitu radio sebagai 

media komunikasi massa dengar, yang 
menyalurkan gagasan clan informasi 
dalam bentuk suara secara umum clan 
terbuka, berupa program yang teratur clan 
berkesinambungan; 11 

2. Penyiaran T elevisi yaitu televisi sebagai 
media komunikasi massa dengar pandang, 
yang menyalurkan gagasan clan informasi 
dalam bentuk suara clan gambar secara 

9Lihat Pasal 1 angka 1 Uridang-Undang Nomor 
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

10Morissan, Manajemen Media Penyiaran Strategi 

Mengelola Radio dan Tele.iisi, Jakarta: Kencana, 2013, 
ha!. 33. 

"Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

umum, baik terbuka maupun tertutup, 
berupa program yang teratur clan 
berkesinambungan.12 

Hukum penyiaran merupakan 
bagian terkecil (genre) dari kajian 
hukum relekomunikasi (genus). Hukum 
telekomunikasi adalah primat hukum khusus 
atau lex specialis yang mengkaji clan mengatur 
hal-hal yang berkenaan dengan telekomunikasi, 

Hukum telekomunikasi bersandar pada 
konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian 

internasional, clan kebiasaan internasional 
(international customary law) yang sejak awal 
kelahiran telekomunikasi terpelihara clan 
terns berkembang hingga saat ini. Setelah 
ditetapkannya ITU sebagai organ khusus 
PBB yang mengatur masalah telekomunikasi 
clan penyiaran maka peraturan-peraturan 
internasional seperti konvensi, konstitusi, clan 
resolusi ITU menjadi pedoman utama dalam 
pembentukan aturan nasional. 

Walaupun ITU merupakan badan khusus 
PBB yang dalam kenyataannya setiap kebijakan 
ataupun resolusi yang dikeluarkannya 
mengikat bagi setiap negara anggota, tetapi 
ndak secara langsung kebijakan rumusan ITU 

menjadi aturan nasional tiap negara. Perlu 
ratifikasi clan bahkan mungkin ada reservasi 
atau hanya bersifat transformasi dalam bentuk 
undang-undang sebagaimana yang dilakukan 
Indonesia. Dengan demikian peraturan 

peraturan internasional merupakan pedoman 
bagi regulasi telekomunikasi clan penyiaran 
nasional. 

Salah satu contohnya adalah unruk 
menetapkan kanal-kanal spektrum frekuensi 
dinas-dinas telekomunikasi di Indonesia, 
Pemerintah berpedoman pada masterplan 
frekuensi yang dikeluarkan oleh ITU, 
dimana ITU telah membagi dunia menjadi 
tiga region clan Indonesia berada pada 

12Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 
3 2 Tahun 2002 ten tang Penyiaran. 
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Region III. ll Sebaliknya, jika Pemerintah 
telah memberikan perserujuan clan izin 
penggunaan salah satu spektrum frekuensi 
kepada suatu dinas, maka Pemerintah 
akan menyampaikan perihal penggunaan 
spektrum frekuensi tersebut pada badan 
khusus ITU Radio Regulation Board (RRB) 
untuk dicatatkan dalam Daftar Induk 
Frekuensi lnternasional (Master International 

Frequency Register), kemudian para pengguna 
frekuensi yang telah terdaftar diberikan 
call sign identity yang berlaku secara 
internasional. 14 

Jika mencermati Radio Regulation sebagai 
dokumen teknik atau Peraturan Administratif 
dari Konvensi Telekomunikasi lnternasional, 
maka terlihat bahwa Dinas Penyiaran 
(Broadcasting Service) merupakan salah satu 
dari 41 bentuk Dinas Komunikasi radio yang 
merupakan bagian dari penyelenggaraan 
telekomunikasi. Hal mi mengakibatkan 
baik dari segi aturan, definisi, clan aspek 
teknik penyiaran adalah suatu benruk 
telekomunikasi. [ika dapat dianalogikan 
maka Hukum Telekomunikasi adalah setara 
dengan Hukum Perdata sebagai genus, dan 
Hukum Media adalah setara dengan Hukum 
Perkawinan sebagai genre. 15 

3. Penyiaran Radio dan Penviaran Televisi 

Radio telah menjadi medium massa 
yang tersedia di semua tempat sepanjang 
waktu. Sinyal yang melewati spektrum 
elekrromagnetik mencapai hampir setiap 
penjuru dunia. Sementara itu, gelombang 
radio adalah bagian dari alam fisik. 
Gelombang tersebut ada selamanya bergerak 
di udara. Frequency Modulation disingkat FM 
dikembangkan oleh Edwin Amstrong, yaitu 
sistem yang mengirimkan gelombang suara 

"Judhariksawan, Hukum Penyiaran, Jakarta, PT. 
RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 4. 

14/bid., hal. 5. 

"Ibid. 
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yang berbeda dengan metode Amplitudo 

Modulation (AM), mengembangkan FM Stereo 
dengan dua soundtrack masing-masing untuk 
satu telinga yang menambahkan sensasi saat 
mendengarkan siaran langsung. 16 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kekuatan radio siaran adalah daya la ngsung, 
daya tembus, clan daya tarik. Daya langsung 
radio siaran berkaitan dengan proses 
penyusunan clan penyampaian pesan pada 
pendengarnya yang relatif cepat. Daya tembus, 
bahwa audiens dengan mudah dapat berpindah 
channel dari satu radio siaran kepada radio 
siaran lainnya. Radio siaran tidak mengenal 
jarak dan rintangan. Daya tarik disebabkan 
sifatnya yang serba hidup berkaitan tiga unsur 
yang ada padanya yakni musik, kata-kata, dan 
efek suara (sound effect). 17 

Perbedaan mendasar antara satu 
media massa dengan media massa lainnya, 
menurut Mark W. Hall sebagaimana dikutip 
Ardianto rerletak pada stimulasi alat indera. 
Untuk radio siaran, komunikanya hanya 
mendengar sesuai dengan pilihan gaya radio 
siaran yang disukainya. Gaya radio siaran 
ini disebabkan oleh sifat radio siaran yang 
mencakup imajinatif, auditori, akrab, dan 
gaya percakapan. 18 

Banyaknya audiens televisi menjadikannya 
sebagai medium dengan efek yang besar 
terhadap orang dan kultur clan juga terhadap 
media lain. Sekarang televisi merupakan 
medium massa yang dominan untuk hiburan 
clan berita. Hampir semua rumah tangga di 
Amerika Serikat (AS) setidaknya punya satu 
televisi dan rata-rata satu televisi menyala 
selama tujuh jam sehari di rumah. Jelas bahwa 
televisi telah mengubah gaya hidup warga AS, 

"[ohn Vivian, Teari Kamunikasi Massa, alih bahasa 
Tri Wibowo B.S, Jakarta, Kencana Prenada Media 
Group, 2008, hal. 195. 

"Elvinaro Ardianto clan Lukita Komala Erdinava, 
Kamunikasi Massa Suatu Pengantar, Bandung, Remadja 
Rosdakarya, 2007, hal. 120. 

"Ibid., hal. 123. 
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mengalihkan perhatian orang dari hal-hal yang 

dahulu menjadi perhatian mereka. Televisi 

dapat menggerakkan orang. Karakter televisi 

yang fiksional dapat mempesona imajinasi 
publik, Kritikus sosial Michael Novak 

mengatakan bahwa televisi adalah pembentuk 
geografi jiwa. Televisi membangun struktur 

ekspektasi jiwa secara bertahap. Televisi 

melakukan hal itu persis seperti sekolah 
memberi pelajaran secara bertahap, selama 

bertahun-tahun. T elevisi mengajan pikiran 

yang belum matang dan mengajari mereka 
cara berfikir, 19 

Siaran televisi adalah pemancaran 

sinyal listrik yang membawa muatan gambar 

proyeksi yang terbentuk melalui pendekatan 

sistem lensa dan suara. Pancaran ini diterirna 
oleh antena televisi untuk kemudian diubah 
kembali menjadi gambar dan suara. Untuk 

menyelenggarakan siaran televisi maka 
diperlukan tiga komponen yang disebut trilogi 

televisi yaitu studio dengan berbagai sarana 

penunjangnya, pemancar atau transmisi, dan 

pesawat penerimanya yaitu televisi. 20 

T elevisi sebagai media audiovisual 
memiliki sifat dapat didengar dan dilihat 
apabila ada siaran, daya rangsangnya sangat 
tinggi, memerlukan biaya mahal, namun 
memiliki daya jangkau yang luas. Televisi dan 
radio dapat dikelompokkan sebagai media yang 
menguasai ruang tetapi tidak menguasai waktu. 
Siarannya dapat diterirna dimana saja dalam 
jangkauan pancarannya sehingga menguasai 

ruang tetapi siarannya tidak dapat dilihat 

kembali. Sifat media ini yang menyebabkan 
jumalistik televisi berbeda dengan jurnalistik 
media massa lainnya. Berita-berita yang akurat 
pasti mendapat kepercayaan pemirsa televisi.21 

Bagi televisi, gambar adalah segala-galanya 
dan tidak ada yang lebih buruk bagi seorang 
reporter televisi jika ia datang ke kanror tanpa 

19John Vivian, Teori Komunikasi Massa, hal. 226 
10Morissan, ]umalistik Televisi Mutakhir, Jakarta: 

Kencana Media Group, 2010, hal. 4. 
21 lb,d., hal. 5. 

membawa gambar yang dapat menunjang 
berita yang ditulisnya. Kredibilitas stasiun 

televisi yang dibangun dengan susah payah 

akan turun drastis selamanya, jika tim liputan 
berita tidak mampu mendapatkan gambar 

dari suatu peristiwa penting.22 

Radio dan televisi termasuk media 

komunikasi penyiaran dengan pemahaman 

sebagai berikut: 
1. Radio adalah media elektronik yang 

bersifat khas sebagai media audio. Oleh 

karena itu ketika khalayak menerima pesan 

dari pesawat radio, khalayak pada tataran 

mental yang pasif dan bergantung pada 
jelas tidaknya kata-kata yang diucapkan 
oleh penyiar. 

2. Televisi merupakan media yang dapat 

mendominasi komunikasi massa karena 
sifatnya yang dapat memenuhi kebutuhan 
dan keinginan khalayak.23 

4. Spektrum Frekuensi Penyiaran 

Pelaksanaan siaran radio dan televisi 

dilakukan dengan menggunakan frekuensi 
penyiaran. Frekuensi dikategorikan sebagai 

milik publik atau public domain. Terdapat 
tiga pemaknaan atas status frekuensi sebagai 
public domain yaitu: (1) benda publik, (2) milik 
publik, dan (3) ranah publik.24 Spekrrum 

22 Ibid., hal. 1 1 .  
21Riswandi, Dasar-Dasar Penyiaran, Jogjakarta: 

Penerbit Graha llmu, 2009, hal. 2. 
24Frekuensi radio adalah jumlah getaran 

elektromagnetik untuk satu periode, sedang spektrum 
frekuensi radio adalah kumpulan frekuensi radio. 
Penggunaan frekuensi radiodidasarkan pada ruangjumlah 
getaran clan lebar pita yang hanya dapat dipergunakan 
oleh satu pihak, misalnya penggunaan secara bersamaan 
pada ruang clan jumlah getaran serta lebar yang sama 
atau berhimpitan yang akan saling mengganggu 
(interference). Frekuensi dalam telckomunikasi digunakan 
untuk membawa atau menvalurkan informasi sehingga 
pengaturan frekuensi meliputi: pengalokasian pita 
frekuensi clan peruntukannya. Oleh karena itu sejak 
berdirinva forum intemasional di bidang relekornunikasl 
yaitu International Telecommunication Union (ITU), 
penyiaran dalam aspek teknik operasionalnya ditangani 
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frekuensi dapat diasumsikan sebagai jalur 
atau jalan tempat merambamya sinyal yang 
membawa suara, gambar, clan sebagainya. 
Jalur ini tersebar di udara yang tidak terlihat 
atau dirasakan oleh indra manusia.25 

Secara filosofis, frekuensi adalah milik 
publik yang dipinjamkan sementara dari 
negara kepada lembaga penyiaran yang 
hams dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan clan kemakmuran rakyat. 
Spektrum frekuensi radio merupakan kekayaan 
alam terbatas yang dikuasai oleh negara. Hal 
ini dikarenakan spektrum frekuensi radio 
mempunyai daya clan juga ketersediaan yang 
terbatas jumlahnya. 

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) maka 
frekuensi wajib untuk dikelola, dimanfaatkan, 
clan diawasi oleh negara. Adapun berdasarkan 
penjelasan di atas maka frekuensi wajib 
untuk dikelola, dimanfaatkan, clan diawasi 
oleh Pemerintah. Scarcity Theory menegaskan 
bahwa frekuensi yang berasal dari spektrum 
gelombang radio berjumlah terbatas. 
Permintaan frekuensi jauh lebih banyak 
dari yang tersedia. Meskipun teknologi maju 
mampu membuat frekuensi dimanfaatkan 
lebih banyak saluran siaran, tetapi frekuensi 

tetap terbatas.26 

Pengelolaan komunikasi suatu negara 
hams merencanakan frekuensi siaran dengan 
memperhitungkan seberapa besar kapasitas 
kanal yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kegiatan penyiaran tertentu karena kapasitas 

oleh ITU sehingga menurut regulasi intemasional, 
penyiaran merupakan bagian dari telekomunikasi. 
Masduki, Regulasi Penyiaran Dari Otoriter ke Liberal, 

Yogyakarta: Penerbit LKIS, 2007, hal. 14-15. 
25 Ahmad Budiman, Kesiapan Lembaga Penyiaran 

Melaksanakan Digitalisasi Penyiaran, Jakarta: PT. Balai 
Pustaka (Persero), 2016, hal. 18. 

"Amir Effendy Siregar, Melawan dan Mencegah 
Monopoli Serta Membangun Keanearagaman, Jurnal 
Sosial Demokrasi, Volume 3 Nomor I (juli-Seprember 
2008), hal. 40. 
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kanal frekuensi berbeda-beda menurut jenis 
siarannya, apakah radio, televisi, clan lain 
lain. Stasiun penyiaran tidak diperkenankan 
untuk menggunakan frekuensi melebihi 
kebutuhannya karena masih banyak pihak 
lain yang memerlukannya.27 

Sebagai contoh jika Pemerintah 
menetapkan frekuensi siaran televisi berada 
pada blok frekuensi UHF 478-806 MHz, 
berarti total lebar pita frekuensinya (bandwidth) 
adalah sebesar 328 MHz. Setelah melalui 
pertimbangan maka rnasing-masing stasiun 
televisi diberi jatah bandwidth 8 MHz maka 
jumlah stasiun yang diizinkan adalah sebanyak 
41 stasiun. Jika terdapat penambahan stasiun 
penyiaran misalnya menjadi 50, maka risikonya 
adalah bandwidth terpaksa dipersempit 
dengan risiko kualitas gambar siaran menjadi 
terganggu penerimaannya. 28 

Gelombang elektromagnetik (GEM) 
memancar dengan frekuensi tertentu 
tergantung dari jenis operasional stasiun 
bersangkutan. Bila MW (medium wave), maka 
frekuensi pancarannya berada pada pita MF 
(medium frequency) antara 300-3000 KHz. 
Untuk FM, maka frekuensi pancarannya 
berada pada pita VHF yaitu antara 88-108 

MHz. [ika merupakan stasiun televisi maka 
frekuensi pancarannya berada pada pita 
VHF (very high frequency) atau UHF (ultra high 
frequency). Sinyal informasi disebut sebagai 
modulating signa� sementara sinyal GEM 
disebut sebagai carrier wav maka sinyal GEM 
yang termodulasi AM maupun FM disebut 
sebagai sinyal termodulasi atau modulated 
wave. Adapun untuk keperluan jaringan, 
siaran ini kemudian dapat dikirimkan melalui 
sistem STL (studio transmitter link) yang dapat 
berbentuk sistem microwave link atau sistem 
link yang bekerja pada pita VHF dengan 
menggunakan antena jenis Yagi-Uda atau 

21Morissan, Manajemen Media Penyiaran Strategi 
Mengelola Radio dan Teie11isi, Jakarta: Kencana, 2013, 
hal. 37. 

"Ibid. 
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dikenal sebagai antena Yagi. 29 

B. Analisis 

I. Pengaturan Digitalisasi Penviaran di 
Berbagai Negara 

a. Belanda 

Belanda melakukan migrasi dari semua 

layanan penyiaran analog kepada layanan 

penyiaran digital atau analog switch off pada 

tanggal 1 1  Desember 2006.30 Belanda 

merupakan negara eropa kedua yang 
menyelesaikan perpindahan ke penyiaran 

digital terestrial, yaitu pada tanggal 1 1  

Desember 2006. Analog Switch-off Belanda 

banyak dibanru dengan fakta bahwa 90% 
(sembilan puluh persen) rumah tangga 

merniliki penyiaran televisi kabel yang 

meneruskan untuk menggunakan distribusi 
penyiaran analog. Dikarenakan penetrasi 

sistem penyiaran kabel yang besar-besaran, 

penggunaan televisi terestrial di Belanda 

banyak terbatas untuk daerah pedesaan yang 

terpencil di pelosok dan unruk televisi-televisi 

portabel dalam rnobil-mobil caravan dan lain 
lain. 

Saat ini Belanda memiliki 10 (sepuluh) 

channel televisi utama yang terdiri dari 3 

televisi publik dan 7 (tujuh) televisi komersial. 

Semua channel televisi utama diambil 
gambarnya dalam high-definition. Belanda saat 

ini rnerniliki 3 (tiga) bentuk utama penyiaran 
televisi digital yaitu terestrial (DVB-T/ 
DVB-H), kabel (DVB-C), dan Satelit (DVB-S). 

Sebagai tambahan layanan Internet Protocol TV 

tersedia, hingga pada akhir kuarter pertama 
Tahun 2013 hampir 84% (delapan puluh 
empat persen) rumah tangga di Belanda telah 

memiliki bentuk televisi digital. 
Komisi Penyiaran yang mengatur media 

29Hidajanto Djamal clan Andi Fachuddin, Dasar 

Dasar Penyiaran Sejarah Organisasi Operasional dan 

Regulasi, ha!. 119-120. 
"Dlsarlkan dari Naskah Akademik Rancangan 

Undang-Undang tentang Penyiaran, Versi 6 Februari 
2017, hal. 30. 

di Belanda bernama Commissariaat 110or de 

Media (CvdM). CvdM menegakkan aturan 

aturan yang dinormakan dalam UU Media 

Belanda juga peraturan perundang-undagan 

pelaksananya seperti Dekrit Media. CvdM 
bertanggung jawab untuk isi audiovisual dan 

permasalahan-permasalahan distribusi. CvdM 
mengawasi 3 channel layanan penyiaran televisi 

publik utama, beberapa channel layanan 

penyiaran televisi publik tematik, kira-kira 300 

channel layanan penyiaran televisi publik lokal, 

dan lain-lain. 
LPS, khususnya televisi di Belanda 

dimulai pada Tahun 1989 dengan Luxemborg 

berdasarkan RTL 4. Pada tahun 1992, 

pemerintah Belanda mengesahkan televisi 

komersial dan banyak kanal komersial baru 
telah berdiri sejak saat itu.31 Kementerian 

yang mengurusi masalah Penyiaran di Belanda 
adalah Kementerian Pendidikan, Budaya, dan 

llmu Pengetahuan (The Ministry of Education, 

Culture and Science). Setiap tahun Kementerian 

Pendidikan, Budaya, dan Ilmu Pengetahuan 

Belanda mengalokasikan dana untuk sistem 
penyiaran publik di Belanda. 

b. Perancis 

T elevisi diperkenalkan di Perancis 

sejak tahun 1931 yang membuat Perancis 
sebagai salah satu negara pertama di dunia 

yang menyiarkan program-program televisi. 
Television Numerique Terrestre adalah layanan 

televisi nasional digital terestrial di Perancis 
yang secara formal ditayangkan pada tanggal 

31 Maret 2005 setelah periode uji coba 
singkat. Seperti yang terjadi di beberapa 
negara Eropa lainnya, Perancis menggunakan 

teknologi transmisi DVB-T. Pada tahun 2012 
layanan televisi digital terestrial diharapkan 
melayani paling sedikit 95% (sembilan puluh 

lima persen) populasi metropolitan Perancis. 

"Dutch Public Broadcasting System, dimuat dalam 
httpJ / en. wikipedia.org/wiki/Dutch_public_ 
broadcasting_syscem, diakses tanggal 15 Maret 2018. 
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Penyiaran secara analog dilakukan switch off 

pada tanggal 30 November 2011  untuk semua 

platform baik terestrial, satelit, atau kabel. 

T elevisi terestrial di Perancis dikuasai oleh 

3 (tiga) televisi publik milik France Tele11ision 

yang rerdiri dari France 2, France 3, clan France 

5 yang secara keseluruhan memiliki pasar 

pemirsa sebesar 40% (empat puluh persen). 

Sedangkan 2 (dua) saluran televisi komersial 

yaitu TF 1 dan M6 bersama saluran berbayar 

Canal+ memiliki sekitar 3 juta pelanggan 

terestrial. Canal+ juga disiarkan melalui kabel 

dan satelit dan sebagian sahamnya dirniliki 

oleh Vi11endi Uni11ersa!. 32 

Sebagian besar saham M6 dimiliki oleh RTL 

dan menargetkan pemirsa remaja. Perkembangan 

televisi terestrial digital pada awalnya tidak begitu 

bagus di Perancis dan para penyiar swasta tidak 

begiru antusias menyambutnya. France Television 

menambah 3 saluran lagi disamping transmisi 

digital saluran analog yang sudah ada dan 

beroperasi. Pada mulanya Perancis membatasi 

jumlah pelanggan yang boleh dilayani oleh 

operator tv kabel hanya sampai maksimal 8 

juta orang meskipun A VI CAM selaku asosiasi 
pedagang meminta angkanya dinaikkan sampai 

15 juta orang. Pada tahun 2001 stasiun televisi 

Noos yang dirniliki oleh Suez L,onnaise Telecom 

50,1% (lima puluh koma satu persen), NTL 

27% (dua puluh tujuh persen), Morgan Stan� 

22,9% (dua puluh dua koma sembilan persen) 

memiliki 857.000 (delapan ratus lima puluh 
tujuh ribu) orang pelanggan, sedangkan France 

Telecom Cable hanya memiliki sekitar 800.000 
(delapan ratus ribu) orang pelanggan, dan NC 

Numericable sebagai anak perusahaan Canal+ 

memiliki 712.000 (tujuh ratus dua belas ribu) 
orang pelanggan. Perancis memiliki 2 (dua) 

layanan satelit langsung ke rumah-rumah yaitu 
Canal Satellite yang dimlliki oleh Canal+ sebesar 

"Digitalisasi di Perancis, dimuat dalam www.kpi. 
go. id/index. php/ component/blog_calenda r/2013 
/03/0S?ltemidshrtp,/ /www.kpi.go.id/index.php/ 
com ponen t/blog_calenda r /20 13/03/05 ?l tern id, 
diakscs tanggal 13 Maret 2018. 
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66% (enam puluh enam persen) dan LagardEBre 

sebesar 34% (tiga puluh empat persen) yang 

memiliki 1.800.000 (satu juta delapan ratus 

ribu) pelanggan pada tahun 2001, yang kedua 

Television Par Satellite (TPS) yang dimiliki oleh 
TFI sebanyak 66% (enam puluh enam persen) 
dan M6 sebanyak 34% (tiga puluh empat persen) 

yang mencapai 1.200.000 (satu juta dua ratus 

ribu) pelanggan. 33 

Kerangka hukum untuk radio digital 

diperkenalkan secara bertahap yaitu Undang 

Undang 30 September 1986 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang 9 

Juli 2004 yang menetapkan elemen hukum 
urama RNT yang merupakan panggilan untuk 

aplikasi pemulihan digital dari layanan resmi 

FM dalam Pasal 29 ayat (1) dari Undang 
Undang Tahun 1986. Hal itu ditambahkan 

dengan Undang-Undang tanggal 5 Maret 
2007 clan 5 Maret 2009.34 Lisensi analog dan 

digital dikeluarkan secara gratis. Ada kuota 

untuk musik Perancis dan artis baru serta 
aturan analog yang mengatur tentang iklan 

dan sponsor yang juga akan berlaku unruk 

radio digital." 
Undang-Undang Perancis tentang Radio 

Digital yang dlrilis pada Maret 2009 telah 

direvisi sehingga ketika 20% dari populasi 

Perancis ditutupi oleh sinyal radio digital, 

demodulator radio digital akan menjadi 
wajib di semua perangkat termasuk radio. 
Mirip dengan rancangan undang-undang 

pertama yang mengatur adanya tenggang 
waktu 12 bulan setelah semua produk yang 
menggunakan radio harus menjadi digital 

dengan pengecualian untuk mobil. Industri 
mobil memiliki masa tenggang 18 bulan 
setelah cakupan 20% tercapai. Perubahan ini 

dibuat oleh Senat Perancis pada tanggal 17 

Mei 2011.16 

"Ibid. 

"France-Regulation and Spectrum-History, dimuat 

dalam www.worlddab.org, diakses tanggal 4 Juli 2018. 

"Ibid. 

"'Ibid. 
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c. Italia 

Italia melakukan analog switch off pada 
tahun 2012. Proses migrasi dari analog ke 
digital dilakukan sejak tahun 2008 sampai 
dengan tanggal 4 Juni 2012. Sistern penyiaran 
analog di Italia diatur melalui satu hukum 
tunggal baik yang mengatur tentang teknis 
maupun administrasi dari sistem penyiaran 
analog tersebut. Oleh karena itu, pada saat 
itu perlu adanya perubahan peraturan terkait 
dengan penyiaran analog. 

Sesuai dengan ketentuan Uni Eropa, 
pada saat itu Italia hanya menggunakan 
single frequency network. Sistem analog pada 
saat itu memang diperuntukkan dimana 
satu frekuensi hanya digunakan untuk satu 
program saja. Namun di era digital yang 
saat ini dilakukan maka satu frekuensi 
dapat digunakan untuk beberapa program. 
Hal inilah yang menyebabkan Italia harus 
mengubah peraturan perundang-undangan 
yang ada. Dengan perubahan peraturan 
perundang-undangan terkait dengan migrasi 
dari analog ke digital pada akhir Tahun 2012, 
maka Kementerian Pembangunan Ekonomi 
Italia memberikan batas waktu kepada setiap 
wilayah di Italia untuk melakukan migrasi dari 
analog ke digital. 

Kementerian Pembangunan Ekonomi 
Italia membagi atas 16 area teknis atau wilayah 
siar. Alasannya disesuaikan dengan tujuan dari 
setiap daerah atau perbatasan setiap daerah. 
Hal ini dikarenakan tidak memungkinkan 
bagi seluruh lembaga penyiaran melakukan 
migrasi dari penyiaran analog ke penyiaran 
digital secara serentak. Selanjutnya, Italia 
melakukan proses migrasi dari penyiaran 
analog ke penyiaran digital pertama kali di 
Pulau Sardinia yang berpenduduk kurang 
lebih 1 juta orang, alasannya tempat ini 

mempunyai wilayah yang sedikit intervensi 
gelombang frekuensi sehingga memudahkan 
untuk melakukan migrasi dari penyiaran 
analog ke penyiaran digital. 

Perangkat regulasi yang dibuat Italia terdiri 
dari undang-undang tentang kewajiban para 
produsen televisi untuk memberikan set top 

box kepada masyarakat sehingga memudahkan 
untuk ikut berpartisipasi dalam proses migrasi 
penyiaran ke era digital. Undang-undang 
lainnya yaitu undang-undang tentang anggaran 
yang mengatur terkait dengan berapa jumlah 
anggaran yang diperlukan untuk melakukan 
migrasi dari penyiaran analog ke penyiaran 
digital. Dalam undang-undang iru juga 
ditetapkan anggaran yang dapat dimiliki oleh 
Pemerintah dimana salah satunya yaitu aturan 
tentang dana sosialisasi migrasi penyiaran 
analog ke penyiaran digital dan aturan tentang 
pemberian bonus bagi masyarakat yang 
membeli televisi dengan teknologi digital. 

Italia melakukan identifikasi terhadap 
masyarakat yang mempunyai pendapatan 
rendah dan masyarakat yang mempunyai 
pendapatan menengah ke atas. Pemerintah 
memberikan bantuan sebesar €50 bagi 
masyarakat yang berumur lebih dari 65 tahun 
dengan penghasilan kotor di bawah €10.000, 
per tahun untuk pembelian set top box. Adapun 
satu set top box terse but untuk satu keluarga. 37 

Ketika kebijakan digitalisasi diterapkan, 
televisi lokal mengalami kesulitan dalam 
melakukan migrasi dari penyiaran analog ke 
penyiaran digital. T elevisi lokal memiliki 9 
kanal, namun kanal tersebut oleh Uni Eropa 
juga hams dibagi antara penyiaran dengan 
telepon (mobile). Hal ini berdampak pada 
televisi lokal yang dipilih pemerintah saja yang 
memiliki frekuensi. Kriterianya berdasarkan 
jumlah pegawai dan coverage area. Pemberian 
frekuensi kepada televisi lokal diberikan oleh 
Kementerian Pembangunan Ekonomi Italia 
dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.38 

37Ahmad Budiman, Kesiapan Lembaga Penyiaran 
Melaksanakan Digitalisasi Penyiaran, ha!. 34. 

"Ibid. 
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2. Persiapan Migrasi Digitalisasi Penyiaran 
Terkini di Indonesia 

a. Digitalisasi Radio 

Digitalisasi jasa Penyiaran radio dilakukan 
secara alamiah. Digitalisasi secara alamiah 
dilaksanakan melalui pilihan teknologi analog 
clan teknologi digital secara bersamaan. Pilihan 
teknologi dilaksanakan oleh masyarakat, 
clan lembaga penyiaran jasa penyiaran radio. 
Pilihan teknologi yang dilaksanakan oleh 
lembaga penyiaran jasa penyiaran radio, 
dilakukan dengan memperhatikan jaminan 
keberlangsungan usaha lembaga penyiaran 
jasa penyiaran radio. 

Dalam Pasal 28 Rancangan Undang 
Undang tentang Penyiaran diatur bahwa 
model migrasi penyiaran analog ke penyiaran 
digital dilakukan oleh Radio Televisi Republik 
Indonesia (RTRI), lembaga negara hasil 
peleburan LPP T elevisi Republik Indonesia 
(lVRI) clan LPP Radio Republik Indonesia 
(RR!) serta LPS yang telah memiliki lzin 
Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). RTRI 
wajib mengelola clan memanfaatkan 
frekuensi penyiaran dengan teknologi digital 
yang dimilikinya. Selain mengelola clan 
memanfaatkan frekuensi dengan teknologi 
digital, RTRI wajib membuka kesempatan 
kepada LPS, LPK, dan Lembaga Penyiaran 
Khusus di setiap wilayah siar. 

LPS wajib mengelola clan memanfaatkan 
frekuensi penyiaran dengan teknologi 
digital yang dimilikinya di satu wilayah 
siar. Selain mengelola clan memanfaatkan 
frekuensi penyiaran dengan teknologi digital 
yang dimilikinya), LPS wajib membayar 
biaya hak penggunaan frekuensi, aktif 
melakukan siaran, menyosialisasikan 
program kerja Pemerintah yang berkaitan 
dengan kepentingan rakvat, clan menyiarkan 
peringacan dini bencana. Penyelenggaraan 
penyiaran dengan teknologi digital jasa 
penyiaran radio dilakukan melalui sistem 
digital teresteriaL Sistern digital teresterial 

36 

dilakukan berdasarkan pilihan teknologi 
dengan memperhatikan letak geografis, 
atau kebutuhan masyarakat berdasarkan 
identifikasi program siaran. Selain pilihan 
teknologi, sistem digital teresterial dapat 
menggunakan pilihan teknologi yang sesuai 
dengan perkembangan teknologi Penyiaran. 
Pilihan teknologi tersebut ditentukan oleh 
kesiapan masyarakat, kebutuhan lembaga 
penyiaran, clan perkembangan teknologi 
digitalisasi penyiaran. Penggunaan frekuensi 
Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran radio 
ditetapkan oleh Pemerintah. 

Digitalisasi yang berkembang dalam dunia 
penyiaran radio telah mengubah paradigma 
clan cara bersikap para broadcaster yang cidak 
lagi relevan mendikotomisasikan antara 
aspek teknologi clan aspek konten. Sebab, 
digitalisasi tidak hanya menghadirkan kualiras 
suara sejernih Compact Disc (CD) tetapi juga 
memberikan layanan informasi yang beragam 
clan dikirim melalui Digital Audio Broadcasting 

(DAB)." Teknologi DAB memberikan banyak 
kemungkinan karena disajikan dalam bentuk 
multimedia sehingga tidak hanya berupa 
layanan audio, tetapi juga teks, grafis, clan 
gambar."' 

Digitalisasi di radio memberikan banyak 
keunggulan. Pertama, efisien dalam hal 
penggunaan frekuensi. [ika dalam sistem 
analog 1 kanal hanya dapat digunakan untuk 
satu program, tetapi dengan digitalisasi format 
multiplexing, 1 frekuensi dapac dipakai untuk 
12 saluran program bahkan lebih, Kedua, 
kualitas radio yangditerima pendengar dijamin 
bermutu tinggi sehingga sangat cocok untuk 
merepresentasikan penyiaran musik. Keciga, 

"Darmato, Detenninisme Teknologi Versus 

Determinisme lsi Siaran, dalam M. Rohanudin, RR/ 
Play Strategi Memenangkan Persaingan Global, Jakarta: 
Diandra Pustaka Indonesia, 2014, hal. 20. 

40M Solehudin, Teknowgi Siaran Radio Era 
Millenium: Digital Radio Broadcating atau Webcasting, 
dalam Ari R Maricar, Paradigma Radio Siaran Era 
Indonesia Baru, Surabaya, PRSSN!Jawa Timur, hal. 61-  
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terdapat kemudahan akses bagi khalayak 

dibandingkan dengan sistem analog." 
Dalam kaitan dengan penyiaran, salah satu 

contoh pelaksanaan kekuasaan negara adalah 

peran pemerintah dalam regulasi penyiaran 

radio clan televisi di Hongkong sangat kuat 

penerapan digitalisasi DAB. Hongkong yang 

saat ini merupakan bagian dari Republik 

Rakyat Tiongkok (RRT), memiliki sebuah 
kebijakan yang patut dicermati. Pemerintah 

Hongkong membatasi penggunaan frekuensi 

dengan sangat ketat. Sementara itu dari sisi 

teknologi, Pemerintah Hongkong melakukan 

serangkaian terobosan terkait dengan 
demografi Hongkong yang dikelilingi dengan 

perbukitan. Kebijakan pemerintah bahwa 

semua penduduk termasuk yang berada di 

lembah harus mendapatkan pelayanan siar 

yang sama, sementara pemancar induk baik 

itu pemancar khusus DAB maupun FM tidak 
cukup untuk menjangkau - maka diletakkan 
Single Frequency Network (SFN) dititik lemah 

sinyal yang berfungsi sebagai relay berdimensi 

format digital. Dengan SFN maka akan 

rnernperkecil wilayah blank spot. Masih terkait 

dengan penerapan DAB, Hongkong mengawal 
penerapan DAB dengan sangat serius." 

Perkembangan teknologi informasi di 

bidang penyiaran tidak dapat dihindari 
lagi penerapannya yakni dengan adanya 

digitalisasi yang mengubah penggunaan 

sistem analog ke arah sistem digital. Terlebih 
adanya era konvergensi yang memungkinkan 
dinikmatinya berbagai macam layanan dalam 
satu perangkat seperti layanan penyiaran, 

telekomunikasi dan internet. Adapun yang 

patut untuk dicermati adalah penerapan 

regulasi yang harus mengakomodasi clan 

mendukung perkembangan tersebut. 
Tantangan yang akan dihadapi oleh dunia 

penyiaran adalah adanya era digitalisasl, di 

41M. Rohanudin, RR/ Play Strategi Memenangkan 
Persaingan Global, Jakarta, Diandra Pustaka Indonesia, 
2014, ha\. 10. 

"lb,d., ha\. 15. 

mana sistem analog akan digantikan dengan 

sistem digital. Dengan adanya konvergensi 

sistem tersebut, pengaturan mengenai 
konvergensi lebih baik diatur dengan undang 

undang tersendiri. Akan tetapi penyiaran yang 

dilakukan oleh lembaga penyiaran, baik LPP, 

LPS maupun LPK nantinya akan melakukan 

kegiatan penyiaran secara digital. 

Pemerintah membentuk gugus tugas yang 
melibatkan pemangku kepentingan dalam proses 

digitalisasi Penyiaran. Selain itu Pemerintah 

juga melakukan pengawasan terhadap kerja 

gugus tugas clan melaporkan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara 
berkala. Pemerintah merupakan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang komunikasi, clan informatika, menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang perdagangan, clan menteri yang 

menyelenggarakan urusan perindustrian.° 

b. Digitalisasi Televisi 

Sinyal digital adalah diskrit. Sinyal digital 

tidak memiliki amplitude yang kontinyu 

sepanjang waktu. Pada kenyataannya satu 
level tegangan sinyal digital data mewakili 
beberapa bit data digital dengan tujuan untuk 

meningkatkan kecepatan pengiriman data. 

Hampir semua sinyal digital bersifat tidak 

periodik. Sinyal digital tidak memiliki properti 

periode dan frekuensi sebagaimana halnya 
pada sinyal analog periodik, Satuan ukur yang 
secara umum digunakan pada sinyal digital 
adalah bit rate. Bit rate didefinlsikan sebagai 

jumlah bit yang terkirim dalam satu detik yang 
dinyatakan dengan satuan bit per second (bps).44 

Pada sinyal digital, gangguan akan 

membatasi kecepatan data (data rate atau 

bit rate) yang dapat dicapai. Kecepatan data 
maksimal yang dapat dicapai melalui suatu 

kanal disebut dengan kapasitas kanal (channel 

"Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran 
tanggal 6 Februari 2017 . 

.,Jusak, Teknologi Komunikasi Data Modem, 

Yogyakarta, Andi, 2013, hal. 57-58. 
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capacity). Dalam kenyataan kapasitas kanal 
sebenamya lebih kecil apabila dibandingkan 
dengan Shannon theorem45• Hal ini disebabkan 
oleh adanya keterbatasan peralatan, tidak 

China." 

Perbadingan standar penyiaran televisi 
digital di dunia sebagai berikut: 

Ada beberapa hal yangmenjadi kekurangan 

Tabel 1. Spesiflk Sistem TV Digital 

No Standar/Kawasan Code Bandwidth Modulasi Aspek Ratio 

1 
ATSC-T MPEG-2 (V) 

5,38 MHz 8-VSB 
4 , 3  

.  .- � .• n-11. •• M'.1, _. I 1 ,; .  Q  

2  
DVB-T MPEG-2 (V) 

6,66/7,61 MHz OFDM 
4 , 3  

Eroo» MPEG-2 BC I A I 1 6 ,  9  

3  
ISDB-T MPEG-2 (V) 

5,62 MHz 
Segmented 

lenanz MPEG-2 ACC (Al OFDM 

4 
T-DMB 

MPEG-4 1,536 MHz OFDM 
Korea Selaran 

5 
DMB-T 

MPEG-2 6/7/8 MHz TDS-OFDM 
China 

Suml:icr. J-lw.::1:i,.-orn l)Jl1n1�l unn AlH:I hlct1uJd:in, Dil."3.J"·Oc.!.t.- Pwy,.i.r.in XJ,llnh Urganlsa1i (JpcnwQllJIII ean KquL-,,.1, J.1nrta. l'cl"l("T'Olr 

Kencana, 2011, ha!. 324. 

ada peralatan yang ideal. Bandwidth yang 
dinyatakan dengan satuan bps digunakan 
untuk mengukur kecepatan data digital 
maksimal yang dapat dikirimkan melalui 
sebuah kanal komunikasi. 

T erdapat tiga standar (color clan lines) 

untuk penyiaran digital. Hal ini disebabkan 
oleh masalah pemilihan awal teknologi yang 
telah dioperasikan sebelumnya, kemudahan 
adaptasi dari standar analog sampai masalah 
nasionalisme. Adapun tiga standar tersebut 
yaitu: 
1 .  Advanced Television System Committee 

terrestrial (ATSC T) di Amerika Serikat; 
2. Digital Video Broadcasting-Terrestrial 

(DVB-T) di Eropa, clan 
3. Integrated Services Digital Broadcasting 

Terrestrial (ISDB-T) di Jepang. 
Selain ketiga standar ini, juga 

dikembangkan standar yang lain yaitu 
Terrestrial-Digital Multimedia Broadcasting 

(T-DMB) di Korea Selatan clan Digital 

Multimedia Broadcasting- Terrestrial (DMB-n di 

"Apablla kanal transmisi mengandung derau di 
dalamnya, maka kapasitas kanal (Cl dalam saruan bit 

per second (bps) dapat ditentukan dengan Shannon 
theorem, /bid., hal. 70. 

dalam praktik digitalisasi penyiaran yaitu47: 

Pertama, kendala operasional dalam 
proses migrasi total dari teknologi analog 
menuju digital sangat terkait dengan 
kesiapan mayoritas penonton televisi di 
Indonesia yang masih menggunakan televisi 
analog (receiver konvensional). Kondisi 
ini akan memperlama proses total digital 
karena mau tak mau kebijakan simulcast 

(siaran berbarengan antara analog clan 
digital} harus memperhatikan kecukupan 
waktu. Lama jangka waktu simulcast hams 
dibedakan antara daerah "ekonomi maju" 
clan daerah "ekonomi kurang maju" 
sehingga dapat ditinjau kembali sesuai 
kesiapan masyarakat clan penyelenggara, 
sehingga jika pada akhirnya televisi analog 
dapat dihentikan secara total, tidak 
menimbulkan kesenjangan barn. Bahkan 
jika masyarakat belum sepenuhnya siap, 
perlu dibuka kemungkinan lain, yakni tidak 

"Hidajanto Ojamal dan Andi Fachuddin, Dasar 
Dasar Penyiaran Sejarah Organisasi Operasional dan 
Regulasi, hal. 323. 

"Iwan Awaluddin Yusuf, Kelernahan Digitalisas, 
Penyiaran, dimuat dalam hrrpsv' /bincangmcdia. 
word press. com/ tag/kelemaha n-te levis i-d igi ta I/, 
diakses canggal 4 April 2018. 
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mempunyai aspek ratio layar 16:9. 48 

48Hidajanto Djamal clan Andi Fachuddin, Dasar 

Dasar Penyiaran Sejarah Organisasi Operasional clan 

Regulasi, hal. 338. 
49Argumentasi Single Mux dipersiapkan oleh 

Pengusul Komisi I DPR RI unruk rapat Harmonisasi 
Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran di 
Baleg, tanggal 1 1  Oktober 2017, hal, 1-2. 

Pengaturan penyiaran di banyak negara 
berdasarkan prinsip diversity of oomership clan 
diversity of content untuk kesejahteraan rakvat, 
Pengaturan berlangsung ketat karena pertama, 
lembaga penyiaran mempergunakan frekuensi 
yang menjadi milik publik. Kedua, frekuensi 
itu terbatas (limited resources) dengan teknologi 
digital, jumlah lembaga penyiaran bisa lebih 
banyak tapi terbatas. 

Untuk melaksanakan migrasi digitalisasi 
penyiaran di Indonesia ada beberapa model 
migrasi yang dapat diterapkan, yaitu: 

1. Single Mux 

Model migrasi Single Mux terjadi 
jika frekuensi dikuasai oleh negara clan 
pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah, 
untuk itu RTRI sebagai lembaga penyiaran 
publik hasil penyatuan lembaga penyiaran 
publik TVRI clan lembaga penyiaran publik 
RRI bertindak sebagai penyelenggara 
multiplekser tunggal. Selanjutnya tata cara 
migrasi teknologi analog ke digital ditetapkan 
oleh Pemerintah. Penetapan tata cara migrasi 
dilakukan dengan memperhatikan jaminan 
keberlangsungan usaha Lembaga Penyiaran. 

Beberapa keuntungan menggunakan 
Single Mux (Boston Cosulting Group) pada 2013 
menyimpulkan clan merekomendasikan 
penggunaan model operator penyelengara 
penyiaran tunggal (single mux operator):°'9 

Pengaturan Model Migrasi Digitalisasi 

Penyiaran yang Dapat Diterapkan di 

Indonesia 

hams dilakukan total switch off pada televisi 
analog. 

Kedua, secara teknis masih muncul 3. 
gangguan siaran berupa cliff effect dan blank spot 

dalam proses siaran digital. Cliff effect dan blank 

spot adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal 
digital yang lemah sehingga menyebabkan 
siaran terputus-putus/patah-patah a tau 
bahkan tidak ada gambar jika pesawat televisi 
tidak memperoleh sinyal sama sekali. 

Ketiga, bagi lembaga pengelola penyiaran, 
dalam jangka pendek, dlgitalisasi juga 
mengakibatkan kerugian secara teknis. 
Pasca migrasi digital, seluruh materi siaran 
akan dipancarkan oleh lembaga penyiaran 
multipleksing, Alhasil, pemancar televisi lokal 
otomatis tidak digunakan lagi. 

Keempat, teknologi penyiaran digital juga 
menuntut keahlian khusus penggunanya 
dalam mengoperasikan alat, termasuk 
memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian 
dalam kaitan ini sangat terkait dengan 
sumber daya manusia yang hams mengikuti 
dan mampu bersinergi dengan digitalisasi. 
Media penyiaran yang kelak seluruhnya 
menggunakan platform digital juga harus 
dipahami oleh operator-operator yang 
notabene secara teknis saat ini masih banyak 
mengoperasikan teknologi analog. 

Sistem televisi digital memiliki keuntungan 
yang akan menyebabkan perubahan pada pola 
siaran televisi, sebagai berikut: 
1. Layanan dua arah berinteraksi antara 

program dan pemirsa melalui data casting. 

2. Peluang unsur komersial baru melalui 
media elktronik yang atraktif seperti tv 

education, tv-advertising, iv-shopping, tv-traffic. 

3. T elevisi digital free to air akan melayani 
tayangan berbayar video on demand, online 

entertainment, dan koneksi internet. 
Memungkinkan layanan high definition 

television (bandwith besar) khususnya program 
hiburan yang memiliki kualitas excellence dan 
mampu menyajikan gambar dramatis yang 
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a. secara teknis operasional, model 

penyelenggara multifleksing tunggal 

memicu efisiensi infrastruktur dan 

penggunaan frekuensi, pengaturan 

jaringannya lebih fleksibel, bisa SFN, 

MFN, atau kombinasi keduanya. 
Selain itu, ada kepastian jangkauan 

siaran dan kualitas penerimaan 

janngan, serta jaminan layanan 
terhadap lembaga penyiaran, termasuk 

program TV lokal terakomodasi dan 

migrasi analog ke digital bisa dikelola 

secara lebih mudah. 

b. secara ekonomi total biaya investasi 
lebih hemat karena jaringan 

penyelenggara infrastruktur terpisah 

dari lembaga penyiaran (broadcaster). 

Selain itu, penyelenggara TV Free 

To Air atau layanan televisi tidak 

berbayar bisa lebih fokus dalam 

memenuhi jangkauan wilayah siaran 

dan mengelola bisnis kompetensinya, 
memproduksi siaran (content) yang 

berkualitas, tanpa perlu direpotkan 

dengan pembangunan jaringan 
(network). 

c. secara sosial ekonomi alokasi 

pita 700 MHz untuk mobile 

dan broadcast mampu meningkatkan 

GDP dan pendapatan pemerintah 
masing-rnasing sebesar 36.3 triliun 

USD dan 8.4 tnliun USD. T ermasuk, 

145.000 kegiatan bisnis baru dan 
283.000 lapangan kerja baru selama 

periode 2014-2020, dan penerimaan 
pendapatan negara bukan pajak 
(PNBP) dari biaya hak penggunaan 

frekuensi BHP sekitar 2.8 triliun per 
tahun, 

Keuntungan single mux dalam tataran 
implementasi setelah ditetapkannya regulasi 
mengenai penyiaran vaitu.'? 

50lbid., ha!. 2-3. 
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a. Potensi pembagian frekuensi kepada 

lembaga penyiaran dilakukan oleh 

Pemerintah secara adil sesuai dengan 

zona wilayah siar. 

b. Status lembaga penyiaran publik yang 

memiliki kemampuan pengelolaan 
frekuensi untuk seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). 

c, Prospek lembaga penyiaran publik 

yang telah melaksanakan prmsip 

penyiaran berjaringan yang selama ini 

dilaksanakan secara konsisten oleh 
RR! dan TVRI. 

d. Tidak ada praktek monopoli karena 

tarif sewa ditetapkan oleh Pemerintah 

dan dijadikan landasan bagi LPP 

untuk menjalankan peran sebagai 
single mux yang berdasarkan kondisi 

riil dari penyelenggaraan penyiaran 

dan tidak cenderung komersil. 

e. Pengelolaan infrastruktur penyiaran 
seperti pemancar menjadi lebih tertata 
sesuai dengan peta alokasi frekuensi 
yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

(. Peta alokasi frekuensi yang ditetapkan 

oleh Pemerintah menjadi lebih tertata 

di setiap wilayah siar. 
g. Pendapatan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) yang didapat oleh negara yang 
berasal dari sewa frekuensi digital 

menjadi lebih besar. 
h. Digital deviden akan lebih banyak 

dihasilkan dan dikuasai oleh negara 
untuk kepentingan pengembangan 

penyiaran, dan kepentingan lain yang 
diatur di dalam undang-undang. 

i. Adaptasi perkembangan teknologi 

penyiaran dimasa depan dapat 
lebih cepat dilakukan, atas perintah 
pemerintah kepada lembaga penyiaran 
publik untuk dapat dipergunakan bagi 
lembaga penyiaran lainnya. 

j. Single Mux memberikan kesempatan 
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51Argumentasi Multi Mux dipersiapkan oleh 
Pengusul Komisi I DPR RI unruk rapat Pleno 
Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang 
Penyiaran di Baleg, tanggal 2 Oktober 2017, hal. 3. 

Lembaga tersebut saat ini membawa 9 
TV lokal tidak berbayar clan 4 program radio 
melalui 24 transmisi pemancar yang meliputi 
87% populasi negara. Liputan penyiaran 
tersebut akan diperluas menjadi 98% pada 
akhir tahun sebelum menghentikan pelayanan 
siaran analog pada bulan Juni 2018. 

clan 

model 
memicu 

operasional, 
multi rnux 

infrastruktur 
penggunaan frekuensi, pengaturan 
jaringannya menjadi lebih kompleks. 
Selain itu tidak ada kepastian 
jangkauan siaran clan kualiras 
penerimaan jaringan, serta jaminan 
layanan terhadap lembaga penyiaran, 
termasuk tidak sepenuhnya program 
TV lokal terakomodasi. 

b. Digital deviden akan sangat terbatas, 
sehingga tidak dapat digunakan 
untuk kepentingan pengembangan 
penyiaran, clan kepentingan lain yang 
diatur di dalam undang-undang. 

c. Sangat sulit mendapatkan potensi 
pembagian frekuensi kepada lembaga 
penyiaran secara adil sesuai dengan 
zona wilayah siar. 

d. Penyebaran siaran tidak merata 
diseluruh NKRI. 

2. Hybrid Mu.x atau Multi Mu.x 

[ika model migrasi digitalisasi penyiaran 
yang dipilih adalah hybrid mux maka akan 
menjadi tidak futuristis karena 10 LPS yang 
telah tumbuh besar akan mengambil alih 
lembaga penyiaran yang lain. Model migrasi 
digitalisasi penyiaran hybrid mu.x pada akhirnya 
akan manjadi model multi mu.x. 

Hal yang akan terjadi jika model migrasi 
digitalisasi penyiaran Indonesia menggunakan 
Multi Mu.x yaitu:51 

a. secara teknis 
penyelenggara 
inefisiensi 

kepada LPS ditingkat lokal clan LPS 
barn untuk mengembangkan usaha 
penyiaran (uji coba siaran clan coverage 

area) setelah bekerja sama dengan LPP 
sebagai Single Mu.x. 

k. Single Mu.x memberikan kepastian 
penetapan waktu ASO yang lebih 
simpeVefisien karena dilakukan oleh 
LPP sebagai Single Mu.x. 

Beberapa negara yang menerapkan model 
single rnux sebagai model migrasi digitalisasi 
penyiaran adalah Jerman clan Malaysia. Jerman 
melakukan migrasi penyiaran dari analog ke 
digital pada Tahun 2004. TV analog di Berlin 
melakukan migrasi penyiaran ke era digital 
pada tanggal 4 Agustus 2003. Bagian wilayah 
Jerman yang lain mengikuti contoh yang telah 
dilakukan Berlin. 

LPS menghentikan siaran terrestrial analog 
para Tahun 2005 clan layanan penyiaran publik 
terakhir berhenti pada akhir Tahun 2008. 
German adalah salah satu dari negara pertama 
yang memulai digitalisasi sehingga tidak dapat 
mengikuti praktek terbaik sebelumnya. Berlin 
clan Brandenburg adalah tes paling baik pada 
Tahun 2004 untuk contoh bagi negara-negara 

eropa lainnya untuk melakukan migrasi dari 
analog ke digital TV. 

Malaysia telah meluncurkan televisi 
digital teresterial disebut DTT dari analog 
clan teknologi gelombang radio sejalan 
dengan tren digitalisasi global yang memulai 
perkembangan ekonomi. Sebagai permulaan, 
4,2 juta rumah tangga berpenghasilan rendah 
atau sekitar 2/3 dari semua keluarga akan 
diberikan decoder gratis untuk menerima 
siaran Malaysia bernama myFreeview. Layanan 

mt dioperasikan oleh perusahaan yang 
ditunjuk oleh Pemerintah bernama Lembaga 
Penyiaran MYlV yang telah diberi tugas untuk 
membangun infrastruktur untuk migrasi dari 
analog ke digital dengan konsesi selama 30 
tahun. 
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e. Prospek penyiaran berjaringan tidak 

dapat dilaksanakan secara konsisten. 

f. Potensi terjadinya praktek monopoli 

terkait dengan tarif sewa yang 

dilakukan oleh masing-masing LPS. 

g. Pengelolaan infrastruktur penyiaran 
seperti pemancar menjadi tidak tertata 

sesuai dengan peta alokasi frekuensi 

yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

h. Pemerintah akan mengalami kesulitan 

dalam menetapkan peta alokasi 
frekuensi di setiap wilayah siar. 

1. Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) yang didapat oleh negara yang 

berasal dari sewa frekuensi digital 

menjadi lebih kecil. 

j. Multi Mux menyebabkan LPS 

ditingkat lokal clan LPS baru akan 
mengalami kesulitan pengembangan 

usaha penyiaran (uji coba siaran clan 

coverage area). 

k. Multi Mux menyebabkan potensi waktu 

yang lebih lama dalam memberikan 

kepastian penetapan waktu ASO. 
1. Jika Indonesia akan menggunakan 

model multi mux maka tidak akan 

ada digital deviden clan pemetaan 
frekuensi menjadi sangat lemah. 

Model migrasi digitalisasi radio dilakukan 
secara alamiah oleh RTRI clan LPS yang celah 

memiliki IPP. Pilihan teknologi digital di 
radio ditentukan oleh kesiapan masyarakat, 

kebutuhan lembaga penyiaran, clan kemajuan 

teknologi penyiaran digital. 

Ill. Penutup 

A. Simpulan 

1. Pengaturan migrasi digitalisasi penyiaran 
di Indonesia merupakan hal yang penting 

untuk segera dilakukan karena subscansi 
UU tentang Penyiaran sudah tidak 
dapat lagi mengantisipasi perkembangan 
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kemajuan teknologi di bidang penyiaran 

terutama terkait dengan perubahan 

sistem penyiaran analog menjadi sistem 

penyiaran digital. Hal ini mengingat 

spektrum frekuensi penyiaran merupakan 
sumber daya terbatas yang penggunaannya 

ditujukan untuk kesejahteraan 
masyarakat. Oigicalisasi penyiaran juga 

dirujukan untuk mendapatkan digital 

deviden yang dikuasai oleh negara sebagai 

konsekuensi dari dilakukannya migrasi 

analog ke digital yang penggunaannya 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran clan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia. RUU 
tentang Penyiaran yang mencakup migrasi 

digitalisasi penyiaran dari teknologi 

analog ke teknologi digital memberikan 

kepastian hukum terkait dengan aturan 

aturan penyiaran yang disesuaikan 
dengan kebutuhan para pemangku 

kepentingan penyiaran. Kepastian hukum 

juga dimaksudkan unruk menghadirkan 

berbagai aturan di bidang penyiaran yang 

mampu menggantikan berbagai aturan 
penyiaran yang sudah tidak sesuai dengan 
kebutuhan para pemangku kepentingan 

penyiaran clan materi muatan aturan 

penyiaran yang dibacalkan oleh Mahkamah 

Konstitusi. 
2. Pengacuran model migrasi digitalisasi 

penyiaran yang dapat diterapkan di 
Indonesia rneliputi tiga macam model 
multiplexer yaitu single multiplexer (single 
mux), hibrida, clan multiple multiplexer 

(multimux). Single mux terjadi jika pengelola 

multiplex dipegang oleh satu pihak 
yang menurut Komisi I DPR RI dalam 
Rancangan Undang-Undang tentang 

Penyiaran tenanggal 6 Februari 2017 lebih 
baik jika merupakan representasi negara.52 

Badan Legislasi DPR RI menginginkan 
agar swasta juga dilibatkan sebagai 
penyelenggara multiplex clan melahirkan 
is2oarmanto. uSingl.e Mw:" Versus "Multimux", 

Kompas, 7 Mei 2018, hal. 6. 
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istilah multimux. 53 Pertemuan antara 
pimpinan DPR RI dan Menkominfo pada 
Bulan Februari 2018 menyepakati model 
hibrida sebagai jalan tengah. Model ini 
pada dasarnya sama dengan multimux.54 

B. Saran 

Kehadiran UU Penyiaran yang baru hams 
segera dihasilkan sebagai dasar hukum urgensi 
pengaturan migrasi digitalisasi penyiaran di 
Indonesia. Menentukan model pengelolaan 
digitalisasi penyiaran hams berdasarkan 
pertimbangan yang lengkap terkait dengan 
kepentingan masyarakat dalam mendapatkan 
materi penyiaran serta kepentingan seluruh 

stakelwlder penyiaran. Model pengelolaan 
digitalisasi penyiaran tidak hanya berisi model 
pengelolaan untuk jasa penyiaran televisi, 
akan tetapi juga berisi model pengelolaan 
untuk jasa penyiaran radio. 

Landasan pemikiran untuk Indonesia 
saat ini pilihan yang paling sesuai adalah 
single mux. Hal ini dikarenakan secara filosofis 
UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan 
bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. 
Mengingat penyelenggaraan penyiaran televisi 
digital secara terestrial masih menggunakan 
frekuensi sebagai kekayaan alam, dengan 
sendirinya ketenruan yang dibuat unruk 
itu hams runduk pada amanat konstitusi. 
Apalagi frekuensi yang dialokasikan untuk 
penyelenggaraan penyiaran jumlahnya 
terbatas. Demi keadilan, pengelolaannya 
hams di tangan negara dan operasional 
diserahkan kepada lembaga yang independen. 
Pilihan iru diperkuat ketentuan ayat (2) Pasal 
33 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur 
bahwa cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 
orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan 

"Ibid. 

"Ibid. 

demikian, pelibatan lembaga komersial dalam 
pengelolaan frekuensi untuk penyelenggaraan 
penyiaran bertentangan dengan konstitusi. 
Selain itu secara sosiologis praktik 
penyelenggaraan penyiaran swasta selama 
15 tahun sejak berlakunya UU Penyiaran 
ternyata gaga! mewujudkan demokratisasi 
penyiaran yang ditandai gagalnya keberagaman 
kepemilikan dan isi siaran. Penyiaran di 
Indonesia saat ini hanya dikuasai oleh LPS 
Jakarta yang kepemilikannya hanya pada 
beberapa orang saja. Kegagalan mewujudkan 
demokratisasi penyiaran selama 15 tahun 
terakhir, diharapkan untuk tidak terulang 
pada era digitalisasi. Upaya pencegahan 
bisa dilakukan dengan pemisahan antara 
penyelenggara program dan penyelenggara 
multiplex yang berarti pilihan atas model 
pengelola multiplex adalah single mux. 
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Abstrak 

Konstitusionalitas hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan pro clan kontra di kalangan pakar hukum 
tata negara yang didasarkan pada perbedaan penafsiran terhadap dasar pengaturan hak 
angker, yairu Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, clan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang MD3) beserta penjelasannya. Pihak yang 
setuju beranggapan bahwa hak angket merupakan bentuk pengawasan DPR terhadap 
pelaksanaan undang-undang, sementara pihak kontra beranggapan bahwa hak angket 
seharusnya ditujukan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah saja. Polemik tidak 
mereda pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017, 37/ 
PUU-XV/2017, dan 40/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan Para Pemohon, 
dengan pendapat berbeda dari 4 (em pat) orang hakim MK. T ulisan ini ditujukan untuk 
mengerahui praktik hak angker di Indonesia selama ini clan perbandingan praktik hak 
angket di beberapa parlemen negara lain, serta unruk mengetahui konstitusionalitas hak 
angket. Metode penulisan yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan dcskriptif analitis. 
Tulisan ini menyimpulkan bahwa. Pertama, dalam praktik hak angket di Indonesia, KPK 
bukan saru-satunva lembaga independen di luar eksekutif yang pemah diangket; Kedua, 
praktik di beberapa parlemen negara lain menunjukkan bahwa hak angket dapat dilakukan 
untuk pelaksanaan undang-undang dan ditujukan di luar eksekutif clan Ketiga, hak angket 
terhadap KPK konstitusional berdasarkan hukum positif, putusan Mahkamah Konstitusi, 
teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, clan prosedur pembentukan Panitia 
Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK (Pansus Hak Angket KPK). Penulis menyarankan 
agar segera dilakukan revisi terhadap rumusan Pasal 79 ayat (3) UU tentang MD3 clan 
penjelasannya, agar tidak lagi menimbulkan multitafsir. 

Kata Kunci: konstitusionalitas, hak angket, KPK, DPR, UU tentang MD3 
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Abstract 

Constitutionality of the right of inquiry of The House of Representatives (DPR) to Corruption Eradication Commission 
(KPK) evoke the pros and cons between the experts of constitutional law, based on different interpretation towards 

Article 79 paragraph (3) Law Number 1 7  of 2014 concerning People Consultative Assembly Legislative Council, 

House of Representatives, and Regional House of Representatives (MDJ Act) and its explanation, as the legal 

basis of the right of inquiry. The pros side assume that the right of inquiry as the control of DPR to its legislative 

products, while the cons side contend the right of inquiry aims to investigate the gooernment policy only. The polemic 

does not end after Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV /2017, 37/PUU-XV/2017, and 40/ 
PUU-XV /2017 which rejected the petition of applicants, with dissenting opinion from 4 (four) of constitutional 

judges. This paper aims to know the practice of the right of inquiry in Indonesia, the comparison of the right of 

inquiry on the foreign parliament and also to know the constitutionality of the right of inquiry. The writing method 
uses juridical analysis with descriptive analysis writing specification. This paper concludes that: First, KPK is not 
the only independence institution outside the gooernment who become the subject of the right of inquiry; Second, 
the practice on the several foreign parliaments show that the object of the right of inquiry can be used on the 
implementation of the acts and can be targeted to the institution outside of the gooernment; and Third, the right of 
inquiry to KPK is constitutional based on positive law, Constitutional Court verdict, legislative drafting technique, 

and the establishment procedure of Special Committee on the Right of Inquiry to KPK. The writer suggests for 

immediate revision of Article 79 paragraph (3) of MD] Act and its explanation so it will not cause multiple 

interpretations. 

Keywords: constitutionality, right of inquiry, KPK, DPR, MDJ Act 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Sejak tanggal 20 April 2017, muncul 
polemik di Indonesia dengan adanya usulan 
penggunaan hak angket Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) Republik Indonesia terhadap 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
melalui surat Nomor: 032-DW /KOM.111/ 
MP.IV/IV/2017 tanggal 20 April 2017 
yang ditandatangani pengusul sebanyak 25 
(dua puluh lima) orang Anggota DPR dari 
8 (delapan) fraksi.1 Opini di masyarakat 
berkembang bahwa hak angket DPR 
terhadap KPK dilakukan semata-mata untuk 

1Kedelapan fraksi pengusul terdiri dart Partai 
Demokrat Indonesia Perjuangan (2 orang), Partari 
Golongan Karya (10 orang), Partai Gerakan Indonesia 
Raya (1 orang), Partai Amanat Nasional (1 orang), 
Partai Kesejahreraan Sosial (1 orang), Partai Persaruan 
Pembangunan (1 orang), Partai Nasional Demokrat (2 
orang), dan Partai Hati Nurani Rakyat (7 orang). 
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melemahkan KPK, membubarkan KPK, 
melindungi para Anggota DPR yang terkait 
kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
(e-KTP), dan sebagainya. 

Selanjutnya Pansus Hak Angket KPK 
dtbenruk berdasarkan Keputusan DPR 
RI Nomor 1/DPR RI/V/2016-2017 
tentang Pembentukan Panitia Angket 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Terhadap Pelaksanaan Tugas 
dan Kewenangan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) tanggal 30 Mei 2017,  dengan 
komposisi yang berasal dari 7 (tujuh) fraksi. 
Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK 
ini mengacu pada Pasal 20A ayat (2) Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 
ini menyebutkan bahwa dalam melaksanakan 
fungsinya, selain hak yang diatur dalam 
pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, 
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Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak 
interpelasi, hak angket, clan hak menyatakan 
pendapat. Selanjutnya Pasal 20A ayat (4) 
UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan 
agar ketentuan lebih lanjut tentang hak 
DPR clan hak anggota DPR diatur dalam 
undang-undang. Adapun undang-undang 
yang menjabarkan ketentuan lebih lanjut 
dari Pasal 20A ayat (4) UUD NRI Tahun 
1945 adalah Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, clan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (UU tentang MD3). 

Pasal 79 ayat (3) UU tentang MD3 
menjelaskan bahwa "Hak angket adalah hak 
DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap 
pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau 
kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan 
hal penting, strategis, clan berdampak luas 
pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
clan bernegara yang diduga bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan." 
Pada dasarnya hak angket adalah hak DPR 
untuk melakukan kegiatan penyelidikan 
dalam rangka mendukung pelaksanaan 
fungsinya, yaitu fungsi legislasi, anggaran, clan 
pengawasan. 

Polemik yang berkembang mengenai 
konstitusionalitas hak angket DPR terhadap 
KPK membuat sejumlah ahli hukum tata 
negara memberikan pemikiran clan analisis 
secara akademis. Pandangan yang pro hak 
angket DPR terhadap KPK memandang 
bahwa keberadaan hak angket dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia merupakan 
salah satu bentuk manifestasi dari prinsip 
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh 
DPR. DPR sebagai wakil rakyat memiliki 
tugas untuk membentuk undang-undang 
clan mengawasi pelaksanaan undang 
undang, agar sesuai dengan kehendak rakyat. 
Hak angket DPR terhadap KPK merupakan 
wujud pengawasan DPR terhadap Undang- 

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (UU tentang KPK). 

Yusril lhza Mahendra merupakan 
salah satu pakar hukum tata negara yang 
mendukung konstitusionalitas hak angket 
DPR terhadap KPK. Yusril menyatakan 
bahwa hak angket bukan istilah baru dalam 
ketatanegaraan Indonesia, sejak 1954 telah 
ada penggunaan hak angket yang ditandai 
dengan diaturnya hak angket dalam undang 
undang tersendiri, yaitu Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak 
Angket DPR (UU tentang Penetapan Hak 
Angker DPR). Hanya saja ketika itu hak angket 
berada dalam parlemen yang menerapkan 
sistem parlementer bukan presidensial. 
Akan tetapi, angket merupakan hak melekat 
di DPR, itulah mengapa hak angket juga 
diadopsi di dalam UU tcntang MD3. Terlebih 
pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, 
hak angket disebutkan normanya dalam 
Pasal 20A ayat (2). Selanjutnya mengenai 
konstitusionalitas hak angket DPR tehadap 
KPK, Yusril menyatakan bahwa:2 

Pertama, karena KPK dibentuk oleh 
undang-undang maka DPR dapat melakukan 
angket terhadap KPK untuk rnelihat sejauh 
mana pelaksanaan UU oleh KPK. Kedua, KPK 
dapat dikategorikan sebagai lembaga eksekunf, 
karena KPK melakukan sejumlah tugas yang 
seharusnya hanya dapat dilakukan oleh 
lembaga ekskutif seperti melakukan supervisi, 
penvelidtkan, penyidikan clan penuntutan. 
KPK independen tapi eksekutif. Ketiga, KPK 
dibiayai oleh APBN. Dan keempat, sebagai 
contoh perbandingan, pada Pansus Hak 
Angket Century objek yang dituju sedikit 
banyaknya mengangket Bank Indonesia (BI), 
padahal Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 
menyebutkan bahwa BI independen clan 

2Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus Hak 
Angket DPR Terhadap KPK dcngan Yusnl Ihza 
Mahendra, IO Juli 2017, Pukul 14.00-17.00 WIB. 
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independensinya diatur undang-undang, 
Jadi tidak ada alasan bahwa angket tidak 
dapat ditujukan kepada KPK karena bersifat 
independen rnenurut undang-undang. 

Sementara itu Mahfud MD sebagai 
Ketua Umurn Asosiasi Pengajar Hukum 
Tata Negara-Hukum Administrasi 
Negara (APHTN-HAN) bersama Pusat 
Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas 
Hukum Universitas Andalas mengkaji 
soal pembentukan Pansus Hak Angket 
DPR terhadap KPK, dimana kajian ini 
ditandatangani oleh 132 (seratus tiga puluh 
dua) pakar hukum tata negara seluruh 
Indonesia untuk diserahkan ke KPK. Inti 
kajian ini kontra terhadap konstitusionalitas 
hak angket DPR terhadap KPK karena: 1 

Pertama, subjek hak angker yakni KPK 
dinilai keliru, karena secara historis hak 
angket itu dulu hanya dimaksudkan untuk 
pemerintah. Pasal 79 ayat (3) UU tentang 
MD3 menyebutkan hak angket digunakan 
untuk menyelidiki pelaksanaan undang 
undang dan/atau kebijakan pemerintah, 
rnisalnya Presiden, Wapres, para mentri,jaksa 
agung, kapolri, dan lembaga pemerintah non 
kementerian (LPNK). Dalam hal ini tidak 
termasuk KPK. Kedua, objek hak angket, 
yakni penanganan perkara KPK. Obvek 
penyelidikan hak angket harus mernenuhi 
tiga kondisi, yakni hal penting, strategis dan 
berdampak luas bagi masyarakat. Mahfud 
mernpertanyakan apa kepentingan tersebut 
untuk KPK dan menyatakan bahwa urusan 
pengakuan Miryam Haryani yang mengaku 
ditekan itu kan ha! biasa, tidak ada ha! 
yang gawat di situ. Hal tersebut juga sudah 
dibukukan dalarn sidang praperadilan 
sudah benar (KPK), Ketiga, prosedurnya 

3Robertus Belarminus, 132 Pakar Hukum 
Tara Negara Nilai Cacat Pembentukan Pansu.s Angket 
KPK, dimuat dalam http//nasional.kompas.com/ 
read/2017 /06/14/16595151/l 32.pakar.hukum.tata. 
negara. nilai.cacat. pembentu kan. pansus.angker.kpk, 
diakses tanggal 30 Agusrus 2017. 
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dinilai salah. Prosedur pembuatan pansus 
itu diduga kuat melanggar undang-undang 
karena prosedur pembentukan rerkesan 
dipaksakan. Seharusnya, rapat paripurna 
dilakukan voting lantaran seluruh fraksi 
belum mencapai kesepakatan. Barn tujuh 
fraksi yang mengutus wakilnya. Padahal, 
menurut Pasal 201 ayat (3) UU tentang 
MD3 harus semua fraksi terwakili dalam 
pansus. 

Polemik terns berlanjut pasca, putusan 
MK Nomor 36/PUU-XY/2017, Nomor 
3 7 /PUU-XV /2017 ,  dan Norn or 40/PUU 
XV /2017 mengujikan Pasal 79 ayat (3) 
UU tentang MD3, dengan amar putusan 
menolak permohonan para pemohon. 
Pertimbangan hakim MK pada dasarnya 
menyatakan bahwa KPK adalah bagian dari 
eksekutif sehingga dapat menjadi objek 
hak angket, Akan tetapi ada 4 (empat) 
orang hakim MK yang memiliki pendapat 
berbeda (dissenting opinion), di antaranya 
karena KPK bukan bagian dari eksekurif 

serta KPK sudah bertanggung jawab kepada 
publik dan menyampaikan laporannya 
secara terbuka dan berkala kepada Presiden, 
DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) (11ide Pasal 20 ayat ( !)  UU tentang 
KPK), sehingga tidak perlu menjadi objek 

hak angker DPR. Adanya selisih suara yang 
sangat tipis di antara hakim MK dalam 
mernutus menyebabkan polemik terhadap 
konstitusionalitas hak angket terhadap KPK 
belum juga mereda. 

Perdebatan mengenai konstitusionalitas 
hak angket terhadap KPK di antara 
pakar hukum tata negara dan adanya 
dissenting opinion pada putusan MK yang 
hanya memiliki selisih 1 (satu) suara, 

kian menarik bagi Penulis unruk turut 
memberikan analisis pemikiran secara 
akademis. Sejak terbentuknya Pansus Hak 
Angket KPK banyak isu yang berkembang, 
berbagai temuan yang mencengangkan 
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dari pelaksanaan tugas clan kewenangan 
KPK, serta kisruh di masyarakat yang tidak 
berhenti setelah putusan MK. Penulis 
sebagai Perancang Undang-Undang pada 
Badan Keahlian DPR RI yang ditugaskan 
menjadi suppoting system dari Tim Pansus 
Hak Angket KPK, telah menyaksikan clan 
mencatat sendiri setiap polemik pada setiap 
kegiacan dalam Pansus Hak Angket KPK, 
bahkan ikut merumuskan keterangan DPR 
terhadap permohonan pengujian Pasal 79 
ayat (3) UU tentang MD3 yang telah diputus 
MK. Oleh karena itu, Penulis hendak 
menganalisis mengenai "Konstitusionalitas 
Hak Angket DPR RI Terhadap KPK". 
Analisis ini dilakukan dengan menganalisis 
terlebih dahulu praktik hak angket DPR 
yang pernah terjadi di Indonesia clan 
melakukan perbandingan penerapan hak 
angket pada beberapa parlemen negara 
lain, kemudian pada akhimya menganalisis 
konstitusionalitas hak angket DPR RI 
terhadap KPK. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang permasalahan 
yang telah diuraikan sebelumnya maka yang 
menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini 
adalah: 
1. Bagaimana praktik hak angket DPR 

yang pemah terjadi di Indonesia clan 
perbandingan praktik hak angket di 
beberapa parlemen negara lain? 

2. Bagaimana konstitusionalitas hak angket 
DPR RI terhadap KPK? 

C. Tujuan Penulisan 

Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui: 
1. Praktik hak angket DPR yang pernah 

terjadi di Indonesia dan perbandingan 
praktik hak angket di beberapa parlemen 
negara lain. 

2. Konstitusionalicas hak angkec DPR RI 
terhadap KPK. 

D. Metode Penulisan 

Metode penulisan hukum normatif 
dilakukan melalui studi kepustakaan terkait 
politik hukum dengan menelaah data primer, 
sekunder, clan rersier." Spesifikasi penulisan 
adalah deskriptif analitis, dimulai dengan 
menganalisis praktik hak angket DPR yang 
pernah terjadi di Indonesia, lalu menganalisis 
perbandingan prakrik hak angket di beberapa 
parlemen negara lain, clan pada akhirnya 
menganalisis konstitusionalitas hak angket 
DPR RI terhadap KPK. Teknik pengumpulan 
data melalui penelitian kepustakaan clan 
menghadiri berbagai rapat dengar pendapat 
di Pansus Hak Angket KPK. Metode analisis 
data dilakukan secara yuridis kualitatif, yang 
bertitik tolak dari hukum positiflalu dianalisis 
secara kualitatif guna menarik simpulan. 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

I. Hak Angket sebagai Manifestasi Konsep 
Negara Demokrasi Perwakilan 

Istilah demokrasi berasal dari penggalan 
kata Yunani "demos" yang berarti rakyat clan 
kata "kratos" atau kata "cratein" yang berarti 
pemerintahan, sehingga kata demokrasi 
berarti pemerintahan oleh rakyat.5 Demokrasi 
adalah suatu sistem pemerintahan dalam 
suatu negara dimana semua warga negara 
memiliki hak, kewajiban, kedudukan, clan 
kekuasaan yang baik dalam menjalankan 
kehidupannya maupun dalam berpartisipasi 
terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat 
berhak untuk ikut serta dalam menjalankan 
negara atau mengawasi jalannya kekuasaan 
negara, baik secara langsung misalnya melalui 
ruang-ruang publik (public sphere) maupun 

4Ronni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian 

Hukun clan )urimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, 
ha! 10. Lihat juga Soerjono Soekanto, Pengantar 
Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008, hal. 204. 

'Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Bandung: 
Refika Aditama, 2010, hal. l. 
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rnelalu i wakil-wakilnya yang telah dipillh secara 

adil dan jujur dengan pernerintahan yang 

dijalankan scmata-mata untuk kepentingan 

rakyat, sehingga sistern pernerintahan dalarn 

negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan 

oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (from 

people, by the people, to the people)." 

Demokrasi terkenal dengan semboyan "Vex 

Populei Vox Dei", yaitu suara rakyat adalah suara 

Tuhan.7 Oleh karena itu, konsep demokrasi 

sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan 

rakvat, dalarn hal ini rakvat merupakan sumber 
dari suatu kekuasaan negara. Konsep negara 

demokrasi inilah yang dianut oleh Indonesia, 

sebagaimana diejawantahkan dalam Pasal 1 
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, "Kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar." 

Dalam negara modern sejak abad ke- 

18, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, 
tetapi berdasarkan perwakilan (representative 

democracy).8 Gagasan demokrasi melalui 
prosedur perwakilan merupakan latar 

belakang munculnya ide lembaga perwakilan 

atau lembaga parlemen dalam sejarah.9 

Parliament (parlemen) adalah suatu istilah 

yang menekankan unsur bicara (parler) 

dan rnerundingkan, yang artinya parlemen 

harus membicarakan kepencingan rakyat 
dalam sidang parlemen kepada pemerintah 

yang berkuasa dan juga mengkritik 

eksekutif apabila terjadi kesalahan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 10 Ada 

dua fungsi parlemen yang paling penting: 

'Ibid. 
7/bid., hal.47. 
"Bintan R. Saragih, Hukum dan Demokrrui dalam 

Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, dalam buku Bagir 
Manan, Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan 

Pemikiran dalam Rangka Pumabakti, Bandung: Pusar 
Studi Kebijakan Negara, 2011, hal.257. 

9Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme 
Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.118. 

10Inu Kencana Syafiie clan Andi Azikin, 
Perbandingan Pemerintahan, Refika Aditarna, Bandung: 
2008, hal.138. 
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Pertama, menentukan kebijakan (policy) 

dan membuat undang-undang, Kedua, 

mengontrol badan eksekutif agar semua 

tindakan badan eksekutif sesuai dengan 

kebijakan yang telah ditetapkan.11 

Parlemen mt merupakan People's 

Representative Body atau Dewan Perwakilan 

Rakyat. Parlemen inilah yang merupakan 

simbol dari rakyat yang berdaulat. Bahkan di 

Inggris dikenal istilah "sovereignty of parliament" 

(kedaulatan parlemen) sebagai pemegang dan 

pelaksana wibawa tertinggi dalam negara.12 

Parlemen di Indonesia tercermin dalam 

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri 

atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

sebagairnana dinyatakan dalam Pasal 2 UUD 

NRI Tahun 1945. 

Parlemen di negara yang menganut 

demokrasi disusun sedemikian rupa 

sehingga mewakili mayoritas dari rakyat dan 

pemerintah bertanggungjawab kepadanya. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh C. 

F Strong bahwa, "A system of government 

in which the majority if the grown members of 

a political community participate through a 

method of a representation which secures that 

the government is ultimately responsible for its 

action to that majority. "13 Dengan demikian 

ada tiga unsur dalam demokrasi perwakilan 

ini, yaitu, representasi, partisipasi, dan 

tanggung jawab politik, 

Parlemen di Indonesia (DPR) sebagai 
manifestasi dari demokrasi perwakilan, 

mempunyai hak yang diatur dalam konstitusi. 

Berdasarkan Pasal 20A ayat (2), DPR 
mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan 

11Miriam Budiarjo, Dasar-Druar llmu Politik, 
Jakarta: PT Grarnedia Pustaka Urarna, 2008, hal.323. 

12Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia 

Dasar-Druarnya, Jakarra: Ghalia Indonesia, 1983, 
hal.183. 

nc.F. Strong, Modern Political Constitutions: An 

Introduction to the Comparative Study of Their H!Story and 
Existing Form, London: Sidgwick and Jackson, 1963, 
hal. 13. 
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hak menyatakan pendapat, Akan tetapi dalam 
penulisan ini, hanya akan dibahas lebih jauh 
mengenai hak angket, 

Pengertian angket di dalam Black Law 

Dictionary yaitu enquete yang artinya "An 

examination of witnesses (take down a writing) 

by or before an authorized judge for the purpose 

of gathering testimony to be used in trial. " 1 4  

Pengertian angket dalam kamus Black Law 

diartikan sebagai sebuah penvelidtkan 
kepada para saksi (secara tertulis) baik 
sesudah atau sebelum disahkan oleh hakim 
dengan tujuan dikumpulkannya kesaksian 
untuk digunakan di pengadilan. Menurut 
John Locke, hukum membuktikan bahwa 
hak rakyat unruk menyusun aturan bersifat 
primer dan masyarakat adalah penguasa 
tertinggi, karena tidak ada manusia yang 
memiliki kuasa untuk memasrahkan diri 
kepada kehendak absolut dan dominasi 
pihak lain yang sewenang-wenang. 15 Sistern 
aturan yang di Yunani kuno telah mengatur 
hubungan rakyat dengan penguasa, sehingga 
apabila terjadi penyelewengan maka rakyat 
dapat melawan atau menghukum atau 
mendelegasikan terhadap perwakilannya. 
Sama halnya dengan hak angket yang 
bertujuan untuk mengawasi bagaimana 
jalannya pemerintahan melalui para wakil 
rakyat. Sementara itu, hak angket pertama 
kali dikenal di Inggris pada abad ke XIV dan 
bermula dari right to investigate and chastice 

the abuse of power yang selajutnya dikenal 
dengan right of impeachment. 16 

14Brian A Gamer, Black I.Aw Dictionary: Ninth 
Edition, West Group, 2009, hal.610. 

"Carl Joachim Friedrich, Constitutional Gooernment 
and Democracy, Chicago: The University of Chicago 
Press, 1969, hal.129. 

"Arifin Sari Surungalan Tarnbunan, Fungsi Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurnt UUD 
194 5, Suatu Analisis Mengenai Pengaturannya Tahun 
1966-1997, Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 
hal.158. 

2. Konsep Check and Balances daiam 
Negara Hukum 

Guna menciptakan keteraturan bagi 
lembaga perwakilan menjalankan haknya 
(termasuk hak angket) maka wajib dibatasi 
oleh hukum (negara hukum) agar tidak kisruh. 
Negara hukum merupakan suaru istilah 
dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia 
yang merupakan terjemahan dari rechsstaat 

ataupun rule of law. Kedua istilah tersebut 
merniliki arah yang sama, yaitu mencegah 
kekuasaan yang absolut demi pengakuan 
dan perlindungan hak asasi.17 Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum 
diartikan sebagai negara yang menjadikan 
hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara 
hukum (rechstaat) secara sederhana adalah 
negara yang menempatkan hukum sebagai 
dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan 
kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya 
dilakukan di bawah kekuasaan hukum. 18 

Dalam negara hukum, segala sesuatu harus 
dilakukan menurut hukum (everything must 

be done according to the law). Negara hukum 
menentukan bahwa pemerintah harus tunduk 
pada hukum, bukannya hukum yang harus 
tunduk pada pemerintah. 19 

Negara hukum menurut konsep Eropa 
Kontinental yang menggunakan sistem 
hukum civil law dinamakan rechtstaat dan 
negara hukum menurut konsep Anglo 
Saxon yang menggunakan sistem hukum 
common law disebut rule of law.10 Menurut 
Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum 
(rechtstaat) adalah perlindungan hak-hak 
asasi manusia, permisahan atau pembagian 
kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, 

11Azhari, Hukum lndonesia-Analisis Yuridis Nomiatif 
Tentang Unsur-Unsumya, Jakarta: Ul-Press, 1995, hal.30. 

18A. Hamrnid S.Attarnimi, Teori Perundang 
Undangan lndonrna, Jakarta: UI Press, 1993, hal.8. 

19H.W.R.Wade, Administrative I.Aw, Oxford: 
Clarendon Press, 2000, hal.6. 

"'Tahir Azhary, Negara Hukum, Jakarta: Prenada 
Media 2004, hal.24. 
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pemerintahan berdasarkan 
perundang-undangan, clan 
administrasi dalam perselisihan.21 

peraturan 
peradilan 

Sementara 

cenderung menyalahgunakan, clan manusra 
yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti 
akan menyalahgunakannya (power tends to 

corrupt, absolute power corrupt absolutely). 24 

Konsep check and balances senada dengan 
yang dinyatakan oleh Jimly Asshidiqie bahwa 
salah satu ciri negara hukum adalah adanya 
transparansi clan kontrol sosial, yaitu: 

Adan ya transparansi clan kontrol sosial yang 
rerbuka terhadap setiap proses pembuatan clan 
penegakan hukum, sehingga kelemahan clan 
kekurangan yang terdapat dalam mekanisme 
kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara 
komplementer oleh peran serta masyarakat 
secara langsung (partisipasi langsung) dalam 
rangka menjamin keadilan clan kebenaran. 
Adanya partisipasi langsung ini penting karena 
sistem perwakilan rakyat melalui parlemen 
tidak pemah dapat diandalkan sebagai satu 
sarunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, 
prinsip 'representation in ideas' dibedakan dari 
'representation in presence', karena perwakilan 
fisik saja belum tentu mencerminkan 
keterwakilan gagasan atau aspirasi. Dernikian 
pula dalam penegakan hukum yang dijalankan 
oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengacara, 
hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, 
semuanya memerlukan kontrol sosial agar 
dapat bekerja dengan efektif efisien serta 
menjamin keadilan dan kebenaran.25 

B. Analisis 

1. Praktik Hak Angket DPR yang Pernah 
Terjadi di Indonesia dan Perbandingan 
Praktik Hak Angket di Beberapa 
Parlemen Negara Lain 

Pada masa pemerintahan Presiden 
Soekamo, hak angket pertama kali digunakan 
di Indonesia pada tahun 1950-an berawal dari 

"Ibid. 
"Jimly Asshidiqie, Koruep Negara Hukum Indonesia, 

dimuat dalam http//www.jimly.com/makalah/ 
namafile/ 135/Konsep _N egara_Hukum_Indonesia. 
pdf, diakses tanggal 27 September 2017, Pukul 15.54 
WIB, hal.15. 

21Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Pohnk, 
Jakarta, PT Gramedia Pusraka Uta ma, 2008, hal. 76-82. 

22Tahir Azhary, Negara Hukum, Jakarta, Prenada 
Media, 2004, hal.58. 

13lnu Kencana Svafiie, llmu Pemermtahan, Jakarta, 
Bumi Aksara, 2013, hal.357. 

itu, menurut A.V Dicey, unsur-unsur rule of 

law adalah Supremasi aturan-aturan hukum 
(supremacy of law), kedudukan yang sama 
dalam menghadapi hukum (equality before the 

law), clan terjaminnya hak asasi manusia. 22 

Indonesia juga menganut konsep negara 
hukum, sehingga praktik penyelenggaraan 
negara kesacuan dengan konsep desentralisasi 
clan prakcik demokrasi dibatasi oleh hukum 
(nomokrasi), sebagaimana dinyatakan dalam 
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa 
"Negara Indonesia adalah negara hukum." 

Indonesia sebagai negara hukum juga 
wajib memenuhi unsur-unsur negara hukum 
tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan oleh 
Julius Stahl, salah satu unsur negara hukum 
adalah adanya pembagian kekuasaan ke 
dalam cabang-cabang kekuasaan. Pembagian 
kekuasaan ini ditujukan agar tidak ada satu 

cabang kekuasaan yang absolut, tersentralisasi, 
terkonsentrasi, clan kesewenang-wenangan. 
Selain itu, antar kekuasaan disertai mekanisme 
check and balances dalam kedudukan yang 
sederajat clan saling mengimbangi clan 
mengendalikan satu sama lain. Secara 
etimologis, checks and balances memiliki dua 
suku kata, yakni checks clan balances. Komponen 
pertama mengandung arti adanya hak unruk 

ikut memeriksa, menilai, mengawasi atau 

mencari informasi clan konfirrnasi terhadap 
suatu keadaan (the right to check); sedangkan 
komponen kedua merujuk pada alat untuk 

mencari keseimbangan (the means to actively 
balance out imbalances). 21 Instrumen ini dinilai 
sangat penting mengingat secara alamiah 
manusia yang mempunyai kekuasaaan 
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usu! resolusi RM Margono Djojohadikusumo 
agar DPR mengadakan angket atas 
usaha pemerintah memperoleh dan cara 
mempergunakan devisa, Berdasarkan usu! 
tersebut, dibentuk pansus hak angket yang 
beranggotakan 13 orang yang dikeruai RM 
Margono, yang tugasnya menyelidiki untung 
rugi mempertahankan devisen regime berdasar 
Undang-Undang Pengawasan Devisen 1940 
dan perubahan-perubahannya.26 Panitia hak 
angket pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo-I 
(30 Juli 1953-12 Agustus 1955) ini mula-mula 
diberi waktu enam bulan, tetapi kemudian 
diperpanjang dua kali dan menyelesaikan 
tugasnya pada Maret 1956 pada masa Kabinet 
Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-24 
Maret 1956). Hasil kerja tim ini tidak jelas 
hingga terbentuknya kabinet hasil Pemilu 
1955 (Kabinet Ali Sastroamidjojo-lI).27 

Selanjutnya pada masa pemerintahan 
Soeharto, usu! penggunaan hak angket 
sempat lolos masuk dalam sidang pleno 
Dewan Perwakilan Rakyat 7 Juli 1980. 
Sebanyak 20 anggota DPR (14 dari FPDI 
dan 6 dari FPP) menandatangani usu! 
penggunaan hak angket yang kemudian 
diserahkan R Santoso Danuseputro (FPDI) 
dan HM Syarkawie Basri (FPP) kepada 
Ketua DPR, Daryatmo. 28 Para pengusul 
angket tidak puas atas jawaban Presiden 
Soeharto menyangkut kasus H Thahir dan 
Pertamina yang disampaikan Mensesneg 
Sudharmono dalam sidang pleno Dewan 
Perwakilan Rakyat 21 Juli 1980, yang 
menanggapi interpelasi atau hak bertanya 

"Bagir Manan, Pe,-bandingan Hukum Tata Negara, 
Bandung: Alumni, 1995, hal. 57. 

27Bagus Prihantoro Nugroho, Hak Angket dari 
Zaman Bung Kama Hingga Kini, dimuat dalam https:// 
news. de ti k. com/her ita/ d- 348690 3 /ha k-a ngker-d pr 
dari-zaman-bu ng-karno-h ingga-kini, diakses tanggal 2 
Oktober 2017. Pukul 18.15 WIB. 

"M. Ojajijono, Degradasi Kesaktian Hak Angket 
DPR, dimuat dalam http://parlemenindonesia.org/ 
degradasi-kesaktian-hak-angket-dpr/, diakses tanggal 2 
Okrober 2017, Pukul 17.55 WIB. 

yang dilakukan tujuh anggota FKP.29 Dalam 
usul angket tentang Pertamina tersebut 
dicantumkan rencana pembentukan panitia 
angket yang terdiri atas 14 orang dengan 
24 anggota pengganti, ditambah sejumlah 
tenaga ahli yang khusus dipekerjakan untuk 
itu, dengan anggaran waktu itu sebesar Rp 
108 jura." Panitia angket diprogramkan 
bekerja selama satu tahun, dan setiap 
bulan bersidang sedlkimva empat kali dan 
sebanyaknya delapan kali. Reaksi keras pun 
muncul, terutama dari kalangan anggota 
FKP dan Fraksi ABRI yang menyoal 
perlunya menggunakan hak angket. Hak 
angket tersebut selanjutnya ditolak. 

Sedangkan pada masa pemerintahan 
Abdurrahman Wahid, Beliau mengeluarkan 
memorandum pembubaran parlemen.31 

Memorandum tersebut dijawab dengan hak 
angket untuk menvelidiki masalah kasus 
Bulog (Bulog Gate) dan sumbangan sultan 
Brunei (Brunei Gate), yang berujung pada 
dikeluarkannya memorandum DPR untuk 
mengadakan Sidang lstimewa. 

Demikian pula pada masa pemerintahan 
Megawati Soekarnoputri, ada kerugian 
negara Rp 40 milliar dalam penyelewengan 
dana nonbudgeter Bulog.P Pengadilan sudah 
memvonis pejabat yang terlibat kasus tersebut. 
Akan tetapi, di saat bersamaan, DPR, 
menggunakan hak angket sehingga putusan 
pengadilan tidak dihiraukan. 

22Bagus Prihantoro Nugroho, Hak Angket dari 
Zaman Bung Karna Hingga Kini, dimuat dalam https:// 
news .deti k.com/berita/ d- 3 48690 3 /hak-a ngket-d pr 
dari-zaman-bu ng-karno-hingga-kini diakses tanggal 2 
Oktober 2017. Pukul 18 .15 WIB. 

30M. Ojajijono, Degradasi Kesaktian Hak Angket 
DPR, dimuat dalam http://parlemenindonesia.org/ 
degradasi-kesaktian-hak-angket-dpr/, diakses tanggal 2 
Okrober 2017, Pukul 17.55 WIB. 

31Bagus Prihantoro Nugroho, Hak Angket dari 
Zaman Bung Karna Hingga Kini, dimuat dalam https:// 
news .detik. com/her ita/ d- 348690 3 /hak-angket-d pr 
dari-zaman-bung-karno-hingga-kini, diakses tanggal 2 
Oktober 2017. Pukul 18 .15 WIB. 

"Ibid. 
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Pada periode awal pemerintahan Susilo 
Bambang Yudhoyono hak angket pernah 
dicoba digulirkan atas sejumlah kasus. 
Diawali dengan hak angket penjualan 
kapal tanker Pertamina pada tahun 2005, 
karena Komite Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) menilai Pertamina bersalah atas 
penjualan dua unit kapal tanker VLCC 
pada tahun 2004.33 Selanjutnya ada hak 
angket terhadap kenaikan harga BBM 
yang mengundang reaksi mahasiswa clan 
masalah impor beras di tahun 2006. Pada 
tahun 2008 ada penggunaan hak angket 
terhadap penyelenggaraan ibadah haji 
1429H/2008.34 Masih pada tahun 2008, 
terdapat juga hak angker terhadap kasus 
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 
didasarkan pada peristiwa tertangkapnya 
Jaksa Urip Gunawan yang membuat KPK 
didorong untuk menuntaskan kasus BLBl.35 

Pada Tahun 2009, ada hak angket daftar 
pernilih tetap (DPT) Pemilu 2009.16 Masih 
pada tahun 2009, terdapat peristiwa hak 
angket Century guna menyelidiki dana 
talangan Bank Century dari BI sebesar Rp 
6, 7 triliun. 17 

Pada periode pemerintahan Joko Widodo, 
pelaksanaan hak angket dilakukan unruk 
menvelidiki kasus dugaan korupsi di Pelabuhan 
Indonesia (Pelindo) II. 18 clan pelaksanaan 

"Ibid. 
34M. Djajijono, Degradasi Kesaktian Hak Angket 

DPR, dimuat dalam httpc/ /parlemenindonesia.org/ 
degradasi-kesaktian-hak-angket-dpr/, diakses tanggal 2 
Oktober 2017, Pukul 17.55 WIB 

"Bagus Prihantoro Nugroho, Hak Angket dari 

Zaman Bung Karno Hingga Kim, dirnuat dalam dimuat 
dalam https://news.detik.com/berita/d-3486903/ 
hak-a ngket-d pr-d a r i-za man-bung- ka mo-hi ngga-ki ni, 
diakses tanggal 2 Oktober 2017, Pukul 18.15 WIB. 

"Ibid. 
31M. Ojajijono, Degradasi Kesaktian Hak Angket 

DPR, dirnuat dalam http://parlemenindonesia.org/ 
degradasi-kesaktian-hak-angket-dpr/, diakses tanggal 2 
Oktober 2017, Pukul 17.55 WIB 

38Andri Saubani, DPR Sahkan Pembentukan Pansus 

Angket Pelinda II, dimuat dalam http://www.republika. 
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Hak angket terhadap pelaksanaan tugas clan 
kewenangan KPK. 

Di antara praktik hak angket DPR yang 
pernah terjadi di Indonesia, tidak hanya 
dirujukan kepada objek eksekutif semata, 
melainkan juga kepada lembaga-lembaga 
negara yang berifat independen. Misalnya 
dalam kasus hak angket Centuryyang 
menjadi objek hak angket adalah BI, 
padahal Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 
menyebutkan bahwa BI independen clan 
independensinya diatur undang-undang. 
Berdasarkan perbandingan tersebut, menjadi 
suaru preseden bahwa lembaga independen 
seperti BI yang independensinya diatur 
dalam konstitusi ternyata dapac menjadi 
objek hak angket. Dengan demikian KPK 
yang derajat independensinya hanya diatur 
dalam undang-undang juga dapat menjadi 
objek hak angket, 

Contoh lain adalah pelaksanaan hak 
angket mengenai DPT Pemilu 2009, yaitu 
angket cerhadap pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU 
tentang Pemilu) yang pelaksanaannya dapat 
dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah 
(Kementerian Dalam Negeri) clan dapat 
dilaksanakan oleh pihak lain (Komisi 
Pemilihan Umum). Kasus ini menunjukkan 
bahwa jelas hak angket tidak hanya dirujukan 
kepada eksekutif saja, tapi juga kepada 
semua lembaga negara di luar eksekucif yang 
menjalankan fungsi pemerintahan, cermasuk 
KPK. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa 
pada dasarnya hak angket dapat ditujukan 
pada semua lembaga negara, termasuk yang 
bersifat independen clan di luar eksekutif. 
Berikut ini perbandingan praktik hak angket 
di beberapa parlemen negara lain, vaitu: 

co.id/berita/koran/hukum-koran/15/10/06/ nvskrl J. 
d p r-sahka n -pe m hen tu kan-pa nsu s-a ngker -pe lind o- ii, 
diakses tanggal 2 Okrober 2017, Pukul 18.50 WIB. 



Konstitusionalitas Hak Angket DPR-RI.. (Maria l'risc,la Stephfanie Florencia Winoto) 

a. Belanda 

Hak angket di Belanda, diatur dalam 
Pasal 70 Undang-Undang Dasar 1983, UU 
Angket 1850, dan Peraturan Tata Tertib 
Mejelis Rendah tahun 1852 yang terakhir 
direvisi tahun 1977.39 Hak angket di Belanda 
merupakan kewenangan Majelis Rendah 
dan Tinggi.'? Di Belanda sering dipersoalkan 
ruang lingkup angket terhadap masalah apa 
saja." Pandangan ruang lingkup angket yang 
paling tua menyatakan bahwa hak angket 
hanya diperkenankan tentang pembuatan 
undang-undang, yaitu dengan tujuan untuk 
menvelidiki keperluan akan suatu undang 
undang yang baru.42 

Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa di Belanda hak angket ditujukan untuk 
menyelidiki keperluan pembuatan undang 
undang. [ika dibandingkan dengan Indonesia, 
sudah seyogyanya DPR dapat melakukan 
angket terhadap keperluan pembuatan 
undang-undang, sampai dengan pelaksanaan 
undang-undang yang dibuat DPR. Jadi jika 
KPK merupakan manifestasi dari UU tentang 
KPK, bentuk pengawasan DPR terhadap KPK 
dapat dilakukan dengan cara penggunaan hak 
angket DPR terhadap KPK. 

b. Amerika Serikat 

Sejarah hak angket di Amerika Serikat 
(AS), sama tuanya dengan Kongres dan 
sistem poliriknya." 5 (lima) tahun setelah 
konvensi Philadelpia tahun 1792, Kongres 
untuk pertama kalinya telah melakukan 
penyelidikan terhadap musibah yang 

19Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU 
VIII/2010 centang pengujian Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angker DPR, 
ha! 24, huruf i. 

'°Ibid. 
41/bid. 
42/bid. 

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU 
Vlll/2010 centangpengujian Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1954 tentang Penerapan Hak Angket DPR, 
huruf j, hal 25. 

menimpa ekpedisi St. Clair." Kemudian 
hak angket digunakan untuk penyidikan 
sensasional di tahun 1920 terhadap skandal 
Administrasi Harding (scandals of the Harding 
Administration); penyelidikan Wall Street; 

Industri amunisi senjata dan kemerdekaan 
sipil di rahun 1930-an; praktik pemasaran 
mobil, perilaku yang tidak pantas dalam 
manajemen dan perburuhan; pembatasan 
warga negara Amerika untuk bepergian 
ke luar negeri; kenaikan harga makanan, 
persoalan landasan pesawat terbang militer, 
kenakalan rernaja: industri batubara dan 
sebagainya.45 Luasnya ruang lingkup dan 
beragamnya persoalan yang dapat diselidiki 
Kongres seakan tanpa batasan, sehingga 
menimbulkan berbagai kritik, karena hampir 
segala persoalan dturus dan diselidiki oleh 
Kongres seakan tanpa barasan.46 

Motif atau tujuan atau pertimbangan 
yang mendorong Kongres melakukan 
penvldikan juga bervariasi, antara 
lain; karena adanya kebutuhan unruk 
memperoleh informasi yang detail, akurat 
berkaitan dengan program legislasi; untuk 
memeriksa, mengontrol atau mengawasi 
kinerja Pemerintah atas pelanggaran atau 
tidak dilaksanakannya ketentuan Undang 
Undang, untuk mempengaruhi opini publik 
dengancara mempublikasikansejumlah fakta 
dan gagasan.47 Bahkan karena penyidikan 
(hak angket) yang dilakukan, Harry Truman 
yang menjadi Ketua Komisi Senat yang saat 
itu menyelidiki industri pertahanan menjadi 
popular sehingga menjadi Pres id en. 48 

Hak angket di tahun 1920-1930 juga 
menjadi senjata politik, yaitu untuk Partai 
Demokrat memajukan partainya dengan 
mempermalukan Partai Republik sebagai 
lawan politiknva, demikian juga sebaliknya 

"Ibid. 

"Ibid. 
'6/bid. 

"Ibid., hal.25. 
"Ibid. 
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yang dilakukan oleh Partai Republik unruk 

mengekspos kelemahan Partai Demokrat di 

tahun 1947-1953-1954.49 

Pada dasamya salah satu fungsi nonlegislatif 
terpenting dari Congress yang merupakan 

parlemen di AS adalah kekuasaannya untuk 

mengadakan penveltdikan." Meskipun 

konstitusi tidak memberikan kewenangan 

kepada Congress untuk melakukan penvehdikan, 

kewenangan tersebut didapatkan berdasarkan 

kepurusan Supreme Court dalam beberapa 
perkara. Dalam perkara Watkins v United 

States, Supreme Court menjelaskan kekuasaan 

penyelidikan sebagai berikun 

"The power of the Congress to conduct 

investigations is inherent in the legislative 
process. That power is broad. It encompasses 

inquiries concerning the administration of 

existing law as well as proposed or possibly 
needed statues." 

Dengan demikian, di Amerika kekuasaan 

Congress melakukan penvelidikan adalah 

guna meninjau pelaksanaan undang-undang 

yang sudah ada clan proses pembentukan 
undang-undang yang mungkin dibutuhkan. 

Kekuasaan Congress untuk melakukan 
penyelidikan, dilengkapi dengan 
kekuasaan subpoena, yaitu kekuasaan untuk 

memanggil setiap orang untuk memberikan 
keterangan, jika perlu di bawah sumpah 

atau menyerahkan dokumen-dokurnen 
yang diperlukan oleh Congress. Kekuasaan 

ini menjadi penting ketika Congress dapat 

memaksa kesaksian orang-orang yang tidak 
bersedia menjadi saksi clan menyatakan 
bahwa orang-orang yang menolak menjadi 
saksi telah menghina Congress clan bahwa 

orang-orang yang memberikan kesaksian 

palsu adalah pengucap sumpah palsu.51 

49/bid. 
50Jhon J. Patrick, The Oxford Guide to the United 

States Gooemmenr, Oxford: Oxford University Press, 
2001, hal.729. 

51Richard C. Schroeder, Garis-Garis Besar 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

di AS hak angket ditujukan untuk berbagai 

rujuan yang bervariasi, termasuk pelaksanaan 

undang-undang, Kegiatan yang dijalankan 

Pansus Hak Angket KPK sudah sesuai , 

yaitu guna mcnvelidiki pelaksanaan suatu 

undang-undang, dalam hal ini UU tentang 
KPK. DPR RI juga rnemiliki kekuasaan 

subpoena seperti yang dirniliki oleh Congress 

AS, dengan rnernanggil setiap orang untuk 

mernberikan keterangan (jika perlu di bawah 

sumpah) dan/atau menyerahkan dokurnen 
dokurnen yang diperlukan. 

c. lnggris 

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap 
jalannya pernerintahan di lnggris dilakukan 

melalui: Parliamentary Question and Answer, 

Ministerial Statement, Adjourment Debates, clan 

Motion of No Confidence.52 Dewan juga dapat 
rnelakukan pengawasan terhadap pemerintah 

melalui Select Committee System. 

Pelaksanaan penyelidikan biasanya 

dilakukan oleh Departemental Select 

Commitees, atau komisi yang meruakan 
pasangan dari departemen pernerintah. 

Ruang lingkup pemeriksaan kornisi adalah 

berkaitan dengan pengeluaran, administrasi, 

kebijakan pernerintah dari departemen atau 
badan publik yang lain.51 Select Committees 

mempunyai kewenangan untuk rnemanggil 

saksi clan rnerninta keterangan baik lisan 
maupun tertulis atau rneminta pihak-pihak 

untuk menyerahkan dokumen tertentu hasil 

laporan untuk diserahkan ke Parlemen. 

Pemerintah Amerika, US Department of State: Office of 
International Information Programs, 1989, hal. 91 .  

"United Kingdom Parliament, The Accountability 
of Goeernmenr, dimuat dalam http://www.parliament. 
uk/works/accounts.cfm, diakses tanggal 27 September 
2017, Pukul 17.42 WIB. 

"United Kingdom Parliament, Howe of Commons 
Select Committees: Guide far Witness, dimuat dalam 
http://www.parliament.uk/ common/selcom/ 
witguide.hrm, diakses tanggal 27 September 2017, 
Pukul 17.42 WIB. 
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setiap komisinya untuk. 

Konstitusionalitas hak angket DPR RI 
terhadap KPK 

Summon any person to appear before it to give 
evidence on oath or affirmation, or to produce 
documents 

a. Dasar Legalitas Rak Angket Dalam 
Peraturan Perundang-Undangan di 
Indonesia 

Berdasarkan KonstitusiAfrika Sela tan tersebut, 
fungsi pengawasan yang dilaksanakan National 
Assemb!y di Afrika Selatan juga dijalankan oleh 
Pansus Hak Angket KPK. Baik Pansus Hak 
Angket KPK maupun National Assembly di 
Afrika Selatan melakukan pemanggilan saksi 
saksi, meminta keterangan ahli, pemanggilan 
lembaga-lembaga terkait, clan menerima petisi 
dari berbagai kepentingan. 

Dengan demikian berdasarkan 
perbandingan pelaksanaan hak angket di 
beberapa parlemen, menjadi jelas bahwa 
Pasal 79 ayat (3) UU tentang MD3 yang 
diejawantahkan dengan Pansus Hak Angket 
KPK, sudah sejalan dengan garis-garis besar 
penerapan hak angket yang dipraktikkan di 
berbagai negara tersebut. 

b) Require any person or institution to report it; 
Compel, in terms of national legislation or 

the rules and orders, any person or institution 
to comply with a summons or requirement in 
terms of paragraph (a) or (b); and 
Receive petition, representation or submission 
from any interested persons or institutions. 55 

Di Perancis, mekanisme pengawasan 
dilakukan terhadap implementasi clan 
evaluasi pelaksanaan undang-undang yang 
telah dihasilkan oleh parlemen, termasuk 
informasi mengenai pelaksanaan anggaran 
yang sedang berjalan untuk dipergunakan 
sebagai bahan dalam pembahasan undang 
undang keuangan (financial bill). Parlemen 
juga dapat membentuk Komisi Penyelidikan 
(Committees of Inquiry) untuk menvelidiki 
fakta-fakta mengenai manajemen pelayanan 
publik, Fungsi ini dllakukan menurut 
ketentuan dalam konstitusi clan Peraturan 
Tata Tertib National Assembly. 54 

Sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (3) 
UU tentang MD3 maka yang dilaksanakan 
National Assembly di Perancis, tidak berbeda 

2· 

dengan yang dijalankan Pansus Hak Angket 
KPK, yaitu untuk menyelidiki pelaksanaan 
uu. 

d. Perancis 

Mengacu pada pelaksanaan fungsi 
pengawasan yang dilakukan oleh Departemental 
Select Commitees di lnggris maka apa yang a) 
menjadi objek hak angket dari Pansus Hak 
Angket KPK sudah sesuai, yaitu tidak hanya 
ditujukan kepada eksekutif saja tapi juga 
kepada badan lain yang menjalankan fungsi c) 

pemerintahan (KPK). Spesifikasi kerja 
Pansus Hak Angket KPK juga hampir sama 
dengan Departemental Select Commitees yang 
melakukan pemanggilan saksi clan meminta d) 

keterangan guna penyelidikan, yang hasilnya 
akan dilaporkan kepada DPR RL 

e. Afrika Selatan 

54French Parliament, The French Parliament, 

dimuat dalam http://www.assembleenationale.fr/ 
english/8ad.asp, diakses tanggal 2 7 September 201 7, 
Pukul 17.45 WIB. 

Dalam 
Konstitusi 

kekuasaan 

melakukan fungsi pengawasan, 
Afrika Selatan memberikan 

kepada National Assembly atau 

Pasal 20A ayat (2) UUD NRI T ahun l 945 
merupakan dasar hak angket, dimana dalam 
pasal tersebut dinyatakan bahwa hak angket 

"South African Government, Constitution of 
South Africa: Section 56 "Evidence or Information before 
National Assembly, dimuat dalam https://www.gov.za/ 
documents/ constitution-republic-south-africa-1996- 
chapter-4-parliament# 56, diakses tanggal 2 7 September 
2017, Pukul 17 .58 WlB. 
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merupakan salah satu hak DPR. Selanjutnya 

Pasal 20A ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 

mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut 

tentang hak DPR clan hak anggota DPR diatur 

dalam undang-undang. Adapun Undang 

Undang yang menjabarkan ketentuan lebih 
lanjut dari Pasal 20A ayat (4) UUD NRI 

Tahun 1945 adalah UU tentang MD3. 

Di Indonesia, hak angket pertama kali 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket 
DPR yang saat itu dibuat berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 

1950 (UUDS 1950) pada masa demokrasi 

parlernenter. Saat ini hak angket diatur dalam 

Pasal 79 ayat (3) UU tentang MD3. Sebelum 

diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU tentang 

MD3, hak angket telah diatur dalam berbagai 
undang-undang di Indonesia, yaitu: 
1) UU No.6 Tahun 1954 tentang Penetapan 

Hak Angket DPR; 

2) Pasal 32 huruf c UU No. 16 Tahun 1969 

tentang Susunan clan Kedudukan MPR, 

DPR, DPD, clan DPRD; 
3) Pasal 27 hurufb UU No. 22 Tahun 2003 

tentang Susunan clan Kedudukan MPR, 

DPR, DPD, clan DPRD; clan 
4) Pasal 77 UU No. 27 Tahun 2009 tentang 

MPR, DPR, DPD, clan DPRD 

5) Pasal 164 ayat (1) clan (3) Peraturan DPR 
Nomor 1 Tahun 2014 tentangTata Tertib 
(Tatib DPR) 

Sebelumnya UU tentang Penetapan Hak 

Angket DPR pernah diajukan judicial review 

dalam Perkara Nomor 8/PUU-Vlll/2010. 
Pengujian tersebut pada dasarnya bukan pada 
substansi hak angketnya, melainkan adanya 

dua landasan hukum yang digunakan secara 
bersamaan untuk melaksanakan hak angker 
pada saat itu, yaitu Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, 
clan DPRD, serta UU tentang Penetapan 

Hak Angket DPR. Dalam pertimbangan 
hukumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) 

58 

berpendapat bahwa pembentukan UU ten tang 

Penetapan Hak Angket DPR mengacu kepada 

sistem pemerintahan parlementer berdasar 

UUDS 1950. Ketentuan demikian menurut 

Mahkamah Konstitusi jelas berbeda a tau tidak 
sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang 
menganut sistem pemerintahan presidensiil. 

Putusan MK Nomor 8/PUU-VIII/2010 

menyatakan UU tentang Penetapan Hak 

Angket DPR bertentangan dengan UUD NRI 

Tahun 1945 clan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. Akan tetapi, pembatalan 
tersebut bukan pada pembatalan hak angket 

yang dirniliki DPR, melainkan karena sistem 

yang digunakan berdasarkan UUD 1945 saat 

ini berbeda dengan sistem yang digunakan 

dalam UUDS 1950 yang menjadi dasar 
hukum UU tentang Penetapan Hak Angket 
DPR. Justru MK dalam pendapatnya tersirat 

mengamanatkan agar pernbenruk undang 

undang mengantisipasi dengan membentuk 

UU sebagaimana dimaksud pada Pasal 20A 

ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 
Pada dasarnya DPR bersama Pemerintah, 

sebagai pembentuk UU tentang MD3, 

memiliki original intent dari rumusan pasal yang 

dibuat. Original intent Pemerintah terhadap 

hak angket dapat ditemukan dalam keterangan 

Pemerintah tentang substansi Permohonan 
Putusan MK Nomor 8/PUU-VIII/2010 
tentang pengujian UU tentang Penetapan 

Hak Angket DPR yaitu Pertama, secara hukum 
kedudukan panitia hak angket sangat kuat, 

sehingga tidak terhalang dengan adanya reses, 

penutupan masa sidang, bahkan seandainya 

parlemen dibubarkan sekalipun tidak 
otornatis membubarkan panitia hak angket ;56 

Kedua, hak angket merupakan penjabaran 
Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945 sehingga 

hak angket merupakan sarana mewujudkan 
kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan 

56Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU 
VIIV2010 ten tang pengujian Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1954 tentang Penecapan Hak Angket DPR, 

hal.20-23, huruf c. 
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Republik Indonesia yang demokratis." 
Ketiga, hak angket dimaksudkan agar prinsip 
checks and balances dan prinsip kesetaraan 
kedudukan diantara lembaga negara terjaga 
dengan baik. Sejalan dengan prinsip checks 

and balances dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia, dianut pula prinsip demokrasi dan 
akuntabilitas, Prinsip akuntabilitas berarti 
adanya pertanggungjawaban dari pihak yang 
diberi mandat untuk memerintah, kepada 
mereka yang memberi mandat.58 Keempat, 

dalam negara demokrasi tidak ada pelaksanaan 
kewenangan tanpa pertanggungjawaban dan 
kontrol. Setiap penyelenggara negara hams 
dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
kewenangannya. Hak angket yang dimiliki 
oleh DPR merupakan wujud akuntabilitas 
yang dilaksanakan oleh DPR terhadap 
penyelenggara negara. 59 

Dengan dernikian, kedudukan panitia hak 
angket sangatlah kuat dan tidak terpengamh 
dari perubahan sistem pemerintahan. Hak 
angket rnerupakan ketentuan organik dari 
Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945 yang 
diturunkan dalam UU tentang MD3. Hak 
angket merupakan wujud dari check and 

balances, dimana setiap lembaga negara hams 
bisa mempertanggungjawabkan kinerja dan 
kewenangannya. Hak angket juga merupakan 
sarana pertanggungjawaban dari penerima 
mandat dan hak angket merupakan wujud 
prinsip accountability yang dilaksanakan DPR 
dalam negara dernokrasi. 

b. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 36/PUU-XV /2017, 
Nomor 37/PUU-XV/2017, dan Nomor 
40/PUU·XV /2017 ten tang Pengujian 
UU tentang MD3 Terhadap UUD NRI 
Tahun 1945 

Pada 8 Februari 2018, MK memutuskan 
3 perkara mengenai pengujian Pasal 79 ayat 

57/bid., huruf d. 
18/bid., huruf e. 
"Ibid., huruf f. 

(3) UU tentang MD3, yaitu Putusan MK 
Nomor 36/PUU-XV /2017, Nomor 3 7 / 
PUU-XV/2017, dan Nomor 40/PUU 
XV /2017. Putusan MK Nomor 36/PUU 
XV /2017 menyatakan menolak permohonan 
provisi dan menolak permohonan para 
pemohon, Putusan MK Nomor 37/PUU 
XV /201 7 menyatakan permohonan tidak 
dapat diterima, dan Putusan MK Nomor 40/ 
PUU-XV /201 7 menolak permohonan provisi 
dan menyatakan permohonan tidak dapat 
diterima. Putusan MK Nomor 37/PUU 
XV /201 7 menyatakan permohonan tidak 
dapat diterima karena Pemohon tidak pemah 
hadir di sidang pleno pemeriksaan perkara, 
terlebih berusaha untuk membuktikan 
dalil-dalil permohonannya yang menjadi 
kewajibannya, sehingga MK berpendapat 
Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan 
permohonannya dan pokok permohonan 
tidak dlpertirnbangkan.r? Sementara 
Putusan MK Nomor 40/PUU-XV /2017 ,  
mutatis mutandis mengikuti pertimbangan 
MK dalam Putusan MK Nomor 36/PUU 
XV /2017  yang telah diputus terlebih 
dahulu. Oleh karena itu, dalam rulisan ini 
akan menganalisis lebih jauh Putusan MK 
Nomor 36/PUU-XV/2017.61 

Pada dasarnya Para Pemohon dalam 
Putusan MK Nomor 36/PUU-XV /2017 
mengemukakan alasan bahwa KPK bukanlah 
objek hak angker, karena KPK bukan Lembaga 
Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) 

Lembaga Pemerintahan Non Kementerian 
(LPNK).62 Oleh karena itu, Para Pemohon 

""Risalah Sidang Perkara Nomor 36/PUU 
XV /2017, Perkara Nomor 37/PUU-XV/2017, clan 
Perkara Nomor 40/PUU-XV/2017, Penha! Pengujian 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat, Dewan Penuakilan Rakyat, 
Dewan Penuakilan Daerah, dan Dewan Penuakilan Rakyat 
Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repub!ik 
Indonesia Tahun 1945, Acara Pengucapan Putusan, 8 
Februari 2010, hal. 33. 

61 /bid., nomor [3.16], hal.47. 
"Ibid., hal.4-5. 
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beranggapan bahwa DPR memperluas 

lingkup hak angket dan bertentangan dengan 

prinsip negara hukum dan menimbulkan 

ketidakpastian hukum. 

Pertimbangan para hakim MK dalam 

Putusan MK Nomor 36/PUU-:XV/2017 

dibacakan oleh Hakim Anwar Usman dan 

Hakim Manahan MP Sitompul. Hakim 

Anwar Usman menyatakan bahwa hak 

angker sebagai instumen pengawasan relevan 

diberlakukan dalam sistem pemerintahan 
presidensial.61 Secara prinsip, pengaturan 

mengenai hak angket tersebut membenarkan 
apa yang sesungguhnya menjadi fungsi dari 

lembaga perwakilan, yaitu mempertanyakan 

dan mempersoalkan kebijakan pemerintah.64 

Hak angket harus dimaknai sebagai instrumen 

pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, sehingga 
ternuan-temuan hak angket tersebut harus 

dapat dimaknai sebagai rekomendasi dan 

acuan mengikat bagi langkah-langkah evaluasi 
clan perbaikan di masa mendatang atas "suatu 

hal" yang menjadi objek penyelidikan.65 

Sementara itu, Hakim Manahan MP 
Sitompul menyatakan bahwa KPK sebenarnya 
merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang 

melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain 

eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, clan 

penuntutan.66 Walaupun KPK independen 

dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan lain, 
namun DPRsebagai wakil rakvat berhak untuk 

meminta pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas clan kewenangan KPK, meskipun KPK 
juga bertanggungjawab kepada publik (vide 

Pasal 5 huruf c UU tentang KPK), kecuali 

untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan 
yudisial.67 MK mempertimbangkan bahwa 
tidak dapat dijadikan landasan untuk 

"Ibid., dibacakan oleh Hakim Anwar Usman, 
nomor [3.14), ha!. 5-6. 

"Ibid., nomor [3.15), ha!. 6-7. 

"Ibid., nomor [3.16), hal. 7-8. 

"Ibid., dibacakan oleh Hakim Manahan MP 
Sitompul, nomor [3.19), hal.11-12. 

"Ibid., nomor [3.22), hal.13. 
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menyatakan bahwa hak angket DPR tidak 

meliputi KPK sebagai lembaga independen, 

karena secara teksrual jelas bahwa KPK 

adalah organ atau lembaga yang termasuk 

eksekutif clan pelaksana undang-undang di 
bidang penegakan hukum khususnya dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi." 

MK mempertimbangkan bahwa norma yang 

mengatur hak angket dalam UU tentang MD3 

adalah konstitusional, karena prinsip konstitusi 
clan sistem pemerintahan yang dibangun atas 

dasar paradigma check and balances, tidak boleh 
membiarkan adanya kekuasaan yang tidak 

tercakup dalam pengawasan.69 

Terdapat 4 (empat) orang hakim MK 

yang merniliki pendapar berbeda (dissenting 

opinion) dalam Putusan MK Nomor 36/ 

PUU-XV /2017. Hakim I Dewa Gede Palguna 
menyatakan bahwa baik hak yang dinamakan 

parliamentary investigation dalam sistem 

parlementer maupun hak yang dinamakan 

congressional oversight dalam sistem presidensial 

sama-sama ditujukan untuk mengawasi 

eksekutif yang melaksanakan pemerintahan 

sehari-han." Bedanya, jika dalam sistern 

parlementer sebagai tindak lanjut dari 

pelaksanakan parliamentary investigation itu 

dapat berujung pada jatuhnya pemerintahan 

dengan dikeluarkannya motion of no confidence 

oleh Parlemen kepada pemerintah, keadaan 
demikian tidak terjadi dalam sistem 

Presidensial.71 

Selanjutnya Hakim Saldi lsra merniliki 

pendapat berbeda mengenai formulasi norma 

yang tertuang dalam Pasal 79 UU MD3, 

yaitu:72 

Pertama, jika terhadap kebijakan 
Pemerintah (yaitu Presiden beserca seluruh 

jajaran eksekutif di bawahnya) yang pen ting 
clan strategis serta berdampak luas pada 

68Ibid., nomor [3.23.1), hal.13. 
"Ibid., nomor [3.23.2), hal.13. 
70Ibid., pendapat Hakim I Dewa Gede Palguna, hal.19. 
71 Ibid. 
72Ibid., pendapat Hakim Saldi lsra, hal.21-22. 
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kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
clan bernegara, DPR berpendapat bahwa 
dalam kebijakan tersebut terdapat hal-hal 
yang memerlukan penjelasan, mengingat 
sifat serta dampak dari kebijakan itu, maka 
DPR dapat meminta keterangan kepada 
Pemerintah berdasarkan hak interpelasi 
yang dimilikinya; 
Kedua, jika terhadap pelaksanaan suatu 
undang-undang clan/ atau kebijakan 
Pemerintah yang berkaitan dengan hal 
pencing, strategis, clan berdampak luas 
pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
clan bernegara DPR berpendapat terdapat 
hal-hal yang memerlukan kejelasan yang 
untuk memperolehnya tak cukup hanya 
dengan menggunakan hak interpelasi 
maka DPR dapat melakukan penyelidikan 
terhadap hal icu berdasarkan hak angket 
yang dimilikinya; 
Ketiga, jika terhadap: (a) kebijakan 
pemerintah acau mengenai kejadian 
yang terjadi di tanah air atau di dunia 
internasional; (b) tindak lanjutpelaksanaan 
hak interpelasi clan hak angket; atau (c) 
dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden melakukan pelanggaran hukum 
baik berupa pengkhianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, maupun perbuatan 
cercela, clan/ atau Presiden clan/ atau 
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi 
syarat sebagai Presiden dan/acau Wakil 
Presiden, maka DPR dapat menyatakan 
pendapatnya berdasarkan hak menyatakan 
pendapat yang dimilikinya. 
Dengan demikian, berdasarkan penafsiran 

secara sistematis, adalah tidak koheren apabila 
objek dari pelaksanaan hak angket clan hak 
hak DPR lainnya yang diatur dalam Pasal 
79 UU MD3 dikatakan mencakup hal-hal 
yang berada di luar ruang lingkup kekuasaan 
Pemerincah (eksekutif). 73 

"Ibid. 

Selanjutnya Hakim Suhartoyo menyatakan 
pendapat berbeda, yaitu bahwa KPK 
merupakan lembaga independen yang bukan 
berada di dalam tiga cabang lembaga kekuasaan 
negara di dalam doktrin trias politica. 74 Dengan 
demikian, telah jelas KPK bukan termasuk 
dalam cabang kekuasaan eksekuttf Perluasan 
hak angket disebabkan karena rumusan 
norma dalam frasa "penyelidikan terhadap 
pelaksanaan suatu undang-undang clan/ 
atau kebijakan Pemerintah" tidak dimaknai 
dalam pengertian pemerintah yang hanya 
terbatas pada eksekutif. MK seharusnya 
mengabulkan permohonan a quo sepanjang 
frasa "pelaksanaan suatu undang-undang" 
dalam norma undang-undang a quo tidak 
diartikan "pelaksanaan undang-undang oleh 
Pemerincah (eksekutif). "75 

Terakhir Hakim Maria Farida menyatakan 
pendapat berbeda yaitu bahwa KPK termasuk 
dalam ranah kekuasaan pemerincahan 
(eksekutif) yang berciri independen. 76 

Walaupun KPK tidak bercanggungjawab 
kepada Presiden secara langsung, dalam 
pelaksanaan tugas clan kewenangannya 
KPK bertanggung jawab kepada publik clan 
menyampaikan laporannya secara terbuka clan 
berkala kepada Presiden, DPR, clan BPK (11ide 

Pasal 20 ayat (1) UU tentang KPK), sehingga 
tidak seharusnya KPK menjadi objek dari hak 
angket DPR. Dengan demikian, menurut 
hakim Maria Farida, permohonan para 
Pemohon adalah beralasan menurut hukum 
clan seharusnya Mahkamah "mengabulkan" 
permohonan a quo.

77 

Dengan dernikian, meskipun ada 
pendapat yang berbeda dari 4 (empat) 
orang hakim MK, namun MK memucuskan 
menolak permohonan para Pemohon. MK 
memberikan pertimbangan bahwa KPK 
adalah bagian dari eksekutif yang dapat 

"Ibid., pendapat Hakim Suhartoyo, hal.26. 
75/bid.,hal.27. 
76/bid.,pendapat Hakim Maria Farida lndrati, hal 29. 
77/bid. 
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melakukan penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan dalam tindak pidana korupsi. 

Oleh karena itu, KPK dapat menjadi objek 

hak angket DPR. Adapun pertimbangan 
hakim Maria Farida yang menyatakan bahwa 

KPK tidak menjadi objek hak angket karena 

sudah memberikan pertanggungjawaban 
kepada publik dan menyampaikan laporan 

kepada Presiden, DPR, dan BPK; tidak dapat 

diartikan bahwa dengan demikian KPK tidak 

lagi dapat menjadi objek hak angket DPR. 

l.aporan yang disarnpaikan KPK kepada DPR 
hanya sebatas laporan KPK sebagai mitra 

kerja komisi Ill, akan tetapi dalam ha! adanya 

kebutuhan penyelidikan lebih jauh terhadap 
kerugian negara, tidak cukup hanya dengan 
laporan tersebut saja melainkan harus melalui 

hak angket DPR. 

c. Analisis Terhadap Penafsiran dan T eknik 

Legal Drafting Rumusan Pasal 79 ayat 
(3) UU tentang MD3 dan Penjelasannva. 

Dasar pengaturan hak angket adalah Pasal 
79 ayac (3) UU tentang MD3 yang menyatakan 

bahwa: 

"Hak angket adalah hak DPR untuk 
melakukan penyelidikan te-rhadap pelaksanaan 
suatu undang-undang dan/ atau kebijakan 
Pemerintah yang be-rkaitan dengan hal penting, 
strategis, dan berdampak luas pada kehidupan 
bermasyarakat, be-rbangsa, dan be-rnegara 
yang diduga bertentangan dengan pe-raturan 
pe-rundang-undangan." 

Pada dasarnya Pasal 79 ayat (3) UU tentang 

MD3 bersifat alternatif kumulatif, yaitu hak 

DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap: 

1) pelaksanaan suatu undang-undang dan/ 

a tau 
2) kebijakan Pemerintah 

Kedua objek tersebut berkaitan dengan ha! 
penting, stracegis, dan berdampak luas pada 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta diduga bertentangan dengan 
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peraturan perundang-undangan. Oleh karena 

itu, dengan adanya frasa "dan/atau", terdapat 

3 (tiga) pengertian hak angket: 

1) Hak angket adalah hak DPR untuk 

melakukan penyelidikan terhadap 
pelaksanaan suatu undang-undang, 

2) Hak angket adalah hak DPR untuk 

melakukan pcnyelidikan terhadap 
kebijakan Pemerintah. 

3) Hak angket adalah hak DPR untuk 

melakukan penvelidikan terhadap 

pelaksanaan suatu undang-undang dan 

kebijakan Pemerintah. 
Penjelasan demikian sesuai dengan angka 

264 l.ampiran II UU Nomor 12 Tahun 201 1  
tentang Pernbentukan Peraturan Perundang 
Undangan (UU tentang P3) yang menyatakan 

bahwa, "Untuk menyatakan sifat kumulatif 

sekaligus altematif, gunakan frasa dan/ atau." 

Dengan demikian Pasal 79 ayat (3) UU 
tentang MD3 tidak hanya ditujukan pada 
kebijakan Pemerintah saja, tapi juga terhadap 

pelaksanaan suaru UU. Oleh karena itu, wajar 
jika KPK dapat menjadi objek hak angket, 

karena: 
a) KPK sebagai pelaksana undang-undang, 

dalam hal ini UU tentang KPK dan 
undang-undang lain yang terkait dengan 

pemberantasan korupsi. 
b) KPK merupakan lembaga negara 

pendukung penyelenggaraan 

pemerintahan dalam penegakan hukum, 
yaitu perwelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan. 

c) KPK adalah mitra kerja dari alat 

kelengkapan DPR, yaitu Komisi Ill. 
Sementara itu, Penjelasan Pasal 79 ayat (3) 

UU tentang MD3 menyatakan bahwa: 

Pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau 
kebijakan Pemerintah dapat be-rupa kebijakan 
yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil 
Presiden, menteri negara, Panglima TN!, 
Kapolri, ]aksa Agung, atau pimpinan lembaga 
pemerintah nonkementerian. 

• 
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Pelaksanaan suatu undang-undang dan/ 
atau kebijakan Pemerintah tersebut dapat 
berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri 
oleh Pemerintah, dan dapat pula yang 
dilaksanakan oleh pihak lain, di luar yang 
disebut secara eksplisit di dalam penjelasan. 
Conteh. 

a) Pelaksanaan undang-undang. Pelaksanaan 
Undang-Undang Kementerian Negara, 
substansinya dilaksanakan sendiri oleh 
Presiden. 

b) Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah: 
Pembentukan Unit Kerja Presiden 
Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP 
PIP), substansinya dilaksanakan sendiri 
oleh Presiden. 

c) Pelaksanaan undang-undang- Pelaksanaan 
Undang-Undang tentang Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), substansinya 
dilaksanakan oleh BUMN. 

d) Kebijakan Pemerintah: Kenaikan 
tarif dasar listrik (TDL), substansinya 
dilaksanakan oleh Perusahaan Listrik 
Negara (PLN). 

Selain itu, secara teknik penyusunan 
peraturan perundang-undangan penggunaan 
kata 'dapat berupa' berarti tidak memberikan 
arti yang limitatif, melainkan dapat dimaknai 
Iebih luas daripada sekedar yang tertuang 
dalam rumusan pasal atau penjelasan. Sebagai 
contoh dapat dilihat pada angka 66 Lampiran 
II UU tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan bahwa: 

Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, 

pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, 
pemberhentian sementara, denda administratif, 
atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan 
dapat berupa, antara lain, ganti kerugian. 

Dengan demikian, Penjelasan Pasal 79 
ayat (3) UU tentang MD3 secara gramatikal 
tidak terbatas pada subjek "Presiden, Wakil 
Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, 
]aksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah 

nonkernenterian." Sebaiknya jika nanti ada revisi 
terhadap UU MD3 lagi, maka perlu ada revisi 
rumusan Pasal 79 ayat (3) UU tentang MD3 
dan penjelasannva, berikut ini rumusan yang 
Penulis usulkan: 

Usulan Pasal 79 ayat (3) UU tentang MD3 
untuk ditabulasi sebagai berikun 

Hak angket adalah hak DPR untuk 
melakukan penyelidikan terhadap: 

a. pelaksanaan suatu undang-undang, 
dan/atau 

b. kebijakan Pemerintah yang berkaitan 
dengan hal penting, strategis, dan 
berdampak luas pada kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara yang diduga bertentangan 
dengan peraturan perundang 
undangan. 

Dengan tabulasi pada usulan rumusan 
perbaikan Pasal 79 ayat (3) UU tentang MD3 
tersebut maka pembaca akan menyadari 
bahwa ada dua item yang bersifat alternatif 
akumulatif dalam satu pasal tersebut. Dengan 
demikian, paradigma masyarakat yang 
memandang bahwa angket hanya ditujukan 
untuk menyelidiki kebijakan pemerintah saja 
dapat diubah, Hal ini sebagaimana dinyatakan 
dalam angka 85 Lampiran II UU tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
yang bahwa, "]ika satu pasal atau ayat memuat 
rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk 
kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan 
dalam bentuk tabulasi." Selanjutnya angka 
90 Lampiran II UU tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan juga 
menyatakan bahwa, 

"]ika rincian dalam tabulasi dimaksudkan 
sebagai rincian kumulatif dan altematif, 
ditambahkan kata dan/ atau yang diletakkan 
di belakang rincian kedua dari rincian 
terakhir." 

Sementara itu, berikut ini rumusan usulan 
Penjelasan yang Penulis ajukan: 
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Hak angket terhadap pelaksanaan suatu 
undang-undang dan/ atau kebijakan 
Pemerintah antara lain dapat ditujukan 
kepada Presiden, Wakil Presiden, menteri 
negara, Panglima TNI, Kapolri, ]aksa Agung, 
pimpinan lembaga negara, atau pimpinan 
lembaga pemerintah nonkementerian. 

Penggunaan kata 'antara lain' clan 'dapat' 
dalam usulan penjelasan ini ditujukan agar 
pembaca menyadari bahwa Penjelasan 
bersifat tidak mengandung norma clan tidak 
mengikat. Menurut angka 267 Lampiran 
II UU tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan dinyatakan bahwa, 
"Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu 
kewenangan yang diberikan kepada seorang atau 

lembaga, gunakan kata dapat." Oleh karena 
itu, dengan penggunaan kata 'antara lain' 
clan 'dapar', penjelasan tersebut menjadi 
jelas tidak mengandung norma clan hanya 
sekedar memberikan contoh saja. Perlu ada 
perbaikan rumusan Penjelasan Pasal 79 ayat 
(3) UU tentang MD3 agar sesuai dengan 
angka 176 clan 177  Lampiran II UU tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan yang menyatakan bahwa: 

176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi 
pembentuk Peracuran Perundang 
undangan atas norma tertentu dalam 
batangrubuh, Oleh karena itu, penjelasan 
hanya memuat uraian terhadap kata, 
frasa, kalimat acau padanan kata/istilah 
asing dalam norma yang dapat disercai 
dengan contoh. Penjelasan sebagai 
sarana untuk memperjelas norma dalam 
batang tubuh tidak boleh mengakibatkan 
terjadinya ketidakjelasan dari norma 
yang dirnaksud. 

177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai 
dasar hukum untuk membuat peracuran 
lebihlanjutdan cidakboleh mencancumkan 
rumusan yang berisi norma. 
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Dengan rumusan penjelasan demikian 
maka pembaca dapac menyadari bahwa 
rumusan penjelasan hanya sekedar 
memberikan tafsiran dari rumusan norma 
dalam bacang cubuh, penjelasan bersifac 
tidak mengikac, clan penjelasan sebagaimana 
yang Penulis usulkan cersebuc hanya sekedar 
memberikan contoh dari subjek yang dapac 
diangkec. 

d. Keabsahan Jumlah Fraksi yang 
Menandatangani dan Ikut Dalam Pansus 
Hak Angket KPK berdasarkan Tatib 
DPR dan UU tentang MD3 

Sebagaimana celah Penulis jelaskan 
dalam lacar belakang bahwa hak angket DPR 
terhadap KPK ini dicandacangani pengusul 
sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Anggoca 
DPR dari 8 (delapan) fraksi. Selanjutnya dalam 
Pembentukan Pans us HakAngketoleh DPR RI 
tanggal 30 Mei 2017 ,  hanya 7 (tujuh) fraksi yang 
mengirimkan perwakilannya. Mahfud M.D 
bersama Pusako Fakultas Hukum Universitas 
Andalas mengkaji soal pembentukan Pansus 
Hak Angket DPR terhadap KPK, dimana 
kajian ini ditandatangani oleh 132 (seratus tiga 
puluh dua) pakar hukum taca negara seluruh 
Indonesia. Salah satu poin kajian tersebut 
menyacakan bahwa: 

Prosedur pembuatan pansus itu diduga 
kuat melanggar undang-undang karena 
prosedur pembentukan terkesan dipaksakan. 
Seharusnya, vapat paripurna dilakukan voting 
lantaran seluruh fraksi belum mencapai 
kesepakatan. Baru tujuh fraksi yang mengutus 
wakilnya. Padahal, menurut Pasal 201 ayat 
(3) UU tentang MDJ harus semua fraksi 
terwakili dalam pansus. 78 

"Robertus Belarminus, 132 Pakar Hukum 
Tata Negara Nilai Cacat Pembentukan Pan.su.< Angket 
KPK, dimuat dalam http,//nasional.kompas.com/ 
read/2017/06/14/16595151/132.pakar.hukum.tata. 
neg a ra. nil a i. caca t. pem be n tu ka n. pans us. a ngker. kpk, 
diakses tanggal 30 Agustus 2017, Pukul 13.24 WIB. 
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Terhadap kajian di atas, Penulis hendak 
menanggapi berdasarkan UU tentang MD3 
dan Tatib DPR, yaitu: 
1) Dasar hukum yang digunakan oleh 

Mahfud MD keliru karena Pasal 201 

ayat (3) UU tentang MD3 hanya 
menyatakan, "Dalam hal DPR menolak 
usu\ hak angket sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat 
diajukan kernbali." Seharusnya dasar 
hukum yang dipakai untuk menguji 
batas fraksi yang dapat mengusulkan 
hak angket adalah Pasal 199 ayat (1) 

UU tentang MD3 dan Pasal 169 ayat 
(1) Tatib DPR yang menyatakan bahwa 
hak angket diusulkan oleh paling sedikit 

25 (dua puluh lima) orang anggota DPR 
dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Artinya, 
tanpa mengkalkulasi jumlah fraksi yang 
mengusulkan, hak angket tetap dapat 
diusulkan jika diusulkan oleh paling 
sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota 
DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi, 

2) Mahfud M.D dalam kajian tersebut 
menilai bahwa ada kesalahan prosedur 
karena pembentukan terkesan 
dipaksakan. Beliau menyatakan 
bahwa, "Seharusnya, rapat paripurna 
dilakukan voting lantaran se!uruh fraksi 

be!um mencapai kesepakatan. Baru tujuh 

fraksi yang mengutus wakilnya." Ada 
ketidakcermatan dalam pernyataan 
tersebut karena berdasarkan Pasal 199 

ayat (3) UU tentang MD3 dan Pasal 169 

ayat (3) Tatib DPR dinyatakan bahwa: 

Usu! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi hak angket DPR apabila mendapat 
persetujuan dari rapat paripuma DPR yang 
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah 
anggota DPR dan keputusan diambil dengan 
persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) 
jumlah anggota DPR yang hadir. 

Dengan demikian secara prosedural 
voting dalam paripurna, bukan ditentukan 
dari jumlah fraksi. Jumlah fraksi yang 
ditentukan untuk mengusulkah hak 
angket hanya diatur lebih dari satu fraksi, 
sebagaimana telah Penulis jelaskan dalam 
Pasal 199 ayat(l) UU tentang MD3 dan Pasal 
169 ayat (1) Tatib DPR di atas. Sementara itu, 
untuk persetujuan terhadap hak angket tidak 
lagi melihat pada jumlah fraksi, melainkan 
apabila mendapat persetujuan dari rapat 
paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 

(satu per dua) jumlah anggota DPR dan 
keputusan diambil dengan persetujuan lebih 
dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR 
yang hadir. [ika telah disetujui di paripurna, 
sudah seyogyanya setiap fraksi mengirimkan 
perwakilannya di Pansus Hak Angket KPK, 
karena paripurna merupakan forum rapat 
tertinggi di DPR. Jadi apabila faktanya hanya 
7 fraksi yang mengirimkan perwakilannya 
ke Pansus Hak Angket KPK, ini merupakan 
pelanggaran yang dilakukan oleh fraksi yang 
tidak mengirimkan perwakilannya tersebut, 

Secara prosedural, jika sudah memenuhi 
ketentuan dalam Pasal 199 UU tentang 
MD3 dan Pasal 169 Tatib DPR, tidak ada 
lagi permasalahan keabsahan Pansus Hak 
Angket KPK berdasarkan jumlah fraksi. Jadi 
Pansus Hak Angket KPK sudah sah secara 
prosedural berdasarkan UU tentang MD3 
dan Tatib DPR. 

Ill. Penutup 

A. Simpulan 

L Praktik hak angket DPR di Indonesia 
membuktikan bahwa KPK bukan satu 
satunya lembaga negara independen 
yang menjadi objek dari hak angket 
DPR. Praktik perbandingan hak angket 
pada beberapa parlemen negara lain 
membuktikan bahwa hak angket DPR 
RI terhadap KPK sudah sejalan dengan 
penerapan hak angket di parlemen lain, 
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yaitu mengawasi pelaksanaan undang 
undang, tidak hanya ditujukan kepada 
eksekutif adanya prosedur hak angket 
yang serupa, clan sebagainya. 

2. Hak angket DPR RI terhadap KPK 
memenuhi syarat konstitusionalitas 
berdasarkan legalitas peraturan perundang 

undangan, putusan MK, teknik legal 

drafting, clan keabsahan jumlah fraksi yang 
mengusulkan clan ikut dalam Pansus Hak 
Angket DPR terhadap KPK. 

B. Saran 

Perlu memperjelas rumusan Pasal 79 
ayat (3) UU tentang MD3 clan penjelasannya 
dalam perubahan UU tentang MD3 nantinya, 
agar tidak terjadi multitafsir clan ambiguitas di 
masyarakat. 
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REFORMULASI PENGATURAN KEWENANGAN PRAPERADILAN 

DALAM MEMERIKSA SAH ATAU TIDAKNYA 

PENETAPAN TERSANGKA 

(REFORMULATION OF PRETRIAL AUTHORITY ARRANGEMENTS IN 
EXAMINATION OF THE VALIDITY OF THE 

DETERMINATION OF THE SUSPEcn 

Agus Priyono 

Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan 
Bidang Politik, Hukum, clan Hak Asasi Manusia 

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI 
*Korespondensi: prie2807@gmail.com 

Abstrak 
Oikeluarkannya Putusan Mahkamah Konsticusi (Putusan MK) No. 21/PUU-Xll/2014 
tanggal 28 April 2015 memiliki implikasi bertambahnya objek praperadilan salah 
satunya yakni pemeriksaan sah atau cidaknya penetapan cersangka. Meskipun 
pemeriksaan terhadap sah atau cidaknya penetapan tersangka telah masuk sebagai 
objek praperadilan namun masih cerdapat persoalan hukum dalam pelaksanaannya. 
Permasalahan yang coba diangkat dalam culisan ini yakni terkait prosedur dalam 
pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh praperadilan, apakah 
hakim dapat memeriksa substansi pokok perkara atau hanya memeriksa dalam aspek 
formil. Tujuan culisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana reformulasi pengaturan 
prosedur pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh praperadilan dalam 
Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU tentang HAP) yang akan 
datang. Penulis dalam menganalisis permasalahan tersebut menggunakan metode 
penelitian yuridis norrnatif dengan menggabungkan teori pengawasan horizontal 
dalam hukum acara pidana dan teori pembencukan undang-undang. Tulisan ini 
menyimpulkan bahwa pettatna, perluasan kewenangan praperadilan melalui Pucusan 
MK No. 21/PUU-Xll/20 I 4 terkait pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka 
didasarkan pada pertimbangan bahwa penetapan tersangka merupakan salah sacu 
bentuk upaya paksa yang perlu diawasi pelaksanaannya agar tidak melanggar hak asasi 
tersangka. Kedua, bahwa reformulasi pengacuran kewenangan praperadilan dalam 
memeriksa sah atau tidak tersangka dititikberatkan pada pengacuran bahwa prosedur 
pemeriksaan penetapan tersangka tersebut perlu diatur dalam RUU tentang HAP 
secara jelas dan pasti. Kemudian, hakirn dalam memeriksa sah atau tidaknya penetapan 
tersangka selayaknya hanya bersifat administratif dan tidak masuk kepada substansi 
pokok perkara, ha! ini guna menghindari tumpang tindih dengan kewenangan hakim 
dalam acara pemeriksaan biasa. 
Kaea kunci: praperadilan, penetapan tersangka, dan pucusan mahkamah konstitusi 
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Abstract 

The issuance of Constitutional Court Decision (Verdict of the Constitutional Court) No. 2I/PUU-Xll/2014 dated 

April 28'", 2015 has the implication of increasing pre-trial object, one of which. is the examination of the validity of 

the determination of the status of the suspect. Although the examination of the validity of the determination of the 

status of the suspect has been entered as the object of pretrial, however it still retains the legal issue. The problem 

in this paper is related to the procedure in the examination of the validity of the determination of the status of the 

suspect by the pretrial, whether the judge on the examination of the validity of the determination of the status of 

the suspect could check the substance of the principal matter or just check in the formal aspect. The purpose of this 

paper is to find out how to reformulate the regulation of the procedure for the examination of the validity of the 

determination of the status of the suspect by the pretrial in the future of the Bill of criminal procedure. The writer 
in analyzing the problem is using normative juridical research method by combining horizontal supervision theory in 

criminal procedure law and formation theory of law. This paper concludes that first, extension of pretrial authority 
through Decision of the Constitutional Court No. 2I/PUU-Xll/2014 that was related to the examination of 

the validity of the determination of the status of the suspect is based on the consideration that the determination 

of the suspect is one form of forced efforts that should be supervised to ensure that it does not violate the rights 
of the suspect. Second, the reformulation of pretrial authority arrangements in examination of the validity of the 

determination of the status of the suspecns was emphasized on the arrangement that the suspect's determination 

procedure should be regulated in the Bill on Criminal Procedure (HAP) clearly and definitely. Then, the judge in 

examining the validity of the suspect should only be administrative and not subject to the substance of the case, in 
order to avoid overlapping with the authority of the judge in the ordinary examination. 

Keywords: pretrial, determination of the suspect, and the verdict of the constitusional court 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) celah menimbulkan perubahan 

fundamental, baik secara konsepsional 
maupun secara implementasi terhadap 

tata cara penyelesaian perkara pidana di 

Indonesia.' Harns diakui bahwa kehadiran 

KUHAP dimaksudkan oleh pembuat 
undang-undang bertujuan untuk mengoreksi 
pengalaman praktik peradilan masa lalu 
yang tidak sejalan dengan penegakan hak 

asasi manusia di bawah aturan Het Herziene 

Indlasch Reglement (HIR). KUHAP dibenruk 
antara lain unruk memberikan hak asasi 

kepada tersangka atau terdakwa untuk 
membela kepentingannya di dalam proses 

'Andi Sofyan clan Abd Asis, Hukum Acara Pidana 
Suatu Pengantar, Makassar Kencana, 2014, hal. 48. 
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hukum.1 Dalam upaya untuk menjamin 

agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP 
tersebut dapat terlaksana dengan baik 
sebagaimana yang dicita-citakan, maka 

di dalam KUHAP diatur lembaga barn 

yang dinamakan dengan praperadilan. 

Lembaga ini berkaitan langsung dengan 
perlindungan terhada p hak-hak asasi 

manusia yang sekaligus berfungsi sebagai 
sarana pengawasan secara horizontal. 

Praperadilan rnerupakan suatu lembaga 
yang diselenggarakan untuk menguji suatu 

tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat 
yang berwenang selaku penegak hukum. 

Gagasan lembaga praperadilan lahir dari 
inspirasi yang bersumber dari adanya hak 

Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo 

Saxon, yang memberikan jaminan fundamental 
terhadap hak asasi manusia khususnya hak 
kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan 

'Ibid. 



Reforrnulasi Pengaturan Kewenangan Praperadilan ... (.Agu.s Priyono) 

hak pada seseorang melalui suatu surat 

perintah pengadilan menuntut (menantang) 
pejabat yang melaksanakan hukum pidana 
formil (polisi ataupun jaksa) agar tidak 
melanggar hukum (i!egal} atau tegasnya benar 

benar sah sesuai dengan ketencuan hukum 
yang berlaku. 

Ruang lingkup praperadilan hanya 

mencakup penangkapan, penahanan, 

penghentian penyidikan atau penghentian 

penuntutan, serta permasalahan penggantian 

kerugian atau rehabilitasi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 77 KUHAP.3 Dalam Pasal 1 angka 

10 KUHAP menentukan bahwa praperadilan 
adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk 

memeriksa clan memutus menurut cara yang 
diatur oleh undang-undang, tentang: 

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan 

dan/atau penahanan atas permintaan 

cersangka atau keluarganya atau pihak lain 
atas kuasa tersangka; 

2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan 

atau penghentian penuntutan atas 
permintaan demi tegaknya hukum clan 
keadilan. 

3. permintaan ganti kerugian a tau rehabilitasi 

oleh tersangka atau keluarganya a tau pihak 
lain atas kuasanya yang perkaranya tidak 
diajukan ke pengadilan."4 

Seiring perkembangan waktu, telah terjadi 

perluasan kewenangan objek pemeriksaan oleh 

praperadilan pasca dikeluarkannya Putusan 

MK Nomor 21/PUUXll/2014 pada bulan 
April 2015 yang menguji konstitusionalitas 

salah satunya Pasal 77 KUHAP. Dalam Amar 
Putusan MK Nomor 21/PUUXIl/2014, MK 
telah menetapkan objek praperadilan barn 

yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan 

tersangka, penggeledahan clan penyitaan.5 

"Lihat Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

4HMA. Kufal, Penerapan KUHAP Dalam Praktek 
Hukum,Malang,UMM Pres, 2010 hal. 251. 

'Putusan Mahkamah Konstirusi. Dimuat dalam 
hrrp://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/21_ 

Mahkamah Konstitusi menjadikan penetapan 

tersangka sebagai salah satu objek praperadilan 

yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. 
Pasal 77 huruf a KUHAP dinyarakan 

inkonstitusional bersyarat sepanjang 

dimaknai termasuk penetapan tersangka, 

penggeledahan clan penyitaan. Selain itu, 

Mahkamah konstitusi juga menyatakan 

bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP ini tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau 

tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan 

clan penyitaan.6 

T erhadap Putusan MK tersebut, para 
kalangan praktisi hukum menilai bahwa 

Putusan MK No. 21/ /PUU-XIl/2014 tanggal 
28 April 2015 yang memutuskan penetapan 

tersangka sebagai objek praperadilan telah 

menimbulkan permasalahan hukum tersendiri. 

T erutama pad a sulirnva membedakan antara 
pembuktian untuk praperadilan dengan 

pembuktian untuk pokok perkara. 
Sebagai contoh pada kasus dengan 

tersangka Komjen Budi Gunawan, yang 
mengajukan permohonan praperadilan 

terhadap penetapannya sebagai tersangka oleh 

KPK. Dalam permohonan tersebut hakim 
Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan 

tersangka, dengan pertimbangan masuk ke 
dalam substansi pokok perkara.1 Demikian 

juga dalam kasus dengan tersangka Hadi 

Poernomo yang mengajukan permohonan 
praperadilan atas penetapan tersangka 
terhadap dirinya. Dalam putusannya, hakim 

Hasnandi mengabulkan dengan pertimbangan 
masuk ke dalam substansi pokok perkara.8 

Pengajuan praperadilan seharusnya 

memiliki arti penting dalam rangka 

PUUX/1_2014 diakses tanggal 21 Maret 2018. 
6Lihat amar putusan Mahkamah Konstirusi No. 

21/PUU-Xll/2014. 
7Lihat pertimbangan Hakim dalam Putusan 

Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. 
"Lihat pertimbangan Hakim dalam Putusan 

Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. 
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penegakan hukum, melindungi pihak-pihak 
(tersangka, keluarga atau kuasanya) yang 
menjadi korban ketidaksewenang-wenangnya 
aparac penegak hukum baik dalam proses 
penyelidikan, penyidikan hingga penetapan 
sebagai tersangka. Namun dalam prakciknya 
seringkali terjadi antara satu hakim dengan 
hakim praperadilan yang lain memiliki 
interpretasi dan mekanisme pemeriksaan yang 
berbeda dalam pengujian sah atau tidaknya 
penetapan tersangka. Hal ini disebabkan 
tidak jelas dan tidak pastinya aturan dalam 
KUHAP mengatur sejauhmana mana hakim 
praperadilan dalam memeriksa sah atau 
tidaknya penetapan tersangka, apakah sampai 
kepada ha! yang bersifat materil atau hanya 
menilai sebatas formil administratif terpenuhi 
atau tidaknya minimal dua alat bukti dalam 
menetapkan tersangka. 

Berdasarkan permasalahan di atas, 
penulis dalam tulisan ini mencoba untuk 
menganalisis secara mendalam mengenai 
kewenangan praperadilan sebagai benruk 
pengawasan horizontal pasca putusan MK 
No. 21/PUU-Xll/2014, kemudian penulis 
juga akan menganalisis bagaimana seharusnya 
mereformulasikan ke dalam RUU tentang 
HAP yang akan datang cerkait dengan 
mekanisme pemeriksaan sah atau tidaknya 
penetapan tersangka oleh praperadilan 
sehingga mampu menciptakan keadilan dan 
kepastian hukum bagi penvidik, tersangka, 
atau pihak ketiga yang berkepentingan. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan di atas maka pokok permasalahan 
dalam tulisan ini adalah: 
1. Bagaimana kewenangan praperadilan 

sebagai bentuk pengawasan horizontal 
pasca putusan MK No. 2 l/PUU 
XII/2014? 

2. Bagaimana sebaiknya reformulasi 
pengaturan mekanisme pemeriksaan sah 
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atau tidaknya penetapan tersangka oleh 
praperadilan dalam RUU tentang HAP 
yang akan datang? 

C. Tujuan Penulisan 

Tulisan ini dicujukan untuk mengetahui: 
1 . Kewenangan praperadilan sebagai bentuk 

pengawasan horizontal pasca putusan MK 
No. 21/PUU-XIl/2014. 

2. Reformulasi pengaturan prosedur 
pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan 
cersangka oleh praperadilan dalam RUU 
tentang HAP yang akan darang. 

D. Metode Penulisan 

T ulisan ini menggunakanmetodepenulisan 
yuridis norrnatif dengan pendekatan peraturan 
perundang-undangan, yakni dilakukan 
melalui pengkajian terhadap bahan-bahan 
hukum berupa buku serta berbagai literarur 
terkait dengan pelaksanaan kewenangan 
praperadilan pasca dikeluarkannya Pucusan 
MK No. 2l/PUU-XIl/2014 yang memberikan 
perluasan kewenangan kepada praperadilan 
unruk memeriksa dan rnemutus sah atau 
tidaknya penetapan tersangka yang kemudian 
dianalisis kesesuaiannya berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
terkait. Data yang diperoleh disajikan 
secara deskriptif analitis guna memberikan 
gambaran mendalam serta analisis yang kritis 
sehingga diperoleh pemahaman mendalam 
atas permasalahan yang dikaji, 

II. PEMBAHASAN 

A. KERANGKA KONSEPSIONAL 

1. Penetapan Tersangka dalam Peradilan 
Pidana. 

Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan 
dan penyidikan, konsitusi memberi hak 
istimewa acau preoilese kepada Polri untuk 
memanggil, memeriksa, menangkap, 
menahan, menggeledah, dan menyita terhadap 
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terdapatnva pengawasan dan penilaian upaya 
paksa yang menjamin hak asasi manusia 

(HAM) di dalam HIR, yang dibentuk dengan 

11Lihat Pasal l angka 2 Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

14Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam sidang 
Perkara Nomor 21/PUU-XlV2014 tentang Pengujian 
KUHAP terhadap UUD Tahun 1945. 

rnengatur bagaimana penyidik menemukan 

tersangka.14 Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa dalam proses penetapan 
tersangka, penvidik harus terlebih dahulu 

mengumpulkan bukci sebagai dasar penetapan 

tersangka. 

berorientasi atas kekuasaan pada zaman 

penjajahan kolonial Belanda. Praperadilan, 
pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan 

pengawasan horizontal atas segala tindakan 

upaya paksa yang dilakukan aparat penegak 
hukum untuk kepentingan pemeriksaan 
perkara pidana agar benar-benar tindakan 
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan 

hukum dan perundang-undangan. Disamping 

adanya pengawasan intern dalam perangkat 
aparat itu sendiri. Hadirnya praperadilan 

bukan merupakan lembaga peradilan 

praperadilan 

bahwa tidak 

dan Prinsip Pengawasan Praperadilan 
Horizontal. 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya. 13 

Dari definisi Pasal 1 ayat (2) KUHAP 

tentang penyidikan sudah sangat jelas bahwa 

penyidikdalam rangkaian tindakan penyidikan 

wajib melakukan proses pengumpulan bukti 

yang dengan bukti terse but kemudian penyidik 
menemukan cersangka dalam satu cindak 

pidana sehingga tidak serta merta penyidik 

menemukan tersangka sebelum melakukan 

pengumpulan bukci sebagaimana ditenrukan 

dalam Pasal a quo. Pasal 1 angka 2 KUHAP 

Lahirnya lembaga 

dikarenakan adanya dorongan 

9M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan 
Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan.), 
Jakarta: Slnar Grafika, cer ke-l-l, 2000. hal.95. 

10Eddy O.S Hiariej,Prinsip.Prinsip Hukum Pidana, 
Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016. hal. 17. 

"lbid.,hal. 109. 
"Lihat Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 rentang Hukum Acara Pidana. 

tersangka dan barang yang dianggap berkaitan 

dengan tindak pidana. Akan tetapi, dalam 

melaksanakan hak dan kewenangan istimewa 
tersebut harus taat dan tunduk kepada prinsip 
the right of due process.9 

Secara ideal hukum acara pidana 

memberikan kesetaraan antara tersangka, 

terdakwa, dengan penyidik dan penuntut 

dan kemudian diberikan penilaian melalui 
putusan oleh hakim. Dalam proses hukum, 

selain adanya kesetaraan antara warga Negara 

dan penegak hukum. Hukum acara pidana 

memiliki beberapa tujuan periama, mencari 

kebenaran materiil. Kedua, melindungi hak 
hak dan kemerdekaan orang serta warga 
Negara. dan Ketiga, memastikan bahwa orang 

dalam keadaan yang sama harus diadili dengan 

ketentuan yang sama pula. 10 

Adapun penetapan tersangka merupakan 

suatu penetapan yang dilakukan setelah 
dilaksanakannya proses penyelidikan dan 

penyidikan. Di mana rangkaian tersebut 2. 

adalah ha! yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. Yahya harahap menyebumya 

dengan dua fase tindakan yang berwujud satu, 

Hampir tidak ada perbedaan makna antara 
dua kegiatan tersebut, namun hanya bersifat 
gradual saja. 1 1  

Dalam KU HAP penyelidikandidefinisikan 
sebagai tindakan penyelidik untuk mencari 

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat 

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut 

cara yang diatur oleh undang-undang." 
Sedangkan penyidikan adalah serangkaian 
tindakan penvidik dalam ha! dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini 
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tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian 
wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan 
KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang 
telah ada selama ini. 15 

Lembaga praperadilan lahir bersama 
KUHAP. Sementara peraturan itu sendiri 
lahir sesuai dengan amanah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan 

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman guna 
menggantikan produk perundang-undangan 
zaman Kolonia! Belanda yakni Herziene 

Indian.sch Reglement (HIR) atau Reglemen 
Indonesia yang diperbaharui (RIB) dengan 
produk Indonesia Merdeka. HIR atau RIB itu 
dinilai sudah usang dan tidak mencerminkan 
nilai-nilai yang hidup dan berkembang di 
tengah masyarakat serta tidak melindungi hak 
asasi manusia. Hal ini karena tidak membatasi 
masa penahanan tersangka atau terdakwa 
dan setiap kali dapat diperpanjang untuk tiga 
puluh hari lamanya serta tidak diberikannya 
kesempatan untuk didarnpingi oleh penasehat 
hukum pada pemeriksaan pendahuluan 
oleh penyidik sangat dirasakan sebagai tidak 
menghorrnati hak-hak tersangka.16 

Praperadilan berdasarkan penjelasan di 
atas hanyalah menguji dan menilai tentang 
kebenaran dan ketepatan tindakan upaya 
paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut 
umum dalam hal menyangkuc ketepatan 
penangkapan, penahanan, penghentian 
penyidikan dan penuntutan serta ganti 
kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan 
merupakan tiruan dari Rechter Commisaris 

di Negeri Belanda11, sebuah lembaga 
Rechter Commisaris (hakirn yang memimpin 
pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai 

15M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan 
Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, 
Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali), edisi kedua, 
Jakarta, Sinar Grafika, 2000. ha!. I. 

"Darwen Prinst, Praperadilan Dan Perkembangannya 

Di Dalam Praktik. Bandung, Citra Aditva Bakri, 1993). 
hal.2 

11Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana lndones,a. 
Jakarta, Sinar Grafika, 2002. hal.183. 
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wujud dari peran serta keaktifan hakim, yang 
di Eropa Tengah memberikan peranan "Rechter 

Commisaris" suatu posisi yang mempunyai 
kewenangan untuk menangani upaya paksa 
(dwang middelen), penahanan, penyitaan, 
penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan 
surat-surat." 

Adapun dasar terwujudnya praperadilan 
menurut pedoman pelaksanaan KUHAP 
adalah sebagai berikut: mengingat bahwa demi 
kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan 
adanya pengurangan-pengurangan dari hak 
hak asasi tersangka, namun bagaimanapun 
hendaknya selalu berdasar ketentuan 
yang diatur dalam undang- undang, maka 
untuk kepentingan pengawasan terhadap 
perlindungan hak-hak asasi tersangka atau 
terdakwa diadakan suatu lembaga yang 
dinamakan praperadilan.19 

Keberadaan praperadilan bertujuan 
untuk memberikan perlindungan terhadap 
hak-hak asasi manusia yang sekaligus 
berfungsi sebagai sarana pengawasan secara 
horizontal, atau dengan kalimat yang lebih 
tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya 
praperadilan mempunyai maksud sebagai 
sarana pengawasan horinsontal dengan 
tujuan memberi perlindungan terhadap 
hak-hak asasi manusia terutama hak 
asasi tersangka dan terdakwa. 20 Lembaga 
praperadilan merupakan hasil usaha 
tuntutan terhadap perlindungan Hak Asasi 
Manusia, terutama mereka yang terlibac di 
dalam perkara pidana, Tujuan dibentuknya 
praperadilan adalah demi tegaknya hukum 
dan perlindungan hak asasi tersangka 
dalam tingkat pemeriksaan penvidikan dan 

"Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana. Jakarta, 
Erlangga, 1979. hal. 88. 

"Direktorar Jenderal Hukum clan Perundang 
undangan, Sejarah Pembentukan Undang- Undang 
Republik Indonesia Noma,- 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 
Acara Pidana (Departemen Kehakiman RI) Jakarta 
1982. hal. 45. 

20HMA Kuffa!, Penerapan KUHAP dalam Praktik 
Hukum, Malang: UMM. hal, 251-253. 



Reformulasi Pengaturan Kewenangan Praperadilan ... (Agus Pnyono) 

penuntutan. Praperadilan berfungsi sebagai 
alat kontrol penyidik karena penyalahgunaan 
wewenang yang diberikan kepadanya, 
kontrol tersebut dilakukan dengan berbagai 
cara:Pertama, Control Vertical, kontrol dari 
atas ke bawah. Kedua, Control Horizontal, 

kontrol ke samping antara penvidik clan 
penuntut umum, timbal balik, tersangka, 
keluarga a tau pihak ketiga. 21 

3. Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta 

Dalam Hukum Acara Pidana. 

Dalam perspektif pernbentukan 
peraturan, Montesquiue dalam karyanya 
L'esprit des lois mengemukakan bahwa ada 
sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi 
dalam pembentukan peraturan perundang 
undangan, yakni pertama, gaya penuturan 
hendaknya padat dan sederhana. Kedua, 

istilah yang dipilih hendaknya bersifat 
mutlak sehingga dengan demikian 
memperkecil kemungkinan munculnya 
perbedaan pendapat. Ketiga, hukum 
hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang 
riil clan aktual dengan menghindari hal-hal 
yang bersifat metaforis. Keempat, hukum 
hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa 
yang tinggi. Kelima, hukum hendaknya 
tidak merancukan pokok masalah 
dengan pengecualian, pembatasan, atau 
pengubahan. Keenam, hukum hendaknya 
cidak bersifat debatable (argurnentatif). 
Ketujuh, lebih dari itu semua, hukum 
hendaknya mempertimbangkan masak 
masak dan mempunyai manfaat praktis dan 
hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi 
pertimbangan dasar keadilan dan hakekat 
permasalahan. 22 

21Ahmad Tawakkal Parurusi. Praperadilan 
Sebagai Upaya Hukum Tersangka Dalam Tingkat 
Penyidtkan. Dimuat dalam http://www.negarahukum. 
com h u ku m/ pra peradilan-sebaga i-u paya- huku rn 
tersangka-dalamtingkat- penyidikan.html, diakses 
tanggal 21 Maret 2018. 

22Sirajuddin dkk. Legislative Drafting: Pelembagaan 

Pendapat Montesquieu di atas pada 
intinya menekankan bahwa pembentukan 
suatu peraturan perundang-undangan 
haruslah memenuhi beberapa unsur yaitu 
paling utama adalah bahwa suatu peraturan 
harus jelas, tidak mulcitafsir (!ex certa), padat, 
tidak argumentatif (debatable) clan tidak 

bersifat multitafsir (!ex certa). Selain itu suatu 
peraturan perundang-undangan juga harus 
bersifat pasti (lex stricta). Dalam kaitannya 
dengan pembentukan hukum acara pidana 
yang yang sifatnya mengekang hak asasi 
manusia maka seharusnya aturan dalam 
hukum acara pidana harus ditafsirkan secara 
ketat. Konsekuensinya, ketentuan dalam 
hukum acara pidana tidak dapat ditafsirkan 

selain dari apa yang tertulis. Oleh karena 
itu, di satu sisi Negara diberi kewenangan 
untuk mengambil segala tindakan dalam 
rangka penegakan hukum, akan tetapi di 
sisi yang lain kewenangan itu harus dibatasi 
oleh undang-undang secara ketat.23 

B. ANALISIS YURIDIS TERHADAP 
PEMERIKSAAN SAH TIDAKNYA 
PENETAPAN TERSANGKA OLEH 
PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN 

MK NOMOR 21/PUU-XII/2014. 

I. Kewenangan Praperadilan Sebagai 
Bentuk Pengawasan Horizontal Pasca 

Putusan MK No. 21/PUU-XIV2014. 

Dikeluarkannya Putusan MK No. 21/ 

PUU-XII/2014 yang mengabulkan sebagian 
permohonan terpidana korupsi kasus proyek 
biomediasi PT Chevron, Bachtiar Abdul 
Fatah telah membawa implikasi yang luar 
biasa dalam penegakan hukum. Putusan 

Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan, Setara Press: Malang, 2016. hal. 
33. 

23Sidharta, Asas Leglalitas. Dimuat dalam http:/ I 

business-law. bin us. ac.id/2016/0 2/02/ asas-legalitas/', 
diakses tanggal 22 Maret 2018. 
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MK tersebur telah menimbulkan terjadinya 
perluasan kewenangan praperadilan 
dalam memeriksa clan memutus objek 

praperadilan. Sebagaimana telah dijelaskan 
di atas, bahwa kewenangan praperadilan 
yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 juncto 

Pasal 77 huruf a KUHAP terbatas pada. 
Dengan munculnya Putusan MK No. 21/ 
PUU-XII/2014 maka terjadi penambahan 
kewenangan praperadilan yang sebelumnya 
hanya berwenang memeriksa ha! tersebut 
di atas, kini praperadilan berwenang pula 
unruk memeriksa clan memurus sah atau 
tidaknya penetapan tersangka, penyitaan 
clan penggeledehan. 

Dalam Putusan MK tersebut, diputuskan 
bahwa kecentuan Pasal 77 huruf a KUHAP 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikac 
sepanjang cidak dimaknai cermasuk penetapan 
cersangka, penggeledahan clan penyicaan. 
Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, 
penetapan tersangka adalah bagian dari proses 
penyidikan yang merupakan perampasan 
cerhadap hak asasi manusia maka seharusnya 
penetapan cersangka oleh penyidik merupakan 
objek yang dapac dimintakan perlindungan 
melalui ikhtiar hukum pranaca praperadilan. 
Hal tersebut semata-mata untuk melindungi 
seseorang dari cindakan sewenang-wenang 
penyidik yang kemungkinan besar dapac 
terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai 
tersangka, padahal dalam prosesnya ternyaca 
ada kekeliruan maka tidak ada pranaca 
lain selain pranata praperadilan yang dapac 
memeriksa clan memurusnva.> 

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 21/PUU-Xll/2014 memiliki 
akibac hukum tersendiri, ucamanya seperti 
perlindungan hukum bagi tersangka. Secara 

24Riki Perdana, SH.,M.H, dirnuat dalam httpsa// 
kepan i teraan. mahkama hagu ng.go. id/index. php/ 
peratu ran/6-arti kel/ ar t ikel-hakirn-agu ng/ 1449- 
praperadilan-pasca-4-putusan-ma-dr-riki-perdana-raya 
waruwu-s-h-m-h Praperadilan pasca 4 purusan MK, 
diakses tanggal 27 Mei 2018. 
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lebih lanjuc, alasan Putusan MK Nomor 
21/PUUX!l/ 2014 memiliki semangac 
guna tercapainya penegakan, perlindungan 
serca, serta penghormatan cerhadap HAM. 

Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa 
KUHAP yang disahkan pada era dahulu 
(cahun 1981) sebagai beracara hukum di ranah 
Pidana, dianggap sudah kurang relevan dengan 
perkembangan hukum pidana Indonesia 
dewasa ini. Khususnya dalam ketentuan yang 
berkaican dengan pengejawancahan HAM 

bagi tersangka, yang dinilai kurang mendapat 
peerlindungan serta penghormatan dalam 
KU HAP. 

Pertimbangan hukum Purusan MK 
Norn or 21/PUUX!l/ 2014 terse but juga 
didasarkan pada argumentasi bahwa 
KUHAP cidak merniliki check and balance 

system acas cindakan penetapan tersangka 
oleh penyidik sebagai bentuk pengawasan 
horizontal dalam siscem peradilan pidana. 
Praperadilan sebagai bencuk pengawasan 
clan mekanisme keberatan terhadap proses 
penegakan hukum yang cerkait erac dengan 
jaminan perlindungan hak asasi manusia, 
sehingga pada zamannya acuran centang 
praperadilan dianggap sebagai bagian dari 
mahakarya KUHAP. Namun dernikian, 
dalam perjalanannya ternyata lembaga 
praperadilan cidak dapat berfungsi secara 
maksimal. 25 

Menurut M. Yahva Harahap, tujuan 
praperadilan adalah upaya "pengawasan 
horizontal" atas tindakan upaya paksa yang 
dikenakan terhadap tersangka selama ia 
berada dalam pemeriksaan penyidikan atau 
penuncutan, agar benar-benar cindakan icu 
cidak bercencangan dengan ketencuan hukum 
clan undang - undang. Upava paksa (dwang 

meddelen) dalam hal ini adalah baik 
penangkapan, penahanan, penggeledahan, 
penyitaan, ataupun pemeriksaan surat-surat 

25Wisnubroto, 2005, Pembaharuan Hukum Acara 

Pidana, Bandung, Ciera Aditya Bakti. ha! 94. 
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yang dilakukan Penyidik ataupun Penuntut 

Umum. Upaya kontrol (pengawasan) tersebut 

dilakukan dalam rangka penegakkan hukum 

(law enforcement), sehingga tercipta kepastian 
hukum yang adil. 26 

Pendapat lain disampaikan juga oleh 

Darwan Prinst dalam bukunya praperadilan 
dan perkembangannya di dalam praktek 

menjelaskan pula, bahwa fungsi clan tujuan 

dari praperadilan adalah sebagai pengawasan 

horizontal oleh hakim pengadilan negeri (PN) 

terhadap pelaksanaan tugas penyidik clan 
penuntut umum, terutama rnenvangkut upaya 

paksa. Dengan demikian tujuan praperadilan 

adalah untuk menempatkan pelaksanaan 

hukum pada proporsi yang sebenarnya demi 

terlindunginya hak azasi manusia, khususnya 

terjaminnya hak-hak tersangka clan terdakwa 
dalam pemeriksaan ditingkat penvidikan, 

penuntutan clan pemeriksaan di depan 
pcngadilan." 

Dalam konteks praperadilan sebagai 

bentuk pengawasan horizontal, berdasarkan 

pendapat para pakar diatas, menurut penulis 
hadirnya Putusan MK Nomor 21/PUUXII/ 
2014 telah membawa angin perubahan 

terhadap pola pengawasan tindakan upaya 

paksa yang dilakukan oleh penyidik atau 
penuntut umum yang selama ini belum 
tercover dalam KUHAP. Hal ini merupakan 

terobosan hukum bagi terciptanya proses 
pencgakan hukum yang adil dan sesuai dengan 

kaidah yang berlaku dalam undang-undang. 

Dimaria tidak ada aparat penegak hukum 

yang bertindak menyalahi aturan yang akan 
merugikan hak asasi manusia khususnya hak 

26ICJR dimuat dalam http://icjr.or.id/melihat· 
kem bali-posls i -pra pc rad i lan-dala rn-s istern-peradi la n 
pida na-d i-indonesia/ Melihar Kemball Posisi 
Prpacradilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di 
Indonesia, diakses tanggal 28 Mei 2018. 

"Saddam Setia Gultom, Ide Dasar Keseimbangan 
Dalam Penetapan Sta tu, T ersangka Sebagai Objek 

Praperadilan Oleh Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, 
Jurnal Law Reform, Volume 12, Nomor 1 Tahun 

2016, Him. 101 

tersangka dalam sebuah proses penyelesaian 
perkara pidana. 

Namun demikian, perluasan kewenangan 
praperadilan untuk memeriksa sah arau 
tidaknya penetapan tersangka masih 
menyimpan persoalan dalam kaitannya 
dengan praktik pelaksanaan kewenangan 
praperadilan sebagai bentuk pcngawasan 
horizontal terhadap penvidik dalam 

menetapkan status tersangka. Sebagaimana 

kira ketahui dalam KUHAP tidak diatur 
secara rigid mengenai mekanisme pelaksanaan 
pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan 
tersangka, hal ini menimbulkan kekosongan 
hukum (rechtvacuum) karena dalam praktiknya 

terdapat beberapa kasus hakim menerapkan 
standar ganda, artinya bahwa hakim dalam 

beberapa kasus memiliki penafsiran yang 
berbeda terkait mekanisme pemeriksaan 

sah atau atau tidaknya penetapan tersangka, 
apakah memeriksa sampai kepada substansi 

perkara atau hanya pada aspek formilnya saja. 

2. Reformulasi Pengaturan Mekanisme 

Pemeriksaan Sah atau Tidaknya 

Penetapan T ersangka oleh Praperadilan 

dalam Rancangan Undang-Undang 

tentang Hukum Acara Pidana. 

Hadirnya Putusan MK No. 21/PUU 
Xll/2014 merupakan sebuah kemajuan dalam 
proses peradilan pidana di Indonesia untuk ke 
depan, karena melalui putusan MK tersebut 
setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan 

oleh penvidik dapat dipertanggung jawabkan 

dan sesuai dengan prinsip due process of law. 

Namun dernikian, meskipun pemeriksaan 

sah atau tidaknya penerapan tersangka sudah 

masuk dalam kewenangan praperadilan bukan 
berarti tidak terjadi permasalahan dalam 
implementasinya. 

Dalam beberapa kasus terjadi perbedaan 

mekanisme pemeriksaan oleh hakim 
praperadilan. Seperti dalam pengajuan 
permohonan praperadilan terhadap sah 
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tidaknva penetapan tersangka Kornjen. Budi 
Gunawan dalam perkara pidana No. 04/Pid. 
Prap/2015/ PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 
2015,28 dalam arnar putusannya hakirn Sarpin 
Rizaldi rnenerima perrnohonan praperadilan 
tersangka Kornjen. Budi Gunawan untuk 
rnerneriksa sah atau tidaknya penetapan 
tersangka, padahal saat itu belurn dikeluarkan 
putusan MK No. 21/PUU-XIV2014, dan 
rnasih berpedornan kepada Pasal 77 huruf 
a KUHAP yang sifatnya lirnitatif. Hal ini 
sernpat rnenirnbulkan kontroversi sarnpai 
dikeluarkannya putusan MK No. 2 l/PUU 
XIl/2014 yang rnernasukan perneriksaan sah 
atau tidaknya penetapan tersangka sebagai 
kewenangan praperadilan. 

Kernudian permohonan praperadilan 
terhadap sah atau tidaknya penetapan 
tersangka yang diajukan oleh Hadi Poemorno 
dalarn perkara pidana Nomor 36/Pid. 
Prap/2015/PN.Jkt.Sel.,29 dalarn permohonan 
tersebut hakirn Hasnandi juga rnengabulkan 
perrnohonan tersangka Hadi Poemorno. Kedua 
putusan tersebut dikeluarkan pada waktu dan 
kondisi hukurn yang relatif berbeda. Putusan 
praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan 
tersangka atas narna Budi Gunawan dikeluarkan 
sebelurn rnunculnya putusan MK No. 21/PUU 
XIV2014, sedangkan putusan praperadilan 
terkait perneriksaan sah tidaknya penetapan 
tersangka atas narna Hadi Poemorno diputus 
setelah dikeluarkannya putusan MK No. 21/ 
PUU-XIV2014. Meskipun kedua putusan 
dikeluarkan pada waktu dan kondisi hukurn 
yang berbeda namun jika dicermati dari 
kedua putusan praperadilan di atas, terdapat 
perrnasalahan yang sama dan cukup krusial 
yaitu terkait bagaimana parameter hakirn 
rnerneriksa sah atau tidaknya penetapan 
tersangka. 

28Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
Norn or 04/Pid.Prap/2015/PN .)kt.Se!. 

29Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. 
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Dalarn kasus Budi Gunawan pada 
intinya dikabulkannya perrnohonan Budi 
Gunawan didasarkan pertirnbangan hakirn 
bahwa kedudukan Budi Gunawan pada 
saat diduga rnelakukan tindak pidana oleh 
Kornisi Pernberantasan Korupsi (KPK) adalah 
menjabat sebagai Kepala Biro Pernbinaan 
Karir (Karobinkar) Polri. Hal ini yang rnenjadi 
pertirnbangan hakirn untuk rnernurus 
bahwa penetapan tersangka terhadap Budi 
Gunawan tidak sah karena hakirn rnerniliki 
pertirnbangan bahwa Budi Gunawan dengan 
Jabatan Karobinkar bukan pejabat Negara 
atau penyelenggara Negara sesuai Pasal 1 
dan Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan 
Nepotisrne. 30 Hakirnjuga berpandangan bahwa 
Budi Gunawan saar itu bukan kapasitasnya 
sebagai aparat penegak hukurn, 11 sehingga 
hakim rnenilai bahwa KPK tidak rnerniliki 
kewenangan untuk melakukan penyelidikan 
dan penyidikan dan penetapan tersangka 
terhadap Budi Gunawan dianggap tidak sah 
dan batal demi hukurn. 

Sernentara itu dalarn kasus tersangka 
Hadi Poemomo, pada intinya dikabulkannya 
permohonan Hadi Poernomo didasarkan 
pertirnbangan hakim bahwa tiga penyidik 
yang rnelakukan penyidikan terhadap Hadi 
Poernomo yakni Dady Mulyady, Marina 

10Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tencang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan 
Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. 

110alam pertimbangannya hakim mengatakan 
bahwa secara harfiah aparat penegak hukum dapat 
diartikan sebagai aparat negara yang diberi wewenang 
oleh undang-undang melaksanakan tugas-rugas 
penegakan hukum. Hakim berpendapat bahwa yang 
termasuk aparat penegak hukum adalah Penvelidlk, 
Penyidik, ]aksa, Penuntut umum dan Hakim. 
Sehingga hakim berpandangan karena Budi Gunawan 
pada saat itu hanya menjabat Karobinkar dan bukan 
kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum maka 

penyelidikan dan penyidikan terhadap Budi Gunawan 
tidak dapat dilakukan olch KPK karena bukan masuk 
ranah kewenangan KPK. 
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Febriana clan M.N. Huda D. Santoso adalah 
penyelidik independen yang diangkat clan 
tidak berasal dari penvelidik baik dari 
POLRI maupun Kejaksaan maka hakim 
berpandangan bahwa status tiga pcnyclidik 
tersebut telah bertentangan dengan UU KPK 
sehingga pen eta pan rersangka yang merupakan 
tindakan penvidikan sebagai tindak lanjut 
penyelidikan menjadi tidak sah clan batal 
demi hukum. 

Dari paparan dua kasus di atas, Penulis 
berpandangan bahwa terdapat kekosongan 
hukum (rechtvacuum) terkait ukuran clan 
parameter hakim dalam memeriksa sah 
tidaknya penetapan tersangka. Hakim 
praperadilan pada dua kasus di atas memeriksa 
sampai pada pokok perkara. Padahal 
sebagaimana kita ketahui pemeriksaan atau 
pembuktian pokok perkara adalah menjadi 
kewenangan hakim dalam sidang pemeriksaan 
acara biasa. 

Kemudian Penulis juga berpandangan 
bahwa tidak adanya prosedur yang jelas clan 
pasti menyebabkan hakim dalam memeriksa 
clan memutus pemeriksaan sah atau tidaknya 
penetapan tersangka merniliki intepretasi 
yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan 
purusan yang sifatnya subjektif atau bahkan 
kemungkinan terjadinya obstruction of justice 

atau upaya menghalangi penegakan hukum 
oleh pihak tertentu dalam kasus-kasus yang 
ken ta I dengan aroma politik karena terbukanya 
ruang intepretasi yang luas bagi hakim dalam 
memeriksa clan mernutus sah atau tidaknva 
penetapan tersangka. 

Dengan demikian perlu kiranya mengatur 
prosedur yang jelas clan pasti bagi hakim 
dalam pemeriksaan sah atau tidaknya 
penetapan tersangka ke depannya, karena 
ha! ini terkait dengan kepastian hukum 
dalam proses peradilan pidana. Namun 
sebelum sampai pada bagaimana seharusnya 
pengaturan prosedur yang jelas clan pasti bagi 
hakim dalam pemeriksaan sah atau tidaknya 

penetapan tersangka perlu kiranya kita 
menjawab rerlebih dahulu pertanyaan krusial 
yang menyebabkan terjadinya kekosongan 
hukum dalam pemeriksaan sah atau tidaknya 
penetapan tersangka oleh praperadilan, 
yaitu sejauh mana hakim praperadilan dapat 
memeriksa permohonan terhadap sah atau 
tidaknya penetapan tersangka, apakah sampai 
masuk kepada pokok materi perkara atau 
hanya sebatas penilaian formil administratif 
saja. 

Untuk menentukan apakah hakim 
praperadilan dapat memeriksa pokok materi 
perkara atau hanya boleh menilai perolehan 
bukti secara formil administratif saja perlu 
memperhatikan beberapa hal. Pertama, perlu 
rnerunjau dari aspek diferensiasi fungsi 
antara lembaga praperadilan dengan sidang 
pemeriksaan pokok perkara. Menurut 
Pit Pimpinan KPK yang juga guru besar 
hukum pidana, lndriyanto Seno Aji, 
saat ini menjadi tak bisa lagi dibedakan 
mana sidang praperadilan clan mana yang 
persidangan biasa, Sidang praperadilan 
kini menuntut para penegak hukum untuk 
membuka semua materi perkara, padahal 
ha! itu seharusnya tidak bisa dilakukan 
saat perkara masih di ranah penyidikan. 
Mekanisme penunjukan bukti bukan 
domain lembaga praperadilan, tapi lembaga 
pengadilan dalam proses perneriksaan pokok 
perkara.32 

Dalam KUHAP, memang sudah diatur 

mengenai kontrol atas pelaksanaan upaya paksa 
dari aparatur penegak hukum, yaitu melalui 
lembaga praperadilan, khususnya, clan terbatas 
pada Pasal 77 KUHAP, yaitu kewenangan 
hakim merneriksa clan memutus sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam undang-undang 

32Detiknews. Status Tersangka [adi Objek 
Praperadilan Praperadilan Rambah Pokok Perkara, 
Apa Bedanya dengan Pengadilan?. Dimuat 
dalam https//news.detik.com/berita/2914102/ 
praperadilan-rambah-pokok-perkara-apa-bedanya 
dengan-pengadilan, diakses tanggal 26 Maret 2018. 
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tentang sah atau tidaknya penangkapan, 
penahanan, penghentian penvidikan, atau 
penghentian penuntutan, Dalam pemahaman 
yang demikian, hakim praperadilan ini hanya 
memiliki kewenangan menguji (examinating 

judge) terhadap pelaksanaan beberapa upaya 
paksa sehingga hakim tidak dlbenkan suatu 
kewenangan yang lebih luas clan mencakup 
investigating judge. Dengan pemahaman 
demikian, hakim praperadilan dengan 
kewenangan examinating (pengujian), dalam 
hal ini haruslah diartikan bahwa pengujiannya 
adalah secara formal administratif clan sama 
sekali tidak dalam pemahaman kewenangan 
investigating luas terhadap keabsahan tidaknya 
suatu alat bukci dari sangkaan atas unsur 
unsur delik, yang tentunva justru menjadi 
kewenangan dari hakim pengadilan yang 
melakukan pemeriksaan (penyidikan) atas 
perkara pokoknva." 

Pemahaman kewenangan investigating 

adalah menentukan keabsahan tidaknya alat 
bukti, yang dalam sistem peradilan pidana 
Indonesia, tidak menjadi otoritas hakim 
praperadilan melakukan penilaiannya. lni 
merupakan basis hukum yang memberikan 
perbedaan nyata dengan lembaga pre trial pada 
sistem common law. Amerika Serikat mengenal 
lembaga pre trial dengan tiga acara proses yang 
meliputi arraignment (sangkaan dibacakan di 
depan hakim clan ditanyakan sikap, bersalah 
atau tidak (guilty atau not guilty), preliminary 

hearing (ada tidaknya probable cause atau 
alasan kuat tersangka telah melakukan tindak 
pidana), clan pre trial conference (perencanaan 
sidang pengadilan, termasuk hak-hak 
berperkara clan pembuktian). Perlu dipahami 
bahwa pada proses pre trial conference, magistrate 

court sama sekali tidak melakukan pengujian 
clan penyidikan terhadap alat bukci berkaitan 

"Indriyanto Seno Adji, Praperadilan clan 
Permasalahannya dimuar dalam dirnuat dalam https// 
nasional.kompas.com/read/20!5/06/05/1500009!/ 
Praperadilan.dan.Permasalahannya, diakses tanggal 
26 Maret 2018. 
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dengan sangkaan terhadap tersangka karena 
kontrol keabsahan perolehan alat bukti dari 
penegak hukum diselaraskan dari exclusionary 

rules pada saat pemeriksaan sangkaan di 
persidangan pokok, vaitu court trial clan bukan 
pada pre trial.34 

Berdasarkan pandangan pakar diatas, 
penulis berpandangan bahwa kewenangan 
hakim praperadilan dalam memeriksa clan 
memutus sah atau tidaknya penetapan 
tersangka seharusnya dibatasi clan tidak 
sampai pada memeriksa pokok perkara, karena 
hakim dalam praperadilan hanya punya 
kewenangan menguji (examinating judge) clan 
tidak memiliki kewenangan menginvestigasi 
atau membuktikan (investigating judge) 

sehingga hanya bersifat administratif. 
Kedua, meninjau dari aspek pengawasan 

horizontal. Adapun tujuan pengawasan secara 
horizontal yang dilakukan oleh lembaga 
praperadilan adalah untuk memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
terutama hak asasi tersangka atau terdakwa. 
Perlindungan terhadap hak tersangka yang 
diberikan oleh KUHAP tidak terlepas dari asas 
praduga tak bersalah (presumption of innocence) 
sebagaimana diatur dalam KUHAP.35 

Dalam kenyataannya, lembaga praperadilan 
ternyata belum efektif sebagai sarana 
pengawasan horizontal dalam melindungi 
hak asasi tersangka ataupun terdakwa, seperti 
dibatasinya wakcu dalam proses beracara 
merupakan masalah dalam praperadilan. 
Berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP 
ditentukan bahwa pemeriksaan dilakukan 
secara cepat clan selarnbat-larnatnva tujuh hari 
hakim sudah harus menjatuhkan putusannya. 
J ika proses beracara perkara praperadilan 
tidak selesai dalam 7 (tujuh) hari maka perkara 
praperadilan dianggap gugur. Jika melihat 
pengaturan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, 

"Ibid. 

"Luhur M Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, 

Djarnbatan, Jakarta, 2008, hal I. 
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maka penulis berpanclangan bahwa sangat 
tidak logis jika hakim praperadilan clalam hal 
pemeriksaan penetapan tersangka memeriksa 
sampai pada pokok perkara. Apalagi jika hakim 
harus membuktikan perkara yang rumit yang 
mau tidak mau membutuhkan waktu lebih 
dari 7 (rujuh) hari untuk mernurus, hal ini 
sangat konrraproduktif karena secara otomatis 
gugatan praperadilan akan gugur. Kcmudian 
juga guna menghinclari terjaclinya overlapping 

atau tumpang tindih fungsi kewenangan 
hakim clalam acara pemeriksaan biasa clan 
pemeriksaan cepat maka kewenangan hakim 
praperadiian clalam memeriksa clan memutus 
sah atau ticlaknya penetapan tersangka hanya 
bersifat administratif saja. 

Dalam KUHAP clan undang-undang lain 
tidak diatur mengenai proseclur pemeriksaan 
sah atau ticlaknya penetapan tersangka, 
begitu juga putusan MK No. 21/PUU 
XII/2014 juga tidak mengatur mengenai 
proseclur pemeriksaan sah ticlaknya penetapan 
tersangka. Putusan MK No. 2 l/PUU 
XII/2014 hanya menambahkan kewenangan 
kepada praperadilan terkait penetapan 
tersangka, penyitaan clan penggeleclahan. 
Saat ini peraturan perundang-undangan yang 
mengatur secara teknis mengenai prosedur 
pemeriksaan sah atau ticlaknya penetapan 
tersangka oleh praperaclilan diatur clalam 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali 
Putusan Praperaclilan (Perma No. 4 Tahun 
2016). 

untuk meninclaklanjuti sekaligus mengisikan 
kekosongan hukum Putusan MK No. 21/ 
PUU-Xll/2014 yang memasukan kewenangan 
pemeriksaan sah atau ticlaknya penetapan 
tersangka rnenjadi kewenangan praperaclilan. 
Perma No. 4 Tahun 2016 secara jelas dan tegas 
membatasi kewenangan prapcradilan dalam 
melakukan pemeriksaan sah atau tidaknva 
penetapan tersangka hanya terbatas menilai 
ada atau tidaknva paling sedikit 2 (dua) alat 
bukti yang sah clan tidak memasuki materi 
perkara. Langkah yang clilakukan oleh MA 
untuk mengeluarkan Perma patut diapresiasi, 
sebagai bentuk upaya mengisi kekosongan 
hukum. Namun dernikian, yang perlu 
cliperhatikan aclalah karena hukum acara 
pidana merupakan aturan yang menyangkut 
hak asasi manusia maka hukum acara pidana 
harusah bersifat jelas (clear) clan pasti (strict) 
diatur clalam undang-undang. 

Bahwa perlu dihedakan asas legalitas 
dalam Pasal 1 KUHAP clengan Pasal 1 KUHP 
di Belancla aclalah makna "wet" clan "wettelijk" 

yang dalam KUHAP hanya dirnaknai sebagai 
undang-undang clan bukan peraturan 
perundang-undangan. Berclasarkan perbeclaan 
ini maka ketentuan ini tidak memberikan 
kemungkinan penclelegasian wewenang untuk 
membuat peraturan acara pidana kepada 
pembentuk undang-unclangyang lebih renclah. 
Pembentuk undang-undang yang lebih renclah 
dapat membuat peraturan pidana (dalarn batas 
batas yang lebih renclah yang ditentukan oleh 
undang-undang) tetapi tidak clapat membuat 

• 

Dalam Pasal 2 ayat (2) Perma No. 4 peraturan tentang acara pidana. Ketentuan 
Tahun 2016 diatur bahwa pemeriksaan ini juga menggambarkan larangan secara a 

Praperadilan terhaclap permohonan tentang contrario dalarn rumusan ketentuan undang 
tidak sahnya penetapan tersangka hanya unclang hukum acara pidana, Hal ini pada 
menilai aspek formil, yaitu apakah ada dasarnya juga sejalan clengan asas due process 

paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan of law yang kerap disebut sebagai suatu proses 
tidak memasuki materi perkara.36 Perma ini peradilan yang adil yang merupakan suatu hak 
merupakan upaya Mahkamah Agung (MA) konstitusional clalam sejarah hukum. Salah 

"Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung satu ha! yang clapat mengendalikan proses 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan hukum yang didasarkan pada diskresi yang 
Kembali Purusan Praperadilan. 
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besar dari para penegak hukum yang dapat 

mengarah kepada suatu proses peradilan 

yang tidak adil adalah pembatasannya secara 

limitatif (lex stricta) dan aturan hukum yang 

jelas dan tidak multiinterpretatif (lex certa).31 

Dengan demikian penulis berpandangan 

bahwa pengaturan prosedur pemeriksaan 

sah atau tidaknya penetapan tersangka 
oleh praperadilan harus diatur dalam 

undang-undang dan tidak boleh diatur oleh 

peraturan di bawah undang-undang, selain itu 

pengaturan tersebut harus diatur secara secara 

limitatif (lex stricta) dan tidak multiinterpretatif 

(lex certa) guna menghindari penafsiran hakim 

yang berbeda-beda antara satu hakim dengan 
hakim lainnya yang justru menyebabkan 

ketidakadilan dan kctidakpastian hukum. 

Berdasarkan paparan-paparan di atas maka 

perlu adanya reformulasi pengaturan mengenai 

kewenangan praperadilan khususnya terkait 

prosedur pemeriksaan sah atau tidaknya 

penetapan tersangka dalam RUU tentang 

HAP. Dalam RUU tentang HAP yang saat ini 

sedang disusun pemerintah terdapat lembaga 

pengganti praperadilan yang disebut dengan 

Hakim Pemeriksa Pendahuluan. lstilah 
Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU 

tentang HAP sebelumnya disebut dengan 
hakim komisaris. Model Hakim Pemeriksa 

Pendahuluan mengambil model pengawasan 

yang menjadi tradisi sistem peradilan Eropa 
Kontinental.38 Hakim pemeriksa pendahuluan 

ini merniliki kewenangan yang lebih luas 
terkait pengawasan terhadap penyidikan dan 

penuntutan. Sebagaimana kita ketahui bahwa 
kewenangan praperadilan yang saat ini ada 

adalah bersifat post facto yakni memeriksa 

setelah suatu tindakan yang dilakukan penyidik 
atau penuntut umum dilakukan, dan bukan 

37Lihat pendapat ahli Eva Achjani Zulfa dalam 
sidang perkara MK No. 21/PUU-XlV2014 tentang 
Pengujian KUHAP terhadap UUD Tahun 1945. 

"Badan pembinaan Hukum Nasional, Hakim 

Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Jakarta, 
2011,  ha! 14. 
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mengawasi sejak suatu tindakan penvidik atau 

penuntut umum akan dilakukan. 

Terlepas apapun bentuk praperadilan 
nanti apakah bersifat pre facto atau post facto, 

penulis berpandangan bahwa terdapat 

prinsip-prinsip yang harus diperhatikan terkait 

upaya reformulasi pengaturan kewenangan 

praperadilan dalam RUU tentang HAP yang 
akan datang khususnya mengenai prosedur 

pemeriksaan sah atau ridaknya penetapan 

tersangka, yaitu pertama, bahwa pengaturan 

mengenai prosedur sah tidaknya penetapan 
tersangka harus diatur secara jelas (lex certa) dan 

pasti (lex stricta) sehingga tidak menyebabkan 

perbedaan intepretasi hakirn dalam memeriksa 
sah atau tidaknya penetapan tersangka. Kedua, 

bahwa kewenangan hakim praperadilan dalam 

pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka 

bersifat adminisrratif seharusnya dibatasi dan 

tidak sampai pada memeriksa pokok perkara, 
karena hakirn dalam praperadilan hanya pun ya 
kewenangan menguji (examinating judge) dan 

tidak rnerniliki kewenangan menginvestigasi 

a tau membuktikan (investigating judge). Ketiga, 
bahwa guna menghindari terjadinya ot•erlapping 

arau tumpang tindih fungsi kewenangan 

hakim dalam acara pemeriksaan biasa dan 
pemeriksaan cepat maka kewenangan hakim 
praperadilan dalam memeriksa dan memutus 
sah atau tidaknya penetapan tersangka hanya 

bersifat administratif saja. 

Ill. PENUTUP 

A. Simpulan 

l. Munculnya Putusan MK No. 21/PUU 
XII/2014 yang memperluas objek 
praperadilan dengan dimasukkannya 

penetapan tersangka sebagai salah satu 
objek praperadilan telah membawa 
implikasi terhadap kewenangan 
praperadilan sebagai bentuk pengawasan 

horizontal atas setiap tindakan yang 
dilakukan penyidik dan penuntut umum. 
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Hal tersebut merupakan terobosan hukum 
dalam upaya melindungi hak tersangka 
dalam proses peradilan pidana. Namun 
dernikian, upaya pengawasan horizontal 
melalui pengujian sah atau tidaknya 
penetapan tersangka oleh prapcradilan 
masih memiliki kekosongan hukum 
(rechtt1acuum), yakni karena tidak adanya 
mekanisme yang jelas dalam memeriksa 
sah atau tidaknya penetapan tersangka, 
apakah memeriksa pada substansi perkara 
atau pada aspek formil saja. Hal ini 
menyebabkan antara satu hakim dengan 
hakim yang lain memiliki intepretasi 
yang berbeda dalam memeriksa sah atau 
tidaknya penetapan tersangka. 

2. Kekosongan hukum (rechtt1acuum) terkait 
mekanisme pemeriksaan sah atau tidaknya 
pen eta pan tersangka oleh praperadilan, 
apakah hakim berwenang memeriksa 
sampai pada pokok perkara ataukah hanya 
pada aspek formil saja sesungguhnya telah 
coba diisi melalui Perma No. 4 tahun 2016 
yang membatasi kewenangan praperadilan 
dalam melakukan pemeriksaan sah atau 
tidaknya penetapan tersangka hanya 
terbatas menilai ada atau tidaknya paling 
sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan 
tidak memasuki materi perkara. Namun 
demikian, karena pengaturan hukum 
acara pidana menyangkut hak asasi 
manusia maka perlu diatur dalam undang 
undang, sehingga perlu dilakukan upaya 
reformulasi pengaturan pemeriksaan sah 
atau tidaknya tersangka melalui RUU 
tentang HAP yang akan datang dengan 
mendasarkan pada beberapa prinsip, yakni 
pertama bahwa mekanisme pemeriksaan 
sah atau tidaknya penetapan tersangka 
hams diatur secara jelas (lex certa) dan pas ti 
(lex stricta) sehingga tidak menyebakan 
multitafsir bagi hakim dalam memeriksa 
sah atau tidaknya penetapn tersangka. 
Kedua, karena hakim dalam praperadilan 

hanya punya kewenangan 
(examinating judge) dan tidak 

menguji 
memiliki 

kewenangan menginvestigasi a tau 
membuktikan (investigating judge) maka 
pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan 
tersangka hams bersifat administratif saja. 
Dan, ketiga guna menghindari tumpang 
tindih kewenangan praperadilan dengan 
acara pemeriksaan biasa, maka dalam 
RUU tentang HAP yang akan datang 
perlu diatur bahwa pemeriksaan sah 
atau tidaknya penetapan tersangka hanya 
memeriksa aspek formilnya saja. 

B. Saran 

Perlunya adanya jaminan kepastian hukum 
dalam upaya pengawasan horizontal oleh 
praperadilan terkait pemeriksaan penetapan 
tersangka. Upaya yang dapat dilakukan adalah 
dengan memasukan substansi pengaturan 
dalam Perma No. 4 Tahun 2016 yang 
membatasi kewenangan praperadilan dalam 
melakukan pemeriksaan sah atau tidaknya 
penetapan tersangka hanya terbatas menilai 
ada atau tidaknya paling sedikit 2 (dua) alat 
bukti yang sah dan tidak memasuki materi 
perkara menjadi substansi dalam RUU 
tentang HAP yang akan datang. 
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Abstrak 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU tentang 
Tenaga Kesehatan) mengacur mengenai pembentukan hanya satu organisasi profesi 
yang tertuang dalam Pasal 50 ayat (2). Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan 
mengandung makna bahwa setiap masing-masing kelompok tenaga kesehatan hanya 
dapat membentuk satu organisasi profesi. Dalam pasal tersebut menimbulkan 
pertanyaan, apakah pengaturan Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan dapat 
mengurangi hak masing-masing kelompok tenaga kesehatan untuk berserikat dan 
berkumpul, mengingat adanya pembatasan untuk pembentukan organisasi profesi 
tenaga kesehatan. Sebagaimana diketahui bahwa hak berserikat dan berkumpul 
merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 
1945). Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan pembentukan satu organisasi 
profesi sebagaimana diarur dalam Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan 
dan bagaimanakah pengaturan Pasal 50 UU tentang Tenaga Kesehatan ditinjau dari 
perspektif konstitusi. Tujuan penulisan adalah mengetahui hal apa saja yang menjadi 
pertimbangan dalam Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan terkait mengenai 
hanya satu organisasi profesi dan untuk mengetahui bagaimana Pasal 50 UU tentang 
Tenaga Kesehatan dalam perspektif konstitusi. Metode penulisan ini menggunakan 
metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pasal 50 
UU tentang Tenaga Kesehatan mengatur tenrang pembencukan hanya satu organisasi 
profesi. Hal ini dilatarbelakangi oleh peran dan fungsi dari organisasi profesi, sehingga 
tidak mengurangi hak seseorang unruk berserikat dan berkumpul. 

Kata kunci. konstitusi, tenaga kesehatan, organisasi profesi, berserikat dan berkumpul 

Abstract 

Law Number 36 Year 2014 on Health Personnel (Law on Health Workers) regulates the 
establishment of onl1 one professional organization as stipulated in Article 50 paragraph (2). 
Article 50 paragraph (2) of the Law on Health Personnel means that each group of health 
workers can onl1 form a professional organization. The article raises the question as to whether 
the regulation of Article 50 paragraph (2) of the Law on Health Personnel could reduce the right 
of each group of health workers to assemble, gi�en the limitation for the formation of health 
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professional organizations. As it is known that the right to association and assembly is one of the basic human 

rights guaranteed in Article 2BE Paragraph (3) of the 1945 Constitution (1945 Constitution). This paper 

raises the issue of what the regulatory considerations can only form a professional organization as regulated 

in Article 50 paragraph (2) of the Law on Health Personnel and how the regulation of Article 50 of Law 

on Health Personnel from the perspective of the constitution. The purpose of writing is to know what matters 

to be considered in Article 50 paragraph (2) of the Law on Health Personnel concerned about only one 

professional organization and to find out how Article 50 of the Law on Health Personnel in the perspective 

of the constitution. This method of writing uses normative juridical method with the approach of legislation. 

Article 50 of the Law on Health Personnel regulates the establishment of only one professional organization, 

this is motivated by the roles and functions of professional organizations, but it does not diminish a person's 

right to union and assembly. 

Keywords: constitution, health manpower, professional organization, union and assembly 

Manusia. 
1Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2014 ten tang Tenaga Kesehatan. 

pembinaan dan pengawasan mutu tenaga 
kesehatan belum dapat dilaksanakan 

'Pasal 25 ayat ( 1) Deklarasi Universal Hak Asasi 

keluarganya. 1 Sebagai hak asasi manusia maka 
setiap orang mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh akses pelayanan kesehatan. 

Kualitas pelayanan kesehatan yang arnan, 

bermutu, dan terjangkau juga merupakan hak 

seluruh masyarakat Indonesia. 

Dengan berkembangnya ilrnu pengetahuan 

dan reknologi, dalam rangka melakukan 

upaya kesehatan tersebut perlu didukung 
dengan sumber daya kesehatan, khususnya 

tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi 

kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya. 

Dalam hal pemenuhan kebutuhan akan 
tenaga kesehatan, ada beberapa hal yang 
menjadi tantangan bagi Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah, antara lain 

terkait dengan:3 

1. kualitas hasil pendidikan dan pelatihan 

tenaga kesehatan pada umumnya masih 

belum memadai, 

2. pemanfaatan tenaga kesehatan berkualitas 
masih kurang, 

3. pengembangan profesi yang berkelanjutan 
masih terbatas, 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Pembentukan UU tentang Tenaga 

Kesehatan didasarkan pada pemikiran 

bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 

mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia 

yang sekaligus merupakan tujuan nasional 

bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 1 

Salah satu wujud memajukan 
kesejahteraan umum adalah melalui 
pembangunan kesehatan yang ditujukan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, 

dan kemampuan hidup bagi setiap orang 

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat 
yang setinggi-tingginva, sebagai investasi 
bagi pembangunan sumber daya manusia 
yang produkcif. 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, 
sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi 
Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa 
Bangsa tertanggal 10 November 1948 yang 4. 
menyatakan bahwa setiap orang berhak 
atas taraf kehidupan yang memadai untuk 
kesebatao dan kesejahteraan diri sendiri dan 

'Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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sebagaimana yang diharapkan, dan 
5. sumber daya pendukung pengembangan 

dan pemberdayaan tenaga kesehatan 
masih terbatas. 
Dalam menghadapi dan menyelesaikan 

tantangan di atas, Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah membutuhkan berbagai 
pihak yang terkait dalam pemenuhan tenaga 
kesehatan yang berkualitas untuk bekerjasama 
dalam menghadapi tantangan tersebut. 
Adapun pihak-pihak yang terkait dalam ha! 
pemenuhan tenaga kesehatan antara lain 
perguruan tinggi, organisasi profesi dari tiap 
tiap tenaga kesehatan, lembaga pelatihan atau 
lembaga sertifikasi yang terakredirasi." 

Dalam UU ten tang Tenaga Kesehatan 
terdapat sebelas kelompok tenaga kesehatan.5 

Setiap kelompok tenaga kesehatan memiliki 
peran sangat pen ting dalam hal meningkatkan 
kualitas, pembinaan, dan pengawasan. Dalam 
ha! keterlibatan setiap tenaga kesehatan 
tentunya dibutuhkan satu organisasi profesi 
yang mewakili dari setiap kelompok tenaga 
kesehatan. Organisasi profesi tersebut akan 
terlibat langsung dalam hal peningkatan 
kualitas pendidikan, pengembangan ilmu 
pengetahuan, serta melakukan pembinaan dan 
pengawasan. Hal ini dilaksanakan bersama 
dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, dan pihak terkait. 

Mengingat organisasi profesi dari tiap-tiap 
kelompok tenaga kesehatan memiliki peran 
dan bekerja sama dengan Pernerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah dalam ha! pemenuhan 
tenaga kesehatan, maka dalam UU tentang 
Tenaga Kesehatan mengatur mengenai 
organisasai profesi. Hal ini diatur dalam Pasal 
50 UU ten tang Tenaga Kesehatan, yakni: 

1) Tenaga kesehatan harus membentuk 
organisasi profesi sebagai wadah 
untuk meningkatkan dan/atau 

------ 

"Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2014 tentangTenaga Kesehatan. 

5Pasal 1 1  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2014 tentang Tenaga Kesehatan. 
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mengembangkan pengetahuan dan 
keterampilan, martabat, dan etika 
profesi; 

2) Setiap jenis tenaga kesehatan hanya 
dapat membentuk 1 (satu) organisasi 
profesi. 

3) Pembentukan organisasi profesi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

Dalam pengaturan Pasal 50 ayat (2) UU 
tentang Tenaga Keseha tan mengandu ng makna 
bahwa setiap kelompok tenaga kesehatan 
hanya boleh memiliki satu organisasi profesi. 
Pembentukan suatu organisasi merupakan 
implementasi dari hak kebebasan berserikat 
dan berkumpul, yang telah dijamin dalam 
Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 
yang menyatakan bahwa setiap orang berhak 
atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat. 

Pada mulanya, prinsip kebebasan atau 
kemerdekaan berserikat ditentukan dalam 
Pasal 28 UUD 1945 naskah asli (sebelum 
perubahan) yang menyatakan, "Kemerdekaan 

berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 

ditetapkan dengan undang-undang". Pasal 
28 UUD 1945 naskah asli ini sama sekali 
belum memberikan jaminan konstitusional 
secara tegas dan langsung, melainkan 
hanya menyatakan akan ditetapkan dengan 
undang-undang." 

Namun, setelah reformasi, melalui 
Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 
2000, jaminan konstitusional dimaksud 
tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) 
UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang 
berhak atas kebebasan berserikat, berkumpu!, dan 
mengeluarkan pendapat". Dengan demikian 
UUD NRI Tahun 1945 secara langsung 
dan tegas memberikan jaminan kebebasan 

6Jimly Asshlddiqie, Perkembangan clan Konsolidasi 

l.,,mbaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, Konstitusi 
Pers, 2006, hal, 10 I. 

; 
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untuk berserikat atau berorganisasi (freedom 

of association), kebebasan berkumpul (freedom 

of assembly), dan kebebasan menyatakan 

pendapat (freedom of expression), tidak hanya 

bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi 

juga bagi setiap orang yang artinya termasuk 
juga orang asing yang berada di Indonesia. 7 

Dengan demikian setiap orang diberi hak 

untuk bebas membentuk atau ikut serta 

dalam keanggotaan atau pun menjadi 
pengurus organisasi dalam kehidupan 

bermasyarakat dalam wilayah Negara 

Republik lndonesia.8 

Dengan pengaturan dalam Pasal 50 

ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan 

dan pengaturan hak kebebasan berserikat 
berkumpul sebagaimana dijamin dalam 
konstitusi, menimbulkan pertanyaan 

apakah pengaturan Pasal 50 ayat (2) UU 
ten tang Tenaga Kesehatan mengurangi hak 

setiap kelompok tenaga kesehatan untuk 

berserikat berkumpul, mengingat adanya 

pembatasan untuk pembentukan organisasi 
profesi tenaga kesehatan dalam UU tentang 
Tenaga Kesehatan. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, maka 
permasalahan yang menjadi pokok bahasan 

dalam tulisan ini adalah. 

1. Mengapa dalam Pasal 50 UU tentang 
Tenaga Kesehatan mengatur tenaga 

kesehatan hanya dapat membentuk satu 
organisasi profesi? 

2. Bagaimanakah pengaturan Pasal 50 UU 
tentang Tenaga Kesehatan ditinjau dari 
Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945? 

C. Tujuan Penulisan 

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui: 

7Subandi Al Marsudi, Pancasila clan UUD 1945 

Dalam Paradigma Reformasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Pcrsada, 2001, ha!. 46. 

'Jimly Asshiddiqie, Konstitusi clan konstitusionalisme 

Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, ha!. 71 .  

1. Alasan mengapa Pasal 50 UU tentang 

Tenaga Kesehatan mengatur tenaga 

kesehatan hanya dapat membentuk satu 

organisasi profesi. 

2. Ketentuan Pasal 50 UU tentang Tenaga 

Kesehatan ditinjau dari Pasal 28E UUD 

NRI Tahun 1945. 

D. Metode Penulisan 

Metode penulisan ini menggunakan 

metode yuridis normatif dengan pendekatan 

peraturan perundang-undangan. Berkaitan 

dengan permasalahan dalam tulisan 

ini maka pengkajian dilakukan dengan 

menganalisis UUD NRI Tahun 1945, UU 
tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang 

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (UU tentang 

Organisasi Kemasyarakatan). 

11. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Tenaga Kesehatan 

Pengertian tenaga kesehatan berdasarkan 

UU ten tang Tenaga Kesehatan adalah setiap 

orang yang mengabdikan diri dalam bidang 
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ 
atau keterampilan melalui pendidikan di 

bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan 
upaya kesehatan.9 Dalam Pasal 1 1  ayat (1) 

UU tentang Tenaga Kesehatan, kelompok 
tenaga kesehatan di bagi dalam beberapa 

kelompok yaitu: tenaga psikologi klinis, 
tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, 
tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan 

masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, 

tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga 
keteknisian rnedis, tenaga teknik biomedika, 
tenaga kesehatan tradisional dan tenaga 
kesehatan lainnya yang akan ditetapkan 

oleh Menteri Kesehatan. 
9Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 
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Menurut World Health Organization 

(WHO), pengertian sumber daya manusia 
(SOM) kesehatan!? adalah semua orang 
yang kegiatan pokoknya ditujukan untuk 
meningkackan kesehatan. Mereka terdiri 
atas orang-orang yang memberikan pelayanan 
kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, 
teknisi laboratorium, manajemen, serta tenaga 
pendukung seperti bagian administrasi, 
keuangan, sopir, dan lain sebagainya. 
WHO memperkirakan dua pertiga SOM 
kesehatan di dunia adalah orang-orang 
yang memberikan pelayanan kesehatan dan 
sepertiganya adalah tenaga pendukung dan 
manajemen kesehatan. 

Sedangkan pengertian SOM kesehatan 
menurut Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 
T ahun 2012 1 1  adalah tenaga kesehatan profesi 
termasuk tenaga kesehatan strategis, dan 
tenaga kesehatan nonprofesi, serta tenaga 
pendukung/penunjang kesehatan, yang 
terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya 
dalam upaya dan manajemen kesehatan. 
Tenaga kesehatan strategis merupakan tenaga 
kesehatan yang mempunyai peran yang besar 
bagi pelayanan kesehatan. Unsur-unsur dalam 
SOM kesehatan mellputi SOM kesehatan 
itu sendiri, sumber daya pengembangan 
dan pemberdayaan SOM kesehatan, serta 
penyelenggaraan pengembangan dan 
pemberdayaan SOM. 

Menurut Prof. Mr.S.B.Vander Mijn, 
dalam melaksanakan tugas profesinya, 
seorang tenaga kesehatan perlu berpegang 
pada tiga ukuran atau standar medik umum 
yaitu kewenangan, kemampuan rata-rata, dan 
ketelitian yang umum. Kewenangan seorang 
tenaga kesehatan adalah kewenangan hukum 
(rechtsbevoegheid) yang dimiliki oleh seorang 
tenaga kesehatan untuk melaksanakan 
pekerjaannya. Kewenangan ini memberikan 

1°Cecep Triwibomo, Hukum Kepe,-awaran, 
Yogyakarta, Pustaka Book Publisher, 2010, ha!. 26. 

11lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 
2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. 
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hak kepada tenaga kesehatan untuk bekerja 
sesuai dengan bidangnya.12 

Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai profesi kesehatan 
bertanggung jawab untuk mengabdikan 
diri sesuai dengan bidang keilmuan yang 
dirniliki, meningkatkan kompetensi, bersikap 
dan berperilaku sesuai dengan etika profesi, 
mendahulukan kepentingan masyarakat 
daripada kepentingan pribadi atau kelompok 
serta melakukan kendali rnutu pelayanan dan 
kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya 
kesehatan.13 Oalam Pasal 66 UU tentang 
Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa setiap 
tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik 
berkewajiban untuk mematuhi standar 
profesi, standar pelayanan profesi, dan 
standar prosedur operasional. Standar profesi 
dan standar pelayanan profesi ditetapkan oleh 
organisasi profesi untuk kernudian disahkan 
oleh Menteri Kesehatan, sedangkan untuk 
standar pelavanan profesi ditetapkan oleh 
fasilitas pelayanan kesehatan. 

2. Organisasi profesi 

Sebelum mengetahui apa itu organisasi 
profesi maka akan dilihat terlebih dahulu yang 
dimaksud dengan organisasi dan profesi. 

2.1. Organisasi 
Menurut W.J.S. Poerwadarminta (dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia) organisasi 
yaitu susunan dan acuran dari berbagai bagian 
(orang dan sebagainya) sehingga merupakan 
kesacuan yang teratur." Menurut James 0. 
Mooney, organisasi adalah bentuk setiap 
perserikatan manusia untuk mencapai tujuan 
bersama.15 Chester I. Bernard, organisasi 

12Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, 
Bandung, Mandar maju, 2001,hal. 77. 

"Pasal 60 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2014 tentang Tenaga Keseharan. 

1'W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka. 2003, hal. 44. 
"[ames D. Mooney, Konsep Pengembangan 

Organisasi Publik, Bandung.Smar Baru Algesindo, 
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merupakan suatu sistem aktivitas kerja keahlian, yang didapat melalui pendldikan 
sama yang dilakukan oleh dua orang atau serta latihan tertentu, menuntut persyaratan 
lebih, 16 Menurut Stoner, organisasi adalah khusus, memiliki tanggung jawab serta kode 
pola hubungan yang melalui orang-orang etik tertentu. Profesi suatu bentuk pekerjaan 
di bawah pengarahan manajer mengejar menuntut. 
tujuan bersarna." Dari berbagai pengertian a. pendidikan tinggi; 
di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi b. latihan khusus, 
merupakan suatu perserikatan manusia antara c. punya keterampilan; 
dua orang a tau lebih yang didalamnva terdapat d. punya keahlian; 
susunan dan aturan serta sistem aktivitas kerja e. tanggung jawab; dan 
untuk mencapai tujuan bersama. f kesetiaan. 

Ada beberapa ciri profesi menurut para 
ahli. Menurut Erik Hoyle, mengemukakan 

"Purwandi Atik, Konsep Kebidanan Sejarah dan 
Profesionalisme, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008, 
ha!. 37. 

22Eryati Darwin, Etika Profesi Kesehatan, ha!. 48. 

Dedi Supriadi mengemukakan lima 
ciri suatu profesi.22 Pertama, pekerjaan itu 
mempunyai fungsi dan signifikasi sosial 
karena diperlukan mengabdi kepada 
masyarakat. Kedua, profesi menuntut 
keterampilan tertentu yang diperoleh 
lewat pendidikan dan latihan yang lama 
dan intensif serta dilakukan dalam 

growth 

proses 
a profession generate in secvice 

(suatu profesi berkembang dalam 
pemberian layanan). 

ada enam ciri profesi, yaitu:21 

a. profession perform an essential social service 

(suatu profesi menunjukkan suatu 
pelayanan sosial); 

b. a profession is founded up on a systematic body 

of knowledge (suatu profesi didasari oleh 
tubuh keilmuan yang sistematis); 

c. a profession recuires a lengthy period of 

academic and practical training (suatu profesi 
memerlukan suatu pendidikan dan latihan 
dalam periode waktu yang cukup lama); 

d. a profession has light degree of autonomy (suatu 
profesi rnemiliki otonomi yang tinggi); 

e. a profession has a code of ethics (suatu profesi 
memiliki kode etik);dan 

1996, ha!. 30. 
"Yavat Hayati, Perilaku Organisasi, Bandung: 

Alfabeta, 2002, ha!. 78. 
17Stoner A.F. Manajemen Sumbe,- Daya Manusia, 

Jakarta: Bumi Aksara, 2006, ha!. 17. 
"Muntr Fuady, Profesi Mulia, Bandung: PT. Citra 

Aditya Bhakri, 2005, hal, 22. 
19Martoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia, 

Yogyakarta: Muchdarsah, 2000, hal. 40. 
20Eryati Darwin, Etika Profesi Kesehatan, 

Yogyakarta:Deepublish, 2014, hal.12. 

2.2. Profesi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

yang dimaksud dengan profesi adalah bidang 
pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian 
(ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) 
tertentu. Beberapa pengertian profesi menurut 
beberapa ahli, pertarna, Peter Jarvis, profesi 
merupakan suaru pekerjaan yang didasarkan 
pada studi intelektual dan latihan yang 
khusus, tujuannya adalah untuk menyediakan 
pelayanan ketrampilan terhadap yang lain 
dengan bayaran maupun upah tertentu.18 

Kedua, Cogan, 19 profesi merupakan suatu 
ketrampilan yang terdapat dalam prakteknya 
didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu 
dari beberapa bagian pelajaran ataupun ilmu 
pengetahuan. Menurut Dedi Supriyadi, 
profesi merupakan pekerjaan atau jabatan f. 

yang menuntut suatu keahlian, tanggung 
jawab serta kesetiaan terhadap profesi. 20 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, 
dapat diartikan bahwa profesi merupakan 
suatu pekerjaan, jabatan yang menuntut suatu 
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' 

profesi 
yang 

asosiasi 

dan Thomas 
organisasi 
orang-orang 

judgment. 

ada pengakuan dari masyarakat. 
merniliki kode etik serta 

"Ibid 

Dari uraian di atas dapatditarik kesimpulan 

bahwa sifar ciri atau karakter profesi adalah." 
1. profesi membutuhkan waktu pendidikan 

dan latihan yang khusus clan memadai, 
yaitu harus adanya keterampilan yang 
khusus dalam suatu bidang pekerjaan. 

2. suatu pekerjaan khas dengan keahlian 
serta keterampilan, yaitu biasa ahli dalam 
1 bidang saja. 

3. menuncut kemampuan kinerja intelaktual, 
yaitu kemampuan yang dibutuhkan 
untuk dapat melakukan berbagai aktivitas 
seperti mental berpikir, menalar, serta 
memecahkan masalah. 

4. mempunyai konsekuen memikul tanggung 
jawab pribadi secara penuh. 

5. kinerja lebih mengutamakan pelayanan 
dari pada imbalan ekonomi. 

6. ada sanksi jika terdapat pelanggaran. 
7. memiliki kebebasan untuk memberikan 

2.3. Organisasi Profesi 
Menurut Paul Preston 

Zimmerer pengertian 
adalah sekumpulan 

professional. 
10. mengatur diri 

Organisasi profesi harus bisa mengatur 
organisasinya sendiri tanpa campur tangan 
pemerintah. 
1 1 .  layanan publik serta alrruisme. 

Diperolehnya dari penghasilan kerja 
dalam profesinya yang dapat dipertahankan 
selama berkaitan dengan kebutuhan publik. 
12. status dan imbalan yang tinggi. 

Profesi yang paling sukses akan meraih 
status yang tinggi, prestise, serta imbalan yang 
layak bagi para anggotanya. Hal itu dapat 
dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan 
yang mereka berikan bagi masyarakat. 

lembaga tertentu yang secara sosial dapat 
dipertanggungjawabkan. Ketiga, profesi 
didukung oleh suatu disiplin ilmu, bukan 
sekedar serpihan atau hanya common sense. 

Keempat, ada kode etik yang menjadi 
pedoman perilaku anggotanya beserta 
sanksi yang jelas clan tegas. Kelima, sebagai 
konsekuensi profesi secara perorangan 
ataupun kelompok memperoleh imbalan 
finansial atau materil. 

Menurut Sussman, profesi mempunyai 
ciri-ciri tersendiri, yang dapat diuraikan 
sebagai berikut:21 

1. Pekerjaan profesi didukung oleh body 

of knowledge yang jelas wilayah garapan 
keilmuan (ontology), metodologi keilmuan 
(epistomology) serta pemanfaatan 
keilmuannya (axiology); 

2. Keahlian profesi diperoleh melalui 
pendidikan clan pelatihan profesi yang 
terarah, terencana, terus menerus dan 
berjenjang (life long education); 8. 

3. Pekerjaan profesi diatur oleh kode etik 9. 

profesi (code of professional ethics) serta 

diakui secara legal melalui perundang 

undangan.dan 

4. Peraturan clan ketentuan yang mengatur 
hidup clan kehidupan profesi (standar 
pendidikan clan pelatihan, standar 
pelayanan dan kode etik), serta pengawasan 
terhadap pelaksanaan pelbagai peraturan 
clan ketentuan profesi tersebut dilakukan 
sendiri oleh warga profesi (self regulation). 

23Azrul Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan, 

Edisi Ketiga, Jakarta, Binarupa Aksara, 2010, hal. 29. 

Bertitik tolak dari ciri-ciri di atas, 
khususnya ciri yang keempat, yakni perlunya 
menyusun serta mengawasi pelaksanaan 
pelbagai peraturan dan ketentuan profesi, 
maka untuk setiap profesi perlu dibentuk 

suatu wadah khusus yang menghimpun para 
warga profesi. Dikenal dengan nama organisasi 
profesi (professional organization). 
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sarna, 
2) misi utama organisasi profesi adalah 

2.4. Ciri-ciri Organisasi Profesi 
Menurut Prof. Azrul Anwar, ada tiga ciri 

(PERSAGI), PersatuanAhli Farmasi Indonesia 

(PAFI), Ikatan Perawat Anestesi Indonesia 

(IPAI), clan lain-lain.28 

Menurut Sussman, jika dibandingkan 

dengan pelbagai organisasi lainnya yang ada 
di masyarakat, organisasi profesi memiliki 
beberapa ciri tersendiri, antara lain adalah.'? 

1) umumnya untuk satu profesi hanya 

ada satu organisasi profesi, yang para 

anggotanya berasal dari satu profesi saja, 

dalam arti telah menyelesaikan pendidikan 
profesi dengan dasar-dasar keilmuan yang 

sama. 

misi utama organisasi profesi adalah untuk 
merumuskan kode etik, merumuskan 

kompetensi profesi, clan memperjuangkan 

tegaknya kebebasan profesi. 

c. kegiatan pokok organisasi profesi adalah 

menetapkan serta merumuskan standar 

pelayanan profesi yang mana kode etik 

termasuk ke dalamnya, merumuskan clan 
menetapkan standar pcndldikan dan 
pelatihan profesi serta menetapkan dan 

memperjuangkan kebijakan clan politik 

profesi. 

organisasi, yaitu:29 

a. umumnya untuk satu profesi hanya 
ada satu organisasi profesi, yang para 

anggotanya berasal dari satu profesi saja 
dalam arti telah menyelesaikan pendidikan 
profesi dengan dasar-dasar keilrnuan yang 

"Dinas Kesehatan Provinsi gunung kidul, ]enis 

]enis Organisasi Tenaga Kesehatan, dimuat dalam www. 

dinkes.gunungkidulkab.go.id/jenis-tenaga-keschatan 
organisasi-provinsi, diakses tanggal 28 Maret 2018. 

29Azrul Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan, 

Jakarta: PT. Binarupa Aksara, 1998, hal. 30. 
'°Mathis Robert, Manajemen Sumber Daya Manusia, 

Jakarta: Salemba, 2002, hal. 70. 

25Arni Muhammad, Komunikasi organisasi, Jakarta: 
Bumi Aksara, 2005, hal. 17. 

26/bid., hal. 18. 
27Puru Desy Anggaraeni, Organisasi Profesi, dirnuar 

dalam http://www.academia.edu/90704 38/2.1_ 
Organisasi_Profesi, diakses tanggal 28 Maret 2018. 

disusun dalam kelompok-kelompok, 
yang bekerjasama untuk mencapai tujuan 
bersama.25 Sedangkan Merton, organisasi 
profesi adalah organisasi dari praktisi yang 

menilai atau mempertimbangkan seseorang 

atau yang lain mempunyai kornpetensi 
professional dan mempunyai ikatan bersama 

untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang 

mana tidak dapat dilaksanakan secara terpisah 

sebagai individu. 26 

Dari uraian di atas dapat diarnbil 
kesimpulan bahwa organisasi profesi 

merupakan organisasi yang anggotanya adalah 
para praktisi yang menetapkan diri mereka b. 
sebagai profesi dan bergabung bersama untuk 
melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak 

dapat mereka laksanakan dalam kapasitas 

mereka sebagai individu. 

Organisasi profesi mempunyai dua 

perhatian utama27 yaitu, kebutuhan hukum 

untuk melindungi masyarakat dari anggota 
profesi yang tidak dipersiapkan dengan baik 
dan kurangnya standar dalam bidang profesi 

yang dijalani. Organisasi profesi menyediakan 

wadah untuk anggotanya dalam menghadapi 

tantangan yang ada saat ini dan akan 
datang serta bekerja kearah positif terhadap 

perubahan profesi sesuai dengan perubahan 

sosial. 
Saat ini kita mengenal banyak organisasi 

profesi yang sengaja didirikan oleh para 

anggotanya sesuai dengan bidangnya rnasing 
masing contoh profesi pada bidang hukum, 
kesehatan, keuangan, militer, teknik desainer, 
tenaga pendidik. Dalam dunia kesehatan kita 
mengenal organisasi profesi kesehatan antara 

lain Ikatan Dokter Indonesia (ID!), Ikatan 

Dokter Gigi Indonesia (IDGI), Ikatan Bidan 

Indonesia (IBI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia 
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2.5. Tujuan Organisasi Profesi 

Adapun tujuan organisasi profesi antara 
lain." 

1) meningkatkan clan mengernbangkan 
karier anggota, hal itu merupakan upaya 
organisasi dalam bidang mengembangkan 
karir anggota sesuai bidang pekerjaannya. 

2) meningkatkan dan mengernbangkan 

3. Hak Kebebasan Berserikat Dan 
Berkumpul 

Hak atas kebebasan berserikat dan 
berkumpul merupakan hak fundamental. 
Hak atas kebebasan berserikat telah dijamin 
dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28E ayat 
(3) bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 

pendapat." Artinya negara diharuskan 
menjamin pelindungan clan penghorrnatan 
serta pemajuan dalam rangka kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 
demokratis. 

Adanya jaminan konstitusional tidak 
menghilangkan atas pengaturan lebih lanjut 
pelaksanaan hak-hak tersebut dengan undang 
undang. Dalam pelaksanaan hak-hak tersebut 
ada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28) 
ayat(Z) UUDNR!Tahun 1945.14 Dalam rangka 

33Azrul Azwar, Pengantar Administrasi Kesehlltan, 

ha!. 38. 
"Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negaw dan P,lar- 

kemampuan anggota, merupakan upaya 
terwujudnya kompetensi dalam bidangnva 
yang handal pada diri anggotanya. 
meningkatkan dan mengembangkan 
kewenangan profesional anggota 
merupakan upaya para professional untuk 
menempatkan anggota suatu profesi sesuai 
kemampuan. 

4) meningkatkan dan mengembangkan 
martabat anggota agar anggotanya 
terhindar dari perlakuan tidak manusiawi. 

5) meningkatkan dan mengembangkan 
kesejahteraan untuk meningkatkan 
kesejahteraan lahir batin anggotanya. 

31 ibid, hal 89. 
12Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, ha!. 67. 

Seperti yang dikernukakan oleh World 
Medical Association adalah makin tertibnva 
pekerjaan profesi, yang apabila dapat terus 
dipertahankan, pada gilirannya akan berperan 
besar dalam turut meningkatkan kualitas 
hidup serta derajat kesehatan masyarakat 
secara keseluruhan (enhancing the qualiry of life 

and the health status of all peoplel." 

untuk merumuskan kode etik profesi 
(code of professional ethics), merumuskan 
kompetensi profesi (professional competency), 
serta memperjuangkan tegaknya kebebasan 
profesi (professional autonomous) 

3) kegiatan pokok organisasi profesi adalah 

menetapkan serta merumuskan standar 

pelayanan profesi (standards of professional 

services) yang kode etik (code of professional 

ethics) termasuk keclalamnya, merumuskan 
clan menetapkan standar pendidikan clan 
pelatihan profesi (standards of professiobal 3) 

education and training), serta menetapkan 
clan memperjuangkan kebijakan clan 
politik profesi (professional policy). 

Apabila organisasi profesi tersebut berhasil 
didirikan, dapatlah diharapkan tertatanya 
hidup clan kehidupan profesi sebagaimana yang 
diharapkan, yang apabila berhasil diwujudkan, 

pada gilirannya akan mendatangkan setidak 

tidaknva empat manfaat yakni:11 

1) dapat lebih mengembangkan dan 
memajukan profesi; 

2) dapat menertibkan clan memperluas 
bidang gerak profesi, 

3) dapat menghimpun dan menyatukan 
pendapat warga profesi; clan 

4) dapat memberikan kesempatan kepada 
semua anggota untuk berkarya dan 
berperan aktif dalam mengembangkan 
dan memajukan profesi. 
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pengaturan lebih lanjut dan pembatasan dalam 

undang-undang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hak 

atas kemerdekaan berserikat, dan berkumpul 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat 

(3) terkait erat dengan hak atas pikiran dan hati 

nurani. Dikarenakan kemerdekaan berserikat 
atau freedom of association merupakan salah 

satu bentuk ekspresi pendapat dan aspirasi 

atas ide-ide yang disalurkan dengan orang lain, 

seide atau seaspirasi. 35 Salah satunya dengan 

pembentukan organisasi. 
Dalam UUD 1945 menempatkan 

hubungan hak atas kebebasan berpendapat 

dengan hak atas kemerdekaan berkumpul dan 

berserikat terkait satu sama lain. Dianggap 

sebagai elemen yangessensial dalam masyarakat 

yang demokratis. 36 Prinsip Kebebasan berpikir 

dan berpendapat secara lisan ataupun tulisan, 

dengan sendirinya akan lumpuh, jika tidak ada 

jaminan bagi setiap orang untuk berkumpul 

dan berserikat. Sebaliknya, kemerdekaan atau 

kebebasan berkumpul dan berserikat tidak 

akan ada artinya apabila kebebasan berbikir 
dan kebebasan berpendapat tidak dijamin 
sebagimana mestinya. 

Pengaturan hak atas kebebasan berserikat 

selain berrujuan untuk melindungi hak 

tersebut dari tindakan sewenang-wenang 
yang dilakukan oleh penguasa, juga bersifat 

membatasi penggunaannya manakala hak 

atas kebebasan berserikat tampil keluar dalam 

bentuk perbuatan lahiriah.37 Oleh karena 

itu secara eksistensial hak atas kebebasan 
berserikat bukan hak yang bersifat mutlak. 

Dalam penggunaannya, hak atas kebebasan 
berserikat dibatasi oleh kepentingan umum 

Pilar Demokrasi, Jakarta: Serpihan Pemikiran Hukum, 
Media clan HAM, 2005, hal. 56. 

15Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, 
Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, 
Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hal. 19. 

"Ibid, hal. 31 .  
31Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat 

Dalam Konstitu.si Dan Pelaksanaannya di Indonesia, 
Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hal. 70. 

dan undang-undang yang berlaku. 

Fungsi undang-undang dalam 

pengaturan hak atas kebebasan berserikat 

bertujuan untuk melindungi hak tersebut 

dari tindakan sewenang-wenang yang 
dilakukan oleh penguasa. Menjaga ketertiban 

umum dan kepentingan masyarakat dari 

tindakan yang merugikan dan bertentangan 

dengan penggunaan hak atas kebebasan 

berserikat. Sebab jika tindakan manusia 

tidak dikendalikan oleh suatu otoritas 

dari luar dirinya, manusia tidak mungkin 
hidup bebas karena di dalam kehidupan 

manusia akan terjadi ketidaktentraman dan 

ketidakteraturan yang dapat mengganggu 

kepentingan umum. 
Prinsip keadilan dalam pengaturan hak 

atas kebebasan berserikat dapat dilihat 

dari dua sisi, pertama dari sudut moral, 

kedua dari sudut hukum.38 Dari sudut 

moral keadilan merupakan syarat dalam 

pelaksanaan sikap baik, sebaliknya sikap baik 

menjadi dasar mengapa seseorang bersedia 

bersikap adil. lni berarti bahwa di dalam 
diri setiap orang tertanam perasaan keadilan 
yang membawanya pada suatu penilaian 

terhadap faktor faktor yang berperan dalam 

pembentukan hukum. 

Dari sudut hukum, keadilan merupakan 
prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini 

berarti bahwa cita-cita hukum yang bersifat 

universal adalah keadilan dan tujuan hukum 

yang sebenarnya adalah uncuk mewujudkan 
dasar dan bersifat fundamental serta hams 

melandasi pengaturan hak atas kebebasan 
berserikat. Hak atas kebebasan berserikat 

adalah hak kodrat yang melekat pada diri 

manusia sebagai pemberian dari Tuhan Yang 

Maha Esa. 
Dilihat dari sumber asal usu! timbulnya 

"Budiman, Mahkamah Konstitusi dalam Upaya 
Menegakkan Prins,p-Prinsip Negara Hukum, dimuat 
dalam https//bnpds.wordpress.com/2008/05/20/ 
mahkamah-konstitusi-dan-negara-hukum/, diakscs 

tanggal 29 Maret 2019. 
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hak, terdapat beberapa aliran yang memandang 

sumber hak dari sudur pandang yang berbeda.39 

Ada aliran atau pandangan yang melihat 

hak atas kebebasan berserikat dari T uhan 

Yang Maha Esa. Pandangan ini dianut oleh 

mazhab hukum alam clan juga merupakan 

pandangan dari bangsa Indonesia sebagai 

bangsa yang menjunjung tinggi harkat clan 

marrabat manusia berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Sebaliknya ada pandangan 
yang berpendapat bahwa sumber hak bukan 

berasal dari T uhan Yang Maha Esa akan tetapi 

hak merupakan pemberian dari negara, oleh 
karena itu negara adalah sumber adanya hak. 

Paham ini dianut oleh aliran positivisme 
hukum clan pandangan sosialisrne-rnarxisme.t" 

Hak atas kebebasan berserikat 

merupakan hak asasi yang melekat pada diri 
manusia secara kondrati sebagai pemberian 

dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut 

mendapat jaminan clan perlindungan secara 

konstitusional. Manusia sebagai makhluk 

Tuhan dianugerahi hak asasi clan dibebani 

kewajiban untuk menjamin keberadaan, 

harkat, martabat clan kemuliaannya. Paham 

ini dianut oleh bangsa Indonesia sebagai 
bangsa yang menjunjung tinggi harkat clan 

martabat manusia berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Atas dasar pandangan 

ini, eksistensi hak asasi manusia diakui 
secara moral clan hukum, secara moral 
hak asasi diyakini bersumber dari Tuhan, 

bukan pemberian negara. Secara hukum 

eksistensinya diakui clan ditegakkan melalui 
hukum positif yang berlaku. Pandangan 

ini menggambarkan bahwa untuk tujuan 
apapun hak asasi tidak boleh dilanggar, hak 

asasi harus dihormati. 
Dalam tatanan kehidupan berbangsa 

clan bemegara, adanya kebebasan bagi setiap 
individu dengan kesadarannya sendiri untuk 
berhimpun pada kelompok masyarakat dalam 

19Azhari, Negara Hukum Indonesia, Jakarta, Ul 
Press, 1995, hal. 67. 

'°Ibid, hal. 81. 
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sebuah organisasi yang pelaksanaanya diatur 

dalam undang-undang, Sejalan dengan iru, 
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU tentang 
HAM) menyatakan: 

"Setiap warga negara atau kelompok 
masyarakat berhak mendirikan partai politik, 
lembaga swada:,a masyarakat, atau organisasi 
lainn:,a untuk berperan serta dalam jalann:,a 
pemerintahan dan pen:,elenggaraan negara 
sejalan dengan tuntunan perlindungan, 
penegakan dan pemajuan hak asasi manusia 
sesuai dengan ketentuan perundang· 

undangan."" 

Ketentuan mt mengandung makna 

bahwa masyarakat diberi peran secara aknf 
dalam penyelenggaraan negara melalui 

organisasi kemasyarakaran di luar organisasi 

pemerintahan demi tercapainya pembangunan 
bangsa ini. Sebagai organisasi kemasyarakatan 

dalam kegiatannya dapat melakukan 

pengawasan atau koreksi bila kebijakan 

pemerintah kurang sejalan dengan kondisi 
masyarakat. Hal ini sebagai bentuk peran 

serta masyarakat clan merupakan representasi 

kedaulatan rakyar. 
Hak kebebasan berserikat dijamin juga 

dalam dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia (DUHAM) dalam Pasal 20 dengan 

menyatakan:42 

1) Setiap orang mempunyai hak atas 
kebebasan berkumpul clan berserikat 

tanpa kekerasan. 
2) Tidak seorang pun boleh dipaksa 

untuk memasuki suatu perkumpulan. 

Hak atas kebebasan berserikat clan 

berkumpul juga dinyatakan dalam Kovenan 
Internasional tentang Hak -hak Sipil clan 
Politik 1966 (Kovenan Sipol) Pasal 22 ayat 

( 1) yang menyatakan "Setiap orang berhak 

"Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

42Pasal 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

; 



Analisis Yuridis Pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ... (Nita Anyulinda) 

kesehatan, serta memberikan kepastian hukum 
kepada masyarakat dan tenaga kesehatan maka 
dibentuk peraturan yang mengatur mengenai 
tenaga kesehatan melalui UU tentang Tenaga 
Kesehatan. 

Dalam UU tentang Tenaga Kesehatan 
mengatur salah satunya mengenai organisasi 
profesi. Dalam Pasal 50 UU tentang Tenaga 
Kesehatan mengatur yaitu: 

1) Tenaga Kesehatan harus membentuk 
Organisasi Profesi sebagai wadah 
untuk meningkatkan dan/atau 
mengernbangkan pengetahuan dan 
keterampilan, martabat, dan etika 
profesi Tenaga Kesehatan. 

2) Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya 
dapat membentuk 1 (satu) Organisasi 
Profesi. 

3) Pembentukan Organisasi Profesi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan, 

Profesi 
Tenaga 

"Pasal 22 ayat (I) Kovenan Sipol. 

B. Analisis 

1. Pembentukan Satu Organisasi 
dalam Pasal 50 UU tentang 
Kesehatan. 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
akan tenaga kesehatan, mendayagunakan 
tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat, memberikan pelindungan kepada 
masyarakat dalam menerima penyelenggaraan 
upaya kesehatan, mempertahankan dan 
meningkatkan mutu penyelenggaraan 
upaya kesehatan yang dlbertkan oleh tenaga 

Kesehatan sebagai hak asasi manusia 
harus diwujudkan dalam bentuk pemberian 
berbagai pelavanan kesehatan kepada 
seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan 
pembangunan kesehatan yang menyeluruh 
oleh Pemerinrah, Pemerintah Daerah, dan 
masyarakat secara terarah, terpadu dan 
berkesinambungan, adil dan merata, serta Pasal 50 ayat (2) UU ten tang Tenaga 
aman, berkualitas, dan terjangkau oleh Kesehatan mengandung makna bahwa 
masyarakat. memberikan keharusan bagi tiap satu 

Tenaga kesehatan memiliki peranan . . 
jerus tenaga kesehatan yang tercakup 

penting untuk meningkatkan kualitas dalam kelompok tenaga kesehatan 
pelayanan kesehatan yang maksimal kepada untuk membentuk hanya satu organisasi 
masyarakat agar masyarakat mampu untuk profesi yang mempunyai tujuan dalam 
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan meningkatkan dan/atau mengembangkan 
kemampuan hidup sehat sehingga akan pengetahuan dan keterampilan, martabat, 
terwujud derajat kesehatan yang setinggi- serta etika profesi tenaga kesehatan. 
tingginya sebagai investasi bagi pembangunan 

Untuk mencapai tujuan organisasi profesi 
sumber daya manusia yang produktif secara tersebut, dibutuhkan tenaga kesehatan yang 
sosial dan ekonomi. profesional dalam melakukan pekerjaan 

yang sesuai dengan bidang kekhususan dari 
jenis tenaga kesehatan tersebut. Sedangkan 
menurut UU tentang Tenaga Kesehatan 
yang dimaksud dengan organisasi profesi 
adalah wadah untuk berhimpun tenaga 
kesehatan yang seprofesi." 

Pembentukan hanya satu orgarusast 
44Pasal I angka 16 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 

atas kebebasan untuk berserikat dengan 
orang lain, termasuk hak untuk membentuk 
dan bergabung dengan serikat buruh untuk 
melindungi kepentingannya."43 Kovenan 
Sipol telah diratifikasi oleh Indonesia 
melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2005 tentang Pengesahan International 

Covenant On Civil And Political Rights 

(Kovenan lnternasional tentang Hak-Hak 
Sipil dan Politik). 
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profesi tenaga kesehatan dari tiap-tiap 
kelompok tenaga kesehatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 1  UU tentang Tenaga 
Kesehatan dilatarbelakangi oleh fungsi dari 
organisasi profesi itu sendiri. Adapun fungsi 
dari organisasi profesi dari masing-masing 
tenaga kesehatan yaitu: pertama, sebagai wadah 
yang menghimpun tiap-tiap tenaga kesehatan 
seprofesi di Indonesia. Kedua, organisasi 
profesi dari tiap-tiap tenaga kesehatan tersebut 
akan menjadi anggora konsil masing-masing 
tenaga kesehatan45, memberikan rekomendasi 
dari rnasing-masing tenaga kesehatan untuk 
mendapatkan Surat lzin Prakrek (SIP}46 

melakukan pembinaan praktik'", organisasi 
profesi masing-masing tenaga kesehatan akan 
membentuk kolegiurn", membentuk standar 
nasional pendidikan yang bekerjasama 
dengan stakeholder lainnya49, bekerjasama 
dengan perguruan tinggi melaksanakan uji 
kompetensi'", menyusun standar kompetensi 
kerja bersama dengan konsil tenaga kesehatan 
seprofesi51, menetapkan standar profesi 52, 

melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai 
dengan kewenangannya53• 

Mengingat pentingnya fungsi dari 
organisasi profesi tenaga kesehatan yang 
berperan meningkatkan dan menjamin 
rnutu pelayanan kesehatan, meningkatkan 

"Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2014 ten tang Tenaga Kesehatan. 

"Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 

41Pasal 48 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2014 tentang Tenaga Kesehatan. 

"Pasal 51 ayat (!) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2014 ten tang Tenaga Kesehatan. 

"Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 

50Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 

51Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2014 rentang Tenaga Kesehatan. 

52Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2014 tentangTenaga Kesehatan. 

53Pasal 80 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2014 ten tang Tenaga Kesehatan. 
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kualitas kemampuan dari tenaga kesehatan 
serta sebagai pengawas dan pengontrol maka 
hanya dibucuhkan satu organisasi profesi 
tenaga kesehatan dari tiap-tiap kelompok 
tenaga kesehatan. Apa jadinya jika masalah 
kesehatan yang menyangkut hajat hidup 
dan nyawa banyak orang diatur oleh banyak 
organisasi profesi keseharan dengan banyak 
aturan yang berbeda. Di organisasi yang satu 
menyatakan tidak ada larangan, namun di 
organisasi yang satunya lagi dengan tegas 
melarang. lni akan membuat aturan standar 
yang sudah dibakukan menjadi berantakan 
dan akan berbeda sehingga tidak ada satu 
kesatuan standar yang akan menjadi acuan 
bagi tiap-tiap kelompok tenaga kesehatan 
di Indonesia. Profesi tenaga kesehatan pun 
akan kebingungan menerapkan aturan yang 
mana, dan ini jelas akan berdampak buruk 
pada pelayanan kesehatan masyarakat 
maupun pada kualitas tenaga kesehatan. 

Pada prinsipnya organisasi profesi 
dibentuk dalam satu wadah tunggal, sebagai 
tempat berhimpunnya setiap orang yang 
seprofesi. Dalam UU tentang Tenaga 
Kesehatan telah mengatur bahwa setiap jenis 
tenaga kesehatan hanya dapat membentuk 
satu organisasi, hal ini sejalan dengan 
organisasi profesi lainnya, seperti advokat, 
notaris, dan dokter yang mempunyai 
satu wadah tunggal organisasi yang telah 
memenuhi scandar dan kompetensi yang 
celah diatur dalam peraturan perundang 
undangan masing-masing profesi. 

Berhimpunnya dalam satu wadah 
organisasi profesi sesuai dengan masing-masing 
kelompok tenaga kesehatan dikarenakan 
tujuan pembentukan organisasi profesi pada 
prinsipnya sebagai wadah untuk men ingkacka n 
dan/atau mengembangkan pengetahuan dan 
kererampilan, martabat, serta etika profesi 
cenaga kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar 
setiap tenaga kesehatan dapat melaksanakan 
tugas secara profesional dan bertanggung 



Analisis Yuridis Pasal 50 Undang-UnJang Nomor 36 Tahun 2014 ... (Nita Ariyulinda) 

jawab, mengingat tenaga kesehatan merupakan 

profesi yang sangat penting dalam memberikan 

pelayanan kesehatan clan menyangkut nyawa 

seseorang. Selain itu, hal ini bertujuan untuk 

menertibkan masing-masing kelompok tenaga 

kesehatan. 
Dengan hanya satu wadah organisasi 

profesi dari masing-masing kelompok 

tenaga kesehatan maka hal ini akan 

lebih mempermudah Pemerintah dalam 
melaksanakan pengawasan terhadap profesi 
masing-masing kelompok tenaga kesehatan. 

Hal ini dikarenakan terkait dengan organisasi 

profesi masing-masing kelompok tenaga 
kesehatan diperlukan campur tanggan 

Pemerintah sebagai pengontrol. Berbeda 

dengan hak-hak sipil clan politik yang cara 

pemenuhan hak-haknya sedikit memerlukan 
campurtanganPemerintah. Demi memberikan 

jaminan pelayanan kesehatan yang terstandar 

bagi masyarakat, diperlukan satu standar 

profesi dari masing-masing kelompok tenaga 
kesehatan yang dikeluarkan, diawasi, clan 

dibina oleh organisasi profesi dari masing 

masing kelompok tenaga kesehatan. 

Berdasarkan uraian sebelumnya maka 

pembentukan satu wadah organisasi profesi 
(satu wadah tunggal)dalam Pasal50ayat(2) UU 

tentang Tenaga Kesehatan sangat diperlukan 

untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 
berkualitas, serta memberikan pelindungan 
clan kepastian bagi tenaga kesehatan maupun 
masyarakat. 

2. Pengaturan Pasal 50 UU tentang Tenaga 
Kesehatan Dalam Perspektif Konstitusi. 

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa 
Pasal 50 ayat (2) UU ten tang Tenaga Kesehatan 

mengandung makna bahwa memberikan 
keharusan bagi tiap satu jenis tenaga 

kesehatan yang tercakup dalam kelompok 

tenaga kesehatan untuk membentuk hanya 
satu organisasi profesi. Dalam Pasal tersebut 
bukan berarti melarang bagi masing-masing 

kelompok tenaga kesehatan untuk berserikat 

clan berkumpul sebagaimana telah diarur 

dalam Pasal 28E ayat (3) bahwa: "Setiap orang 

atas kebebasan berserikat, berkumpul, clan 

mengeluarkan pendapat." 

Saat ini ada beberapa contoh organisasi 
profesi yang dibentuk dari satu jenis tenaga 

kesehatan antara lain, 54 organisasi profesi 

tenaga teknis kesehatan, Persatuan Ahli 

Farmasi Indonesia (PAFI), Ikatan Apoteker 
Indonesia (!AI), Organisasi Persatuan 

Dokter Gigi Indonesia atau PDGI yang di 

dalamnya terdapat delapan organisasi yang 

terhimpun dalam PDGI tersebut. Begitu juga 
dengan lkatan Dokter Indonesia (!DI), ada 

beberapa organisasi seperti perhimpunan 

dokter umum Indonesia, perhimpunan 
dokter spesialis, perhimpunan dokter anak 

Indonesia, perhimpunan dokter ahli anestesi, 
perhimpunan dokter obgyn clan seterusnya 

yang wadahnya tetap menjadi satu yaitu dalam 
ID!. Artinya tenaga kesehatan tetap diberikan 

kebebasan dalam berserikat dan berkumpul, 

akan tetapi tetap berhimpun dalam satu 

wadah. 

Kebebasan berserikat dan berkumpul 

dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 

1945 tidak menghilangkan atas pengaturan 

Iebih lanjut pelaksanaan hak-hak tersebut 

dengan undang-undang. Dalam pelaksanaan 
hak-hak tersebut ada pembatasan yang diatur 
dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 

1945 yaitu dalam menjalankan hak dan 

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dalam 
undang-undang dengan maksud semara 

mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 

"Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung 
Kidul, Jeni, Tenaga Kesehatan & Organisasi Profesi 
Kesehatan Di lrulonesia, dimuar dalam http://dinkes. 
gunu ngkid ulkab.go. id/jcn is-te naga-keseha tan 
organisasi�profesi�keschatan-Oi�indonesia, diakses 

tanggal 2 April 2018. 
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adil sesuai clengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan, clan ketertiban 
umum clalam suatu masyarakat clemokratis. 
Terkait ha\ ini maka UU tentang Tenaga 
Kesehatan memberikan pengaturan tentang 
pembentukan organisasi profesi rnasing 
masing kelompok tenaga kesehatan. Apabila 
organisasi profesi tenaga kesehatan yang ada 
sekarang dibentuk lagi dengan organisasi 
profesi yang baru dengan memiliki kompetensi 
yang sama maka ha! ini akan menimbulkan 
kerancuan, clalam menjalankan kegiatannya 
clan menimbulkan kebingungan bagi tenaga 
kesehatan. 

Pengaturan tentang berserikat clan 
berkumpul diatur pula clalam Undang 
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (UU tentang 
Ormas). Dalam Pasal 14 UU tentang Ormas 
menyatakan bahwa: 
1) Dalam upaya mengoptimalkan peran clan 

fungsinya, ormas dapat membentuk suatu 
waclah berhirnpun, 

2) Waclah berhimpun sebagaimana dirnaksud 
pada ayat ( l) tidak harus tunggal, kecuali 
direnrukan lain clalam undang-undang. 

Pasal 14 UU tentang Ormas menunjukkan 
bahwa wadah berhimpun tidak harus tunggal, 
kecuali ditentukan lain clalam undang-undang, 

Dalam UU tentang tenaga kesehatan 
menentukan pembentukan organisasi profesi 
tenaga kesehatan hanya satu wadah mengingat 
akan fungsi clan peran dari organisasi profesi 
masing-masing kelompok tenaga kesehatan 
clalam memberikan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat. Dalam ha! ini harus 
bersikap profesional, stanclar kemampuan 
melalui kompetensi harus satu sebagai acuan 
dari seluruh masing-masing kelompok tenaga 
kesehatan sehingga clapat memberikan 
kepastian hukum bagi masyarakat tentang 
keberadaan organisasi profesi dibldang 
kesehatan clan memberikan jaminan kepada 
masyarakat akan mendapatkan pelayanan 
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kesehatan yang maksimal clan tenaga kesehatan 
yang profesional sesuai dengan kornpetensi 
clan kewenangannya dikarenakan kesehatan 
masyarakat harus rnenjadi kepentingan 
bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan 
Pasal 280 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 
yaitu: 

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." 

Waclah tunggal organisasi profesi tidak 
hanya pada organisasi profesi masing-masing 
kelompok tenaga kesehatan tetapi juga pada 
organisasi profesi aclvokat clan jabatan notaris. 
Berclasarkan hasil putusan Mahkamah 
Konstitusi clalam perkara Pengujian Undang 
Undang tentang Jabatan Notaris yaitu 
Perkara Nomor 009-014/PUU-111/200555 

yang menyatakan bahwa Undang-Undang 
tentang Jabatan Notaris tidak melarang bagi 
setiap orang yang menjalankan profesi jabatan 
notaris untuk berkumpul, berserikat, clan 
mengeluarkan penclapat. 

Namun clalam ha! melaksanakan hak 
berserikat, mereka harus berhimpun clalam 
satu waclah organisasi notaris karena notaris 
aclalah pejabat umum yang diangkat oleh 
negara, serta dtberi tugas clan wewenang 
terrentu oleh negara clalam rangka melayani 
kepentingan masyarakat. Oleh karena itu 
cliperlukan satu-satunva wadah tunggal 
organisasi notaris clengan satu kode etik clan 
satu standar kualitas pelayanan public. 

Oleh sebab itu tidak dapat dipungklri 
bahwa pembentukan satu waclah tunggal untuk 
organisasi profesi sangat diperlukan, sehingga 
Pasal 50 UU tentang Tenaga Kesehatan jika 
dilihat dari konstitusi tidak menghalangi 
hak seseorang atau tenaga kesehatan untuk 
berserikat clan berkumpul. 

55Putusan Mahkamah Konstirusi atas Pengujian 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris, http//www.mahkamahkonstirusi. 
go.id/, diakses tanggal 3 April 2018. 
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III. Penutup 

A. Simpulan 

1. Pembentukan hanya satu organisasi profesi 
dari setiap kelompok tenaga kesehatan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU 
tentang Tenaga Kesehatan didasarkan 
pada pertimbangan bahwa: 
a. fungsi dari organ isasi profesi dari setia p 

kelompok tenaga kesehatan yaitu 
membuat standar profesi dan standar 
pelayanan profesi yang menjadi acuan 
bagi setiap kelompok tenaga kesehatan 
di Indonesia; 

b. tugas dari organisasi profesi tersebutyaitu 
melakukan pembinaan pengembangan 
dan pengawasan untuk meningkatkan 
pelayanan kesehatan; dan 

c. bertujuan untuk mempermudah 
pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah dalam melaksanakan pengawasan 
terhadap masing-masing dari setiap 
kelompok tenaga kesehatan. 
Hal ini diharapkan dapat menampung 

dan menertibkan setiap kelompok tenaga 
kesehatan yang dapat memberikan 
pelindungan dan jaminan kepastian 
dalam pemenuhan pelayanan kesehatan 
yang berkualitas. 

2. Pembentukan hanya satu organisasi 
profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 
50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan 
tidak merampas atau tidak mengekang 
tenaga kesehatan untuk berserikat dan 
berkumpul sebagaimana telah dijamin 
dalam konstitusi. Dengan ada ketentuan 
Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga 
Kesehatan, setiap tenaga kesehatan 
diperbolehkan untuk dapat membentuk 
perhimpunan atau perkumpulan 
sesuai dengan keprofesiannya selama 
perhimpunan atau perkumpulan tersebut 
tidak menjalankan fungsi dan tugas 
organisasi profesi sebagaimana diatur 
dalam UU tentang Tenaga Kesehatan. 

B. Saran 

Hendaknya Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah meningkatkan sosialisasi 
terhadap UU tentang Tenaga Kesehatan. 
Sosialisasi tersebut bertujuan untuk 
memberikan pemahaman kepada tenaga 
kesehatan terhadap pengaturan yang ada di 
dalam UU tentang Tenaga Kesehatan. 
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TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN KEBIRI KIMIA 
DAI.AM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 

(JURIDICAL REVIEW OF THE REGULATION OF CHEMICAL 

CASTRATION IN LAW NUMBER 1 7  YEAR 2016) 

Meirina Fajarwati 

Calon Perancang Undang-Undang 
Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pernbangunan 

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI 
"Korespondensi meirina.fajarwati605@gmail.com 

Abstrak 
Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam kurun waktu beberapa 
tahun terakhir ini membuat pemerintah mengambil langkah untuk mengeluarkan Undang 
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU No. 17 
Tahun 2016) yang di dalamnya memuat sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan 
seksual pada anak. Namun keberadaan kebiri kimia ini menemui berbagai penolakan salah 
satunya dari eksekutorial kebiri kimia. Berdasarkan permasalahan tersebur maka tulisan ini 
akan mengkaji mengenai bagaimana dasar pertimbangan pengaturan kebiri kimia dalam 
UU No. 17 Tahun 2016 dan bagaimana pengaturan kebiri kimia berdasarkan UU No. 17 
Tahun 2016 ditinjau dari asas dapat dilaksanakannya suatu undang-undang. Tulisan ini 
juga bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan pengaturan kebiri kimia dalam UU 
No. 17 Tahun 2016 dan pengaturan kebiri kimia berdasarkan UU No. 17  Tahun 2016 
ditinjau dari asas dapat dilaksanakannya suatu undang-undang. Metode yang digunakan 
dalarn tulisan ini yakni yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan 
a tau data sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa. Pertama, kebiri 
kimia diharapkan dapat memberikan efek jera dan menurunkan jumlah kasus kekerasan 
seksual pada anak. Kedua, pengaturan kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 tidak 
mencerminkan asas dapat dilaksanakan sebagaimana tercanturn dalam Pasal 5 huruf d 
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 
tentang Pembenrukan Peraturan Perundang-Undangan). Berdasarkan kesimpulan tersebuc 
diperoleh suatu saran yaitu untuk mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak maka 
aparat penegak hukum harus menjatuhkan sanksi yang maksimal bagi pelaku. 

Kata Kunci: kebiri kimia, perlindungan anak, kekerasan seksual 

Abstract 

The number of cases of sexual violence that occured against children over the last few years has prompted 
the government to issue Law Number 1 7  Year 2016 on Stipulation of Government Regulation in 
Lieu of Law Number 1 Year 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 Year 2002 on the 
Protection of Children into Law (Law Number 1 7  Year 2016) which contains chemical castration 
punishment for perpetrators of child sexual abuse. Nevertheless, the implementation of chemical 
castration has encountered various rejections, one of them is chemical castration executor. Based on 
these matters, this paper will examine how the basic consideration of chemical castration regulation 
in Law Number 1 7  Year 2016 and how the regulation of Chemical Castration based on Law 
Number 1 7  Year 2016 reviewed from the principle of the enforcement of a law. The purpose of this 
paper are to know the basic consideration of chemical castration in Law Number 1 7  Year 2016 and 
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the regulation of chemical castration based on the Law Number 1 7  Year 2016 reviewed from the principle ofthe 
enforcement of a law. The method used in this paper is juridical normative lry using literature of law or secondary 
data. From the research result, it can be concluded that: First, chemical castration is expected to provide a deterrent 
effect and reduce the number of cases of sexual violence against children. Second, the regulation of chemical 
castration in the Law 1 7  Year 2016 does not reflect the principle to be implemented as stated in Article 5 Sub 
Articled of Law Number 12 Year 201 1  on Law on the Establishment of Legislation (Law on the Establishment 
of Legislation). Based on those conclusions, it has obtained a suggestion that to reduce cases of sexual violence in 
children, the law enforcerment officers must impose maximum sanctions for the perpetrators. 

Keywords: chemical castration, child protection, sexual violence 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

lndonesia merupakan negara hukum 
sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat 
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) yang 
berbunyi "negara Indonesia adalah negara 

hukum". Salah satu ciri dari negara hukum 
yang dalam bahasa Inggris disebut the rule of 

law atau dalam bahasa Jerman dan Belanda 
disebut rechsstaat adalah perlindungan 
terhadap hak asasi rnanusia.' 

Salah satu hak asasi manusia yang 
dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yakni 
hak anak. Perlindungan terhadap hak anak 
dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi". Jaminan 
perlindungan terhadap hak anak juga 
tercantum dalam Konvensi Anak yang telah 
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan 
Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 
tentang Pengesahan Convention on The Rights of 
The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), 
UU No. 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

I J imly Asshiddiq ie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, 
Jakarta, Sinar Grafika, 2014, ha!. 122. 
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entang Perlindungan Anak (UU No. Tahun 
2014) jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 ten tang Perlindungan Anak (UU No. 23 
tahun 2002), dan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 
tentang HAM). 

Meskipun telah ada berbagai jaminan 
perlindungan terhadap hak anak dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan, 
namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak 
sekali kasus kekerasan yang menimpa anak, 
misalnya anak berhadapan dengan hukum 
dan kekerasan, trafficking dan eksploitasi, 
pornografi dan narkotika, psikotropika, dan 
zat adiktif (Napza), pendidikan, keluarga 
dan pengasuhan alternatif, dan hak sipil clan 
kebebasan.' Salah satu kasus kekerasan pada 
anak yang mendapat perhatian masyarakat 
luas yaitu kasus kekerasan seksual pada anak 
yang marak terjadi akhir-akhir ini. 

Berdasarkan data Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia (KPAI), diketahui bahwa 
jumlah kasus kekerasan terhadap anak 
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir 
dari tahun 2015-2017 berjumlah 454 kasus.' 
Banyaknya jumlah kasus kekerasan seksual 

'Erlinda, Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya 
Kekerasan, Pelecehan, dan Eksploitasi, 2014, ha!. 4 

'Davit Setyawan, Tahun 2017, KPAI Temukan 
1 16  Kasus Kekerasan Seksual T erhadap Anak, dimuat 
dalam http//www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai 
temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/, 
diakses tanggal 24 Mei 2018. 
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2. Pengaturan kebiri kimia berdasarkan 
UU tentang Penetapan Perppu tentang 
Perubahan Kedua atas UU No 17 
Tahun 2016 ditinjau dari asas dapat 
dilaksanakannya suatu undang-undang, 

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui: 
1. Dasar pertimbangan pengaturan kebiri 

kimia dalam UU No 17 Tahun 2016. 

C. Tujuan Penulisan 

B. Rumusan Masalah 

D. Metode Penulisan 

6Basuki Rahmat Nugroho, Hukuman Kebiri ]adi 

Pro dan Kontra di Parlemen, dimuat dalam http://www. 
cnnindonesia.com/politik/20160526141938-32-133601/ 
hukuman-kebiri-jadi-prodan-kontra-di-parlemen/, diakses 
tanggal 29 April 2018. 

7Puput Mutiara, !DI Tolak ]adi Eksekutor Kebiri 
Kimia, dimuat dalam http://news.metrotvnews.com/ 
h u ku m/ a N r L 9Wk-id i -to la k-] ad i -ekseku tor· ke bi r i 
kimia, diakses tangal 15 April 2018. 

Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan sebelumnya, ada dua permasalahan 
dalam tulisan ini, yaitu: 
1. Bagaimana dasar pertimbangan 

pengaturan kebiri kimia dalam UU No. 
17 Tahun 2016? 
Bagaimana pengaturan kebiri kimia 
berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 
ditinjau dari asas dapat dilaksanakannya 
suatu undang-undang? 

Tulisan iru menggunakan mecode 
penelitian hukum yuridis normatif atau 
penelitian hukum kepustakaan karena yang 
dilakukan adalah rneneliti bahan hukum 
pustaka atau data sekunder belaka untuk 
mengetahui dan mengkaj i perihal tinjauan 
yuridis terhadap pengaturan kebiri kimia 
dalam undang-undang tentang perlindungan 

Asasi Manusia' dan hukuman ini akan 
sulit untuk dilaksanakan karena adanya 
penolakan dari IOI sebagai eksekutorial dari 
kebiri kimia, 7 

yang menimpa anak dalam kurun waktu 
beberapa tahun terakhir, telah membuat 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama 
dengan pemerintah mengambil langkah 
untuk melakukan perubahan terhadap UU 
No. 35 Tahun 2014 yang mana di dalam 
terdapat pemberatan sanksi pidana yang 
diberikan terhadap pelaku kejahatan seksual 
pada anak. • 

Namun pemberatan sanksi yang 
dikenakan bagi pelaku kekerasan seksual 
pada anak belum memberikan efek jera 
sehingga membuat pemerintah mengambil 2. 
langkah untuk mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Perppu No. 1 Tahun 
2016 ) sebagaimana telah ditetapkan 

menjadi UU No. 17 Tahun 2016 yang mana 
di dalamnya memuat jenis sanksi lain yaitu 
tindakan kebiri kirnia yang dikenakan bagi 
pelaku kekerasan seksual pada anak. 

Keberadaan Perppu No. 1 Tahun 2016 
menimbulkan pro kontra di masyarakat. 
Pihak yang mendukung pemberlakuan 
hukuman tambahan kebiri secara kimia 
menvetujui ha! rm sebagai langkah 
pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku 
yang mengulangi perbuatannya.' 

Namun di sisi lain, keberadaan tindakan 
ini mendapatkan penolakan dari beberapa 
kalangan seperti Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas HAM), Ikatan Dokter 
Indonesia (IOI), dan anggota DPR. Mereka 
berpandangan bahwa tindakan kebiri kimia 
ini dapat memunculkan pelanggaran Hak 

'Badan Keahlian DPR RI, Naskah Akadem,k 

Perubahan UU No 23 Tahun 2002, Jakarta: Pusat 
Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR 
RI, 2014, hal. 65. 

5Numl Qur'aini Mardiya, Penerapan Hukuman 

Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jurnal 
Konstitusi, Vol 14, Nomor 1, Maret 2017, hal.217 
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anak.' Dalam penelitian yuridis normatif 

yang akan dikaji terkait dengan dua aspek 

hukum yaitu pembentukan hukum clan 

penerapan hukum.' Pada penelitian hukum 

jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan 

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan (law in books) atau 

hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau 

norma yang merupakan patokan berperilaku 
manusia yang dianggap pantas.'" 

Data yang digunakan dalam tulisan ini 

yakni data sekunder yang meliputi bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder clan 

bahan hukum tertier. Bahan hukum primer 

merupakan bahan hukum yang mengikat 

seperti UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 
Tahun 2016, clan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP).11 Bahan hukum 

sekunder merupakan bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer 

seperti rancangan undang-undang, pendapat 

ahli hukum, clan risalah penyusunan peraturan 

perundang-undangan. Bahan hukum tersier 

merupakan bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer clan sekunder seperti kamus clan 
enslklopedla.v 

'Soerjono Soekanto clan Sri Mamuclji, Penelitian 
Hukum Ncmnati[, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT 
RajaGrafinclo Persacla, 2006, ha\. 13-14. 

'Dian Puji N. Simatupang, Paradoks Rasionalitas 
Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara clan 
lmplikasin1a terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, 
Jakarta, Baclan Penerbit FHUI, 2011, hal. 66. 

10Amiruclclin clan H. Zainal Asikin, Pengantar 
Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. RajaGarafinclo 
Persacla, 2006, ha\. 118. 

"Soerjono Soekanto clan Sri Mamuclji, Penelitian 
Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat., hal. 13-14 

"Amiruclclin clan H. Zainal Asikin, Pengantar 
Metode Penelitian Hukum., hal. 118. 
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II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsep 

1. Asas Pembentukan Peraturan 

Perundang-lJndangan 

Dalam penyusunan peraturan perundang 

undangan terdapat asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang baik. 

Pada dasamya asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan merupakan suatu 

pedoman atas suatu rambu-rambu dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang baik. Menurut J.C. van der Vlies dalam 

bukunya yang berjudul "Het wetsbegrip en 
beginselen van belworlijke regelgeving", asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang baik dibagi ke dalam asas formal clan 

material." 

Asas formal meliputi asas tujuan yang 
jelas (beginsel van duidelijke doelstelling), asas 

organ/ lembaga yang tepat (beginsel van het 
juiste organ); asas perlunya pengaturan (het 

noodzakelijkheids van beginsel), asas dapat 
dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid), 

clan asas konsensus (het beginsel van consensus). 
Sedangkan asas material meliputi asas 

tentang terminologi clan sistematika yang 
benar (het beginsel van duidelijke terminology 
en duidelijke s1stematiek), asas tentang dapar 
dikenali (het beginsel van de kenbaarhedi), 

asas perlakuan yang sama dalam hukum 
(het rechtsgelijkheidsbeginsel), asas kepastian 
hukum (het rechtszekerheidsbeginsel), clan 

asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan 

individual (het beginsel van de individuele 
rechtsbedeling)." 

Pasal 5 UU tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan mengatur 
bahwa setiap pembuatan peraturan 

perundang-undangan harus memenuhi 
kriteria asas pembentukan peraturan 

"Maria Farida lnclrati, llmu Perundang-Undangan 
jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 

2007, hal. 253-254. 
1'/bid. 
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perundang-undangan yaitu: 
a. asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap 

pembentukan peraturan perundang 
undangan harus mempunyai tujuan yang 
jelas yang hendak dicapai. 

b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk 
yang tepat adalah bahwa setiap jenis 
peraturan perundang-undangan harus 
dibuat oleh lembaga negara atau pejabat 
pembentuk peraturan perundang 
undangan yang berwenang. peraturan 
perundang-undangan tersebut dapat 
dibatalkan atau batal demi hukum apabila 
dibuat oleh lembaga negara atau pejabat 
yang tidak berwenang. 

c. asas kesesuaian antara jenis, h ierarki, 
clan materi muatan adalah bahwa 
dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan harus benar-benar 
memperhatikan materi muatan yang 
tepat sesuai dengan jenis clan hierarki 
peraturan perundang-undangan. 

d. asas dapat dilaksanakan adalah bahwa 
setiap pembentukan peraturan perundang 
undangan harus memperhitungkan 
efektivitas peraturan perundang-undangan 
tersebut di dalam masyarakat, baik secara 
filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 

e. asas kedayagunaan clan kehasilgunaan 
adalah bahwa setiap peraturan perundang 
undangan dibuat karena memang benar 
benar diburuhkan dan bermanfaat dalam 
mengatur kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

f. asas kejelasan rumusan adalah bahwa 
setiap peraturan perundang-undangan 
harus memenuhi persyaratan teknis 
penyusunan peraturan perundang 
undangan, sistematika, pilihan kata atau 
istilah, serta bahasa hukum yang jelas 
dan mudah dimengerti sehingga tidak 
menimbulkan berbagai macam interpretasi 
dalam pelaksanaannya. 

g. asas keterbukaan adalah bahwa dalam 

pembentukan peraturan perundang 
undangan mulai dari perencanaan, 
penyusunan, pembahasan, pengesahan 
atau penetapan, clan pengundangan 
bersifar transparan dan terbuka. Dengan 
demikian, seluruh lapisan masyarakat 
mempunyai kesempatan yang seluas 

luasnya untuk memberikan masukan 
dalam pembentukan peraturan perundang 
undangan. 

2. Kebiri Kimia 

Kebiri diartikan dengan upaya 
menurunkan dorongan seksual, biasanya 
dilakukan untuk pelaku kekerasan seksual 
dengan cara menurunkan kadar hormone 

androgen yaitu testosterone pada pria. 
Testosterone adalah hormon urama yang 
diperlukan untuk libido atau hasrat seksual 
clan fungsi seksual (seksual behavior)." 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) kebiri diartikan sebagai sudah 
dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya 
(pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya 
(pada hewan betina); sudah dimandulkan.1' 

Adapun istllah kebiri kimiawi menggambarkan 
perawatan medis yang menggunakan obat 
anti-hormonal untuk menghalangi pelepasan 
hormon, yang menghasilkan tingkat testosteron 

yang jauh lebih rendah dan dorongan seks 
pada pria. Pada dasarnya kebiri kimia tidak 
seperti kebiri bedah, yang mengharuskan 
pengangkatan testis, pengebirian kimiawi 
sebenarnya bukan pengebirian karena tidak 
ada mutilasi fisik.11 

15lka Puspita Sari, Apa itu kebiri secara kimiawi?, 

dimuat dalam http://farmasi.ugm.ac.id/files/ 
piotribun/2016-5-29-21703 7 Apa-itu-Kebir i-secara 
Kirniawi.pdf, diakses tanggal 12 Januari 2018. 

16KBBI Online, Arti Kata Kebiri, dimuat dalam 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebiri, diakses 
tanggal 15 Maret 2018. 

17Pamela K Hicks, Castration of Sexual Offenders: 
Legal and Ethical Issues, Journal of Legal Medicine, Vol. 
14 No. 4 Year 1993, hal.645. 
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Kebiri kimia pada dasarnya tidak benar 

benar menghilangkan rahim atau testis pelaku 

kejahatan seksual tetapi dengan memberikan 

sunrikan kimia setiap minggu dengan 

menggunakan obat yang disebut Depo Prooera 

atau Medroxyprogesterone acetate atau yang 
dikenal juga dengan nama merek Clinooir, 

Cycrin, Depo-Prooera, clan Hystron. Depo Prooera 

a tau Medroxyprogesterone acetate adalah hormon 

yang digunakan untuk kebiri kimia di Amerika 

Serika t clan Medroxyprogesterone acetate ini 

pertama kali digunakan untuk perawatan 

terhadap pelaku kejahatan seksual pada tahun 

1970.'" Kebiri kimia dilakukan dengan cara 
memasukkan zat kimia anti-androgen ke 

tubuh seseorang supaya produksi hormon 

testosteron di tubuh mereka berkurang.v 

3. Tolak Ukur Pembentukan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah 
memberikan dampak terhadap kekuasaan 

eksekutif, jika sebelum amandemen UUD 

NRI Tahun 1945 presiden memegang 

kekuasaan membentuk Undang-Undang 
dengan persetujuan DPR sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UUD Tahun 

194520, namun setelah perubahan UUD 

NRI Tahun 1945 telah mengurangi peranan 

presiden dalam fungsi legislatif.11 Hal ini dapat 
dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat ( !) UUD 
NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Presiden 

berhak mengajukan rancangan undang-undang 

"Elizabeth Pirula, An Ethical Analysis of the Use 

of Medroyprogesterone Acetate and Cyproterone Acetate to 
treat Repeat Sex Offenders., Theses, Columbia University, 
Faculty of Psychology, 2010, hal.12. 

"Bestarl Kumala Dewi, lni Efd< Hukuman Kehm 

Kimioo.i /xula T uhJ,, dimuat dalam hap-//health.komµ,.s. 
com/read/2016/05/25/200500123/ini.efekhukuman.kebiri. 
kimiawi.pada.rubuh, diam tmggal 12Januari 2018. 

20Maria Farida lndrati, llmu Perundang-Undangan 
jems, Fungsi, dan Materi Muatan, hal. 1 1  7. 

21Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik &lisi 
Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Urarna, 2015, 
hal. 314. 
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kepada DPR". Disamping kewenangan untuk 

mengajukan rancangan undang-undang, 

Presiden juga memiliki kewenangan untuk 

menetapkan peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang dalam hal ihwal kegentingan 
yang mernaksa." 

Jimly Asshiddiqie berpendapac bahwa 
keadaan "kegentingan yang memaksa" 

yang dimaksud disini berbeda clan tidak 

boleh dicampuradukkan dengan pengertian 

"keadaan bahaya" sebagaimana ditenrukan 

dalam Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. 

Pengertian "kegentingan yang memaksa" lebih 

luas daripada "keadaan bahaya" atau dengan 
kata lain, keadaan bahaya dapat rnenjadi 

syarat unruk terciptanya suatu keadaan yang 

memaksa." 

Disamping itu juga Jimly Asshiddiqie 
berpandangan bahwa, ketenruan mengenai 
"keadaan bahaya" yang ditenrukan dalam 

Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 jelas lebih 
menekankan sifat bahaya mengancam 

(dangerous threat), sedangkan "kegentingan yang 

memaksa" dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 

1945 lebih menekankan aspek kebutuhan 
hukum yang bersifar mendesak atau 
kemendesakan yang terkait dengan persoalan 

waktu yang terbatas. 24 

Keadaan darurat atau hal ikhwal 

kegentingan yang memaksa adalah keadaan 
yang ditafsirkan secara subjektif dari sudut 
pandang Presiden/Pemerintah, di satu pihak 

karena pemerintah sangat membutuhkan 
undang-undang untuk tempat rnenuangkan 

sesuatu kebijakan yang sangat penting 
clan mendesak bagi negara, tetapi di lain 

pihak waktu atau kesempatan yang terscdia 
untuk mendapatkan perserujuan DPR tidak 

"Lihat ketenruan Pasal 22 ayat (!), Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

23Jimly Asshtddiqie, Perihal Undang-Undang, 
Jakarta, PT. RajaGrafindo Pcrsada, 2014, hal. 81 .  

14Jimly Asshiddiqie, Pengantar llmu Hukum Tata 

Negara, Jakarta: Rajawali Pres, 2015., hal. 207. 
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mencukupi. Oleh karena itu, jika dilihat 
dari segi substansinya peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang merupakan undang 
undang dalam arti materiil (wet maretiele zin) 

sebab substansi norma yang terkandung di 
dalamnya adalah materi undang-undang 
bukan peraturan pemerintah." 

Bagir Manan berpendapat bahwa, 
unsur kegentingan yang memaksa hams 
menunjukkan 2 (dua) ciri umum, yaitu: 
ada krisis (crisis), dan ada kemendesakan 
(emergency). Menumtnya suatu keadaan krisis 
apabila terdapat gangguan yang menimbulkan 
kegentingan dan bersifat mendadak (a grave and 
sudden disturbunse). Kemendesakan (emergency), 
apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak 
diperhitungkan sebelumnya dan menuntut 
suatu tindakan segera tanpa menunggu 
permusyawaratan terebih dahulu atau telah 
ada tanda-tanda permulaan yang nyata clan 
rnenurut nalar yang wajar apabila tidak 
dlatur segera akan menimbulkan gangguan 
baik bagi masyarakat maupun terhadap 
jalannya pemerintahan." Jimly Asshiddiqie 
berpendapat bahwa, ada tiga unsur yang secara 
bersama membentuk keadaan bahaya yang 
menimbulkan kegentingan memaksa, yaitu": 
1) unsur ancaman yang membahayakan 

(dangerous threat); 
2) unsur kebutuhan yang menghamskan 

(reasonable necessity); clan 
3) unsur keterbatasan waktu (limited time) 

yang tersedia. 

"Ibid., hal.169. 
26Jbnu Sina Chandranegara, Pengujian Perppu 

Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar 
Lembaga Negara, Jurnal Yudisial, Vol V, No. 01 Tahun 
2012, hal.6. 

21Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, 
Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal.207-208. 

B. Analisis 

1. Dasar Pertimbangan Pengaturan Kebiri 

Kimia Dalarn UU No. 17 Tahun 2016 

Anak mempakan amanah clan anugerah 
dari Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya 
melekat harkat clan martabat sebagai seorang 
manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai 
harkat dan martabat yang patut dijunjung 
tinggi clan setiap anak yang terlahir hams 
mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut 
hams merninta." Perlindungan terhadap 
anak di Indonesia tertuang dalam Alinea 
keernpar Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 
yang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya 
negara Indonesia yaitu melindungi 
segenap bangsa clan seluruh tumpah darah 
Indonesia; memajukan kesejahteraan umum: 
mencerdaskan kehidupan bangsa clan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan 
perdamaian abadi, clan keadilan sosial.> 

Jaminan perlindungan anak tertuang juga 
dalam Pasal 28Bayat(2) UUDNRITahun 1945 
yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak 
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi". Pada dasarnya setiap anak berhak 
untuk mendapatkan perlindungan hukum 
dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, 
penelantaran, perlakuan buruk, clan pelecehan 
seksual selama dalam pengasuhan orang tua 
atau walinya, atau pihak lain manapun yang 
bertanggung jawab atas pengasuhan anak 
tersebut." 

Kekerasan seksual yang marak terjadi 
beberapa tahun belakangan ini sangat 

"'Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di 
Indonesia, Bandung: PT. Citra Adicya Bakri, 2009, ha!. I. 

"Moh Mahfud, Membangun Politik Hukum, 
Menegakkan Korutitusi, Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2012, ha!. 17. 

'°Tri Novita Sari Manihuruk dan Nur Rochaeti, 
Perlindungan Hak Anak Karban Phedofilia dalam Sistem 
Perad,lan Pidana Anak (Studi tentang Penanganan Kasus 
Kejahatan Seksual terhadap Anak di Polrestabes Semarang, 
Jurnal Law Reform, Vol 12, Nomor 1 Tahun 2016, 
hal.122. 
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meresahkan masyarakat. Kekerasan seksual 
yang terjadi tidak hanya menimpa orang 
dewasa namun juga menimpa anak-anak yang 
masih di bawah umur." Menurut data KPAI 

diketahui jumlah kasus kekerasan seksual 
pada anak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 
terakhir sebanyak 218 kasus pada 2015, 120 
kasus pada 2016, 1 16  kasus pada 201 7." Kasus 
kekerasan seksual yang terjadi pada anak 
menimbulkan kegelisahan di masyarakat. 

Berulangnya kasus kekerasan seksual 
terhadap anak sangat memprihatinkan, 
padahal UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan 
mengenai hak-hak anak termasuk hak anak 
untuk mendapat perlindungan dari kekerasan 
termasuk kekerasan seksual dan juga memuat 
rumusan sanksi pidana yang lebih berat dari 
UU sebelumnya kepada pelaku kekerasan.> 

Saat ini pelaku kekerasan seksual dapat 
dikenakan sanksi dalam KUHP dan UU No. 
17 T ahun 2016. Dalam KUHP sanksi yang 
diberikan terhadap pihak yang melakukan 
perbuatan cabul dengan anak yang rnasih 
dibawah 15 tahun dikenakan sanksi pidana 
penjara paling lama tujuh tahun= dan apabila 
perbuatan tersebut mengakibatkan Iuka berat 
maka sanksinya berupa pidana penjara paling 
lama dua belas tahun. Namun jika perbuatan 
tersebut mengakibackan kematian sanksi yang 
dikenakan yakni pidana penjara paling lama 
lima belas tahun. 1' 

Dalam UUNo. 35Tahun 2014sanksiyang 
diberikan terhadap pelaku yang melakukan 

31Nurul Qur'aini Mardiya, Penerapan Hukuman 

Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jurnal 
Konstitusi Vol.16, Nomor 1 Tahun 2017, hal. 216. 

"Davit Setyawan, Tahun 2017, KPAI Temukan 
116 Kasus Kekerasan Seksual T erhadap Anak, dirnuat 
dalam http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai 
temuka n-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-a na k/, 

diakses tanggal 24 Mei 2018 
33Lidya Suryani Widayati, pengebirian sebagai upaya 

perlindungan aMk dari kekerasan seksual, Info Singkat 
Hukum, Vol. VII No. 20 Tahun 2015, hal.2 

"Pasal 290 KUHP. 
"Pasal 291 KUHP. 

1 1 0  

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
Anak melakukan perserubuhan dengannya 
atau dengan orang lain= yakni pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) rahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun clan denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00. [ika tindak 
pidana tersebut dilakukan oleh orang rua, 
wali, pengasuh anak, pendidlk, atau tenaga 
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 
(sepertiga) dari ancaman pidana." 

Sanksi yang ada dalam KUHP clan UU 
No. 35 Tahun 2014 belum dapat mengurangi 
jumlah kasus kekerasan seksual pada anak 
clan hal ini mendorong pemerintah untuk 
menerbickan UU No 17  Tahun 2016  yang 
mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku 
kekerasan seksual pada anak yakni pidana 
mati, seumur hidup, atau pidana penjara 
paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan dikenai 
pidana tambahan berupa pengumuman 
identitas. 111 Se lain itu pelaku kekerasan seksual 
juga dikenakan tindakan berupa kebiri kimia 
dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.> 

Namun pidana tambahan ini dikecualikan 
bagi pelaku yang masih anak-anak. 40 

Pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku 
kekerasan seksual pada anak dipuruskan 
bersama-sarna dengan pidana pokok dengan 
memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan 
tersebut'' yang mana kebiri kimia tersebut 

36Pasal 760 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

31Pasal 81 Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

"Pasal 81 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang 
No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu tentang 

Perubahan Kedua atas UU Perlindungan Anak. 
39Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang No 17 Tahun 

2016 tentang Penetapan Perppu tentang Perubahan 
Kedua atas UU Perlindungan Anak. 

40Pasal 81 ayat (9) Undang-Undang No 17 Tahun 
2016 tentang Penetapan Perppu tentang Perubahan 
Kedua atas UU Perlindungan Anak. 

"Pasal 81 ayat (8) Undang-Undang No 17 Tahun 
2016 tentang Penetapan Perppu tentang Perubahan 
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sebelumnya.46 

Pemberian obat kebiri kepada para pelaku 
kejahatan seksual ternyata bukan sesuatu yang 
murah dan belum lagi pemberian dosis khusus 
serta pemberian obat ini dalam jangka waktu 

rubuh akan berdampak pada menurunnya 
kadar hormon testosterone sehingga 
mengurangi dorongan seksual dari pelaku. 
Namun tindakan kebiri kimia ini dianggap 
sebagai hukuman yang tidak efektif karena 
hanya berdampak sementara pada saat MPA 
disuntikan ke dalam tubuh. Setelah pelaku 
kekerasan seksual selesai menjalani hukuman 
kebiri kimia maka efek dari obat MFA akan 
menjadi hilang dan perilaku dari pelaku 
kekerasan seksual anak kembali seperti 

2. Pengaturan kebiri kimia berdasarkan 

UU No 17 Tahun 2016 Ditinjau dari 

Asas Dapat Dilaksanakannya Undang 

Undang 

Biava Pelaksanaan Tindakan Kebiri 

Kimia 

Tindakan kebiri kimia dianggap sebagai 
sanksi yang efektif untuk menghukum dan 
merehabilitasi pelaku kekerasan seksual 
pada anak." Disamping itu juga hukuman 
kebiri kimia dianggap cara yang efektif untuk 
memberikan perlindungan terhadap anak dan 
menjaga anak tetap aman." 

Kebiri kimia dapat dilakukan dengan 
menggunakan berbagai macam obat salah 
satunya Medroxyprogesterone Acetate (MFA). 
MFA biasanya dipergunakan sebanyak 100 
(seratus) sampai 1000 (seribu) miligram 
tergantung pada kebutuhan dari pelaku 
kekerasan seksual. Femberian MPA ke dalam 

dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 
(dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana 
menjalani pidana pokok. Selama menjalani 
pelaksanaan kebiri kimia ini terpidana tetap 
berada di bawah pengawasan secara berkala a. 

oleh kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum, 
kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang sosial, dan 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kesehatan. Selain itu, 
pelaksanaan hukuman ini juga disertai dengan 
rehabilitasi." 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 
berpandangan bahwa kebiri kimia hadir 
sebagai bentuk kekhawatiran pemerintah 
akan banyaknya kasus kekerasan seksual yang 
terjadi pada anak. Dengan adanya pemberatan 
hukuman pidana dan pengenaan sanksi 
lain salah satunya kebiri kimia diharapkan 
dapat mengurangi jumlah kasus kekerasan 
seksual pada anak. Namun sejak UU No. 
17 Tahun 2016 diundangkan hingga saat ini 
peraturan pelaksana yang mengatur kebiri 
kimia dan rehabilitasi masih belum ada. 
Hal ini diketahui dari pernyataan Menteri 
Femberdayaan Ferempuan dan Perlindungan 
Anak yang menyatakan bahwa pemerintah 
sedang mempersiapkan dan menyusun 3 (tiga) 
peraturan pelaksana sebagai turunan dari 
UU No. 17 Tahun 2016 yaitu rehabilitasi 
sosial, hukuman kebiri, dan pemasangan 
cip." Namun belum selesainya penyusunan 
peraturan pelaksana dari kebiri kimia ini 
menyebabkan kebiri kimia ini belum dapat 
dilaksanakan saat ini. 

Kedua atas UU Perlindungan Anak. 
42Pasal BIA avatf l), No 17Tahun 2016ayat(2), clan 

ayat (3) Undang-Undang tentang Penetapan Perppu 
tentang Perubahan Kedua atas UU Perlindungan 
Anak. 

43 Andhika Prasena, Pemerintah Su.sun 3 PP T urnnan 
UU Perlindungan Anak, T ermasuk Sool Kebiri, dimuac dalam 

https:// news.detik.com/berita/ d-3 3 25669 I pemerintah 
susun-3-pp-turunan-uu-peclindungan-anak-termasuk-soal 
kebiri, diakses tanggal 13 Januari 2018. 

"Nicholas Wahl,Voluntary chemical castration 
could slice the cost of criminal rehabilitation, dimuat 
dalam http://www.kstatecollegian.com/2012/09/24/ 
voluntary·chemical·castration·could.slice·the·cost·of· 
criminal-rehabilitation/, diakses tanggal 29 April 2018. 

"Elizabeth M. Tullio, Chemical Castration far Child 
Predators: Practical, Effective, and Constitutional, dimuat 
dalam https://chapman.edu/law/ Jiles/publications/ 
CLR-13-eliiabeth-tullio.pdf, diakscs tanggal 6 Mei 2018. 

"'Ibid., hal. 205-206. 
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kernungkinan biaya tersebut bisa ditekan 
karena terdapat obat-obatan generik yang 
digunakan untuk suntik kebiri.49 

51Abi Sarwanto, Hukuman Kebiri Jadi Prodan Komm 
di Parlemen, dirnuat dalam http//www.cnnindonesia. 
com/politik/20160526141938-32-133601/hukuman 
kebiri-jadi-pro-dan-konrra-<li-parlemcn/, diakses ranggal 
21 April 2018. 

penolakan di masyarakat karena kebiri 
kimia dikhawatirkan dapat memunculkan 
pelanggaran hak asasi manusia.51 Menurut 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 
hukuman kebiri kimia terhadap pelaku 
kekerasan seksual telah melanggar hak 

"Dian Erika Nugraheny, Rp 180 ]uta untuk Suntik 
Keb,ri, dimuar dalam http//www.republika.eo.id/ 
berita/koran/kcsra/16/05/24/ o 7 oh8644-rp- l 80-juta 
unruk-sunrik-kebiri, diakses tanggal 29 April 2018. 

50)osua Sarria Collins, Pentingkah Hukuman Kebiri 
!, dimuat dalam http//mappifhui.org/2016/07/22/ 
pennngkah-hukuman-keblrt/, diakses tanggal 28 April 
2018. 

Resistensi terhadap Pelaksanaan 
Tindakan Kebiri Kirnia di Indonesia 

Presiden Joko Widodo secara resmi 
rnenandatangani Perppu tentang Perubahan 
Kedua atas UU Perlindungan Anak 
sebagaimana celah ditetapkan menjadi 
UU tentang Penetapan Perppu tentang 
Perubahan Kedua atas UU Perlindungan 
Anak. Presiden menjelaskan, bahwa tujuan 
dari diberlakukannya Perppu ini adalah 
memberikan ruang bagi hakirn dalam 
rnernutuskan hukuman dan memberikan 
efek jera cerhadap pelaku." 

UU No. 1 7  Tahun 2016, menimbulkan 

asasi manusia karena seharusnya terpidana 
tersebur dilakukan pembinaan. Selain 
itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
menyatakan, bahwa perkembangan 
peradaban menuntun agar penghukuman 
tetap dilakukan dengan manusiawi dan 
diupayakan menjadi sebuah mekanisme 
rehabilitasi agar seseorang dapat kembali 
menjadi manusia yang utuh dan siap kembali 

panjang akan memberikan efek samping yang 
berbahaya bagi pelaku dan belum tentu dapat 
memberi efek jera bagi penjahat seksual. 
Menurut Dokter Spesialis Andrologi, dr. Hern 
H. Oentoeng, obat kebiri seperti halnya obat b. 
lain yang tak bisa diberikan dalam satu kali 
kemudian langsung sembuh. Obat kebiri akan 
diberikan sesuai jenisnya, ada yang diberikan 
sehari sekali, satu bulan sekali, paling lama 
tiga bulan sekali. 47 

Menurut Spesialis urologi dr. Arry Rodjani, 
SpU, pengebirian yang merupakan langkah 
untuk menurunkan gairah seksual seseorang 
membutuhkan biaya yang tak murah. Untuk 
sekali melakukan kebiri kimia membutuhkan 
biaya mulai dari Rp700.000 (tujuh ratus ribu 
rupiah) hingga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) 
untuk sekali penggunaan. Menurutnya, satu 
kali pemberian obat anti androgen biasanya 
untuk 1 (satu) bulan atau untuk 3 (tiga) bulan. 
Oleh karenanya, pemberian suntik obatnya 
hams dilakukan berulang kali sesuai dengan 
jangka waktu hukumannya.48 

Menurut Kepala Subdirektorat Masalah 
Kesehatan Jiwa, Anak dan Remaja Direktorat 
Pencegahan dan Pengendalian Masalah 
Kelainan [iwa dan Narkotik, Psikotropika, 
dan Zat Aditif Kementerian Kesehatan, Lina 
R Mangaweang, biaya yang diperlukan untuk 
kebiri kimia cukup mahal dan jika didasarkan 
pada penerapan suntik kebiri di beberapa 
negara untuk tiga kali sunrik memerlukan 
biaya sekitar Rpl80.000.000 (seratus delapan 
puluh juta rupiah). [ika di Indonesia terdapat 

"Fitri Syarifah, Biaya Obar Kebiri Mahal, 
Pemerintah Pakai yang Mana!, dimuat dalam http// 
health. liputa n6.com/ read/2 516548/biaya-obat-kebiri 
mahal-pemerintah-pakai-yang-mana, diakses tanggal 29 
April 2018, clan lihat pula dalam Josua Sarria Collins, 
Pentingkah Hukuman Kebiri !, http//mappifhui. 
org/20 16/07 /22/ pentingkah-hukuman-kebiri/, 
diakscs tanggal 28 April 2018. 

"Adyan Soeseno, 10 Alasan Hukuman Kebiri Tidak 
Efektif Bagi Pelaku Kejahatan Seks, dimuat dalam htrp// 
forumkeadilan.co/hukum/10-alasan-hukuman-kebiri 
tidak-efektif-bagi-pelaku-kejahatan-seks/, diakses 
tanggal 28 April 2018. 
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dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.52 

Menurut Mariana Amiruddin selaku 
Ketua SubKomisi Partisipasi Masyarakat 
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 
Perempuan (Komnas Perempuan), hukuman 
suntik kebiri sebetulnya adalah terapi yang 
jadi bentuk rehabilitasi dan bukan untuk 
memberikan efek jera. Hukuman untuk 
pelaku kekerasan seksual seharusnya setara 
dengan hukuman pidana untuk penjahat 
kemanusiaan, misalnya hukuman seumur 
hidup seperti pelaku pemerkosaan harus 
mendapat rehabilitasi mental, bukan hanya 
membatasi libidonya.53 

Menurut Perhimpunan Dokter Spesialis 
Kedokteran [iwa Indonesia (PDSJKI), 
kejahatan seksual terjadi tidak sernata 
mara dipicu oleh dorongan seksual yang 
tidak terkendali akibat ketidakseimbangan 
hormonal. Kejahatan seksual juga terjadi 
karena gangguan kepribadian anti-sosial atau 
psikopat, penyalahgunaan zat, gangguan rasa 
percaya diri, gangguan pengendalian impuls, 
dan gangguan psikis lain. 54 

Selain itu pelaksanaan kebiri kimia ini 
akan sulit untuk dilaksanakan karena adanya 
penolakan dari lkatan Dokter Indonesia (IOI) 
sebagai pihak yang paling memiliki kompetensi 
untuk melakukan eksekusi kebiri kimia ini. 
Hal ini terlihat dari pernyataan Ketua Umum 
IOI, Ilham Oetama Marsis yang meminta 
pemerintah tidak melibatkan dokter sebagai 

52Afut Syafril, Komnas HAM tolak hukuman kebiri 
untuk penjahat seksual, dimuat dalam http:/ /www. 
antaranews.com/berita/545200/komnas-ham·tolak· 
hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual, diakses 
tanggal 21 April 2018. 

�1Rahma Wulandari, Pro clan Konrra Hukuman Kebtn 

untuk Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak, dimuat dalam 
http//www.femina.co. id/ trend ing·topic/ pro-dan-kontra 

hukuman-kebiri-untuk-pelaku-kekerasan-seksual-pada-anak, 

diakses tanggal 29 April 2018. 
"Adyan Soeseno, 10 Aia.<an Hukuman Kebiri Tidak 

Efektif Bagi Pelaku Kejahatan Seks, dirnuat dalam http:// 
forumkeadilan.co/hukum/ 10-alasan-hukuman-kebiri· 
tidak-efektif-bagi-pelaku-kejahatan.;;eks/, diakses tanggal 
28 April 2018. 

eksekutor dalam pelaksanaan hukuman 
kebiri. Ilham berpendapat bahwa pengebirian 
itu akan bertentangan dengan Fatwa Majelis 
Kehormatan dan Etik Kedokteran Nomor 
1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, 
Sumpah Dokter, serta Kode Etik Kedokteran 
Indonesia." 

c. Pelaksanaan Kebiri Kimia di beberapa 
Negara 

Sejak pertengahan abad ke 20, beberapa 
negara di Eropa mulai menggunakan kebiri 
untuk mengurangi hormone testosterone sebagai 
bentuk pengobatan bagi pelaku kekerasan 
seksual." Saat ini terdapat beberapa negara di 
dunia yang memberlakukan hukuman kebiri 
antara lain Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, 
Republik Ceko, Denmark, Swedia, California, 
Florida, Iowa, Lousiana, Montana, Oregon, 
Texas. '7, Korea Selatan, Selandia Baru, dan 
Indonesia." Berikut ini akan dijelaskan 
mengenai penerapan kebiri di 2 (dua) negara: 
1) Penerapan Kebiri Kimia di Amerika 

Serikat 
Beberapa Negara di Amerika Serikat telah 

"Josua Satria Collins, Pentingkah Hukuman Kebiri 
?, dimuat dalam http://mappifhui.org/2016/07 /22/ 
pennngkah-hukuman-keblri/, diakses tanggal 15 April 
2018. 

56Samantha Vaillancourt, Chemical Castration: 
How A Medical Therapy Became Punishment and The 
Bioethical Imperative to Return to A Rehabilitative Model far 
Sex Offenders, Theses, Winston Salem North Carolina: 
Wake Forest University Graduate School of Arts and 
Sciences, 2012, hal. 2. 

"Institute for Criminal Justice Reform, Menguji 
Eufona Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan 
Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual 
Anak di Indonesia, dimuat dalam http://mapp,fhui.org/ 
wp.content/ uploads/2 0 16/03 /Menguji-Efaria-Kebiri. pdf, 
hal. 10, diakses 14 Maret 2018. 

"Vishnupriva Bhandaram, what is chemical 
castraction? All you need to know about the procedure 
as supreme court asks parliament to ponder, dimuat 
dalam http://www.firstpost.com/india/sc-calls-on 
pa r lia men t-to-d isc uss-laws-on-che mica l-cas tra tion · 
heres-a ll-vou-nced-ro-know-a ho u t-i t- 2 5 80 3 2 6. html, 
diakses tanggal 28 April 2018. 
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mengadopsi hukuman kebiri kimia sejak 

pertengahan tahun 1990. Hukuman kebiri 
kimia ini merupakan bentuk diskresi dari 

hakim clan perintah untuk kebiri kimia 
mengikui aturan yang telah ada atau 

paling ridak mengikuti wilayah hukum di 

Amerika Serikat seperti Montana, Iowa, 

Georgia, clan Oregon." 

Di Florida Hukuman yang memuat 

ketentuan kebiri kimia dengan 
menggunakan MPA mulai diberlakukan 

pada bulan Oktober 1997, dimana 

hukuman ini dapat dilakukan 

setelah memperoleh persetujuan dari 
pengadilan."' Pada dasarnya pengadilan 

dapat menentukan pengobatan lain 

selain MPA, dengan memerintahkan 

terdakwa untuk menjalani pengebirian 
fisik sebagai hukuman alternatif, namun 

sebelum hukuman tersebut dilaksanakan 

maka perlu mendapatkan persetujuan 
dari terdakwa.v Kebiri kimia diatur dalam 

Undang-undang Florida 794.0235 tentang 
Administrasi medroksiprogesteron asetat 

(MPA) kepada orang-orang yang terbukti 

melakukan pelanggaran seksual. Seperti 

halnya hukum California, undang-undang 

ini juga menentukan jenis obat yang akan 
digunakan. 62 

59Justicia US Law, 2011 California Code Penal Code 

part l. Of crimes and punishments [25 - 680J Chapter 2. 

Of Other and Miscellaneous Offenses Section 645, dimuat 
dalam http//law.justia.com/codes/califomia/2011/ 
pen/part-1/639-653.2/645, diakses tanggal 9 April 
2018. 

'°Florida Statutes, The 2016 Florida 
Statutes, dimuat dalam http//www.leg.state. 
fl. us/ statu tes/index.cfm?App_mode= Display_ 
Statute&Search_String•&URL-0700-0799/0794/ 
Sections/0794.0235.html, diakses tanggal 9 April 
2018. 

"Florida Statutes, The 2016 Florida 
Statutes, dimuat dalam http//www.leg.state. 
fl. us/statutes/ index.cfm? App_mode= Display_ 
Statute&Search_String•&URL-0700-0799/0794/ 
Sections/0794.0235.html, diakses tanggal 10 April 
2018. 

"Institute for Criminal Justice Reform, Review 
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Pada tanggal 12 April 2005, sekitar tujuh 

tahun setelah Undang-undang Florida 
diundangkan, Susan Maher yang menjabat 

sebagai Wakil Penasihat Umum untuk 

Florida's Department of Corrections (DOC), 

memberi penjelasan kepada Dewan 

Komite untuk keadilan mengenai status 

penerapan undang-undang kebiri kimia 

di Florida. Berdasarkan laporan tersebut 

maka diketahui bahwa sejak undang 
undang tersebut diundangkan pada rahun 

1997 sampai dengan hari pelaksanaan, 

hakim telah gaga! unruk melaksanakan 

pengebirian kimia pada 104 (seratus 
em pat) dari 107 (serarus tujuh) kasus di 
mana perintah tersebut.v 

Sejak peraturan mengenai kebiri kimia 

diundangkan, hanya terdapat 4 (empat) 

kasus yang sampai ke pengadilan disrrik 

Florida clan tidak ada terdakwa kasus 

kekerasan seksual di Florida yang 
dipaksakan untuk menjalani kebiri kirnia 

dengan menggunakan MPA karena adanya 
jaminan yang diberikan oleh konstitusi.« 

Selain itu pelaksanaan hukuman kebiri 

kirnia sulit untuk dilaksanakan karena 
pengadilan gaga! unruk menunjuk ahli 

medis untuk menentukan jangka waktu 

pelaksanaan hukuman tersebut sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan, pengadilan gaga! untuk 

menentukan bahwa terdakwa merupakan 
kandidat yang tepat untuk mendapatkan 
kebiri kimia dalam jangka waktu 60 (enam 
puluh) hari clan juga pengadilan gaga! 
untuk menentukan masa pemberian kebiri 

kimia tersebut. Selain itu kegagalan dalam 

pemberian kebiri kimia dika renakan 

adanya perbedaan pandangan antara 

of laws prooiding for chemical castraction in criminal 

justice, dimuat dalam http://icjr.or.id/data/wp.content/ 
uploads/2016/06/paper-lC] R_ResearchNote_ CC_ 
CM.pd{, diakses tanggal 14 Maret 2018. 

63 Ibid., 

"lb,d., 
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departemen permasyarakatan clan 
pengadilan mengenai biaya untuk ahli 
medis, pengadilan beranggapan jika 
mereka tidak memiliki dana sendiri unruk 
membiayai ahli medis dalam pelaksanaan 
kebiri ini." 

2) Penerapan Kebiri Kimia di Moldova 
Dalam Pasal 174 KUHP Moldova 
menyatakan bahwa setiap orang yang 
melakukan kekerasan seksual terhadap 
anak yang berusia 14-16 tahun maka 
dijatuhkan hukuman 5 (lima) tahun 
penjara. Pada dasarnya hukuman ini 
dikecualikan jika pelaku yang melakukan 
kekerasan seksual tersebut memiliki 
usia dibawah 16 (enam belas) tahun, hal 
ini dikarenakan jika pelaku yang masih 
berada dibawah umur tersebut diberikan 
hukuman yang serupa maka akan dapat 
berdampak pada perkembangan fisik clan 
psikologisnya." 
Untuk pemerkosaan clan tindakan 
kekerasan seksual lainnya termasuk 
kekerasan fisik clan mental yang dilakukan 
secara sadar terhadap remaja dapat 
dihukum dengan hukuman penjara antara 
5 (lima) tahun dan 12 (dua belas) tahun. 
Hukuman tersebut dapat ditingkatkan 
menjadi 10 (sepuluh) sampai 20 (dua 
puluh) tahun penjara atau penahanan 
seumur hldup jika tindakan tersebut 
dilakukan terhadap anak di bawah umur 
yang belum mencapai usia 14 (em pat belas) 
tahun atau jika korban berada di bawah 
asuhan dan perlindungan dari pelaku." 
Pada tahun 2015 deputi dari partai Liberal 
Moldova mendorong dibuatnya sebuah 
undang-undang unruk memberikan 
65/bid., 
66ECPAT (End Child Prostitution, Child 

Pornography and Trafficking of Children for Sexual 
Purposes), Global Monitoring Statu, of Action Against 
Commercial Sexual Exploitation of Children, Thailand, 
2012, ha!. 28. 

67/bid., 

kebiri kimiawi bagi warga negara Moldova 
dan orang asing yang dihukum karena 
pelecehan seksual terhadap anak-anak 
di bawah usia 15 (lima belas) tahun. 
Menurutnya, Moldova merupakan bekas 
Republik Sovyet yang miskin dan terjepit 
di antara Rumania dan Ukraina, hal ini 
menyebabkan Moldova telah menjadi 
tujuan wisatawan seks internasional.68 

Pemerintah Moldova memberlakukan 
kebiri kimiawi bagi warga negara clan orang 
asing yang dihukum karena melakukan 
kekerasan terhadap anak di bawah usia 15 
(lima belas) tahun sejak tanggal 1 Juli 2012. 
Sejak undang-undang ini dikeluarkan 
terdapat banyak kritikan dari beberapa 
aktivis hak asasi manusia yang mengklaim 
bahwa hal itu tidak sesuai dengan hak 
asasi manusia dan mengurangi hak dasar 
untuk terlindung dari kekerasan fisik dan 
mental." 
Undang-undang yang mengizinkan 
untuk kebiri kimia ini telah dibatalkan 
oleh Mahkamah Konstitusi Moldova 
dan Mahkamah Konstitusional Moldova 
telah melarang penggunaan kebiri 
kimia untuk menghukum pedofil 
dan menyatakan bahwa, hal tersebut 
merupakan pelanggaran hak asasi manusia 
yang dijamin oleh Konstitusi Moldova. 
Mahkamah Konstitusi berpendapat, 
bahwa prosedur tersebut merupakan 
intervensi medis yang bertentangan 
dengan kemauan dari pelaku, clan oleh 
karena itu hal tersebut merupakan 
pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 
Disarnping itu juga mahkamah konstitusi 
menyatakan bahwa pemerkosaan adalah 
kejahatan serius clan pelaku tersebut dapat 

'"Richard Balmforth, Moldooa Bans Chemical 
Castration Sentence for Paedophiles, dimuat dalam 
http:// uk. reu ters.com/ article/ uk-rnoldova-castration 

id UKB RE96405Y20l30705, 29 April 2018. 
"ECPA T (End Child Prostitution, Child Pornography 

and Trafficking of Children for Sexual Purposes), Ibid., 
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masyarakat ataupun aparatur penegak hukum 
dapat melaksanakannya secara konsisten dan 
tanpa mernbeda-bedakan masyarakat yang 
sacu dengan yang lain. Hal ini sejalan dengan 
prinsip equality before the law yang mana prinsip 
ini mengandung makna bahwa setiap orang 
merniliki kedudukan yang sama di hadapan 
hukum.71 

Dalam setiap pembuatan peraturan 
perundang-undangan harus mencerminkan 
asas-asas yang terdapat dalam Pasal 5 UU 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
Undangan yaitu: 
1) asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap 

pembencukan peraturan perundang 
undangan harus mempunyai tujuan yang 
jelas yang hendak dicapai. 

2) asas kelembagaan atau pejabat pembentuk 
yang tepat adalah bahwa setiap jenis 
Peraturan Perundang-undangan 
harus dibuat oleh lembaga negara 
atau pejabat Pembentuk Peraturan 
Perundangundangan yang berwenang. 
Peraturan Perundang-undangan tersebut 
dapat dibaralkan atau batal demi hukum 
apabila dibuat oleh lembaga negara atau 
pejabat yang tidak berwenang. 

3) asas kesesuaian antara jenis, hierarki, 
dan materi muatan adalah bahwa 
dalam Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan harus benar-benar 
memperhatikan materi muatan yang tepat 
sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan 
Perundang-undangan. 

4) asas dapat dilaksanakan adalah bahwa 
setiap Pembentukan Peracuran Perundang 
undangan harus memperhitungkan 
efektivitas Peraturan Perundang-undangan 
tersebuc di dalam masyarakat, baik secara 
filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 
asas kedayagunaan dan kehasilgunaan 

Asas dari 
Perundang- 

Ditinjau 
Peraturan 

Kimia 
Pembentukan 
Undangan 

dikenakan hukuman berat yaitu dipenjara 
seumur hidup." 

Berdasarkan uraian diatas penulis 
berpandangan bahwa penerapan 
kebiri kimia di dua negara sulit untuk 
dilaksanakan dikarenakan berbagai 
hal seperti pengadilan mengalami 
kesulitan uncuk menentukan apakah 
pelaku kekerasan seksual pada anak 
merupakan kandidat yang tepat uncuk 
mendapackan hukuman, pengadilan juga 
sulit menentukan ahli medis sebagai 
eksekutorial kebiri kirnia, pembiayaan 
dalam kebiri kimia, dan bertentangan 
dengan hak asasi manusia. Negara yang 
telah membacalkan pengaturan mengenai 
kebiri kimia karena bertentangan dengan 
hak asasi manusia yang dijamin oleh 
konstitusi yaitu Moldova. 
Jika membandingkan pengaturan 
mengenai kebiri kimia antara Amerika 
Serikat, Moldova, dan Indonesia maka 
diketahui bahwa di Amerika Serikat 
dan Moldova kebiri kimia ini sudah 
diterapkan meskipun dalam penerapannya 
menghadapi berbagai kendala yang 
menyebabkan hukuman ini tidak dapat 
dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Namun di Indonesia kebiri 
kimia ini belum diterapkan sebagai salah 
satu sanksi bagi pelaku kekerasan seksual 
pada anak karena berbagai hal antara lain, 
belum adanya peraturan pelaksana dari 
UU No. 17 Tahun 2016. 

d. Kebiri 

Peraturan perundang-undangan baik 
yang tingkatannya lebih tinggi maupun lebih 

rendah memiliki cujuan yang sama, yakni agar 5) 
------ 

70Richard Balmforth, Moldova Bans Chemical 
Castration Sentence fur Paedophiles, dimuar dalam 
http,// uk.reuters.com/ article/ uk-moldova-casrranon 
idUKBRE96405Y20130705, 29 April 2018. 

71H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 

Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

danDisertasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Perada, 

2013, hal.301. 
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adalah bahwa setiap Peraturan Perundang 
undangan dibuat karena memang benar 
benar diburuhkan dan bermanfaat dalam 
mengatur kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

6) asas kejelasan rumusan adalah bahwa 
setiap Peraturan Perundang-undangan 
harus memenuhi persyaratan teknis 
penyusunan Peraturan Perundang 
undangan, sistematika, pilihan kata atau 
istilah, serta bahasa hukum yang jelas 
dan mudah dimengerti sehingga tidak 
menimbulkan berbagai macam interpretasi 
dalam pelaksanaannya. 

7) asas keterbukaan adalah bahwa dalam 
Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan mulai dari perencanaan, 
penyusunan, pembahasan, pengesahan 
atau penetapan, dan pengundangan 
bersifat transparan dan terbuka. Oengan 
demikian, seluruh lapisan masyarakat 
mempunyai kesempatan yang seluas 
luasnya untuk memberikan masukan 
dalam Pembenrukan Peraturan Perundang 
Undangan. 
Pengaturan kebiri kimia dalam UU 

No. 17 Tahun 2016 tidak mencerminkan 
asas dapat dilaksanakan suatu peraturan 
perundang-undangan sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 5 huruf d UU 
tencang Pembentukan Peraturan Perundang 
Undangan. Hal ini dapat diketahui dengan: 
Pertama, tindakan kebiri kimia yang 
dtberikan bagi pelaku kekerasan seksual 
pada anak membutuhkan biaya yang cukup 
besar sekitar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu 
rupiah) sampai dengan Rpl.000.000 (satu 
juta rupiah) untuk 1 (satu) kali penggunaan. 
Pernberian 1 (satu) kali obat anti androgen 
biasanya dipergunakan untuk 1 (satu) atau 3 
(tiga) bulan.12 Biaya kebiri kimia ini menjadi 

72 Adyan Soeseno, IO Alasan Hukuman Kebiri Tidak 
Efekcif Bagi Pelaku Kejahatan Seks, dimuat dalam http:// 
forumkeadilan.co/hukum/10-alasan-hukuman-kebiri 
tidak-efektif-bagi-pelaku-kejahatan-seks/, diakses tanggal 

mahal karena hat ini dilakukan berkali-kali 
sesuai dengan jangka waktu hukumannya. 

Kedua, keberadaan kebiri kimia ini banyak 
menimbulkan penolakan dimasyarakat karena 
dianggap hal ini bukan merupakan cara yang 
efektif untuk memberikan efek jera bagi 
pelaku kekerasan seksual pada anak" karena 
sifat dari kebiri kimia yang hanya sementara 
yakni pada saat disuntikan obat anti-androgen 
kedalam rubuh. 

Ketiga, tindakan kebiri kimia akan sulir 
untuk diimplementasikan karena adanya 
penolakan dari IOI untuk menjadi eksekutor 
dalam pelaksanaan kebiri kimia ini. 74 Ketua 
Umum IOI, Ilham Oetama Marsis meminta 
pemerintah tidak rnelibatkan dokter sebagai 
eksekutor dalam pelaksanaan hukuman 
kebiri karena hal tersebut akan bertentangan 
dengan Fatwa Majelis Kehormatan dan 
Erik Kedokteran Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Kebiri Kimia, Sumpah Ookter, serta 
Kode Erik Kedokteran Indonesia." Sesuai 
kode etik, seorang dokter harus menjadi 
pelindung kehidupan sesuai dengan Pasal 
1 1  Kode Erik Kedokteran. Seorang dokter 
harus mengerahkan segala kemampuanya 
untuk memelihara kehidupan alamiah 
pasienya dan tidak untuk mengakhirinva." 

Dokter, ahli hukum dan kriminolog 
menyatakan, bahwa sebab kekerasan seksual 
28 April 2018. 

73Basuki Rahmat Nugroho, Hukuman Kebiri Jadi Prodan 
Kontra di Parlemen, dimuatdalam http://www.cnnindonesia. 
com/politik/20l60526141938-32-133601/hukuman 
kebiri-jadi-pro<lan-kontra-d�parlemen/, diakses tanggal 29 
April 2018. 

74Puput Mutiara, /DI Tolak }adi Eksekutcrr Kebiri 
Kimia, dimuat dalam http://news.metrotvnews.com/ 
huku m/ aN r L9VVk-idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri 
kimia, diakses tangal 15 April 2018. 

75Josua Sarria Collins, Pentingkah Hukuman Kebiri 
? dimuat dalam http://mappifhui.org/2016/07/22/ 
pentingkah-hukurnan-kebiri/, diakses ranggal 15 April 
2018. 

76Aditia Arief Firrnanto, Kedudukan Pidana 
Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di !ndon£Sia (Pasca 
Dikeluarkanya Perppu No. I Tahun 2016), Jurnal Hukum 
Novelty, Vol. 8 No. 1 Tahun 2017, hal.15. 
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bukan hanya bersifat medis namun juga 
psikologis dan sosiaL Tindakan kekerasan 
seksual juga bukan hanya penetrasi alat 
kelamin semata. Dalam hal ini, selain 
hukuman berdasarkan undang-undang 
yang ada, yang hams diberikan adalah 
upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara 
menveluruh baik medis, psikologis dan 
sosial dengan tetap berpedoman pada Hak 
Asasi Manusia. 77 

Keempat, dalam pertimbangan hukum 
Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 138/ 
PUU-Vll/2009, dikatakan bahwa peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang 
diperlukan apabila: 
1) adanya keadaan yaitu kebutuhan 

mendesak untuk menyelesaikan masalah 
hukum secara cepat berdasarkan Undang 
Undang, 

2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut 
belum ada sehingga terjadi kekosongan 
hukum, atau ada Undang-Undang tetapi 
tidak memadai; 

3) kekosongan hukum tersebut tidak 
dapat diatasi dengan cara membuat 
UndangUndang secara prosedur biasa 
karena akan memerlukan waktu yang 
cukup lama sedangkan keadaan yang 
mendesak tersebut perlu kepastian untuk 
diselesaikan, 
Apabila melihat pertimbangan hukum 

diatas, maka UU No. 17 Tahun 2016 tidak 

memenuhi unsur-unsur kegentingan yang 
memaksa sebagaimana tertuang dalam Pasal 
22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terdapat 
dua unsur kegentingan yang memaksa 
sebagaimana diutarakan oleh Bagir Manan 
yakni: 
1) Jika dilihat dari unsur krisis maka dapat 

71Hanafi Arief, Rekorutruksi Hukum Tentang 

Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan 

Seksual (Kajian Anatisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 
1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum), 

Jurnal Khazanah. Jurnal Srudi Islam clan Humaniora, 
Vol. 14. No. 1 Tahun 2017, ha!. 126. 
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dikatakan bahwa kekerasan seksual 
pada anak bukanlah peristiwa yang barn 

terjadi beberapa tahun belakangan ini. 
Pada tahun 2014 Presiden mengeluarkan 
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan 
Seksual T erhadap Anak (yang selanjutnya 
disebut lnpres tentang (GNAKSA). Pada 
dasamya Inpres GNAKSA dikeluarkan 

oleh Presiden karena kejahatan seksual 
terhadap anak di Indonesia yang terjadi 
beberapa tahun belakangan terlihat sangat 
mengkhawatirkan dan dari sejumlah kasus 
yang terjadi menunjukkan bahwa anak 
anak menjadi korban kejahatan seksual.> 

2) [ika dilihat dari unsur kernendesakan", 

maka dapat dikatakan bahwa kekerasan 
seksual terhadap anak sudah diatur dalam 
UU No. 35 Tahun 2014 dan undang 

undang tersebut sudah memberikan 
sanksi yang dapat memberikan efek jera 
bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, 

Namun penal atau sanksi yang sudah ada 
dalam UU No. 35 Tahun 2014 belum 
ditegakkan oleh aparat penegak hukum, 

ha! ini diketahui dari vonis yang diberikan 
oleh Majelis Hakim terhadap kasus 
kekerasan seksual pada anak yang masih 
sangat minim. Berikut ini akan diberikan 
beberapa contoh vonis kasus kekerasan 
seksual pada anak. 

a) kasus kekerasan seksual pada anak 
yang terjadi di Indonesia yaitu 
kekerasan seksual anak di Taman 
Kanak-Kanak Jakarta International 

School QIS) pada tahun 2014 yang 
dilakukan oleh Ferdinand Tjiong dan 
Neil Bantleman T erhadap kasus ini 

----- 

"Melly Febrida, SBY Keluarkan lnpres untuk 

Berantas Kejahatan Seksual Anak, dimuat dalam http// 
health.liputan6.com/read/2062683/sby-keluarkan 
inpres-untuk-berantas-kejahatan-seksual-anak, diakses 
tangal 5 Mei 2018. 

19lbnu Sina Chandranegara, PenguJian Perppu 

Terkait Sengketa Kewenangan Korutitusional Antar 
Lembaga Negara, hal.6. 



Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaruran Kebiri Kimia .. (Meirina Fajarwati) 

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Sela tan 
telah memvonis Ferdinand Tjiong clan 
Neil Bantleman dengan hukuman 
penjara selama 10 (sepuluh) tahun. 
Namun, Pengadilan Tinggi Jakarta 
membebaskan kedua warga negara AS 
tersebut."' Atas putusan banding ini, 
jaksa penuntut umum mengajukan 
kasasi ke MA, clan MA mengabulkan 
kasasi jaksa penuntut umum clan 
memvonis dua guru JIS yang menjadi 
terdakwa kasus pelecehan seksual 
murid sekolah internasional tersebut 
dengan hukuman penjara selama 1 1  
tahun. Pada dasarnya Vonis MA 1 1  
(sebelas) tahun ini lebih rendah dari 
tuntutan jaksa yang meminta kedua 
pengajar JIS tersebut dihukum penjara 
selama 12 (dua belas) tahun," 

b) kasus kekerasan seksual terhadap 
siswa JIS yang dilakukan oleh petugas 
kebersihan alih daya di sekolah 
tersebut, yakni Virgiawan Amin 
alias Awan, Agun Iskandar, Zainal 
Abidin, clan Syahrial. Majelis hakim 
Pengadilan NegeriJakarta Sela tan pada 
Senin menjatuhkan vonis hukuman 
8 (delapan) tahun penjara kepada 
empat terdakwa pelaku kekerasan 
seksual terhadap siswa JIS. Selain 
itu hakim juga mengenakan denda 
Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) 
subsider 3 (ciga) bulan tahanan kepada 
keempat terdakwa yaitu Virgiawan 
Amin alias Awan, Agun Iskandar, 
ZainalAbidin, danSyahrial. Sementara 

"'Amara, Terbukti l.akukan Pelecehan 
Seksua� MA Vanis Guru J/S 1 1  Tahun Penjara, 
dimuat dalam http://megapatitan.kompas.com/ 
read/2016/02/25/ 18304501/T erbukti. Laku ka n. 
Pelecehan.Seksual.MA.Vonis.Guru.]IS.11.Tahun. 
Penjara, diakses tanggal 5 Mei 2018. 

81Moch Harun Svah, Guru jadi T ersangka pelecehan 
seksual di J/S, dimuat dalam http://news.lipuran6. 
com/ read/207 6169 /2-guru-jad i-tersa ngka-peleceha n 
seksual-di-jis, diakses tanggal 15 Maret 2018. 

itu Majelis Hakim memvonis seorang 
terdakwa lainnya yaitu bernama 
Afrischa Servant dengan hukuman 
tujuh tahun penjara clan denda 
Rpl00.000.000 (seratus juta rupiah). 
Hakim menilai Afrischa turut serta 
membantu keempat terdakwa lainnya 
melakukan kekerasan seksual terhadap 
siswa taman kanak-kanak di sekolah 
internasional tersebut. T erhadap 
kasus ini jaksa menuntut terdakwa 
dengan Pasal 82 Undang-Undang 
tentang Perlindungan Anak clan Pasal 
5 ayat 1 KUHP jo Pasal 64 KUHP 
dengan hukuman 10 tahun penjara 
clan denda Rpl00.000.000 (seratus 
juta rupiah). T erhadap tuntutan jaksa 
ini hakim menjatuhkan putusan yang 
lebih rendah dari tuntutan jaksa." 

c) kasus Pencabulan yang dilakukan 
oleh Sony Sandra sudah mencabuli 
58 (lima puluh delapan) anak. Hakim 
Pengadilan Negeri (PN) Kediri 
memvonis 9 (sembilan) tahun penjara 
dari tuntutan jaksa selama 13 Tahun 
penjara." Selain itu, ia juga didenda 
Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) atau hukuman pengganti 
4 (empat) bulan kurungan.v 

d) pelecehan seksual murid sekolah Saint 
Monica yang mana majelis hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

----- 

82Taufik Ridwan, Empat pelaku kekerasan seksual 
pada siswa ]IS di•onis 8 tahun, dimuat dalam http:// 
www.antaranews.com/berita/ 4 704 21/ ernpat-pelaku 
kekerasa n-se ksual-pada-siswa-j is-d ivon is-Svta h u n, 
diakses ranggal 12 Mei 2018. 

83Noname, Vanis Ringan Pengusaha Cabul Terus 
Dikecam, dimuat dalam http://radartegal.com/ 
berita-nasional/vonis·ringan-pengusaha-cabul-terus 
dikecam.5782.html, diakses tanggal 12 Maret 2018. 

"Danial Zamzam, Perkasa 58 Anak, Sony 
Sandra Bakal Diganjar Hukuman 19 tahun Penjara, 
dimuat dalam http://nasional.harianterbit.com/ 
nasional/2016/05/20/6207 5/0/25/Perkosa-58- 
Anak-Sony-Sandra-Baka l-Diganjar-H ukuman-19- 
rahun-Penjara, diakses tanggal 12 Mei 2018. 

119 



Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018 , 103 · 126 

memberikan vonis bebas terhadap 

terdakwa kasus pelecehan seksual. 
Majelis hakim menilai dua dakwaan 

jaksa penunrut umum tidak terbukti 
clan membebaskan terdakwa dari 

segala dakwaan." Hakim menilai 

bahwa sejumlah barang bukti yang 

dihadirkan dalam persidangan 

dinyatakan tidak layak dijadikan 

sebagai alat bukti kasus tersebut. 86 

e) kasus pemerkosaan yang dilakukan 

oleh warga negara (WN) Nigeria 

Januarius Kingsley Chilee Eze pada 

korban yang masih berumur 13 tahun. 

Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

menyatakan terdakwa tidak bersalah 
karena tidak hadirnya saksi korban 

dalam persidangan. Terhadap putusan 

ini kemudian jaksa mengajukan kasasi 

ke Mahkamah Agung clan Mahkamah 

Agung membatalkan putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

tertanggal 1 Oktober 2014. Januarius 
akhirnya dinyatakan rerbukti bersalah 

memperkosa 2 (dua) anak di bawah 

umur clan clan dikenakan pidana 
penjara selama 9 (sembilan) tahun clan 

denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus 
juta rupiah) dengan ketentuan, apabila 

denda tersebut tidak dibavar maka 

diganti dengan pidana kurungan 
selama 6 (enam) bulan,« 

"Newswire, Vanis Bebas Pelaku Pelecahan Seksual di 
PAUD Saint Monica Disesalkan, dimuat dalam http,// 
kabar24.bisnis.com/read/20 l 50708/ 16/ 451625/ 
von is-be bas-pelaku-peleca ha n-seks u al-di-pa ud-sa int· 
monica-disesalkan, diakses tanggal 10 Mei 2018. 

""T angguh Sipria Riang, Hakim Memmbang 
untuk Membebaskan T erdakwa, Guru Bersorak, 
dimuat dalam http://megapolitan.kampas.com/ 

read/2015/07 /08/154 7 3821/Hakim.Menimbang. 
u ntu k. M em be baskan. T erd a kwa. Guru. Bersora k, 
diakses tanggal 23 Mei 2018. 

87 Edward Febriyatri Kusuma, Dibebaskan PN 

]akut, Pedofil WN Nigeria Akh,rnya Dibui 9 Tahun 

di MA, dimuat dalam https//news.detik.com/ 
berita/3 5 30 791/ dibebaskan-pn-jaku r-pedofil-wn- 
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f) kasus pencabulan yang dilakukan 

Sanotona Dachi yang telah mencabuli 

anak di bawah umur dengan korban 
yang berusia 4 (empat) tahun di 

sebuah rumah di Kavling Bukit 
Seroja. Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Batam, menyatakan bahwa 

terdakwa rerbukti secara sah bersalah 
melakukan tindak pidana pelecehan 

seksual terhadap anak di bawah umur 

dan atas perbuatannya tersebut, 

terdakwa dihukurn penjara selama 
7 (tujuh) tahun kurungan subsider 6 

(enam) bulan dengan denda sebesar 

Rp60.000.000 (enam puluh juta 
rupiah). Hukuman yang dijatuhkan 

ini lebih rendah daripada tuntutan 

Jaksa Penunrut Umum yakni selama 9 
(sembilan) tahun.s 

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan 

yang diberikan oleh Peneliti Masyarakat 

Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), 
Muhammad Rizaldi yang menururkan 

bahwa, kebanyakan hukuman yang 

dijaruhkan hakim di bawah 10 (sepuluh) 

tahun. Padahal untuk kasus pemerkosaan 
saja hukuman yang diberikan maksimalnya 

12 (dua belas) tahun. Sedangkan, kasus 

kekerasan seksual terhadap anak-anak 
hukuman maksimal 15 (lima) tahun. 

Menurutnya, dari 280 (dua rarus delapan 

puluh) putusan pengadilan yang kalau 
disimpulkan itu rata-rata vonisnya selama 
5 1  (lima puluh satu) bulan.> 

nigeria-akhirnya-dibui-9-tahun-di-ma diakses tanggal 16 
Maret 2018. 

88Sidik, Hakim Vanis Rendah Terdakwa Pelecehan 
Seksual terhadap Anak di Bawah Umur, dirnuar dalam 
http/ /www.expossidik.com/2016/l l/hakim-vonis 
rendah-terdakwa-pelecehan.html, diakses tanggal 8 
April 2018. 

1190ani Prabowo, Putusan Hakim Kasus Kekerasan 

Seksual Dinilai Rendah, dimuat dalarn http//nasional. 
kompas.com/read/2016/ 10/09/ 18593401/ putusan, 

hakim.kasus.kekerasan.seksual.dinilai.rendah, diakses 
tanggal 18 April 2018. 



Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Kebiri Kimia .. (Meirina Fajarwati) 

1. Kebiri kimia merupakan suatu langkah 
yang diambil pemerintah untuk 
menurunkan jumlah kasus kekerasan 
seksual pada anak. 
Pengaturan kebiri kimia yang terdapat 
dalam UU tentang Penetapan Perppu 
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 
17 Tahun 2016 tidak mencerminkan 
asas dapat dilaksanakan sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 5 huruf d 
UU tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan,halinidikarenakan: 
pertama, biaya yang dibutuhkan untuk 
kebiri kimia sangat mahal, kedua, kebiri 
kimia hanya bersifat sementara hanya 
pada saat obat antiandrogen disunnkan 
kedalam tubuh, ketiga, penolakan dari 
IOI sebagai eksekutorial kebiri kirnia, 
keempat, pembentukan Perppu No. 1 

17 Tahun 2016 maka dapat dikatakan sanksi 
ini tidak dapat diterapkan di masyarakat 
karena terdapat kendala dalam pelaksanaan 
kebiri kimia sebagaimana telah diuraikan di 

91H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan 

Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, hal.302 

atas. 

suatu peraturan perundang-undangan. Untuk 
dapat dilaksanakannya suatu peraturan 
perundang-undangan, maka setiap peraturan 
perundang-undangan hams memperhitungkan 
efektivitas peraturan perundang-undangan 
tersebut di dalam masyarakat, baik secara 
filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Makna 
efektivitas disini mengandung arti bahwa 
hukum akan menjadi efeknf jika rujuan 
keberadaan dan penerapannya dapatmencegah 
perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan 
dan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum 
yang efektif secara umum dapat membuat 
apa yang dirancang dapat diwujudkan." Jika 
melihat konteks kebiri kimia dalam UU No. 

111. Penutup 

A. Kesimpulan 

'°Richard Balmforth, Moldova bans chemical 

castration sentence for paedophiles, dimuat dalam 
http:/ I uk.reuters.com/ article/ uk-rnoldova-casrra tion 
idUKBRE96405Y20130705, diakses tanggal 29 April 
2018. 

Kelima, pada dasarnya pelaksanaan 
kebiri kimia di berbagai negara juga sulit 
untuk dilaksanakan, seperti di Moldova 
hukuman kebiri kimia yang diberikan bagi 
pelaku kekerasan seksual pada anak telah 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 
Moldova karena merupakan pelanggaran 
Hak Asasi Manusia." Selain itu pelaksanan 
kebiri kimia di Florida juga belum 
dilaksanakan secara efektif karena konstitusi 
Amerika Serikat melarang pelaksanaan 
hukuman yang kejam dan tidak biasa ini 
dan pengadilan mengalami kesulitan untuk 
menunjuk ahli medis sebagai eksekutorial 
hukuman ini. Selain itu, permasalahan 
anggaran kebiri kimia juga menjadi salah 
satu kendala kerldakefektifan berlakunya 
hokum kebiri kimia di Florida. 

Keenam, tindakan kebiri kimia belum 
dilaksanakan karena belum ada peraturan 
pelaksana yang mengatur lebih lanjut 
mengenai teknis pelaksanaan kebiri kimia 
dan rehabilitasi bagi terpidana. 

Ketujuh, pembentukan Perppu No. 1 
Tahun 2016 tidak melibarkan peran serta 
masyarakat, dalam hal ini pihak dokter 
atau medis, dalam penyusunan undang 
undang tersebut, hal ini diketahui dengan 2. 
penolakan IOI untuk menjadi eksekutorial 
kebiri kimia di Indonesia. Apabila dalam 
proses penyusunan undang-undang 
tersebut melibatkan dokter sebagai pihak 
eksekutorial maka hal seperti ini tidak akan 
terjadi dan dapat dicari alternatif hukuman 
lain yang tidak melanggar kode etik profesi 
kedokteran. 

Jadi berdasarkan uraian diatas, penulis 
berpandangan bahwa pengaturan kebiri 
kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 tidak 
mencerminkan asas dapat dilaksanakannya 
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Tahun 2016 tidak memenuhi unsur-unsur 
kegentingan yang memaksa sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 
NRI Tahun 1945; kelima, pelaksanaan 
kebiri kimia di berbagai negara juga sulit 
untuk dilaksanakan; keenam, belum 
ada peraturan pelaksanan kebiri kimia; 
dan ketujuh, pembentukan UU No. 17 
Tahun 2016 tidak melibatkan peran serta 
masyarakat, yang dalam hal ini yaitu pihak 
dokter atau medis. 

B. Saran 

1. Banyaknya kasus kekerasan seksual pada 
anak dikarenakan aparat penegak hukum 
belum menegakkan hukum tersebut 
dengan maksimal. Oleh karena itu, 

kedepannya aparat penegakkan hukum 
hams memberikan sanksi yang maksimal 
bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. 

2. Pemerintah seharusnya dapat mencari 
alternatif hukuman lain yang dapat 
dilaksanakan dan tidak menimbulkan 
penolakan di masvarakat, 
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Abstrak 
Penerapan hak imunitas anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tencang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, clan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 2 Tahun 2018) kembali menimbulkan gejolak 
di masyarakat. Hak imunitas yang sejatinya merupakan hak mutlak yang melekat bagi 
anggota DPR yang jamak diberikan kepada anggota parlemen di dunia, seharusnya dilihat 
sebagai jalan untuk meningkatkan efektivitas kinerja DPR dalam ha] fungsi legislasi, fungsi 
anggaran, clan fungsi pengawasan. Namun demikian, kondisi kultural anggota DPR saat 
ini seolah perlu diberi batasan yang tegas dalam pemberian hak imunitas tersebut. Tulisan 
ini berrujuan untuk membahas secara sederhana dampak penerapan hak imunitas anggota 
DPR yang diberikan baik oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 maupun oleh UU No. 2 Tahun 2018 dengan menggunakan metode deskriptif 
normatif melalui pendekatan saintifik. Berdasarkan hal tersebut, pemberian hak imunitas 
anggota DPR lazim diberikan unruk mengoptimalkan fungsi clan tugasnya sebagai wakil 
rakyat sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja clan tetap memperhatikan 
Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tencang Kode Erik sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan DPR No. 3 Tahun 2016 sehingga meminimalisasi 
terjadinya penyalahgunaan wewenang clan kekuasaan. 

Kata kunci: hak imunitas, DPR, UU No. 2 Tahun 2018 

Abstract 

Implementation of Legal immunity [ot members of parliament in Law Number 2 Year 2018 concerning 

the second amendment to Law Number 1 7  Year 2014 concerning the people's consultative assembly, 

parliament, regional council and local legislature (Law Number 2 Year 2018) caused turmoil in the 
community again. The Legal immunity is the inherent absolute right for legislative members of the 

parliament to be assigned to MPs in the wcrrld, should be seen as a way to improve the effectiveness 

of the perfcrrmance of the legislative council in terms of legislative functions, budgetary functions, and 

oversight functions. However, the current cultural conditions of representatives of the people's councils 

seem to be given strict limits on the granting of such legal immunity. This paper aims to discuss the 

impact of the implementation of the immunity rights of the legislative members of the people given 

either by the constitution of the Republic of Indonesia in 1945 as well as by Law Number 2 Year 

2018 by using ncrrmative descriptive method through scientific approach. Based on this, the granting 
of the legal immunity to the legislative assembly is commonly used to optimize its function and duties 
as a representative of the people so that it is expected to improve perfcrrmance and keep the regulation 

127 



Prodigy Vol. 6 No. I, Juli 2018 : 127 - 147  

of the People's Representative Council Number 1 Year 2014 concerning Code of Ethics as alreadJ amended several 
times with the latest b:, the People's Representative Council 2016 so as to minimize the occurrence of abuse of 
authority and power. 

Keywords: immunity rights, House of Representatives, Law Number 2 Year 2018 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2018 

pertanggal 14 Maret 2018, telah menuai 

sejumlah polemik di publik, lebih dari itu 
publik menilai UU No. 2 Tahun 2018 adalah 

undang-undang terburuk sepanjang sejarah. 

Hal ini mengingat, pertama, adanya cacat 

proses dalam pembentukan UU No. 2 Tahun 

2018, kedua, tentang pemberian hak istimewa 
clan hak imunitas anggota DPR yang dinilai 
berlebihan karena telah berupaya unruk 

menghambat proses penegakan hukum pidana 
clan ketiga, UU No. 2 Tahun 2018 mereduksi 

kebebasan menyampaikan pendapat clan 

pikiran yang dijamin UUD NRI T ahun 

1945 clan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat di Muka Umum. 

Publik khawatir bahwa keberadaan UU 
No. 2 Tahun 2018 akan menjungkirbalikkan 

fase perkembangan demokrasi di Indonesia 

clan mengembalikan Indonesia pada 

masa kolonial penjajahan. Padahal, era 

kolonial telah lama berlalu tetapi watak clan 
karakternya masih dikhawatirkan diwarisi 
oleh pembentuk undang-undang baik DPR 

maupun Pemerintah. Publikpun merasa 

khawatir jika pola kolonial ini seolah 
membalikkan pola negara lain yang dulu 
menguasai wilayah, politik, dan hukum di 
negara kita. Sekarang justru, sesama warga 

negara ingin mengontrol clan menguasai 
kehidupan rakyat baik secara ekonomi 

' 
politik, maupun hukum. 

Melalui kewenangan politik, pembentuk 
undang-undang diharapkan tidak 
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lebth mengedepankan kepentingannya 

daripada kepentingan rakvat bahkan hak 

hak konstitusional dirampas clan ingin 

dipenjarakan. Partisipasi clan akuntabilitas 

publik, kesamaan kedudukan dalam hukum 
clan pemerintahan, serta penghormatan, 
perlindungan clan pemenuhan Hak Asasi 

Manusia (HAM) dianggap telah dicederai oleh 

pembentuk undang-undang. 

Sebagaimana diketahui, Pasal 20A ayat (3) 
UUD NRI Tahun 1945 memuat ketentuan 

tentang hak yang melekat pada individual 
anggota DPR bahwa setiap anggota DPR 
mempunyai hak imunitas. Pengaturan lebih 

lanjur terkait hak imunitas anggota DPR 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2014 ten tang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, clan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2014), 

dimana undang-undang terse but menyebutkan 
"Anggota DPR memiliki hak imunitas."' 

Hak imunitas (immunity right) merupakan 

hak individual anggota DPR. Keberadaan 

hak istimewa tersebut diharapkan mampu 
menjadi payung hukum bagi anggota DPR saat 
menjalankan fungsi, tugas, clan wewenangnya 

sebagai wakil rakyat. Terkait hak imunitas 

tersebut seorang anggota DPR tidak dapat 
ditunrut di depan pengadilan dan diganti 
antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, 
dan/atau pendapat yang dikemukan baik 
secara lisan maupun tertulis di dalam rapat 

ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan 

'Pasal 80 huruf f Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.. ' 



Dampak Pemberian Hak lmuniras Oleh Undang-Undang Nomor 2 ... (Maharani Siti Sfwpia 

dengan fungsi, wewenang serta tugas DPR. 
Selain itu, anggota DPR tidak dapat dituntut 
di depan pengadilan karena sikap, tindakan 
clan kegiatan di dalam rapat ataupun di luar 
rapat DPR yang semata-mata karena hak clan 
kewenangan konstitusional DPR clan atau 
anggota DPR2• 

Sekilas UU No. 2 Tahun 2018 tidak 

mengurangi atau menambahkan sedikitpun 
esensi dari cakupan hak imunitas dalam UU 
No. 17 Tahun 2014. Perubahan mendasar 
yang terjadi dalam ketentuan Pasal 224 clan 
Pasal 245 adalah hanya terkait perubahan 
konstruksi pasalnya agar lebih konsrruktif clan 
jelas hukum formil clan materiilnya. 

Terkait ha! tersebut, UU No. 17 Tahun 
2014 telah memberikan perubahan mendasar 
terkait cakupan hak imunitas. Undang 

U ndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, clan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (UU No. 27 Tahun 2009) hanya 
mencakup kebebasan berbicara (freedom of 

speech), namun pasca diubahnya UU No. 
27 Tahun 2009 menjadi UU No. 17 Tahun 
2014, cakupan hak imunitas anggota DPR 
RI tidak hanya pada kebebasan berbicara 
tetapi juga kebebasan bertindak (freedom of 
action). Hal ini menjadikan anggota DPR 
seolah lebih leluasa dalam menjalankan 
fungsi, tugas, maupun wewenangnya karena 
setiap gerak-geriknva sudah dillndungi 
penuh oleh hak imunitas tersebut. 

Persoalan yang muncul kemudian terkait 
hak imunitas yang melekat pada anggota 
DPR adalah apakah pemberian hak imunitas 
anggota DPR dalam UU No. 2 Tahun 2018 

berbanding lurus dengan potensi capaian 

2Pasal 224 ayat (1), (2) clan (3) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua aras 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

kinerja Anggota DPR?. Kemudian, apakah jika 
tidak diberikannya hak imunitas tersebut dapat 
berdampak signifikan terhadap terganggunya 
kinerja anggota DPR?. 

Oleh karena itu, tulisan ini akan 
mengulas secara sederhana penilaian 
dampak pemberian hak imunitas clan 
relevansinya terhadap peningkatan kinerja 
anggota DPR. Sampai dengan tulisan ini 
ditulis, sejumlah masyarakat sipil yang 
tergabung dalam Forum Kajian Hukum clan 
Konstitusi telah mendaftarkan gugatannya 
atas pemberlakuan UU No. 2 Tahun 2018 

ke Mahkamah Konstitusi. 
Bagaimanapun, hak imunitas anggota 

DPR berdasarkan UU No. 2 Tahun 2018 

diberikan dalam rangka melindungi 
anggota DPR dari tuntutan hukum (kebal 
hukum) saat menjalankan fungsi, tugas clan 
wewenangnya sebagai wakil rakyat. Akan 
tetapi, di luar konteks fungsi, tugas, clan 
wewenangnya anggota DPR tidak memiliki 
hak imunitas. Artinya, hak imunitas anggota 
DPR terbatas pada fungsi clan tugasnya saja. 
Kemudian, terkait pernyataan, pendapat, 
sikap, clan tindakannya yang dianggap atau 
dirasa telah merugikan orang lain sejauh hal 
tersebut masih menyangkut tugas anggota 
DPR maka hal itu tidak dapat dituntut 

dihadapan pengadilan karena hak imunitas 
anggota DPR sifatnya absolut (mutlak). 
Namun, hak imunitas anggota DPR tidak 
berlaku manakala menyangkut tindak pidana 
khusus, misalnya, pelanggaran HAM berat, 
tindak pidana korupsi clan lain sebagainya. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
l. Apakah dasar pemberian hak imunitas 

bagi Anggota DPR? 
2. Bagaimana dampak pemberian hak imunitas 

anggota DPR oleh UU No. 2 Tahun 2018 

terhadap peningkatan kinerja anggota DPR? 
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C. Tujuan Penulisan 

Tulisan ini bertujuan unruk: 

l. mengetahui dasar pemberian hak imunitas 
bagi anggota DPR. 

2. mengkaji dampak pemberian hak imunitas 
anggota DPR oleh UU No. 2 Tahun 2018 
terhadap peningkatan kinerja anggota 
DPR. 

D. Metode Penulisan 

Metode penulisan hukum normatif 
dilakukan melalui srudi saintifik dengan 
melakukan pengamatan clan analisis terkait 
pemberian hak imunitas clan hak istimewa 
anggota DPR dalam UU No. 2 Tahun 2018 
dengan menelaah data primer, sekunder, clan 
rersier.' Spesifikasi Penulisan adalah deskriptif 
analitis terhadap dampak implementasi UU 
No. 2 Tahun 2018 clan praktik penerapannya 
di beberapa negara. 

Teknik pengumpulan data melalui 
penelitian kepustakaan clan wawancara. 
Metode analisis data dilakukan secara yuridis 
kualitatif, yang bertitik tolak dari hukum 
positif lalu dianalisis secara kualiranf guna 
menarik simpulan. 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Asas Persamaan di Hadapan Hukum 

Asas persamaan di hadapan hukum 
(equality before the law principle) clan prinsip 
equal protection merupakan asas yang utama 
dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
(HAM) clan dianut dalam Pasal 27 ayat (l) clan 
Pasal 28Dayat(3)UUDNR! Tahun 1945.Asas 
ini mengandung arti bahwa "Semua warga harus 

mendapat perlindungan yang sama dalam hukum 

clan pemerintahan tidak boleh ada diskriminasi 

'Ronni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian 

Hukum dan }urimet'Ti, Jakarta: Ghalia Indonesia, I 998, 
hal. IO. Lihat juga Soerjono Soekanto, Pengantar 

Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008, hal. 204. 
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dalam perlindungan hukum ini''. Kata kunci yang 
digunakan adalah "perlindungan", Pendapat 
yang berbeda adalah yang menafsirkan bahwa 
persamaan yang dimaksud adalah untuk 
"perlakuan". Perbedaan kata kunci ini dapat 
membawa kepada penafsiran yang berbeda 
dari makna asas ini bagi HAM.4 Dengan kata 
kunci "perlindungan" maka yang dituju adalah 
perintah kepada negara/pemerintah untuk 
memberi perlindungan hukum yang sama 
adilnya (fairness) kepada warganya. Dalam 
sebuah negara dengan masyarakat majemuk 
atau bersifat multi-kultural seperti Indonesia, 
mt mengandung makna perlindungan 
terhadap kelompok minoritas (terhadap 
kemungkinan ketidakadilan dari kelompok 
mayoritas). Mencegah adanya diskriminasi 
dalam perlindungan clan rasa aman kelompok 
minoritas. Diskriminasi yang dilarang adalah 
yang merugikan kelompok tertenru. 

Namun, jika diksi "perlakuan" yang 
digunakan maka penafsiran yang berkembang 
dalam masyarakat Indonesia adalah perintah 
kepada negara/pemerintah untuk tidak 
membedakan perlakuan hukum antara 
warganya. Dalam masyarakat yang terstruktur 
dalam "kelas" maka ini mengandung makna 
jangan memberi perlakuan istimewa kepada 
anggota kelas rertenru. Khususnya dalam 
beberapa kasus, prates dirujukan terhadap 
persangkaan bahwa "kelas pejabat negara" 
dan/atau "kelas orang kaya" mendapat 
perlakuan khusus/istimewa dalam proses 
peradilan pidana. Diskriminasi yang dilarang 
di sini adalah menguntungkan kelas tertentu5• 

Oleh karena itu, interpretasi dalam 
asas ini harus dilihat dari berbagai sisi. 

"Mardjono Reksodiputro, Hak lmunitas dan A,a, 

Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dan UU MD3, 

disampaikan dalam Dialog Hukum Komisi Hukum 
Nasional RI bekerjasama dengan Koalisi Masyarakat 
Sipil unruk perubahan Undang-Undang Majelis 
Permusyawararan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, 3 September 2014. 

5/bid. 
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Penggunaan diksi perlinclungan juga bukan 
sesuatu hal yang salah. Kekhawatiran jika 
perlakuan istimewa terhaclap anggota DPR 
sebagaimana climaksucl clalam Pasal 245 
UU No.2 Tahun 2018 merupakan tinclakan 
menghalang-halangi penyiclikan clan 
kemungkinan tersangka menghilangkan 
barang bukti itu bisa dikatakan masih 
prematur. sejatinya penggunaan asas ini 
clilakukan untuk memberikan perlinclungan 
terhaclap hak seorang tersangka, agar 
penvidik tidak "mengulur-waktu" perkara. 

2. Teori Lembaga Negara 

Lembaga negara aclalah sebuah organisasi 
berbentuk lembaga pemerintahan atau 
"Civilized Organization", yang dibuat oleh 
negara clan bertujuan untuk membangun 
negara itu sendiri, Lembaga negara secara 
umum terbagi clalam beberapa macam clan 
mempunyai tugasnya masing-masing. Pacla 
prinsipnya, tugas umum lembaga negara 
antara lain:6: 

1) menjaga kestabilan atau stabilitas 
keamanan, politik, hukum, HAM, clan 

budava, 

2) menciptakan suatu lingkungan yang 
kondusif, aman, clan harrnonis, 

3) menjacli baclan penghubung antara negara 
clan rakyatnya; 

4) menjacli sumber insipirator clan aspirator 
rakyat; 

5) memberantas tinclak pidana korupsi, 
kolusi, maupun nepotisrne: 

6) membantu menjalankan roda 
pemerintahan Negara. 
6Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi 

Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, Setjen MKRI, 
2006, hal. 36. Lihat juga M Sadli, Countervailing 
Powers dalam Gelanggang Demokrasi, dimuat dalam 
http://www.pacific.net.id/pakar/ sadlVl 298/021298. 
html, diakses tanggal 28 Desember 2007, atau A. 
lrmanputra Sidin, Urgensi Lembaga Negara Penunjang 
, dimuat dalam http://unisosdem.org/ekopol_detail. 
php?aid-6749&coid•3&caid-31, diakses tanggal 3 
Desember 2007. 

Pengertian clan konsep kelembagaan 
negara climulai dari konsep pemisahan 
kekuasaan clan pembagian kekuasaan, yang 
sama-sarna merupakan konsep mengenai 
aclanya kekuasaan yang berbeda clalam 
penyelenggaraan negara. Secara luas konsep 
pemisahan kekuasaan (separation of power) 

mencakup pengertian pembagian kekuasaan 
yang biasa clisebut clengan istilah "division of 
power (distribution of power)1. 

Pemisahan kekuasaan merupakan konsep 
hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, 
seclangkan konsep pembagian kekuasaan 
bersifat vertikal. Secara horizontal, kekuasaan 
negara dapar dibagi ke clalam beberapa 
cabang kekuasaan yang dikaitkan dengan 
fungsi lembaga-lembaga negara tertentu, 
yaitu legislatif, eksekurif clan yuclikatif. 
Aclapun, clalam konsep pembagian kekuasaan 
(distribution of power atau division of power) 

kekuasaan negara dibagikan secara vertikal 
clalam hubungan "atas-bawah". Konsep 
lain tentang pembagian kekuasaan aclalah 
pembagian antara capital division of power clan 
areal division of power. 

Konstitusi sebagai awal konstruksi 
lembaga negara, seiring clengan konsep 
konstitusionalisme. Konsep tersebut 
merupakan hal yang signifikan berhubungan 
clengan makna organisasi clan lembaga negara 
clalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Konstitusionalisme aclalah suatu gagasan/ 
paham yang menyatakan bahwa suatu 
konstitusVunclang-unclang clasar harus 
memiliki fungsi khusus yakni membatasi 
kekuasaan pemerintahan clan menjamin hak 
hak warga negara. Konstitusi yg berpaham 
konsticusionalisme bercirikan bahwa konstitusi 
itu isinya berisi pembatasan atas kekuasaan 
clan jaminan terhaclap hak-hak clasar warga 
negara. Konstirusionalisme mengatur clua 
hubungan yang saling berkaitan sacu sama 
lain, yaitu hubungan antara pemerintahan 

7/b.d. 
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dengan warga negara, serra hubungan antara 

lembaga pemerintahan yang satu dengan 

lembaga pemerintahan yang lain. 

Masa reformasi clan adanya perubahan 

konstitusi kemudian menjadi hal yang sangat 
mendasar, yaitu beralihnya supremasi MPR 

menjadi supremasi konstitusi. Sejak masa 

reformasi, Indonesia tidak lagi menempatkan 

MPR sebagai lembaga tertinggi negara 

schingga semua lembaga negara sederajat 

kedudukannya dalam sistem checks and 
balances. Hal ini merupakan konsekuensi dari 

supremasi konstitusi, konstitusi diposisikan 

sebagai hukum tertinggi yang mengatur clan 
membatasi kekuasaan lembaga penyelenggara 

negara. 

3. Teori Kewenangan 

Kewenangan atau wewenang adalah suatu 

istilah yang biasa digunakan dalam lapangan 

hukum publik. Namun, sesungguhnya terdapat 
perbedaan di antara keduanya. Kewenangan 

adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", 

kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang 

diberikan oleh undang-undang atau legislatif 
dari kekuasaan eksekutif arau administratif. 

Oleh karena itu, kewenangan merupakan 

kekuasaan dari segolongan orang tertentu 
atau kekuasaan terhadap suatu bidang 
pemerintahan atau urusan pemerintahan 
tertentu yang bulat. Adapun, wewenang hanya 

mengenai suatu bagian tertentu saja dari 

kewenangan. Wewenang (authority) adalah 

hak untuk memberi perinrah clan kekuasaan 
untuk meminta diparuhi. 

Kewenangan atau wewenang memiliki 
kedudukan penting dalam kajian hukum tara 
negara clan hukum administrasi. Sebegitu 

pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. 

Stroink clan J.G. Steenbeek menyatakan: "Het 

Beg-rip bevoegdheid is da nook een kembegrip in 
he staats en administratief recht"8 Berdasarkan 

"Nur Basuki Winarno, Penyalahgunaan Wewenang 

dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta, Laksbang 
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pemyaraan ini dapat ditarik suatu pengertian 

bahwa wewenang merupakan konsep inti dari 

hukum tara negara clan hukum administrasi. 

lstilah wewenang atau kewenangan di 
sejajarkan dengan "Authority" dalam Bahasa 
inggris clan" bevoegdheid" dalam bahasa Belanda. 

Authoriry dalam Black's Law Dictionary 

diartikan sebagai kekuasaan hukum, hak 

unruk memerinrah atau bertindak, hak atau 
kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi 

aturan hukum dalam lingkup melaksanakan 

kewajiban publik. 

Sejalan dengan pilar ucama negara hukum 
yaitu asas legalitas, atas dasar prinsip tersebuc 
bahwa wewenang pemerintahan berasal dari 

peraturan perundnag-undangan. Dalam 

kepustakaan hukum administrasi cerdapat 
dua acara untuk memperoleh wewenang 
pemerintah yaitu: acribusi clan delegasi; 

kadang-kadang juga mandat ditempackan 

sebagai cara cersendiri untuk memperoleh 

wewenang. 

Demikian juga pada setiap perbuatan 

pemerinrah diisyaratkan harus bertumpu 
pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya 
kewenangan yang sah, seorang pejabat 

atau badan tata usaha negara tidak dapat 
melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. 

Kewenangan yang sah merupakan atribut 
bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. 
Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber 
darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh 

maka terdapat ciga kategori kewenangan yaitu 

atribuc, delegacif, clan mandat yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut9: 

a. kewenangan atribut 

Kewenangan atribut biasanya digariskan 
atau berasal dari adanya pembagian 

kekuasaan oleh peraturan perundnag 
undangan. Dalam pelaksanaan 

kewenangan arriburif ini pelaksanaanya 
dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan 

Mediatama, 2008, hal. 65. 

'Ibid. hat. 70. 
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yang tertera dalam peraturan dasarnya. 
Terhadap kewenangan atributif mengenai 
tanggung jawab dan tanggung gugat berada 
pada pejabat atau badan sebagaimana 
tertera dalam peraturan dasarnya. 

b. kewenangan delegatif 

Kewenangan deleganf bersumber dari 
pelimpahan suatu organ pemerintahan 
kepada organ lain dengan dasar peraturan 
perundang-undangan, Dalam ha! 
kewenangan delegatif tanggung jawab dan 
tanggung gugat beralih kepada yang diberi 
wewenang tersebut dan beralih pada 
delegataris. 

c. kewenangan mandat 

Kewenangan mandat merupakan 
kewenangan yang bersumber dari proses 
atau prosedur pelimpahan dari pejabat 
atau badan yang lebih tinggi kepada 
pejabat atau badan yang lebih rendah, 
Kewenangan mandat terdapat dalam 
hubungan rutin atasan dan bawahan 
kecuali bila dilarang secara tegas, 

Konsep kewenangan dalam hukum 
administrasi negara berkaitan dengan asas 
legalitas, asas ini merupakansalah satu prinsip 
utama yang dijadikan sebagai bahan dasar 
dalam setiap penyelenggaraan pemerintah 
dan kenegaraan di setiap negara hukum 
terutama bagi negara-negara hukum yang 
menganut sistem hukum Eropa Kontinental. 
Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang 
undang (de heerchapppij t1an de wet)10• Asas ini 
dikenal juga di dalam hukum pidana yakni 
tidak ada hukuman tanpa undang-undang, 
Di dalam hukum administrasi negara asas 
legalitas ini mempunyai makna dathet 

bestuur aan wet is onderworpnen, yakni bahwa 
pemerintah tunduk kepada undang-undang. 

10Eny Kusdarini, Dasa,-Dasa, Hukum Administrasi 
Negara clan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, 

Yogyakarta, UNY Press, 2011, hal, 89. 

Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam 
negara hukum. 

4, Hak lmunitas 

Hak imunitas dapat dipahami sebagai hak 
kekebalan terhadap suatu objek tertentu. Ada 
beberapa pengertian mengenai hak imunitas, 
Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 
memberikan definisi hak imunitas sebagai 
hak anggota lembaga perwakilan rakvat dan 
para menteri untuk membicarakan atau 
menyatakan secara tertulis segala ha! di dalam 
lembaga tersebut tanpa boleh dituntut dimuka 
pengadilan. Definisi yang diberikan oleh 
Kamus Besar Bahasa Indonesia ini mempunyai 
arti yang sama dengan yang dituliskan oleh 
Wikipedia. 

Sementara itu, menurut black law 

dictionary, hak imunitas adalah beberapa 
pengecualian dari kewajiban dan tanggung 
jawab dari proses yang diberikan oleh 
masyarakat, Dengan demikian, dari beberapa 
definisi baik terjemahan kata per kata maupun 
terjemahan secara harfiah dapat dipahami 
bahwa hak imunitas dalah hak yang dimiliki 
suatu subjek (orang) untuk terbebas dari suatu 
objek tertentu dikarenakan subjek tersebut 
memiliki suatu kewenangan atau jabatan 
sehingga diberikan keistimewaan berbeda 
dengan masyarakat pada umumnya. 

B. PEMBAHASAN 

1. Dasar Pemberian Hak lmunitas Bagi 
AnggotaDPR 

Pasal 20A ayat (3) UUD NRI Tahun 
1945 memuat ketentuan tentang hak yang 
melekat pada individual anggota DPR bahwa 
setiap anggora DPR mempunyai hak imunitas. 
Pengaturan lebih lanjut terkait hak imunitas 
anggota DPR diatur dalam undang-undang. 

Sebagaimana telah disebutkan juga 
dalam pembahasan konsepsional di atas, asas 
persamaan di depan hukum haruslah dilihat 
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dari segi perlindungan. Oleh karena itu, 
untuk menjelaskan persoalan tersebut perlu 
ditegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR 
berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 dalam 
rangka melindungi anggota DPR dari tun tu tan 
hukum (kebal hukum) saat menjalankan 
fungsi, rugas clan wewenangnya sebagai wakil 
rakyat, sehingga di luar konteks fungsi, tugas 
clan wewenangnya, seorang anggota DPR tidak 
memiliki hak imunitas. Artinya, hak imunitas 
anggota DPR terbatas pada fungsi clan tugasnya 
saja. Kemudian, terkait pernyataan, pendapat, 
sikap clan tindakannya yang dianggap atau 
dirasa telah merugikan orang lain sejauh ha! 
tersebut masih menyangkut tugas anggota DPR 
maka hal itu tidak dapat dituntut di hadapan 
pengadilan karena hak imunitas anggota DPR 
sifatnya absolut (mutlak). Namun demikian, 
hak imunitas anggota DPR tidak berlaku 
manakala menyangkut tindak pidana khusus, 
misalnya, pelanggaran HAM berat, tindak 
pidana korupsi, clan lain sebagainya 1 1 •  

DPR merupakan organ yang 
melaksanakan kekuasaan di bidang legislatif 
yang pengaturannya langsung di dalam UUD 
NRI Tahun 1945. Dalam ketentuan Pasal 68 
UU No. 17 Tahun 2014 dinyatakan bahwa 
"DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang 

berkedudukan sebagai lembaga negara." 12 

Sebagai lembaga negara, DPR memiliki 
fungsi, 1) legislasi, yaitu fungsi untuk 
membentuk undang-undang yang dibahas 
dengan Presiden untuk mendapat persetujuan 
bersama, 2) anggaran, yaitu untuk menyusun 
clan menetapkan APBN bersama Presiden 
dengan memperhatikan pertimbangan DPD, 

11Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang 
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

12Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

134 

3) pengawasan, yaitu melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan UUD NRI Tahun 
1945, undang-undang, clan peraturan 
pelaksanaanya. 11  

Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 
1945 menyebutkan bahwa "Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan 

umum." Senada dengan ketentuan Pasal 6 7 
UU No. 17 Tahun 2014 bahwa "DPR terdiri 
atas anggota partai politik peserta pemilihan 

umum yang dipilih melalui pemilihan umum." 

Berbeda dengan model pengisian keanggotaan 
DPR pra-amandemen UUD NRI Tahun 1945 
yang pada saat itu keanggotaannya terdiri atas 
anggota partai politik hasil pemilu clan anggota 
ABRI yang diangkat.14 

DPR memiliki sejumlah hak yang melekat 
pada lembaga (hak institusional acau hak 
kelembagaan) clan hak individual anggota 
legislacif. Hak-hak itu diperlukan uncuk 
pelaksanaan tugas clan wewenang DPR 
sehari-hari.15 Terkait hak inscitusional DPR 
disebuckan dalam Pasal 20A ayat (2) bahwa 
DPR mempunyai hak interpelasi, hak angkec, 

clan hak menyatakan pendapat. Hak individual 
anggota DPR disebuckan dalam Pasal 20A 
Ayat (3) bahwa anggota DPR memiliki hak 
imunitas. Hak imunitas merupakan hak 
setiap anggota DPR, yang karena pernyataan, 

pertanyaan, dan/atau pendapatnya yang 
dikemukakan secara lisan ataupun tertulis di 
dalam rapat acau di luar rapat DPR tidak dapac 

dituntut di hadapan pengadilan clan diganti 
antarwaktu sepanjang menyangkut fungsi, 
tugas, clan wewenangnya sebagai wakil rakyac. 

Hukum melindungi kepentingan 
seseorang dengan cara mengalokasikan 
suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak 

11Jimly Asshiddiqle, Pengantar llmu Hukum Tata 
Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2013. ha!. 300. 

14Moh. Kusnardi clan Harmailv Ibrahim, Pengantar 
llmu Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Sinar Bakti 
Hukum UI, 1988. ha!. 212. 

"Affan Gaffar, Polmk Indonesia Traruisi Menuju 

Demokrasi, Yokvakarta Pustaka Pelajar, 2006 
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dalam rangka kepentingannya tersebut. 
Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara 
terukur, dalam arti ditenrukan keluasan dan 
kedalamannya. Kekuasaan yang demikian 
itulah yang disebut sebagai hak. Dengan 
demikian setiap kekuasaan dalam masyarakat 
itu bisa disebut sebagai hak, namun hanya 
kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan 
oleh hukum kepada seseorang. 

Amara hak dan kewajiban terdapat 
hubungan yang sangat erat. Yang saru 
mencerminkan adanya yang lain. Ciri-ciri yang 
melekat pada hak menurut hukum adalah 
sebagai berikut16 

L hak itu dilekatkan kepada seseorang yang 
disebut sebagai pemilik atau subjek dari 
hak iru. la juga disebut sebagai orang yang 
memiliki titel atas barang yang menjadi 
sasaran dari hak. 

2. hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu 
yang menjadi pemegang kewajiban. Antara 
hak dan kewajiban terdapat hubungan 
korelatif 

3. hakvangada pada seseorang ini mewaj ibkan 
pihak lain untuk melakukan (commission) 
atau tidak melakukan (omission) sesuatu 
perbuatan. lni bisa disebut sebagai isi dari 
hak. 

4. commission atau Omission itu menyangkut 
sesuatu yang bisa disebut sebagai objek 
dari hak. 

5. setiap hak menurut hukum itu mempunyai 
titel, yaitu suaru peristiwa tertentu yang 
menjadi alasan melekatnya hak itu pada 
pemiliknya. 
Sebagaimana halnya kekuasaan itu 

adalah kemampuan untuk mengubah 
hubungan-hubungan hukum, kekebalan 
ini merupakan pembebasan dari adanya 
suatu hubungan hukum untuk blsa 
dlubah oleh orang lain. Kekebalan ini 
mempunyai kedudukan yang sama dalam 

16 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum (Bandung 
Citra Adirva Bakti,2014) Hal 55 

hubungan dengan kekuasaan, seperti 
antara kemerdekaan dengan hak dalam arti 
sempit: kekebalan adalah pembebasan dari 
kekuasaan orang lain, sedang kemerdekaan 
merupakan pembebasan dari hak orang lain. 

Dengan demikian, pemberian hak 
imunitas yang melekat pada setiap anggota 
DPR bukan tanpa alasan diberikan oleh 
undang-undang. Namun, sernata-rnara 
karena untuk melindungi anggota DPR dari 
jeratan hukum. Dengan kompleksnya tugas 
seorang anggota DPR maka hak imunitas 
tentu sangat diperlukan keberadaannya. 

Dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya, anggota DPR harus 
mempunyai kebebasan dalam menyampaikan 
aspirasinya, serta mempunyai independensi 
yang baik. Oleh karena itu, untuk 
mewujudkan hal tersebut maka lembaga 
perwakilan rakyat membutuhkan payung 
hukum yang tegas. Di dalam tata negara 
Indonesia, payung hukum yang memberikan 
keleluasaan, kebebasan dan independensi 
di dalam menyampaikan aspirasi DPR, 
yaitu hak imunitas. Karena hak imunitas 
memberikan kekebalan hukum (tidak dapat 
dikenai tuntutan hukum) atas pernvataan 
pernyataan dan pendapat yang disampaikan 
dalam rapat-rapat atau sidang DPR sesuai 
dengan tugas dan wewenangyang telah diatur 
dalam peraturan perundang-undangan, 
yang rnasing-masing anggota mempunyai 
jaminan hukum. 

Sebagaimana diketahui, hak imunitas 
dalam hukum memiliki dua macam sifat, 
yaitu, (1) hak imunitas mutlak (mutlak), 
merupakan hak imunitas yang tetap berlaku 
secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan 
oleh siapapun, yang tergolong hak imunitas 
ini, misalnya; pernyataan, pertanyaan, dan 
atau pendapat yang dikemukakan di dalam 
atau di luar sidang atau rapat DPR. (2) hak 
imunitas kualifikasi, merupakan hak imunitas 
yang bersifar relatif, dalam arti hak imunitas 
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ini masih dapat dikesampingkan manakala 

penggunaan hak tersebut "dengan sengaja" 

dilakukan untuk menghina atau menjatuhkan 
nama baik dan martabat orang lain, yang 

tergolong hak imunitas kualifikasi, misalnya; 

siaran pers tentang isi rapat atau sidang DPR 
atau sidang pengadilan ataupun laporan 

pejabat yang berwenang tentang isi rapat DPR 

atau sidang pengadilan tersebut.17 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa hak imunitas yang 
melekat pada setiap anggota DPR dapat 

dikategorikan ke dalam hak imunitas mutlak 
(absolut). Artinya, hak imunitas yang dimiliki 

anggota DPR tersebut tidak dapat dibatalkan 
oleh siapapun. Pertanyaan selanjutnya, 

jika hak imunitas yang melekat pada setiap 

anggota DPR tergolong sebagai hak imunitas 

mutlak (absolur), apakah kemudian anggota 
DPR terkait pernyataan, pendapat, sikap dan 

tindakannya yang merugikan orang lain seperti 

menghina dan mencemarkan nama baik tidak 

kemudian bisa diproses di pengadilan? Terkait 
hal itu, dapat dijelaskan bahwa anggota DPR 

dalam mengemukakan pernyataan dan/atau 

pendapatnya serta sikap dan tindakannya harus 
memperhatikan ketentuan yang ada dalam 

Undang-undang MD3 bahwa penggunaan hak 
imunitas tersebut semata-mata karena tugas 

dan wewenang yang dipikulnya, diluar tugas 

dan wewenangnya hak imunitas tidak berlaku. 
Pasal 224 UU No. 2 Tahun 2018 

menyebutkan bahwa terkait hak imunitasnya 
anggota DPR tidak dapat dituntut dihadapan 

pengadilan dan tidak dapat diganti antarwaktu 
karena pernyataan, pertanyaan dan atau 
pendapatnya yang dikemukakan baik secara 

lisan atau tertulis di dalam rapat atau diluar 

rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta 
wewenang dan tugas DPR.Tidak hanya itu, 
anggota DPR tidak dapat dituntut dihadapan 

pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan 

17Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, 

Bandung, Refika Aditama, 2010, hal. 264 - 265. 
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di dalam rapat atau di luar rapat DPR yang 

sernata-mata karena hak dan kewenangan 

konstitusional DPR dan atau anggota DPR. 
Hak imunitas yang dimiliki oleh anggota 

DPR berbeda cakupannya dengan hak 

imunitas yang dimiliki oleh anggota legislatif 
lainnya (seperti MPR, DPD dan DPRD). 

Untuk anggora legislatif selain DPR cakupan 

hak imunitasnya hanya pada ranah kebebasan 

berbicara, sehingga untuk sikap, tindakan dan 

kegiatannya masih bisa dituntut dihadapan 
pengadilan apabila dirasa telah menyalahi 

konstitusi dan Undang-undang serta 
merugikan orang lain. 

Dalam ketentuan Pasal 224 ayat (4) UU 
No. 2 Tahun 2018, mengecualikan terhadap 
anggota DPR RI yang mengumumkan 

materi yang telah disepakati dalam rapat 
tertutup untuk dirahasiakan atau ha! lain 

yang dinyatakan sebagai rahasia negara 

menurut ketentuan peraturan perUndang 
undangan. Ketentuan ini dirasakan penting 
menurut penulis agar Anggota DPR RI dapat 
menjaga kerahasiaan terhadap materi yang 

telah disepakati dalam rapat tertutup untuk 

dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan 

sebagai rahasia Negara menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya dalam penerapannya, hak 
imunitas yang paling penting yang diberikan 

kepada anggota DPR adalah pelaksanaan 
kebebasan berbicara (freedom of speech) di dalam 

dan diluar sidang atau rapat DPR. Secara garis 
besar kebebasan berbicara diartikan sebagai 

hak dasar yang tanpanya Anggota DPR akan 
terhambat dalam melaksanakan tugasnya. 
Kebebasan berbicara ini memungkinkan 

Anggota DPR unruk berbicara di Parlemen 

tanpa hambatan, untuk mengacu pada sesuatu 
ha! atau mengungkapkan pendapat apapun, 
untuk mengatakan apa yang Anggota DPR 
rasakan perlu dikatakan dalam kelanjutan dari 
kepentingan nasional dan aspirasi konstituen 

mereka. Kebebasan berbicara memungkinkan 
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Anggota DPR untuk berbicara dengan bebas 
di Parlemen selama persidangan atau rapat 
sambil menikmati kekebalan penuh dari 
penuntutan untuk setiap komentar yang 
mereka kemukakan. 

Namun demikian, secara sosiologis ada 
yang menerima dan menolak hak imunitas ini. 
Hal ini terlihat dari banyaknya pemberitaan 
media yang cenderung melindungi pernyataan 
anggota DPR yang mengarah pada pencemaran 
nama baik. Hal ini menunjukan Anggota DPR 
cenderung berlindung dibalik hak imunitas 
yang dimiliki tersebut. Hasil survei Global 

Corrupr:ion Barometer yang disusun lembaga 
Tranparency International yang dilansir pada 
Maret 2017 mengatakan sebagian masyarakat 
menempatkan DPR diperingkat pertama 
lembaga negara yang dianggap korup, diikuti 
birokrasi pemerintah dan DPRD. 

Persepsi publik ini menurut Lembaga 
Tranparency International disebabkan karena 
banyaknya kasus korupsi yang melibatkan 
anggota legislatif didaerah maupun pusat 
selain itu juga hal ini dipengaruhi oleh 
pemberitaan media masa. Selain itu juga 
karena institusi DPR dinilai belum berhasil 
melakukan reformasi birokrasi total di internal 
lembaganya, sehingga wajar bila publik merasa 
khawatir apabila pemberian hak imunitas ini 
dinilai akan rawan disalahgunakan. Pemberian 
hak imunitas sebenarnya balk, namun upaya 
kekebalan hukum dan penyalahgunaan 
wewenang hanya akan memberikan perspektif 
buruk terhadap Anggota DPR selaku pembuat 
hukum itu sendiri. 

Pelaksanaan Hak Imunitas selama ini 
sudah merupakan "senjata" efektif bagi 
legislator hampir di semua lembaga perwakilan 
di dunia untuk dapat melaksanakan tugas 
dan kewenangannya. Tidak hanya dalam 
proses pembentukan peraturan perundang 
undangan, namun juga untuk melaksanakan 
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan 
terhadap eksekurif Hak imunitas anggota 

DPR pada dasarnya merupakan suatu sistem 
yang memberikan kekebalan terhadap anggota 
DPR agar tidak kenai sanksi hukuman. Bahkan 
dalam English Bill of Rights, dinyatakan bahwa 
kebebasan untuk berbicara dan berdikusi atau 
berdebat di parlemen, tidak dapat di-impeach 
atau dipertanyakan dalam persidangan di 
lembaga peradilan. 18 

Dalam penerapan hak imunitas di lembaga 
DPR Indonesia, hak imunitas anggota 
DPR bersifat terbatas, artinya anggota DPR 
dapat diperiksa oleh Pengadilan apabila hak 
imunitas yang dimilikinya tersebut melanggar 
ketentuan dalam Konstitusi atau Undang 
undang. Dengan demikian anggota DPR harus 
menghindari menciptakan konflik yang tidak 
perlu dengan hak pribadi, karena hal itu akan 
berimplikasi hak istimewa yang dimilikinya 
dibawa ke pengadilan. 

Dalam pelaksanaan kebebasan berbicara 
di Parlemen ini pada prinsipnya tidak ada 
batasan, artinya bahwa Anggota DPR bebas 
untuk berbicara di Parlemen dalam rangka 
melaksanakan tugas dan kewenangannya. 
Kebebasan berbicara anggota DPR juga 
berlaku untuk laporan proses atau perdebatan 
yang direrbirkan oleh surat kabar atau orang 
lain di luar parlemen, artinya pada saat 
Anggota DPR mengeluarkan pernyataan yang 
berimplikasi pelanggaran di surat kabar atau 
tempat lain di luar Parlemen, Hak Imunitas 
Anggota DPR berupa Kebebasan Berbicara 
itu akan berpengaruh dan dapat dituntut oleh 
hukum. 

Namun demikian, sejalan dengan hak 
imunitas yang diberikan Undang-undang 
terhadap Anggota DPR, ketentuan Pasal 81 
huruf g dan h menyebutkan bahwa anggota 
DPR wajib menjaga etika dan norma dalam 
hubungan kerja dengan lembaga terkait 
selain itu Anggota DPR wajib menaati tata 

"Simon Wigley, Parliamentary lmunity: Protecting 
Democracy or Protecting Ccrrupnon, the Journal of Political 
Philosophy, Volume 11 ,  Number I, 2003, ha! 123 
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tertib dan kode etik. Dengan begitu, hak 
imunitas a tau hak untuk tidakdituntutsecara 
hukum atas pernyataannya di dalam sidang 
parlemen, bertujuan untuk melindungi 
anggota parlemen agar mereka lebih bebas 
dalam menjalankan tugas pengawasannya. 
Hal ini mengingat karena anggota DPR harus 
meminta keterangan, atau mempertanyakan 
sebuah asumsi, jika tidak dilindungi oleh 
hak imunitas, maka mereka tidak akan dapat 
bekerja secara efektif. 

Sehingga Hak imunitas ini juga 
sebenarnya cukup dibatasi, yang berarti bahwa 
publik mengharapkan (mewajibkan?) anggota 
DPR itu mempunyai "moralitas-tinggi" 
(menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang 
diyakini masyarakat Indonesia dalam hidup 
bernegara dan berbangsa) seiring dengan 
pemberian hak imunitas sebagai bagian dari 
hak istimewa yang diembannya. 

Dalam konteks penyelesaian hukum 
yang dilakukan pejabat, hukum Indonesia 
juga mengenal istilah Forum Privilegiatum. 

Forum Privilegiatum adalah hak khusus yang 
dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi untuk 
diadili oleh suatu pengadilan yang khusus/ 
tinggi dan bukan oleh pengadilan negeri.19 

Sedangkan Saldi Isra mendefinisikan sebagai 
"Pemberhentian pejabat tinggi negara, 
termasuk presiden, melalui proses peradilan 
khusus (special legal proceedings). Pejabat yang 
dianggap melanggar hukum diberhentikan 
melalui mekanisme pengadilan yang 
dipercepat tanpa melalui proses dari tingkat 
bawah (konvensional)". zo 

Hak-hak khusus ini berlaku bagi pejabat 
pejabat tinggi tertentu untuk dituntut dan 
dladili bukanoleh pengadilan biasa (pengadilan 
negeri) tetapi oleh pengadilan banding 
atau oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai 

19 J. C. T. Simorangkir dkk, Kamw Hukum, 

Jakarta, Aksara Baru, 1983, hal. 62 - 63. 
20Miftakhul Huda, Forum Prioilegiatum , dimuat 

dalam http,//www.miftakhulhuda.com, diakses 
tanggal 1 April 2018 
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pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Hak 
khusus atau istimewa bagi pejabat-pejabat 
tertentu ini yang sudah dikenal sejak zaman 
Hindia Belanda dan disebutkan secara tegas 
dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 
1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 
1950 (UUDS 1950). 

Pasal 106 UUDS 1950 menyatakan: 

"Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, 
Ketua, W akil Ketua dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan 
Anggota Mahkamah Agung, Djaksa Agung 
pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua 
dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan, 
Presiden Bank-Sirkulasi dan juga pegawai 
pegawai, anggota-anggota majelis-majelis tinggi 
dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan 
Undang-undang, diadili dalam tingkat pertama 
dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, 
pun sesudah mereka berhenti, berhubung 
dengan kejahatan dan pelanggaran lain yang 
ditentukan dengan Undang-undang dan yang 
dilakukannya dalam masa pekerjaannya, 
kecuali jika ditetapkan lain dengan Undang 
undang". 

Menurut Soepomo (1950), pada pasal 

pasal UUDS 1950 diambil begitu saja dari isi 
Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan 
berdasar dokumen resmi atau pembicaraan di 
parlemen yang menurumya tidak disinggung 
sebab-sebabnya. 

Adapun semasa berlakunya UUD 1945, 
meskipun tidak dicantumkan dalam konstitusi 
Proklamasi, forumprivilegiatum diakui pertama 
kali dengan mengatur di dalam Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 1948 tentang 
Kedudukan Hukum Anggota-Anggota 
(Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat yang 
ditetapkan pada 14 April 1948. Pasal 3 ayat (2) 
menyebutkan: 

"Anggota Komite Nasional Pusat yang 
melakukan kejahatan dan pelanggaran dalam 
ia menjalankan hak dan kewajibannya sebagai 
Anggota Komite Nasional Pusat di luar rapat 
rapat (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat 
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dengan menyimpang dari ketentuan yang 
berlaku untuk Mahkamah Agung diadili oleh 
Mahkamah Agung dalam peradilan pertama 
dan terakhir". Ayat (3) menyatakan, "Perkara 
perkara diluar daripada yang disebutkan dalam 
ayat (2) pasal ini tetap diadili oleh pengadilan 
biasa". 

Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 
29 Tahun 1950 tentang Penetapan Kejahatan 
Kejahatan clan Pelanggaran-Pelanggaran yang 
dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para 
Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi 
Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat 
Pertama clan Tertinggi diadili oleh Mahkamah 
Agung Indonesia, Pasal 1 menyatakan, 

"Para penjabat yang termaktub dalam Pasal 
148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, 
diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi 

oleh Mahkamah Agung Indonesia pun 
sesudah mereka berhenti, berkenaan dengan 
kejahatan-kejahatan dan pelanggaran 
pelanggaran jabatan ataupun kejahatan 
kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran 
yang lain yang dilakukannya dalam masa 
pekerjaannya yaitu sebagai disebutkan di 
bawah ini: 

2) kejahatan-kejahatan yang diancam dengan 

hukuman mati; 

3) kejahatan-kejahatan yang termaksud 

dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, Buku Kedua Titel-titel I, II, dan 

III; 
4) kejahatan-kejahatan dan pelanggaran 

pelanggaran yang dilakukannya dalam 
keadaan yang memberatkan kesalahannya 

sebagaimana termaksud dalam Pasal 52 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana". 

Oleh karenanya, hak-hak khusus ini 
hanya dirniliki orang-orang di atas untuk 
diadili oleh MA dalam hal melakukan 
kejahatan atau pelanggaran tertentu dalam 
jabatan, Dalam praktik ketatanegaraan, 
Menteri Negara Sultan Hamid pernah 
dituntut oleh Jaksa Agung R. Soeprapto di 

MA dengan majelis hakirn yang diketuai 
Ketua MA, Mr. Wirjono Prodjodikoro 
dalam forum privilegiatum dengan hukuman 
10 tahun dari tuntutan 18 tahun. Jenderal 
Nasution, Kemal Idris, Menteri Kehakiman 
Djodi Gondokusumo, Menteri Luar Negeri 
Ruslan Abdulgani, dan Menteri Kemakmuran 
Mr. lsqak pernah diperiksa berkaitan 
perlakuan khusus semasa berlakunya forum 

privilegiatum semasa J aksa Agung R. Soeprapto. 
Menurut hemat penulis, pemberian hak 

imunitas dan forum privilegiatum merupakan 
dua konsep yang sama dalam konteks 
pemberian hak istimewa terhadap pejabat 
negara. Hal iru dapat dilihat bahwa 
pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat publik 
(pimpinan dan anggota DPR, kepala daerah/ 
wakil kepala daerah, pimpinan dan hakim 
konstitusi, pimpinan dan hakim agung, 
pimpinan dan anggota BPK, pimpinan clan 
anggota Dewan Gubernur Bl, jaksa agung dsb) 
memerlukan ijin Presiden dengan pengaturan 
yang berbeda-beda. Sedangkan pemeriksaan 
terhadap Presiden, Wakil Presiden, Menteri, 
clan Pejabat setingkat menteri tidak diatur 
mengenai bagaimana perizinan pemeriksaan 
atas tindakan hukum oleh penegak hukum. 

Perlakuan negara terhadap anggota 
DPR perlu dinyatakan berbeda, karena 
bagaimanapun ketika anggota DPR 
berhadapan dengan hukum maka ada 
kewajiban konstitusionalnya yang tidak dapat 
dilaksanakan, yang pada dasarnya adalah 
kewajibannya dalam memberikan suara 
terhadap putusan yang menyangkut kebijakan 
publlk, Semakin lama proses dengan hukum 
yang harus dijalani, maka semakin lama 
pula kesempatan yang bersangkutan ikut 
bersidang, sementara rakyat yang diwakilinya 
akan dirugikan. Maka dengan demikian 
Forum Privilegiatum ini merupakan salah satu 
mekanisme alternatif yang dapat digunakan. 

Dari sisi perbandingan hukum, forum 
khusus untuk pejabat negara juga dapat 
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ditemukan dalam konstitusi Thailand yang 2. Penerapan hak lmunitas Parlemen di 
membentuk The Supreme Court's Criminal beberapa negara 
Division for Person Holding Political Positions, vaitu a. Canada!' 

divisi khusus di MA Thailand untuk memeriksa Hak istimewa anggota parlemen di Canada 
pejabat negara yang terlibat tindak pidana, cidak pemah dimaksudkan untuk mengatur 
Divisi khusus pidana di MA Thailand ini aspek hukurn, sebaliknya, cujuannya adalah 
melengkapi fungsi National Counter Corruption memberi mereka pengecualian tertentu 
Commission, Komisi Pemberantasan Korupsi dari hukum agar anggota parlemen dapat 
ala Thailand yang eksistensinva juga dijamin melaksanakan tanggung jawab posisi mereka 
dalam konstitusi. dengan tepat. Anggota Parlemen tunduk pada 

Forum Previlegitum juga diterapkan di hukum pidana kecuali dalam ha! kata-kata 
Prancis yang dalam Pasal 68 konstitusinya yang diucapkan atau tindakan yang dilakukan 
mengatur bahwa preside n clan para pejabat dalam konteks proses parlemen. Narnun, akan 
pemerintah yang melakukan pengkhianatan sulit membayangkan tindakan kriminal yang 
terhadap negara disidangkan pada tingkat akan cocok atau menjadi bagian dari proses 
pertama dan terakhir di Mahkamah Agung parlemen. Oleh karena itu, jika anggota DPR 
Prancis. dicuduh melanggar hukum pidana, maka 

Di Indonesia, peran Forum Previlegiarum mereka harus rnernatuhi proses hukum yang 
dapat diberikan kepada Mahkamah Agung berlaku. Jika tidak, maka tindakan tersebut 
melalui perpu yangkemudian menjadi Undang- menunjukan penghinaan terhadap sistem 
undang. Dasar penambahan kewenangan keadilan Kanada. 
kepada MA itu ialah Pasal 24A ayat ( 1) UUD Hak istimewa anggota parlemen di Kadana 
1945 yang menyatakan MA dapat ditambah hanya terbatas pada kasus perdata dan tidak 
kewenangannya melalui acuran Undang- rnemberikan kebebasan terhadap Anggota 
undang. Hal lain, di dalam perpu antikorupsi yang melanggar hukum pidana. Hal ini sesuai 
harusditegaskan bahwajudicialcorruption harus dengan prinsip yang ditetapkan oleh British 
ditindak tegas. Dasar pemikirannya, penguasa House of Commons dalam konferensi dengan 
banyak yang korup; pcngusaha bisa korupsi; House of Lords pada 1641 yang menyatakan: 
tetapi kalau aparat hukum tegas menerapkan "Privilege of Parliament diberikan sehubungan 
sanksi, koruptor akan jera. Sebaliknya, aparat dengan layanan Persemakmuran dan tidak 
hukum yang mengorupsi kewenangannya digunakan unruk bahaya Persemakmuran. 
merupakan musuh utama pemberantasan Di Kanada, kasus 1965 Gilles Gregoire 
korupsi. Membcrantas korupsi tanpa (Lapointe) menunjukkan bahwa Anggota 
lebih dulu membersihkan peradilan ibarat dapat ditangkap di dalam wilayah Parlemen 
mimpi di siang bolong. Karena itu, kepada dengan izin dari DPR. Dalam konceks ini, 
penikmat praktik mafia peradilan amat pancas House of Commons tidak dapat digunakan 
diterapkan hukuman pidana yang diperberat untuk memberikan perlindungan Anggota 
'minimal 3 kali lipat' dibandingkan pelaku dari penerapan hukum. Bahkan Chamber of the 

korupsi biasa. Forum previlegiatum, sistern House bukanlah tempat perlindungan anggota 
peradilan satu tingkat, yang memutus perkara parlemen. Penerapan hukum dalam masalah 
pertama dan terakhir bagi pejabat negara ada kriminal adalah ha! yang utama. Satu-satunya 
baiknya diadopsi kembali. prosedur khusus yang berkaitan dengan 

"Dimuat dalam http//www.ourcommons.ca/en, 
diakses tanggal 3 April 2018. 
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penangkapan atau pemenjaraan anggota 
parlemen adalah diperlukan pemberitahuan 
dari Polisi a tau pengadilan yang bersangkuran. 
Oleh karena itu, seandainya polisi menangkap 
seorang Anggota di luar kantor DPR atas 
beberapa masalah kriminal, House of Commons 
tidak berhak unruk campur tangan. Di Kanada, 
administrasi peradilan adalah tanggung jawab 
provinsi. Pengacara Mahkota untuk distrik 
peradilan tertentu di mana pelanggaran terjadi 
karena itu akan menuntut segala pelanggaran 
KUHP. Dalam laporannya tahun 1967, 
Komite Pemilihan Khusus Dewan Perwakilan 
Rakyat lnggris menyatakan bahwa pihaknya 
harus mendapatkan alasan yang tepat clan 
keadaan luar biasa yang memungkinkan 
Anggota Parlemen mendapatkan imunitas 
dari proses normal pengadilan. 

b. Australia" 

Isrilah 'hak istimewa parlemen' mengacu 
pada dua aspek penting dari Undang-undang 
yang berkaitan dengan Parlemen: 
1. hak istimewa atau kekebalan Parlemen, 
2. Perlindungan integritas anggota parlemen 

atas penghinaan 
Hak istimewa ini diberikan agar anggota 

parlemen untuk menjalankan tugasnya secara 
efektif terhadap fungsi-fungsi mereka sebagai 
anggota parlemen. Istilah 'hak istimewa', 
dalam kaitannya dengan hak istimewa 
parlemen, mengacu pada kekebalan dari 
hukum biasa, yang diakui oleh hukum sebagai 
hak parlemen clan anggotanya. Hak istimewa 
dalam pengertian terbatas clan khusus ini 
sering disalahartikan dengan hak istimewa 
dalam arti sehari-hari dari manfaat khusus a tau 
pengaturan khusus. Kata 'Imunitas' paling 
baik digunakan dalam kaitannya dengan hak 
istimewa dalam arti kekebalan berdasarkan 
hukum. 

lmunitas utama adalah kebebasan 

22 Parliament of Australia, dimuat dalam 
https//www.aph.gov.au, diakses tanggal 4 April 2018. 

terhadap anggota parlemen saat melakukan 
debat clan proses dari pertanyaan clan 
impeachment di pengadilan, efek yang paling 
signifikan adalah bahwa anggota Parlemen 
tidak dapat digugat atau dituntut untuk apa 
pun yang mereka katakan dalam perdebatan 
di parlemen. Kekuaran utarna adalah kekuatan 
untuk memaksa kehadiran saksi, pemberian 
bukti clan produksi dokumen, clan untuk 
memutuskan clan menghukum penghina 
parlemen (contempts of parliament). 

Kekebalan clan kekuasaan parlemen 
adalah bagian dari hukum biasa Pengadilan 

menjunjung kekebalan parlemen dengan 
mencegah pelanggaran apa pun terhadap 
kekebalan dalam proses persidangan di depan 
pengadilan, clan mereka menjunjung kekuatan 
parlemen, terutama kekuasaan untuk 
menghukum para penghina, dalam setiap uji 
legalitas pelaksanaan kekuasaan tersebut. 

lmunitas parlemen utama adalah 
kekebalan dari tindakan perdata atau 
pidana, clan pemeriksaan dalam proses 
hukum, anggota parlemen clan saksi clan 
orang lain mengambil bagian dalam proses 
di parlemen. Kekebalan ini dikenal sebagai 
hak kebebasan berbicara di parlemen, 
karena ia memiliki efek memasrikan bahwa 
anggota, saksi clan orang lain tidak dapat 
digugat atau dituntut atas apa pun yang 
mereka katakan atau lakukan dalam proses 
parlemen. Kebebasan berbicara ini selalu 
dianggap penting untuk memungkinkan 
rumah-rumah berdebat clan menyelidiki hal 
hal tanpa takut gangguan. 

Kebebasan berbicara dikodifikasi dalam 
Undang-undang Keistimewaan Parlemen 
1987 (selanjutnya Undang-undang 1987). 
Undang-undang tersebut menyatakan 
ruang lingkup kebebasan berbicara dalam 
proses parlemen. Hal ini disebutkan dalam 
ketentuan ayat 16 (2) dari Undang-undang 

ini sebagai: 
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menyatakan 

clan komite- 

karena 

di DPR 

urusa n internalnya. 

c. 

f. 

didiskrirninasi 

pandangannya 

komitenya. 

kebebasan dari penangkapan. dapat 

dimengerti bahwa tidak ada anggota yang 

akan ditangkap dalam kasus perdata 40 
hari sebelum clan sesudah penundaan 
rumah (Lok Sabha atau Rajya Sabha) clan 

juga ketika DPR sedang berlangsung. 

Ini juga berarti bahwa tidak ada anggota 

yang dapat ditangkap di daerah sekitar 
parlemen tanpa izin dari rumah yang 
menjadi miliknya. 

pengecualian dari kehadiran sebagai saksi: 

Para anggoca Parlemen juga menikmati 

kebebasan dari kehadiran sebagai saksi. 

d. hak untuk mempublikasikan debar clan 
proses: meskipun dengan konvensi, 

Parlemen tidak melarang pers untuk 
mempublikasikan persidangannya, 

namun secara teknis DPR memiliki setiap 

hak untuk melarang publikasi tersebuc. 

e. hak unruk mengecualikan orang asing: 

Setiap anggota Parlemen memiliki hak 
untuk mengecualikan perdebatan dengan 

orang asing baik itu sebagai anggot 
maupun pengunjung. 

hak untuk menghukum anggota clan publik 

karena melanggar hak-hak iscimewanya: 
di India, Parlemen telah diberi kekuacan 
hukuman untuk menghukum mereka 
yang divonis bersalah atas penghinaan 

terhadap DPR. Penghinaan semacam itu 

dapac dilakukan oleh anggota DPR atau 

orang luar mana pun. Kecika seorang 
anggota DPR terlibat dalam perilaku clan 
tindakan penghinaan. 

g. hak untuk mengatur urusan internal 
DPR: DPR merniliki hak untuk mengatur 

. . . semua kata yang diucapkan dan tindakan 
yang dilakukan dalam perjalanan, atau untuk 
tujuan atau tindakan incidental, bertransaksi 
bisnis dan tanpa membatasi keumuman dari b. 

yang sebelumnya, termasuk: 

I) pemberian bukti di depan parlemen atau 

komite, dan bukti yang diberikan; 

2) presentasi atau pengajuan dokumen ke 

parlemen atau komite; 

3) persiapan dokumen untuk keperluan 

atau insidenta! terhadap transaksi bisnis 

semacam itu; dan 

4) perumusan, pembuatan a tau publikasi 

dokumen, termasuk laporan, oleh atau 

berdasarkan perintah dari Parlemen atau 

komite dan dokumen yang dirumuskan, 

dibuat atau diterbitkan. 

c. India 

Konstitusi India menetapkan kekuasaan 

clan hak istimewa parlemen dalam Pasal 105 

clan orang-orang dari badan legislatif negara 

bagian dalam Pasal 194.Hak istimewa ini 
memberikan kebebasan berbicara di parlemen 

tunduk pada kecentuan lain dari Konstitusi 

clan peraturan internal DPR. Selain itu juga 
pemberian kekebalan atas semua pidato clan 

suara di Parlemen dari pengawasan hukum. 

Pemberian hak-hak isnmewa terhadap 
parlemen ini mengadopsi pemberian hak 

istimewa yang dilakukan Parlemen Inggris 
pada tahun 1950. 

Pemberian hak istimewa Ini berasal dari 

British House of Commons. Hak-hak iscimewa 

dilaporkan berasal ketika parlemen Inggris 
yang baru lahir berusaha membangun dirinya 
sendiri dalam cahaya monarki. 

Adapun hak istimewa anggota parlemen 

di India adalah sebagai berikut: 

a. kebebasan berbicara: menuruc konstitusi 
India, para anggota parlemen menikmati 
kebebasan berbicara clan berekspresi. 
Tidak ada anggota yang dapat dibawa 
ke pengadilan hukum atau tidak dapat 
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3. Analisis lmplikasi Diterbitkannva Hak 
lmunitas dalam UU No. 2 Tahun 2018 
terhadap Pengaruh Kinerja DPR. 

a. Kinerja DPR 

Pemberian hak imunitas dalam UU No 2 
Tahun 2018 memberikan ruang bagi anggota 
Dewan menjadi lebih bebas clan terbuka 
dalam menyampaikan pendapat. Walaupun, 
dalam beberapa kasus, perubahan tersebut 
juga celah menimbulkan kesulitan tersendiri. 
Sebagai contoh, proses formulasi sejumlah 
undang-undang menjadi berlangsung lama 
karena diwarnai perdebatan sengit bahkan 
ada yang deadlock, menjadi sangat menyita 
waktu, energy clan biaya. Akibatnya, jadwal 
penyelesaian undang-undang tersebut meleset 
dari tengat wakcu yang direncanakan21, 

Menentukan parameter kinerja anggota 
Dewan memang bukan ha! yang mudah, 
karena variable clan indikator yang digunakan 
hacus bisa mengukur tingkat efektivitas kinerja 
Dewan. lni karena kinerja Dewan ditentukan 
oleh kerja politik, clan kerja politik diukur 
dengan indikator efektivitas. Kerja politik tidak 
diukur dengan indikator efisiensi. Kerja politik 
hampir selalu tidak efisien karena adanya 
silang-pendapat, tarik-menarik kepentingan, 
lobbv-negosiasi-intervensi, prosesnya tidak 
linear. Sehingga, untuk mengukur kinerja 
Dewan adalah dengan menilai sejauh mana 
DPR (Lembaga clan anggota) telah bekerja 
secara efektif untuk mewujudkan visi yang 
diembannya, yaitu. "Membangun DPR 
modern melalui kerja bersama rakyat." Visi 
tersebut kemudian dijabarkan dalam misi yang 
secara prinsip mengacu kepada tiga fungsi 
utama, yaicu fungsi legislasi, fungsi anggaran, 
clan fungsi pengawasan24. 

Asumsinya, bila ketiga fungsi mt 
dilakukan dengan baik (menetapkan produk 
hukum clan peraturan perundangan yang 

"Reni suwarso, dkk, Mengukur Kinerja DPR 2009- 
2014, dimuat dalam www.cepp.fisip.ui.ac.id, diakses 
tanggal 1 Juni 2018. 

24/bid. 

tepat, mengalokasikan penggunaan anggaran 
sesuai kebutuhan clan memastikan bahwa 
lembaga eksekutif bekerja dengan efekrif) 
maka visi Dewan dapat tercapai. Selain itu, 
tingkat efektivitas kinerja Dewan harus 
diukur dengan pendekatan kuantitatif (angka) 
clan pendekatan kualitatif (huruf). Apabila 
menggunakan hanya salah satu pendekatan, 
hasil pengukuran menjadi tidak komprehensif 
clan kesimpulannya menjadi tidak valid. 

Menentukan tingkat efektivitas kinerja 
Dewan memang tidak mudah, tetapi 
bukan tidak mungkin. The Commonwealth 

Parliamentary Association berhasil mengatasi 
permasalahan ini clan kemudian mengusulkan 
penggunaan standar yang sama untuk 
mengukur kinerja Parlemen di Negara-negara 
Commonwealth;25The World Bank Institute 

juga mengusulkan berbagai variable clan 
indicator untuk mengukur tingkat efektivitas 
Parlemen;26 sedangkan The Inter-Parliamentary 

Union celah berhasil mengembangkan tool 

kit unruk mengevaluasi fungsi Parlemen. 11 

Secara konsticusional, DPR memiliki 3 
(tiga) fungsi utama yakni fungsi legislasi, fungsi 
anggaran, clan fungsi pengawasan dalam rangka 
menjalankan fungsi representasi Dewan. 
Dalam praktiknya, dinamika pelaksanaan tiga 
fungsi tersebut relarif tinggi. 

b. Fungsi legislasi 

Berdasarkan catatan kelompok masyarakat 
sip ii yang selama ini mengawasi kinerja anggota 
DPR28 mengatakan bahwa DPR dianggap gaga! 
memenuhi target kinerja khususnya di bidang 
legislasi. Hingga akhir masa sidang DPR tahun 

25http://www.gpo.gov//, diakses tanggal 1 Juni 
2018. 

"Legislative Oversight and Budgeting - A World 
Perspective, Stapenhurst, Pclizzo R, Olson D, von 
Trapp L, World Bank Institute, 2008. 

"Evaluating Parliament - A self-assessment toolkit 
for parliaments", Inter-Parliamentary Union, 2008. 

"Catatan akhir tahun Formappi 2017, Descmber 
2017. 
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2017, baclan legislasi hanya mengesahkan 
enam rancangan undang-undang prioritas. 
Padahal rahun ini terclapat 52 rancangan 
beleicl yang masuk program prioritas legislasi 
nasional. 

Selain enam undang-undang tersebut, acla 
1 1  unclang-unclangyangjugaclisahkan DPRpacla 
2017, namun masuk kategori kumulatif terbuka, 
seperti konvensi intemasional, Undang-undang 
APBN, clan peraturan pemerintah pengganti 
Undang-undang (Perppu). Undang-undang 
clalam kategori itu tidak membutuhkan 
rancangan atau pembahasan sehingga proses 
pengesahannya lebih cepat. 

Namun clemikian selama kurun waktu 
2016-2017, DPR telah menyelesaikan 
pembahasan terhaclap 17 RUU bersama 
Pemerintah clan telah disetujui Rapat 
Paripurna DPR untuk clisahkan menjadi 

undang-undang", Sebagai perbandingan, 

pada 2015 clan 2016, DPR masing-rnasing 

mengesahkan tiga clan 10 RUU prioritas. 

c. Fungsi Anggaran 

Dalam Tahun Ketiga (2016-2017) periocle 
keanggotaan DPR RI 2014-2019, pelaksanaan 
fungsi anggaran clilakukan sesuai clengan 
amanat konstitusi Pasal 23 clan Pasal 23C 

UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; Undang-Undang tentang MPR, 

DPR, DPD clan DPRD; Peraturan Tata 
Tertib DPR, clan siklus pembahasan anggaran 

negara. Pelaksanaan fungsi anggaran Dewan 
tersebut diawali clengan pembahasan RUU 
APBN Tahun Anggaran 2017 serta Nota 
Keuangannya pacla Masa Persiclangan I tahun 
2016 lalu. RUU APBNTahunAnggaran 2017 

suclah clisepakati clan clisetujui DPR RI serta 
telah diundangkan menjacli Unclang-Unclang 
Nomor 18 Tahun 2016. 

19Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun Sidang 2016-2017 (16 
Agustus 2016-15 Agustus 2017), Membangun DPR 

Modem Melalui Kerja Bmama Rakyat, 201 7. 
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Kemuclian DPR juga telah membahas 
Rancangan Undang-Undang tentang 
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 

TahunAnggaran 2015 yang telah disetujui clan 
disahkan rnenjadi undang-undang pacla rapat 
paripurna DPR tanggal 30 Agustus 2016 lalu. 
Dengan selesainya pembahasan Rancangan 
Unclang-Unclang tentang Pertanggungjawaban 
atas Pelaksanaan APBN T ahun Anggaran 
2015, maka seluruh siklus pembahasan APBN 
T ahun Anggaran 2015 telah clilaksanakan clan 
diselesaikan oleh DPR. Rancangan Undang 

Unclang tentang Pertanggungjawaban atas 
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 

juga relah diundangkan clalam Undang 

Unclang Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 
T ahun Anggaran 2015. 

Dalam T ahun Sidang 2016/2017 lalu, 
DPR juga suclah menyelesaikan pembahasan 
RUU Pertangungjawaban atas Pelaksanaan 
APBN Tahun Anggaran 2016 clan telah 
disetujui untuk clisahkan rnenjadi undang 

unclang. Pada awal Juli 2017 lalu, DPR mulai 
membahas secara intensif RUU Perubahan 
atas UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
APBN Tahun Anggaran 2017 (RAPBN 

Perubahan Tahun Anggaran 2017) melalui 
Baclan Anggaran clan Komisi. Pembahasan 
RAPBN Perubahan Tahun 2017 ini dilakukan 
sangat intens clan cepat clan suclah clisetujui 
DPR RI pacla 27 Juli 2017 lalu untuk disahkan 
menjacli undang-undang, 

d. Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengawasan merupakan salah 
satu fungsi yang dimiliki DPR yang 
clilaksanakan melalui pengawasan atas 
pelaksanaan undang-undang clan APBN, 

serta pengawasan terhaclap kebijakan yang 
dihasilkan Pemerintah. Fungsi pengawasan 
DPR clijalankan clalam kerangka representasi 
rakyat, clan juga untuk menclukung upaya 
Pemerintah clalam melaksanakan politik luar 
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III. Penutup 

A. Simpulan 

30Akhmad Aulawi, Perspektif Pelaksanaan Hak 

/munita.s Anggota Pa,lemen dan Pelaksanaanya di Beberapa 

Negaw. 

pesimis jika wakilnya di DPR mampu 
merampungkan 50 rancangan undang-undang 
yang telah disahkan dalam daftar Rancangan 
Undang-Undang Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) Prioritas 2018. 

kewenangannya secara 
menyuarakan kepentingan bangsa dan 
negara.Namun demikian, pemberian 
hak imunitas ini hams tetap dalam 
koridor ketentuan pemndang-undangan 
yang berlaku agar tidak terjadi abuse of 

power.'° Keberadaan hak imunitas yang 
diamanahkan UU No. 2 Tahun 2018 
ini diharapkan dapat mengaktualisasikan 
keberadaan anggota DPR RI sebagai wakil 
rakyar untuk melakukan fungsi legislasi, 

Berdasarkan pembahasan mengenai 
dampak pemerian hak imunitas bagi anggota 
DPR baik di Indonesia maupun di beberapa 
parlemen di dunia, dapat diambil kesimpulan 
beberapa hal, yaitu: 
1. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan 

kewenangannya, Anggota DPR perlu 
dibekali suatu insrrumen atau perangkat 
yang menjamin pelaksanaan tugas dan 
kewenangannya dapat berjalan dengan 
baik dan lancar sesuai dengan kepentingan 
masyarakat. Instrurnen atau perangkat 
ini berupa hak imunitas, yang menjamin 
anggota DPR untuk bebas berbicara dan 
berpendapat dalam rangka melaksanakan 
tugas dan kewenangannya. 

2. Hak imunitas merupakan hak yang 
melekat bagi anggota DPR ditengah 
keberadaannya menjadikan Anggota 
DPR. Adapun dampak diberikannya hak 
imunitas ini dimaksudkan agar anggota 
DPR dapat melaksanakan tugas dan 

efektif untuk 

negeri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan 
melalui berbagai kegiatan rapat- rapat di DPR 
bersama mitra kerja dan/ atau masyarakat 
melalui kegiatan Rapat Kerja (Raker), Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) atau Rapat Dengar 
Pendapat Umum (RDPU). Selanjutnya 
untuk mengetahui fakta-fakta, permasalahan, 
atau tindak lanjut dari bidang masalah yang 
terkait dengan pelaksanaan undang-undang 

dan kebijakan Pemerintah, DPR melakukan 
Kunjungan Kerja (Kunker) ke daerah yang 
dilakukan pada masa reses. 

Selain kegiatan tersebut, pelaksanaan 
fungsi pengawasan DPRjuga dilakukan melalui 
penggunaan hak-hak DPR, pembentukan 
Tim, Panitia Khusus (Pansus) Non- RUU dan 
Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk Komisi 
yang di antara isunya untuk menjawab berbagai 
aspirasi/pengaduan dari masyarkaat yang 
masuk ke DPR RI, baik melalui Sekretariat 
Jenderal ataupun ke AKO. Dalam rangka 
pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI juga 
memberikan pertimbangan dan persetujuan 
atas usu! pengangkatan pejabat publik. 

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut tentu 
sangat bergantung pada kehadiran dan suara 
anggota dewan, karena jamak diketahui public 

apabila DPR menganut system one person 

one vote. Meski citra lembaga legislatif tak 
kunjung membaik dan menempatkan posisi 
DPR sebagai lembaga negara yang paling 
rendah citranya dlbandingkan lembaga negara 
lainnya, namun pelaksanaan fungsi yang 
diembannya tersebut masih sangat tergantung 
pada kehadiran anggota DPR dan system 
kuorurn yang sangat menentukan berjalan 
atau tidaknya setiap rapat. 

Dapat dibavangkan apabila tidak adanya 
hak imunitas bagi anggota dewan, sehingga 
kehadiran dan fokus anggota dewan terpecah 
dengan proses hukum yang hams dihadapinya, 
maka bukan tidak mungkin publik akan 
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fungsi anggaran clan fungsi pengawasan. 
Bagaimana jadinya apabila dalam 
pengemukaan pernyataan, pertanyaan clan 
pendapat dalam menjalankan fungsi DPR, 
seorang anggota DPR dilanda perasaan 
takut karena nantinya akan dituntut di 
jalur hukum, yang justru akan kontra 
produkrif dengan peran anggota parlemen 
dimata masyarakat selaku konstituen. 

B. Saran 

Keberadaan hak imunitas kadang menjadi 
hal yang kontroversial di tengah masyarakat. 
Mengingat pelaksanaan hak ini oleh sebagian 
kalangan masyarakat dianggap sebagai dasar 
untuk menghindari penjatuhan sanksi hukum 
oleh anggota parlemen dalam pelaksanaan 
tugas clan kewenangannya sebagai wakil 
rakvat, Untuk itu menjadi pekerjaan rumah 
berat bagi Majelis Kehormatan DPR untuk 
secara ketat menerapkan sanksi bagi Anggota 
DPR yang tidak melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana yang sudah ditentukan dalam 
Undang-undang maupun peraturan DPR 
dikenai sanksi berdasarkan keputusan 
Mahkamah Kehormatan Dewan. Apabila 

anggota DPR terbukti melanggar ketentuan 
kode etik clan ta ta tertib yang berlaku, 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi 
pemberhentian sebagai anggota. 
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DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

UURIDICALANALYSIS OF INCENTIVE GRANTING 

IN LAW NUMBER 28 YEAR 2009 REGARDING REGIONAL TAXES AND 

REGIONAL RETRIBUTIONS) 

Wiwin Sri Rahyani 
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Bidang Ekonomi, Keuangan, lndustri, dan Pembangunan 

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI 
"'Korespondensi: wsrahyani@gmail.com 

Abstrak 
Sebagai daerah otonorn, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah clan 
retribusi daerah. Pengelolaan pajak clan retribusi daerah yang relah diserahkan menjadi 
urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal hams 
dikelola clan ditingkatkan sebagai salah saru sumber pendapatan daerah. Pelaksanaan 
pemungutan pajak clan retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib 
pajak yang relatif masih rendah sehingga memerlukan peran clan upaya aparat pemungut 
pajak. Sejalan dengan prinsip tara kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam 
menggali clan mengelola seluruh potensi pajak clan retribusi, pemerintah daerah dapat 
memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pernungut 
pajak clan retribusi yang mencapai kinerja tertenru. Berdasarkan latar belakang tersebut 
maka terdapat permasalahan mengenai perbedaan pelaksanaan insentif dengan upah 
pungut serra fungsi dari insentif unruk instansi pelaksana pemungut pajak clan retribusi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi 
Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode 
hukum normatif. Spesifikasi penulisan adalah deskriprif analitis. Metode analisis data 
dilakukan secara yuridis kualitatif Pemberian insentif sebagai pendorong bagi aparat 
pemungut pajak untuk meningkatkan kinerja dalam memungut pajak, dengan demikian 
pemberian insentif diharapkan dapat menjadi salah saru upaya untuk meningkatkan 
penerimaan pajak clan retribusi daerah. Pemberian Insentif diharapkan mampu membuat 
aparat termotivasi sehingga dapat bekerja dengan jujur, bersih, clan bertanggungjawab. 
Sehingga pemberian insentif pemungutan tidak hanya sebagai reward clan tambahan 
penghasilan kepada petugas pemungur, juga sebagai sarana bagi insransi pernungut pajak 
di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat clan tentunya 
juga untuk rneningkatkan penerimaan pendapatan daerah. 

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, insentif, instansi pemungut pajak 

Abstract 

As an autonomous region, the regions are given the authority to levy regional taxes and regional 
retributions. The management of regional taxes and regional retributions have been submitted to 

local government affairs as part of the fiscal decentralization policy, so that it should be managed 
and improved as one source of regional revenue. Implementation of tax collection and retribution 
is still faced with the issue of taxpayer consciousness is still relatively low so it requires the role and 
efforts of the apparatus of tax collectors. In line with the principles of good governance, particularly 
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in exploring and managing all potential taxes and levies, local governments can prooide incentives in addition to 
income for tax collection and retribution for the implementing agencies that achieve certain performance. Based on 
this background, there are problems regarding the different implementation of incentives with the coilecnon wage 
and the function of the incentives for the impkmenting agencies of tax and retribution colkctors based on Law 
Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Regional Retributions as well as the impkmentation regulations. 
Writing method used is the method of normative law. The specification of writing is descriptive analytical. Methods 
of data analysis conducted b:, qualitative juridical. Prooision of incentives as a driver for tax colkctors to improoe 
performance in U?t1ying taxes, thus prooiding incentives is expected to be one of the efforts to increase tax revenue 
and regional restribution. Prooision of Incentives is expected to make apparatus impkmenting tax collection and 
retribution motivated to work honestly, ckanly and responsibly. So that the provision of incentives of collecting not 
only as a reward or additional income that simply provide welfare in the form of material to the collector, but also 
as a means for tax collection agencies in the region in order to improoe the quality of services to the community and 
of course also to increase local revenue. 

Keywords: regional taxes, regional retributions, incentives, tax colkction agencies 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dibagi atas daerah provinsi, dan daerah 
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.1 

Setiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut 
mempunyai pemerintahan sendiri dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dan pelayanan kepada masyarakat. 
T erdapat 2 (dua) ciri utama suatu daerah 
mampu melaksanakan otonomi, Pertama, 
kemampuan keuangan daerah berarti daerah 
itu memiliki kemampuan dan kewenangan 
menggali berbagai sumber kekayaan daerah, 
mengelola dan menggunakannya untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan. 
Kedua, ketergantungan kepada bantuan pusat 
harus seminimal mungkin, konsekuensinya 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
harus menjadi sumber keuangan terbesar 
dan didukung oleh kebijakan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah.1 

Sebagai daerah otonom, daerah diberikan 

'Pasal 18, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

2Trilaksono, Suhadak dan Nugroho, Paradigma 
IJaru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan 
APBD di Era Oronomi, Malang: Banyumedia Publising 
2007, ha!. 197. 

kewenangan untuk memungut pajak daerah 
dan retribusi daerah serta kewenangan 
melakukan pinjaman. Selain kewenangan 
tersebut, terdapat sistem transfer antar 
tingkatan pemerintahan. Pengelolaan pajakdan 
retribusi daerah yang telah diserahkan menjadi 
urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari 
kebijakan desentralisasi fiskal, baik untuk 
provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga 
harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah 
satu sumber pendapatan daerah. Hal ini 
mengingat pajak dan retribusi merupakan 
PAD dan menjadi sumber pendanaan bagi 
keberlangsungan pembangunan daerah dalam 
kerangka otonomi daerah. 

Pelaksanaan pernunguran pajak dan 
retribusi masih dihadapkan pada persoalan 
kesadaran wajib pajak yang relatif masih 
rendah sehingga memerlukan peran dan 
upaya aparat pemungut pajak, khususnya 
pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak 
untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh 
wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut 

berdasarkan penerapan kepala daerah. 
Untuk menindaklanjuti terselenggaranya 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang sejalan dengan prinsip tata kelola 
pemerintahan yang baik {good governance), 

khususnya dalam menggali dan mengelola 

149 



Prodigy Vol. 6 No. I, Juli 2018 , 148 · 162 

'Ronni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian 

Hukun dan ]urimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, 
ha] 10. Lihat juga Soerjono Soekanto, PengantaT 

Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2008, hal. 204. 

D. Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan yaitu 

merode hukum norrnatif yang dilakukan 

melalui studi kepustakaan terkait kebijakan 
insentif dalam pemungutan pajak dan 

rerribusi daerah dengan menelaah bahan 
hukum primer, sekunder, dan tersier.1 

Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis, 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan ini, yaitu: 

1 .  Untuk menganalisis perbedaan 

pelaksanaan upah pungut sebelum 

berlakunya UU tentang PDRD dengan 

insentif untuk instansi pemungut 

pajak dan retribusi daerah berdasarkan 

UU tentang PDRD serta peraturan 
pelaksanaannya. 

2. Untuk menganalisis fungsi dari insentif 

unruk instansi pemungut pajak dan 
retribusi daerah berdasarkan UU tentang 

PDRD serta peraturan pelaksanaannya. 

B. Pennasalahan 

Berdasarkan uraian larar belakang di aras, 

permasalahan yang akan dibahas, vaitu: 

1. Bagaimana perbedaan pelaksanaan upah 

pungut sebelum berlakunya UU tentang 

PDRD dengan insentif untuk instansi 

pemungut pajak dan retribusi daerah 

berdasarkan UU tentang PDRD serta 
peraturan pelaksanaannya? 

2. Bagaimana fungsi dari insentif untuk 

instansi pemungur pajak dan retribusi 

daerah berdasarkan UU tentang PDRD 

serta peraruran pelaksanaannya? 

peran 

dalam 

dianalisis lebih lanjur mengenai 

dan fungsi dari insentif tersebur 
meningkarkan pendapatan daerah. 

seluruh potensi pajakdan retribusi, pemerintah 
daerah dapat memberikan insentif sebagai 

tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana 

pemungut pajak dan retribusi yang mencapai 

kinerja tertentu. Pemberian dan besaran 
insentif ditetapkan melalui pembahasan yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah dengan 

alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) yang membidangi masalah 
keuangan. 

Pengaturan mengenai insentif 
pemungutan saat ini diatur dalam Pasal 
1 7 1  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (UU tentang PDRD) yaitu instansi 

yang melaksanakan pemungutan pajak 
daerah clan retribusi daerah dapat diberi 
insentif atas dasar pencapaian kinerja 
tertentu. Pemberian insentif tersebut 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. Selanjutnya tata cara 
pemberian dan pemanfaatan insentif diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 

dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP 
No. 69 Tahun 2010). Berdasarkan aturan 
tersebut, pelaksanaan pemungutan pajak 
daerah dan retribusi daerah kepada wajib 
pajak oleh petugas pemungut tersebut 
terdapat pemberian insentif kepada petugas 
pungut sebagai tambahan penghasilan dan 
reward. Hal tersebut dimaksudkan agar 

para petugas pemungut dapat termotivasi 
dalam rangka memperbaiki kinerjanya 

untuk mcningkatkan penerimaan. Selain 

itu, hadirnya ketentuan pemberian insentif 
pemungutan juga akan menjadi tugas 
tersendiri bagi seriap daerah otonom, 
karena ini merupakan kebijakan barn. Pada 
rnasing-masing daerah otonom mempunyai 
cara dan aturan yang berbeda-beda sebagai 
pendukung kebijakan ini. 

Berdasarkan uraian di atas maka akan 
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dimulai dengan menguraikan pengaturan 
insentif dalam UU tentang PORO serta 
peraturan pelaksanaannya, selanjumya 
menganalisis peran clan fungsi dari insentif 
dalam meningkatkan kemandirian keuangan. 
Metode analisis data dilakukan secara vuridis 
kualltatif, yang bertitikcolak dari hukum 
positif kemudian dianalisis secara kualiratif 
guna menarik suatu simpulan. 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Desentralisasi Fiskal 

Otonomi daerah pada hakikatnya 
merupakan hak penuh suatu daerah dalam 
mengurus clan menjalankan sendiri apa 
yang menjadi bagian atau wewenangnya. 
Oleh sebab iru, otonomi daerah yang ideal 
adalah membutuhkan keleluasaan dalam 
segala hal, Otonomi daerah di Indonesia 
adalah pelimpahan sebagian wewenang dari 
pusat ke daerah (subnational jurisdictions) 
untuk mengurus clan menjalankan tugas 
tugas pemerintahan. Otonomi daerah di sini 
tidak merupakan pendelegasian wewenang, 
melainkan pemberian atau pelimpahan 
kewenangan. Dengan demikian, penerima 
wewenang mempunyai otoritas penuh untuk 
mengatur clan menjalankannya sesuai dengan 
caranya masing-masing.4 

Penyerahan kewenangan keuangan dari 
otoritas negara ke daerah baik berupa pajak 
daerah clan retribusi daerah maupun berupa 
dana perimbangan merupakan konsekuensi 
dari adanya penyerahan urusan pemerintahan 
kepada daerah yang diselenggarakan 
berdasarkan asas otonomi atau biasa dikenal 
dengan desentralisasi fiskal. Keleluasaan untuk 
menentukan anggaran clan mengalokasikan 
sumber daya yang dimiliki daerah untuk 
membiayai pelayanan publik yang menjadi 

'Juli Panglima Saragih, Desentralisasi Fiskal clan 
Keuangan Daerah dalam Otonomi, Jakarta, Ghalia 
Indonesia, 2003, hal. 41-42. 

tu gas daerah. 5 

Di sisi belanja, diberikannya kewenangan 
fiskal kepadasebuah daerah otonom didasarkan 
kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih 
efisien clan efektif karena Pemerintah Daerah 
lebih memahami keburuhan masyarakat di 
daerahnya dibandingkan dengan pemerintah 
pusat. Untuk menjalankan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, 
daerah harus mempunyai sumber keuangan 
agar daerah tersebut mampu memberikan 
pelayanan clan kesejahteraan kepada rakyat 
di daerahnya. Pemberian sumber keuangan 
kepada daerah hams seimbang dengan beban 
atau urusan pemerintahan yang diserahkan 
kepada daerah. 

Keseimbangan sumber keuangan mt 
merupakan jaminan terselenggaranya urusan 
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. 
Ketika daerah mempunyai kemampuan 
keuangan yang kurang mencukupi unruk 
membiayai urusan pemerintahan clan 
khususnya urusan pemerintahan wajib yang 
terkait pelayanan dasar, pemerintah pusat 
dapat menggunakan instrumen Dana Alokasi 
Khusus (OAK) untuk membanru daerah 
sesuai dengan prioritas nasional yang ingin 
dicapai.6 Ketentuan ini bermakna bahwa 
otonomi daerah memberikan ruang legitimasi 
bagi daerah untuk berinovasi clan berkreasi 
meningkatkan potensi daerah sebagai sumber 
PAD, sehingga daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan tidak hanya bertumpu pada 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), 
namun daerah mampu secara mandiri 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
dengan daya dukung kemampuan fiskal 

daerah.7 

'Ibid. 

"Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

7lndrawati, Hasil Diskusi dalam Pengumpulan 
Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik 
Dan Rancangan Undang-Undang Tentang 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Jawa Timur: 
Universitas Airlangga, 5-9 )uni 2017. 
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2. Pemungutan Pajak 

Pernungutan pajak yang sederhana dan 
mudah untuk dilaksanakan akan sangat 
membantu masyarakat untuk menghitung 
sendiri jumlah pajaknya, maka pemungutan 
pajak hams diusahakan seefektif dan seefisien 
mungkin.8 Terdapat empat syarat unruk 
mencapai keadilan dalam pemungutan:9 

a. Equality atau kesamaan mengandung arti 
bahwa keadaan yang sama atau orang yang 
berada dalam keadaan yang sama hams 
dikenakan pajak yang sama. Sedangkan 
Equity atau kepatutan mengandung arti 
bahwa sesuatu yang adil secara umum 
belum tentu adil dalam kasus tertentu. 
Certainty atau kepastian hukum hams 
diupayakan supaya ketentuan yang dimuat 
dalam Undang-undang jelas, tegas, dan 
tidak mengandung makna ganda. 
Conoentence of Payment, pajak hams 
dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada 
saat wajib pajak mempunyai uang, ini akan 
mengenakkan wajib pajak convemcnr. 
Economics of Collection, saat pembuatan 
undangundang perpajakan, perlu 
dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan 
harus lebih kecil dari uang pajak yang 
masuk. Pada proses pelaksanaan 
pemungutan pajak dan retribusi daerah, 
pihak pemerintah daerah sendiri seringkali 
dihadapkan pada permasalahan terkait 
dengan masih rendahnya kepatuhan 
wajib pajak. Sehingga peran serta upaya 
petugas pajak disini diburuhkan terutarna 
dalam proses pemeriksaan maupun 
penagihan pajak. Maka sudah sewajarnya 
apabila pemerintah daerah melalui 
kebijakannya memberikan insentif kepada 

'Rona Rositawati, Sistem Pemungutan Pajak Daerah 

Dalam Era Otonomi Daerah, Semarang, Program 
Magister Ilmu Hukum Universitas Oiponegoro, 2009, 
ha!. 44. 

'Ahmad Tjahjono clan Muhammad Fakhn, 
Pcrpajakan, Yogvakarta. UPP AMP YKPN, 2005, ha!. 
16. 
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petugas pemungut berdasarkan penilaian 
kinerjanya sebagai salah satu langkah 

yang bersifat teknis maupun psikis 
untuk menunjang tugas dan fungsinya 
sebagai salah satu upaya meningkatkan 
penerimaan pajak. 

3. lnsentif 

lnsentif adalah suatu sarana memotivasi 
berupa materi, yang diberikan sebagai suatu 
perangsang ataupun pendorong dengan 
sengaja kepada para pekerja agar dalam diri 
mereka timbul semangat yang besar untuk 
meningkatkan produktivitas kerjanya dalam 
organisasi.'? 

Menurur Cascio, " .. an mcennve are t1ariable 
reward, granted to indit1iduals on groups, that 
recognize differences in achiet1ing results. They 

are designed to stimulate or monoare greater 
employee effort on productit1ity ". 1 1  

Dari definisi tersebut insenrif dapat 
diartikan sebagai berikut: insentif adalah 

variabel penghargaan yang diberikan kepada 
individu dalam suatu kelompok, yang 
diketahui berdasarkan perbedaan dalam 
mencapai hasil kerja. lni di rancang untuk 

memberikan rangsangan atau memotivasi 
karyawan berusaha meningkatkan 
produktivitas kerjanya. 

Selanjutnya pengertian lain dari insentif 
adalah setiap sistem kompensasi dimana 
jumlah yang diberikan tergantung pada hasil 
yang dicapai, yang berarti menawarkan sesuatu 
yang berarti menawarkan sesuatu insentif 

kepada pekerja untuk mencapai hasil yang 
lebih baik.12 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan 
bahwa pengertian insentif rnerupakan alat 

"Gorda, ION, Manajemen Sumbe,- Daya Manusia, 
Penerblr STIE Sarya Dhanna Singaraja, 2004, ha!. 141.  

"Cascio, Wayne F., Managing Human Resources, 

Productivity, Quality of Work Life, Profit, fourth edition, 
Mc GrawHill, I 995, hal. 3 77. 

"Harsono, Manajemen Publik Cetakan Kedua, Balai 
Aksara Ghalia Indonesia, 1987, hal 21 .  

c. 

b. 

d. 
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partisipasi akan memberikan pengakuan 
bahwa partisipan tersebut merupakan 
bagian yang tidak clapat clipisahkan clalam 
meniptakan lingkungan kerja yang baik 
clan ha! ini memerlukan suatu clukungan 
clan rasa persatuan sehingga para karyawan 
akan merasa ikut ambil bagian serta 
keinginan untuk berpartisipasi. 

"Gorda, ION, Manajemen Sumber Daya Manusia, 

ha!. 156. 

f. 

1. Perbedaan Pelaksanaan lnsentif 
Untuk lnstansi Pemungut Pajak Dan 
Retribusi Daerah Dengan Upah Pungut 
Berdasarkan Peraturan Perundang 
Undangan 

Pada pelaksanaan Undang-Undang 
sebelumnya, pemberian serupa dibenkan 
clalam bentuk upah pungut. Perbeclaan 
insentif pemungutan clengan upah pungut 
aclalah pemberian insentif pemungutan 
berbasis kinerja, sedangkan upah pungut 
diberikan tanpa mempertimbangkan apakah 
kinerja yg ditetapkan dapat tercapai a tau ridak, 

B. Analisis 

5. Tujuan Pemberian lnsentif 
Pemberian insentif atau upah perangsang 

bertujuan: 14 

a. Memberikan balas jasa yang berbecla 
clikarenakan hasil kerja yang berbecla. 

b. Menclorong semangat kerja karyawan clan 
memberikan kepuasan. 

c. Meningkatkan procluktivitas. 
cl. Dalam melakukan tugasnya, seorang 

pimpinan selalu membutuhkan 
bawahannya untuk melaksanakan rencana 
rencananya. 
Pemberian insentif dimaksudkan untuk 
menambah penghasilan karyawan 
sehingga clapat memenuhi kebutuhannya. 
Mempertahankan karyawan yang 
berprestasi agar tetap berada clalam 
perusahaan. 

lebih 
untuk 
tel ah 

Pemberian insentif dilakukan dengan e. 
cara menciptakan lingkungan kerja 
yang baik sehingga clapat diberikan 
pula penghargaan kepacla pegawai yang 
menghasilkan prestasi yang tinggi. Dalam 
menciptakan lingkungan kerja yang baik 
cliperlukan sikap manajer yang baik clalam 
menclorong bawahannya agar giat bekerja. 
Menurut analisis para ahli, situasi kerja 
yang baik clapat meningkatkan keinginan 
untuk melaksanakan tugas clengan sebaik 
baiknya. 

"Koontz, Harold & Cyril O'Donnel & Heinz 
Weihrich. Manajemen. ]ilid 2. Terjemahan: Gunawan 
Hutauruk, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986, hal. 648. 

c. Partisipasi 

Cara ini clapat memberikan clorongan 
yang kuat untuk meningkatkan 
kesaclaran melakukan tugas yaitu clengan 
cliberikannya perhatian, kesempatan untuk 
berkomunikasi clengan atasan. Dengan 

untuk menclorong karyawan agar 
meningkatkan procluktivitas kerja 
mencapai tujuan perusahaan yang 
ditetapkan. 

4. Bentuk-bentuk lnsentif 
lnsentif clapat diberikan clalam berbagai 

bentu, yaitu berupa uang, lingkungan kerja 
yang baik clan partisipasi.!' 

a. Uang 

Merupakan suatu yang penting dibenkan 
sebagai perangsang clengan memberi 
uang berarti memberi alat untuk 
merealisasikan kehiclupan pegawai, 
hal ini dapat merangsang pegawai 
untuk selalu meningkatkan prestasi 
kerjanya. Prestasi yang meningkat akan 
menunjang penclapatan naik, maka 
clengan terpenuhinya kebutuhan maka 
ketenangan akan clapat dirasakan. 

b. Lingkungan kerja yang baik 
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Selain itu, pada pelaksanaan pemberian upah 
pungut terkadang diberikan pada pihak-pihak 
yang tidak berhubungan langsung dengan 
pernungutan pajak daerah dan rerribusi 
daerah. 

Dengan berlakunya UU tentang PDRD, 
upah pungut pajak di daerah sudah tidak 
berlaku dan mengganti dengan adanya 
ketentuan insentif, Upah pungut merupakan 
insentifbagi pelaksana pusat dalam melakukan 
pungutan pajak daerah Upah pungut 
diberlakukan terhadap pajak daerah dan 
pajak pusat dengan istilah biaya pemungutan. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
dalam Bab XV mengenai Biava Pemungutan 
Pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa dalam 
rangka kegiatan pemungutan pajak daerah 
dapat diberikan biaya pemungutan paling 
tinggi sebesar 5% (lima persen), ayat (2) 
Pedoman tentang alokasi biava pemungutan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan 
pertimbangan Menteri Keuangan. 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2001 tersebut, ditetapkanlah 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 
Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biava 
Pemungutan Pajak Daerah (Kepmendagri 
No. 27 Tahun 2002). Kepmendagri No. 27 
Tahun 2002 pada Bab I Ketentuan Umum, 
Pasal l menyebutkan bahwa pemungutan 
adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghirnpunan data obyek clan subyek pajak, 
penentuan besarnya pajakyang terutangsampai 
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak 
serta pengawasan penyetorannya. Selanjutnya 
yang dimaksud dengan biaya pemungutan 
adalah biaya yang diberikan kepada aparat 
pelaksana pemungutan clan aparat penunjang 
dalam rangka kegiatan pemungutan. Biava 
pemungutan digunakan unruk membiayai 
kegiatan penghimpunan data objek clan subjek 
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pajak, penagihan, dan pengawasan. Biaya 
pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 
5% (lima persen) dari realisasi penerimaan 
Pajak Daerah. Departemen Dalam Negeri 
pada waktu itu kemudian mengeluarkan lagi 
sebuah Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Alokasi Biaya Pernungutan Pajak Daerah 
(Kepmendagri No. 35 Tahun 2002). Pada 
Kepmendagri ini, aparat pemungur, aparat 
penunjang clan pihak lain penerima alokasi 
biaya pemungutan pada dasarnya sama dengan 
yang disebutkan pada Kepmendagri No. 27 
T ahun 2002. Sedangkan unruk alokasi biaya 
pemungutan diterapkan dengan Keputusan 
Kepala Daerah. Kepmendagri No. 3 5  Tahun 
2002 tidak lagi mengatur tentang penggunaan 
insentif upah pungut pajak yang yang diterirna 
oleh pejabat. Padahal, Kepmendagri No. 27 
Tahun 2002 sebelumnya telah mengatur 
biaya pemungutan pajak hanya digunakan 
untuk rnernbiavai kegiatan penghimpunan 
data objek clan subjek pajak, penagihan, clan 
pengawasan. 

Kasus pada beberapa daerah misalnya di 
Ka bu paten T ulungagung dalam pengalokasian 
upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

tidak memenuhi asas keadilan clan kepatutan. 
Upah pungut PBB ini sebenarnya diterima 
oleh daerah dalam satu rangkaian dengan 
penerimaan dana perimbangan berupa bagi 
hasil PBB. Penerimaan PBB merupakan 
penerimaan Negara, peran daerah adalah 
membanru dalam kegiatan pernungutan clan 
kemudian menyetor hasil pemungutan PBB 
tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak. 
Penerimaan PBB kemudian dibagi unruk 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Atas peran serta 
Daerah dalam kegiatan pemungutan PBB, 

kepada Daerah diberikan Bagi Hasil PBB clan 
juga upah pungut, Upah pungut PBB tersebut 
digunakan15 untuk pembiayaan kegiatan 

"Saifulloh Puspa Yuda, Anchsis Pemberian lnsentif 
Pemungutan Pajak Bumi clan Bangunan Sektor Pedesaan 

clan Perkotaan Setelah Menjadi Pajak Daerah (Studi Pacla 
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operasional pemungutan PBB. Mengacu 
kepada definisi kegiatan pernungutan, yaitu 
suatu kegiatan mulai dari penghimpunan 
data obvek clan subyek pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan 
penagihan pajak kepada wajib pajak serta 
pengawasan penyetorannya, tampak bahwa 
yang berhak menerima alokasi upah punguc 
PBB adalah aparat pelaksana pemungutan 
clan aparat penunjang dalam rangka kegiatan 
pemungutan. Aparat pelaksana pemungutan 
itu diancaranya adalah aparatdinas pendapatan 
daerah, aparat Kantor Pelayanan Pajak, para 
camat clan kepala desa/lurah. 16 

Berdasarkan contoh kasus di atas, alokasi 
upah pungut PBB yang diberikan kepada 
kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris 
daerah, kepala dinas pendapatan secara 
pribadi, dan kepala bagian/biro keuangan 
sekretariat daerah, adalah tidak memenuhi asas 
kepatutan karena diberikan kepada mereka 
yang bukan aparat pelaksana pemungutan 
maupun bukan a pa rat penunjang dalam rangka 
kegiatan pemungutan. Upah pungut PBB 
juga menjadi tidak memenuhi asas keadilan 
karena dari komposisi realisasi pembagian 
upah pungut PBB tampak bahwa porsi untuk 
pihak-pihak yang bukan merupakan aparat 
pelaksana pemungutan lebih besar daripada 
porsi untuk pihak-pihak yang terkait langsung 
sebagai aparat pelaksana pernungutan. 
Meskipun upah pungur PBB maupun upah 
pungut atas pajak lainnya cenderung tidak 
memcnuhi asas kcpatutan dan kcadilan, 
tidak berarti bahwa keputusan tersebut tepat 
untuk menghilangkan upah pungut. Upah 
pungut PBB masih dipcrlukan karena dapat 
meningkatkan kesejahteraan daerah yang 
menerimanya. Upah pungut itu sebaiknya 
hanya diberikan kepada pihak yang terlibat 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten T ulungagung), 

dimuat dalam https://media.neliti.com/media/ 
pu blica tio ns/ 19 3 205- ID-an a lisis-pern berian-i nsen tif 

pem u ngu tan-p. pdf, diakses tanggal 2 Maret 2018. 
" Ibid. 

langsung dalam pemungutan pajak (seperti 
aparat pelaksana pemungutan pajak maupun 
aparat penunjang dalam rangka kegiatan 
pemungutan pajak) secara proporsional agar 
memenuhi asas kepatutan dan keadilan. 

Dengan berlakunya PP No. 69 Tahun 
2010, Pemerintah telah meniadakan upah 
pungut. Namun demikian, kepala daerah 
clan wakil kepala daerah masih dimungkinkan 
menerima insentif dari hasil pajak daerah dan 
retribusi daerah. lnsentif itu diberikan untuk 
mendongkrak kinerja instansi pemungut, 
menambah semangat kerja bagi pejabat atau 
pegawai Pemda, menambah pendapatan 
daerah, serta memperbaiki pelayanan kepada 
masyarakat. 

Dengan demikian konsep upah pungut 
dengan insentif itu itu berbeda tapi dengan 
tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan 
motivasi kepada instansi pernungut pajak 
sehingga menambah pendapatan daerah. 
Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP No. 69 Tahun 
2010, disebutkan pihak-pihak penerima 
insentif yaitu pejabat dan pegawai lnstansi 
Pelaksana Pemungur pajakdaerah clan retribusi 
daerah, Kepala daerah clan wakil kepala 
daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan 
keuangan daerah, Sekretaris daerah selaku 
koordinator pengelolaan keuangan daerah, 
pemungut Pajak Bumi clan Bangunan pada 
tingkat desa/kelurahan dan kecamatan; kepala 
desa/lurah atau sebutan lain clan camat, dan 
tenaga lainnya yang ditugaskan oleh lnstansi 
Pelaksana Pernungut Pajak; serta pihak lain 
yang mernbantu lnstansi Pelaksana pemungut 
pajak daerah dan retribusi daerah. 

lnsentif pemungutan secara proporsional 
dapat diberikan pada pejabat clan pegawai 
lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak clan 
Retribusi sesuai dengan tanggung jawab 
masing. lnstansi Pelaksana Pemungut 
Pajak clan Retribusi yang dimaksud dalam 
ketentuan tersebut adalah dinas/badan/ 
lembaga yang tugas pokok dan fungsinya 
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Fungsi lnsentif Untuk lnstansi 

Pemungut Pajak Dan Retribusi Daerah 

daiam dalam Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah serta peraturan 
pelaksanaannya. 

Oalam pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah, ada instrumen yang ditujukan 

untuk mendorong dan memotivasi pemungut 

pajak daerah dan retribusi daerah agar 
mengoptimalkan kinerja pemungutannya, 

yaitu pemberian insentif pemungutan. Oalam 

Pasal I 7 1  UU tentang PORO dicantumkan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) lnstansi yang melaksanakan pernungutan 

pajak dan retribusi dapat diberi insentif 

atas dasar pencapaian kinerja. 
2) Pemberian insentif ditetapkan melalui 

Anggaran Pendapatandan Belanja Oaerah. 
3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan 

insentif diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 
Untuk peraturan pelaksanaannya, telah 

diterbirkan PP No. 69 Tahun 2010. Oengan 

berlakunya PP No. 69 Tahun 2010 tersebut 

maka secara otomatis pemberian biaya 
pemungutan sudah tidak berlaku lagi dan 

diganti dengan insentif pemungutan yang 
nominalnya lebih kecil apabila dibandingkan 

dengan biaya pemungutan. 
Insentif pernungutan menurut PP No. 69 

Tahun 2010 adalah tambahan penghasilan 
yang diberikan sebagai penghargaan atas 
kinerja tertentu dalam melaksanakan 
pemungutan Pajak dan Retribusi. lnsentif 
pajak diberikan kepada wajib pajak sebagai 

stimulus untuk patuh membayar pajak, 
sedangkan insentif pemungutan diberikan 
kepada petugas pungut sebagai stimulus 
untuk meningkatkan kinerja. 

Oalam UU tentang PORO dan dalam 
PP No. 69 Tahun 2010, pemberian insentif 
kepada petugas pungut dilakukan sebagai 
tambahan penghasilan dan reward. Sehingga 

melaksanakan pemungutan Pajak dan 2. 
Retribusi. Oengan penjelasan tersebut, maka 

dapat disimpulkan insentif pemungutan 

diberikan untuk keseluruhan personil 

dinas/badan/lembaga yang melaksanakan 
pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah, tentu dengan mempertimbangkan 

kontribusi dan tanggung jawab masing 
masing personil. Selanjutnya diberikan 
kepada kepala daerah dan wakil kepala 
daerah sebagai penanggung jawab 

pengelolaan keuangan, sekretaris daerah 

selaku koordinator pengelolaan keuangan, 
dan pemungut PBB pada tingkat desa/ 
kelurahan dan kecamatan, kepala desa/ 
lurah atau sebutan lain dan camat, dan 

tenaga lainnya yang ditugaskan oleh lnstansi 
Pelaksana Pernungut Pajak. Yang dimaksud 
dengan "tenaga lainnya" adalah tenaga 
yang mendapat penugasan dari lnstansi 
Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi 
untuk membantu pelaksanaan pemungutan 
PBB 

Selain itu juga dapat diberikan kepada 

pihak lain yang membantu lnstansi 

Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi 
yaitu antara lain Kepolisian Oaerah dalam 
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
Insentif pemungutan dapat dialokasikan 

dalam APBO paling tinggi sebesar 3% 
unruk provinsi, dan 5% untuk kabupaten/ 
kota, dari rencana penerimaan Pajak dan 
Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan 
untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi 
daerah. Pencairan insentif pemungutan 
dilakukan berdasarkan realisasi target 

pendapatan pajak daerah dan retribusi 
daerah yang tercantum dalam APBO. 
Persentase target penerimaan pajak daerah 
dan retribusi daerah yang menjadi basis 
pencairan insentif pemungutan ditetapkan 
dalam Peraturan Kepala Oaerah. 
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fungsi dari pemberian insentif ini adalah agar 
para petugas pemungut dapat termotivasi 
dalam rangka memperbaiki kinerjanya untuk 
meningkatkan penerimaan. Selain itu, dengan 
ada aturan pemberian insentif pemungutan 
juga akan menjadi tugas tersendiri bagi setiap 
daerah otonom sehingga daerah otonom 
mempunyai cara dan aturan yang berbeda 
beda sebagai pendukung aturan ini. 

Selanjutnya, insentif diberikan kepada 
instansi pelaksana pemungut pajak dan 
retribusi yang secara proporsional dibayarkan 
kepada pejabat dan pegawai instansi pelaksana 
pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan 
tanggung jawab masing-masing kepala daerah 
dan wakil kepala daerah sebagai penanggung 
jawab pengelolaan keuangan daerah, sekretaris 
daerah selaku koordinator pengelolaan 
keuangan daerah, pemungut pajak bumi dan 
bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan 
kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan 
lain dan camat, dan tenaga lainnya yaitu 
tenaga yang mendapat penugasan dari instansi 
pelaksana pemungut pajak dan retribusi 
untuk membantu pelaksanaan pemungutan 
pajak yang ditugaskan oleh instansi pelaksana 
pernungut pajak, dan pihak lain yang 
membantu instansi pelaksana pemungut pajak 
dan retribusi. 11 

Adapun yang dimaksud dengan instansi 
pelaksana pemungut pajak dan retribusi adalah 
dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan 
fungsinya melaksanakan pernungutan pajak 
dan retribusi. 18 Pemberian lnsentif kepada 
kepala daerah, wakil kepala daerah, dan 
sekretaris daerah dapat diberikan dalam ha! 
belum diberlakukan ketentuan mengenai 
remunerasi di daerah yang bersangkutan.19 

Pemberian besarnya insentif dilakukan 

17Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 
69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian clan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah clan 
Retribusi Daerah. 

"Penjelasan Pasal 3 ayat (!), Ibid. 
"Pasal 3 ayat (3), Ibid. 

melalui pembahasan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah dengan alat kelengkapan 
DPRD yang membidangi masalah keuangan, 
sehingga pemberian insentif ditetapkan 
melalui mekanisme Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD). lnstansi 
pelaksana pemungut pajak dan retribusi 
dapat diberi insentif apabila mencapai 
kinerja tertentu, yakni pencapaian target 
penerimaan pajak dan retribusi yang 
ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan 
secara triwulanan dalam peraturan kepala 
daerah. Pemberian insentif dibayarkan 
setiap triwulan pada awal triwulan 
berikutnya dalam ha\ target kinerja suatu 
triwulanan tercapai. Apabila target kinerja 
suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk 
triwulan tersebut dibayarkan pada awal 
triwulan berikutnya yang telah mencapai 
target kinerja triwulan yang ditentukan." 
Adapun ketentuan tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut." 
a. apabila pada akhir triwulan I realisasi 

mencapai target atau lebih, insentif 
diberikan pada awal triwulan II. 

b. apabila pada akhir triwulan I realisasi 
kurang dari target, insentif tidak dibenkan 
pada awal triwulan II. 

c. apabila pada akhir triwulan II realisasi 
mencapai target atau lebih, insentif 
diberikan untuk triwulan I yang belum 
dibayarkan clan triwulan 11. 

d. apabila pada akhir triwulan II realisasi 
kurang dari target, insentif untuk triwulan II 
belum dibayarkan pada awal triwulan Ill. 

e. apabila pada akhir triwulan III realisasi 
kurang dari target, insentif tidak diberikan 
pada awal triwulan IV. 

f. apabila pada akhir triwulan Ill realisasi 
mencapai target atau leblh, insentif 
diberikan pada awal triwulan IV. 

20Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), clan ayat (4), 
Ibid. 

21Penjelasan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), clan 
ayat (4), Ibid. 
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g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi 

sesuai target atau lebih, insentif 

diberikan untuk triwulan yang belum 
dibayarkan. 

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun 

anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak 

membatalkan insentif yang sudah dibayarkan 

untuk triwulan sebelumnya.P Selanjutnya 
untuk besarnya insentif ditetapkan paling 

tinggi 3% (tiga perseratus) untuk provinsi, dan 

5% (lima perseratus) untuk kabupaten/kota, 

dari rencana penerimaan pajak dan retribusi 
dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap 
jenis pajak dan retribusi, serta ditetapkan 

melalui APBD tahun anggaran berkenaan. 11 

Penerima pembayaran insentif dan besarnya 

pembayaran insentif ditetapkan dengan 

keputusan kepala daerah. Adapun pihak yang 
berkewajiban untuk menyusun penganggaran 

insentif pemungutan pajak dan/ a tau retribusi 
adalah kepala instansi pelaksana pemungut 
pajak dan retribusi. 24 

Apabila target penerimaan pajak 

dan retribusi pada akhir tahun anggaran 

telah tercapai atau terlampaui, namun 
pembayaran insentif belum dapat dilakukan 

pada tahun anggaran berkenaan, pemberian 
insentif diberikan pada tahun anggaran 

berikutnya yang pelaksanaannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan 
undangan. Selanjutnya sejalan dengan teori 

"The four maxime'' yang dicetuskan oleh 
Adam Smith, yang salah satu isi dari teori 

tersebut menguraikan tentang economics 

of collection yang berarti biaya untuk 

melakukan pemungutan pajak hendaknya 

sekecil mungkin karena tujuan utama dari 
pemungutan pajak adalah untuk mengisi 
kas Negara. 25 

22Pasal 4 ayat (5), Ibid. 
23Pasal 6, Ibid. 

"Pasal 8, Ibid. 

"Ahmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri, 
Perpajakan, ha!. 16. 
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Besa ran dan sumber insentifberdasarkan 

Pasal 5 PP No. 69 Tahun 2010 yaitu berasal 

dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai 

dengan kerentuan peraturan perundang 

undangan. Konsep money follows function 

pengalokasian anggaran harus didasarkan 

pada fungsi masing-masing unit/satuan kerja 

yang telah ditetapkan. Pemberian insentif 

sebagai pendorong bagi aparat pemungut 

pajak untuk meningkatkan kinerja dalam 
memungut pajak, dengan demikian 

pemberian insentif diharapkan da patmenj ad i 
salah satu upaya untuk meningkatkan 

penerimaan pajak dan retribusi daerah. 
Pemberian Insentif diharapkan mampu 

membuat aparat pelaksana pemungutan 

pajak dan retribusi termotivasi sehingga 

dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan 
bertanggungjawab. Sehingga pemberian 

insentif pernungutan tidak hanya sebagai 
reward maupun tambahan penghasilan yang 
semata memberikan kesejahteraan berupa 

materi kepada petugas pungut, melainkan 

juga sebagai sarana bagi instansi pemungut 

pajak di daerah dalam rangka meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat 
dan tentunya juga untuk meningkatkan 

penerimaan pendapatan daerah. 
Dengan adanya ketentuan mengenai 

pemberian insentif ini maka daerah otonom 
mempunyai cara dan aturan yang berbeda 

beda sebagai pendukung aturan ini. Daerah 
yang sudah mengatur mengenai insentif 

pemungutandalam peraturan kepala daerahnya 
antara lain Peraturan Gubernur Provinsi 

Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 183 

Tahun 2015 tentang lnsentif Pemungutan 
Pajak Daerah. Dalam Peraturan tersebut diatur 
bahwa pemungutan pajak daerah adalah suatu 
rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan 
penagihan pajak kepada Wajib Pajak Daerah 

serta pengawasan penyetorannya. Selanjutnya 
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insentif pemungutan pajak daerah adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai 
penghargaan atas kinerja tertentu dalam 
melaksanakan pemungutan pajak daerah. 
Insentif diberikan kepada instansi pelaksana 
pemungut pajak secara proporsional diberikan 
kepada:26 

a. pejabat clan pegawai instansi pelaksana 
pemungut pajak termasuk calon pegawai 
negeri sipil, 

b. gubernur clan wakil gubernur sebagai 
penanggung jawab pengelolaan keuangan 
daerah, 

c. sekretaris daerah selaku koordinator 
pengelolaan keuangan daerah, 

d. pemungut pajak bumi clan bangunan 
perdesaan clan perkotaan pada tingkat 
kelurahan clan kecamatan, lurah clan 
camat clan tenaga lainnya yang ditugaskan 
oleh instansi pelaksana pemungut pajak, 
clan 

e. pihak lain yang membantu instansi 
pelaksana pemungut pajak. 
Dalam Peraturan Gubernur tersebut, 

insentif kepada gubernur, wakil gubernur 
clan sekretaris daerah dapat diberikan dalam 
hal yang bersangkutan belum menerima 
remunerasi. pejabat, pegawai, clan calon 
pegawai negeri sipil (CPNS) instansi 
pelaksana pemungut pajak dapat diberikan 
insentif, apabila mencapai target kinerja 
pemungutan pajak. Pemberian insencif 
mempertimbangkan kinerja individual, 
ketaatan terhadap aturan clan kehadiran 
dari pejabat, pegawai, clan CPNS instansi 
pelaksana pemunguc pajak. Pemberian 
insentif dibayarkan setiap triwulan pada 
awal triwulan berikutnya. Dalam hal target 
kinerja pemungutan pajak cidak cercapai, 
insentif uncuk triwulan tersebuc dibayarkan 
pada awal criwulan berikutnya sebesar 
50% dari besaran insencif yang ditetapkan 

26Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 183 Tahun 2015 
tentang Insenrif Pemungutan Pajak Daerah. 

berdasarkan rencana penerimaan pajak 
setelah target kinerja pemungutan pajak 
criwulan yang ditentukan tercapai. Dalam 
hal target kinerja pemungucan pajak pada 
akhir cahun anggaran penerimaan cidak 
tercapai, cidak membatalkan insentif 
yang sudah dibayarkan untuk triwulan 
sebelumnya. lnsentif bersumber dari 
penerimaan pajak sesuai dengan kerentuan 
peraturan perundang-undangan. Besaran 
insentif ditetapkan sebesar 3% (ciga persen) 
dari rencana penerimaan pajak dalam tahun 
anggaran berkenaan untuk ciap jenis pajak. 27 

Berdasarkan contoh penerapan insencif 
di daerah khususnya di Provinsi DKI 
Jakarta tersebut, maka fungsi dari insentif 
yang diberikan dapat memacu pegawai agar 
termocivasi untuk meningkackan kinerjanya. 
Hal ini sejalan dengan mengingac pada 
era otonomi saac ini, karena daerah telah 
diberikan kewenangan yang lebih luas untuk 
mengatur clan mengurus rumah tangganya 
sendiri. Untuk mewujudkan tujuan cersebut 
diperlukan komicmen yang kuac clan kinerja 
pemunguc pajak daerah dilaksanakan secara 
konsisten dalam menjalankan tugas clan 
fungsinya antara lain dengan merestrukcurisasi 
birokrasi, memperbaiki sarana clan prasarana, 
clan meningkackan kualitas sumber daya 
manusianya. 

Dalam era otonomi daerah saat ini, 
masyarakat sangac mengharapkan pelayanan 
publik yang lebih baik clan memuaskan. 
Semangat otonomi daerah, tidak hanya 
mencipcakan Cata pemerintahan yang baik 
tetapi juga dapat memberikan pelayanan 
yang baik kepada masyarakac. Untuk 
mencapai hal tersebuc, maka diperlukan 
pemicu menumbuhkan semangac kerja agar 
para pegawai pemungut pajak termotivasi 
unruk menjalankan tugasnya dengan baik 

27Pasal 3 sarnpai dengan Pasal 5 Peraruran 
Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta 
Nomor 183 Tahun 2015 tentang lnsentif Pemungutan 
Pajak Daerah. 
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dan tentunya memberikan pelayanan 
kepada masyarakat dengan baik yang salah 
satunya dengan memberikan insentif sesuai 
dengan UU tentang PDRD dan peraturan 
pelaksanaannya. 

Pemberian insentif mempunyai 
konstribusi unruk merubah sikap dan 
perilaku pegawai ke arah kinerja yang lebih 
baik, dengan demikian peningkatan kinerja 
harus dibarengi dengan faktor pemacu yang 
sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, 
pemberian insentif cukup beralasan untuk 
memacu pegawai agar termotivasi untuk 
meningkatkan kinerja pegawai. lnsentif 
merupakan faktor pendorong/motivasi 
bagi pegawai untuk bekerja lebih baik agar 
kinerja pegawai dapat meningkat. Dengan 
demikian, pemberian insentif dilakukan 
sebagai pendorong bagi aparat pemungut 
pajak untuk meningkatkan kinerja dalam 
memungut pajak, sehingga dengn pemberian 
insentif diharapkan dapat menjadi salah 
satu upaya untuk meningkatkan penerimaan 
pajak dan retribusi daerah. Pemberian 
Insentif diharapkan mampu membuat 2. 
aparat pelaksana pemungutan pajak daerah 
dan rerribusi retribusi termotivasi sehingga 
dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan 
bertanggungjawab. Sehingga pemberian 
insentif pemungutan tidak hanya sebagai 
reward, tambahan penghasilan yang semata 
memberikan kesejahteraan berupa materi 
kepada petugas pemungut, melainkan juga 
sebagai sarana bagi instansi pemungut pajak 
di daerah dalam rangka meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat 
dan untuk meningkarkan penerimaan 
pendapatan daerah. 

III. Penutup 

A. Sirnpulan 

1. Dengan berlakunya UU tentang PDRD 
dan PP No. 69 Tahun 2010 maka secara 
pemberian biaya pemungutan sudah tidak 
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berlaku lagi dan diganti dengan insentif 
pemungutan yang nominalnya lebih 
kecil apabila dibandingkan dengan biaya 
pemungutan. Insentif pajak diberikan 

kepada wajib pajak sebagai stimulus 
unruk patuh membayar pajak, sedangkan 
insentif pemungutan diberikan kepacla 
petugas pungut sebagai stimulus untuk 
meningkatkan kinerja. Perbedaan insentif 
pemungutan clengan upah pungut aclalah 
pemberian insentif pemungutan berbasis 
kinerja, sedangkan upah pungut diberikan 
tanpa mempertimbangkan apakah kinerja 
yg ditetapkan clapat tercapai atau tidak. 

Selain itu, pacla pelaksanaan pemberian 
upah pungut terkaclang diberikan pacla 
pihak-pihak yang tidak berhubungan 
langsung clengan pemungutan pajak 
claerah clan retribusi claerah. Konsep upah 
pungut clengan insentif itu itu berbecla 
tapi clengan tujuan yang sama yaitu untuk 
memberikan motivasi kepacla instansi 
pemungut pajak sehingga menambah 
penclapatan claerah. 
Untuk mengoptimalkan kinerja 
pemungutan pajak claerah clan retribusi 
daerah maka diberikan insentif 
pernungutan. Berclasarkan Pasal 171  
UU tentang PDRD, instansi yang 
melaksanakan pemungutan pajak clan 
retribusi clapat diberi insentif atas clasar 
pencapaian kinerja. Untuk peraturan 
pelaksanaannya, telah diterbitkan PP No. 
69 Tahun 2010. Fungsi pemberian insentif 
yaitu sebagai penclorong bagi aparat 
pemungut pajak untuk meningkatkan 
kinerja dalam memungut pajak, clengan 
clemikian pemberian insentif diharapkan 
clapat menjacli salah satu upaya untuk 
meningkatkan penerimaan pajak clan 
retribusi claerah. Pemberian lnsentif 
diharapkan mampu membuat aparat 
pelaksana pemungutan pajak clan retribusi 
termotivasi sehingga clapat bekerja clengan 



Analisis Yuridis Pemberian lnsentif Dalam Undang-Undang ... (Wiwin Sri Rahyani) 

JUJur, bersih, clan bertanggungjawab. 
Sehingga pemberian insentif pemungutan 
tidak hanya sebagai reward tetapi juga 
sebagai tambahan penghasilan yang dapat 
memberikan kesejahteraan berupa materi 
kepada perugas pemungut pajak, sebagai 
sarana bagi instansi pemungut pajak 
di daerah dalam rangka meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat, 
clan untuk meningkatkan penerimaan 
pendapatan daerah. 

2. Saran 

Oengan adanya pemberian insentif 
sebagai pendorong bagi instansVaparat 
pemungut pajak untuk meningkatkan kinerja 
dalam memungut pajak clan diharapkan dapat 
menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan 
penerimaan pajak clan retribusi daerah 
maka diperlukan pengaturan yang lebih 
komprehensif di dalam perubahan UU tentang 
PORO. Pengaturan yang lebih rinci tersebut 
dalam Undang-Undang mengenai kriteria 
pemberian insentif bukan hanya berdasarkan 
pada kinerja pencapaian target terhadap 
realisasi sebagaimana diatur dalam undang 
undang saat ini, namun kriterianya ditambah 
dengan pencapaian realisasi penerimaan pajak 
daerah clan retribusi daerah dibandingkan 
dengan potensi, penyelesaian runggakan pajak, 
peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, 
clan juga pencapaian target penjaringan wajib 
pajak baru. 
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PEKERJA ANAK: BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUMNYA? 

(CHILD LABOUR: HOW IS THE LEGAL PROTECTION?) 

Yanuar Putra Erwin 

Perancang Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Rakyat 
Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI 

'Korepondensi, yanuar.law.dpr@gmail.com 

Abstrak 
Kedudukan anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, 
banyak anak-anak terpaksa clan dipaksa bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan 
ekonominya. Permasalahan terse but menarik clan penting untuk dikaji lebih mendalam 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui apakah 
pekerja anak tersebut dilarang atau dilegalkan, dibiarkan atau dilindungi. Tulisan ini 
mengkaji perlindungan hukum pekerja anak clan implikasi hukum mempekerjakan 
anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode Penulisan yang digunakan 
dalam penulisan ini adalah analisis yuridis normatif. Anak pada umumnya tidak 
seharusnya bekerja atau dipekerjakan karena terdapat larangan mempekerjakan 
anak. Namun peraturan perundang-undangan memberikan keleluasaan terhadap 
anak dengan kondisi clan syarat tertentu bahwa anak diperbo\ehkan melakukan 
pekerjaan tertentu sepanjang pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Selain itu, rulisan ini menyimpulkan bahwa anak 
dilarang dipekerjakan dengan rujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi, sebab hal 
tersebut dapat berimplikasi pada pemberian sanksi pidana kepada pemberi kerja yang 
bersangkutan. 

Kata Kunci: pekerja anak, mempekerjakan anak, perlindungan hukum 

Abstract 

The position of a child in Indonesia is very vulnerable to the worse economic situation, many 
children are forced and being forced to work in helping to meet the needs of their economy. 
This issue is interesting and important to examine more in depth in accordance with applicable 
laws and regulations to find out whether the child labor is prohibited or legalized, allowed, 
or protected. This paper aims to find out the legal protection of child labour and the legal 
implications of employing children based on regulations. Writing method used is a qualitative 
method, namely the writing procedure descriptive-analitycal data. Children are generally do 
not have to work or be employed because of the prohibition of child labor, but to certain terms 
and conditions in accordance with legislation are provided the flexibility of the children that 
the child is allowed to do certain jobs in accordance with the provisions of the legislation. In 
addition, this paper concludes that children are prohibited from being employed for the purpose 
of economic exploitation, since it may have implications for the imposition of criminal penalty 
on the employer concerned. 

Keywords: child labor, employment of children, legal protection 
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I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Tenaga kerja anak atau juga yang dikenal 
dengan pekerja anak atau dalam bahasa 
Inggris, yakni Child Labour adalah sebuah 
istilah untuk mempekerjakan anak. Istilah 
pekerja anak dapat diartikan sebagai anak 
yang melakukan semua jenis pekerjaan yang 
mungkin dapat membahayakan kesehatan 
dan menghambat proses belajar serta rumbuh 
kembang. Istilah pekerja anak dapat memiliki 
konotasi pengeksploitasian anak kecil atas 
tenaga mereka dengan gaji yang kecil tanpa 
mempertimbangkan keamanan, kesehatan, 
masa depan, dan perkembangan kepribadian 
mereka.1 

Mencermati fenomena yang terjadi di 
masyarakat yaitu masih maraknya pekerjaan 
yang melibatkan anak, fakta menunjukkan 
bahwa di Indonesia masih banyak dijumpai 
pekerja anak yang masih aktifbekerja, sebagian 
diantaranva tidak bersekolah dan bekerja 
sebagai buruh Diperkirakan terdapat 45 juta 
pekerja anak di Indonesia yang tersebar pada 
berbagai sektor. 2 

Netty Endrawati misalnya, menyatakan 
bahwa sektor yang banyak menyerap dan 
memanfaatkan pekerja anak antara lain 
jenis usaha home industry, sektor jasa, dan 
perdagangan. Jika diuraikan, pekerja anak 
di daerah pedesaan lebih banyak melakukan 
pekerjaan baik di bidang pertanian, 
perkebunan, perikanan, pertambangan 
maupun kegiatan ekonomi di lingkungan 
keluarga. Sedangkan pekerja anak di daerah 
perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, 

1Kementerian Ketenagakerjaan Republik 
Indonesia, Data clan lnf=i Pekerja Anak, Jakarta, 
Pusat Data dan lnformasi Badan Perencanaan 
dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2016, ha!.!. 

2Liputan6.com, 45 ]uta Anak Indonesia Bekerja 

Sebagai Buruh, http,//health.liputan6.com/ 
read/2 98 7 5 54/ 45-juta-a nak-indonesia-bekerja-sebaga i· 
buruh, diakses tanggal 13 Maret 2018. 
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rumah tangga (sebagai pembantu rumah 
tangga atau pekerja industri rumahan atau 
industri keluarga), di jalanan (seperti penjual 
koran, penyemir sepatu, pengamen, pengemis, 
dan pemulung), bahkan sebagai pelacur dan 
pengedar narkoba.' 

Pekerja anak dapat terancam bekerja 
pada pekerjaan yang membahayakan 
kesehatan, keselamatan kerja dan gangguan 
atas tumbuh kembang anak. Banyak anak 
tidak dapat menikmati hak tumbuh dan 
berkembang karena faktor yang berkaitan 
dengan keterbatasan ekonomi keluarga 
atau kemiskinan. Mereka terpaksa 
mengerahkan sumber daya keluarga secara 
kolektif unruk memenuhi kebutuhan 
hidup. Kondisi demikian mendorong 
anak-anak yang belum mencapai usia 
untuk bekerja terpaksa harus bekerja . 4 

Bahkan dalam beberapa kasus juga sering 
ditemukan bahwa orang tua kandung 
mempekerjakan anak mereka sendiri 
atau untuk dipekerjakan kepada keluarga 
dekat. 

Kasus yang terjadi belum lama ini dalam 
kaitannya dengan mempekerjakan adalah 
kasus Tajudin si penjual cobek. Dalam ha! 

ini, Polres Tangerang Selatan menangkap 
T ajudin atas tuduhan melakuan eksploitasi 
anak dengan mempekerjakan anak di bawah 
umur. Oleh jaksa penuntut umum, Tajudin 
dituntut 3 (tiga) tahun penjara dan denda 
Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 

rupiah). Bila tidak membayar denda, maka 
Tajudin harus menggantinya dengan kurungan 
selama 1 bulan.5 

'Netty Endrawati, Perlindungan Hukum Terhaclap 

Pekerja Anak di Sektor Informal, Jurnal Dimanika 
Hukum, Vol.12 No.2 Mei 2012, hal.275-276. 

"Nandi, Pekerja Anak clan Pennasalahannya, Jurnal 
"GEA' Jurusan Pendidikan Geografi, Vol.6, No.2, 
Oktober 2006, hal.2. 

'Andi Sapurra, 10 Fakta Pilu Tajudin Si Penjual 

Cobek yang Dipenjara Tanpa Dosa, dimuat dalam 
httpsc/ I news.detik.com/berita/ d- 339638 7 / I O-fakra 
p i I u -ta j ud i n-s i-pe nj u a I-co be k-va ng-d i pen j a ra-ta n pa· 



Pekerja Anak: Bagaimana Perlindungan Hukumnya? ... (Yanuar Putra Erwin) 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI) menilai, masalah komunikasi 
dalam pengasuhan anak dan kemiskinan 
rnenjadi salah satu faktor yang menyebabkan 
eksploitasi anak sebagai pekerja, selain itu juga 
ketidakjelasan sistem perekrutan perusahaan 
juga dianggap sebagai peluang bagi anak-anak 
bekerja di suatu perusahaan. Ketidakjelasan 
perekrutan ini antara lain didorong karena 
alasan pekerja anak dapat digaji murah, mudah 
diarur, tidak banyak menuntut, produktifitas 
tinggi dan dalam beberapa sektor tertentu 
menunjukkan bahwa kualitas pekerja buruh 
anak lebih baik dibandingkan buruh dewasa.6 

Kedudukan anak di Indonesia sangat 
rentan dengan keadaan ekonomi yang 
terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan 
dipaksa untuk bekerja dalam membantu 
mencukupi kebutuhan ekonomi orang tuanya 
dalam mencukupi makan unruk menyambung 
hid up sehari-hari. Ban yak alasan dikemukakan 
sebagai pembenaran terhadap keberadaan 
pekerja anak tersebut, namun dari berbagai 
alasan yang dikemukakan, faktor kemiskinan 
dan kondisi ekonomi yang dianggap sebagai 
faktor utama mendorong keberadaan pekerja 
anak.7 

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam 
kandungan sampai dilahirkan, tumbuh 
dan berkembang menjadi dewasa sejatinya 
mempunyai hak atas hidup dan merdeka, 
serta mendapat perlindungan baik dari orang 
tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 
Apabila hak tersebut tidak diberikan, maka 
anak yang menjadi dewasa tanpa melalui 
proses tersebut tidak akan dapat mengerti 
dan memahami hak sipil, hak politik, hak 

dosa, diakses tanggal 14 Maret 2018. 
6 Ronggo Asrungkoro, Ada Pekerja Anak di 

Pabrik Petasan, lni Penjelasan KPAI, http://nasional. 
republika.co. id/berita/ nasional/umum/ 17 /10/30/ 
oymvhn366-ada-pekerja-anak-di·pabrik-petasan-ini· 
penjelasan-kpai, diakses tanggal 13 Maret 2018. 

7Abdussalam, "Hukum PerlindunganAnak",Jakarta, 

PTIK, 2012, hal.102. 

ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai 
dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan 
hukum yang telah ditetapkan.8 Oleh karena 
itu, ha! tersebut akan sangat merugikan 
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara 
karena dalam hal ini anak adalah generasi 
penerus bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan 
negara. Oleh karena itu, siapapun tidak boleh 
merampas hak-hak atas anak tersebut, karena 
merupakan bagian dari hak asasi manusia 
yang mendapat jaminan hukum baik hukum 
nasional maupun internasional. 

Kepedulian terhadap pekerja anak 
baru timbul apabila ada kasus-kasus yang 
mengerikan, seperti perdagangan, penipuan 
dan penculikan anak untuk dipekerjakan, 
penyekapan pekerja anak di pabrik-pabrik 
selama berbulan-bulan, atau tewasnya pekerja 
anak. Dalam hal ini Pemerintah ataupun 
masyarakat rerkesan belum menganggap 
persoalan pekerja anak sebagai suatu masalah 
serius.9 

Permasalahan terkait dengan pekerja anak 
perlu dikaji lebih mendalam, agar kita paham 
mengenai aturan yang berlaku di Indonesia 
perihal mempekerjakan anak dibawah urnur 
dan bagaimana perlindungan hukumnya. 
Sehingga, diharapkan analisa dari tulisan 
ini dapat menjadi langkah dan perhatian 
dalam menentukan kebijakan yang lebih baik 
terhadap persoalan anak yang terjadi. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 
dapat membuat rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah perlindungan hukum 

pekerja anak berdasarkan peraturan 
perundang-undangan? 

2. Bagaimanakah implikasi hukum 
mempekerjakan anak berdasarkan 
8lbid, hal.2. 
'Farid Wajdi, Perlindungan Anak di Indonesia: 

Dilema dan Solusinya, Jakarta, PT.Sofmedia, 2012, 
hal.46. 
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sekunder, antara lain jurnal, koran, acau 
internet. Penggunaan metode ini diharapkan 

dapat mengungkapkan atau menguraikan 

hukum mempekerjakan anak di bawah umur 

serta implikasi hukumnya dalam perspektif 
peraturan perundang-undangan. 

II. Pembahasan 

Kerangka Konsepsional 

1. Definisi Mengenai Anak 

Terdapat beberapa perbedaan definisi 
mengenai anak di dalam peraturan perundang 

undangan. Berikut adalah beberapa definisi 
tencang anak dalam peraturan perundang 

undangan: 

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1979 Tentang Kesejahteraan Anak 

(UU tentang Kesejahteraan Anak) 

menjelaskan bahwa anak adalah 

seseorang yang belum mencapai umur 
21 (dua puluh satu) tahun clan belum 
pernah kawin.12 Batas usia 21 tahun ini 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan 
kesejahteraan anak, di mana kematangan 
sosial, pribadi, clan mental anak dicapai 

pada usia tersebut. Dalam ha! ini, 

pengertian anak mencakup situasi di 

mana seorang yang dalam kehidupan 
mencapai tumbuh clan kembangnya 

membutuhkan bantuan orang lain yakni 

orang tua atau orang dewasa. 13 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia (UU tentang 

Hak Asasi Manusia) menjelaskan bahwa 

anak adalah setiap manusia yang berusia 
di bawah 18 (delapan belas) tahun clan 
belum menikah, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan apabila ha! 

IZPasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 

"Sholeh Soehady, Dasar Hukum Perlindungan 

Anak, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, 
hal.55. 

pekerja anak 

perundang- A. 

peraturan perundang-undangan? 

undangan. 

2. lmplikasi hukum mempekerjakan anak 

berdasarkan peraturan perundang- 
undangan. 

C. Tujuan 

Tujuan tulisan iru pada hakekatnya 
mengungkapkan apa yang hendak dicapai 

oleh penulis, yang mana tujuan penulisan ini 

adalah untuk mengetahui: 
1. Perlindungan hukum 

berdasarkan peraturan 

D. Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan oleh 

penulis dalam pembahasan adalah metode 

analisis vuridis norrnatif Metode analisis 

yuridis normatif merupakan metode penelitian 
yang mencakup penelitian terhadap asas 

asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah, 
serta perbandingan hukum.'? Penulisan ini 

dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau 

data sekunder yang terdiri atas bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, clan bahan 
hukum tersler." Kajian hukum primer dalam 

penulisan ini berupa peraturan perundang 

undangan yang terkait dengan pekerja clan 
perlindungan terhadap anak yang kemudian 

dikaitkan dengan permasalahan yang akan 
dlteliti oleh penulis yang menjadi dasar bagi 

penulis untuk membahas permasalahan 
tersebut. Sementara itu kajian bahan hukum 

sekunder dalam penulisan ini merupakan 

bahan hukum yang membantu menganalisis 
bahan hukum primer, seperti karva-karya 
penelitian ilmiah para ahli hukum. Kajian 

terakhir dalam bahan hukum tersier terdiri 

dari bahan-bahan yang memberi informasi 
terkait bahan hukum primer clan bahan hukum 

"Scerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 

Depok. Ul Press, 2005, hal.51. 
1 1H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 

Cetakan Ke-3, Jakarta, Sinar Grafika, 201 I, hal.23-24. 
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tersebut adalah demi kepentingannva.!" 
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 

tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 
182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan 
Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan 
T erburuk Bagi Anak (UU tentang 
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182) 
mendefinisikan anak sebagai semua orang 
yang berusia dlbawah 18 (delapan belas) 
rahun." 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (UU tentang 
Perlindungan Anak) Sebagairnana diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak rnenjelaskan bahwa 
anak adalah seseorang yang belurn berusia 
18 (delapan belas) tahun, terrnasuk anak 
yang masih dalam kandungan. 16 

e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan (UU tentang 
Ketenagakerjaan) menjelaskan bahwa 
anak adalah setiap orang yang berumur di 
bawah 18 (delapan belas) tahun.17 

f. Kepurusan Presiden Nomor 12 Tahun 
2001 tentang Kornite Aksi Nasional 
Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk 
Bagi Anak (Kepres No. 12 Tahun 2001) 
menjelaskan bahwa anak adalah semua 
orang yang berusia di bawah 18 (delapan 
belas) tahun.18 

g. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 

"Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 
T ahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

15Pokok-Pokok Konvensi Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi 
!LO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan 
Segera Penghapusan Benruk Pekerjaan Terburuk Bagi 
Anak. 

16Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

"Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

"Pasal 1 angka 1 Kepurusan Presiden Nomor 
12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional 
Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak. 

5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan 
Pekerja Anak yang menghapuskan 
lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 
3 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan 
Penanggulangan Pekerja Anak 
(Kepmendagri No.5 Tahun 2001) tidak 
menyebutkan definisi anak dalam pasal 
tersendiri, namun hanya menjelaskan 
bahwa pengertian pekerja anak adalah 
laki-laki atau perernpuan berusia 15 tahun 
ke bawah.19 

h. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi No.Kep.235/Men/2003 
tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang 
Membahayakan Kesehatan, Keselamatan 
Atau Moral Anak (Kepmenakertrans 
No.Kep.235/Men/2003) menjelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan anak adalah 
setiap orang yang berumur kurang dari 18 
(delapan belas) tahun. 20 

Dari beberapa peraturan perundang 
undangan yang tersebut di atas diketahui 
definisi mengenai anak di setiap peraturan 
berbeda-beda, namun dapat disimpulkan 
berdasarkan beberapa peraturan perundang 
undangan yang ada, bahwa kebanyakan 
peraturan perundang-undangan menetapkan 
batas usia untuk dapat disebut sebagai anak 
adalah di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. 

2. HakAnak 

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi 
manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan 
dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.21 

Setiap anak mempunyai bak-hak yang wajib 
dihormati, dijamin, dan dipenuhi oleh 

"Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan 
Pekerja Anak. 

20Pasal 1 ayat (1) Kepurusan Menteri Tenaga Kerja 
clan Transmigrasi No.Kep.235/Men/2003 tentang 
Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, 
Keselamatan Arau Moral Anak. 

21Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
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negara. Konvensi hak anak mengelompokkan 
hak-hak anak menjadi empat yaitu hak atas 
kelangsungan hidup, hak unruk tumbuh 
kernbang, hak perlindungan, clan hak 
partisipasi. 22 

Di dalam isi lampiran Keputusan Presiden 
Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan 
Coneennon on Rights of Child (Konvensi 
Tentang Hak-Hak Anak), Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD NRI 1945) menjamin hak anak yang 
dinyatakan dalam Konvensi tersebut tanpa 
diskriminasi, tanpa menghiraukan ras, warna 
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat 
polirik atau pendapat lain, kewarganegaraan, 
etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, 
cacat, kelahiran atau status yang lain dari 
anak atau orang tua anak atau wali hukum 
anak." Bukti bahwa jaminan mengenai hak 
anak dilindungi oleh konstitusi adalah bahwa 
di dalam ketentuan Pasal 28-B ayat (2) UUD 
NRI 1945 yang berbunyi: "Setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi". Ketenruan tersebut telah 
memberikan landasan yang kuat bahwa anak 
berhak untuk hid up, tumbuh clan berkembang 
serta berhak untuk memperoleh perlindungan 
dari kekerasan, eksploitasi clan diskriminasi. 24 

Oleh karena itu, hak asasi anak 
merupakan bagian dari hak asasi manusia 
yang termuat dalam konstitusi negara 
Indonesia. Dari sisi kehidupan berbangsa 
clan bernegara, anak adalah masa depan 
bangsa clan generasi penerus cita-cita 
bangsa, sehingga setiap anak berhak atas 

"Abu Huraerah, Kekerasan Te,-hadap Anak, 
Bandung: Nuansa, 2006, hal.21-22. 

23Lampiran Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 
1990 Tentang Pengesahan Convention on Rights of Child 
(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). 

2'T edy Sudrajat, Pe,-lindungan Hukum T e,-hadap 
Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif 
Sistem Hukum Keluarga di Indonesia, Kanun Jurnal 
Ilmu Hukum, no.54, Th.XIII (Agustus, 2011), 2011, 
hal.112. 
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kelangsungan hidup, tumbuh kembang, 
berpartisipasi serta berhak atas perlindungan 
dari tindak kekerasan clan diskriminasi 
serta hak sipil clan kebebasan. Artinya 
bahwa anak harus mendapatkan perhatian 
khusus dalam memberikan perlindungan, 
agar anak yang baru lahir, tumbuh clan 
berkembang mendapat hak asasi manusia 
secara utuh. Anak dalam pertumbuhan clan 
perkembangan memerlukan perhatian clan 
perlindungan khusus baik dari orang tua, 
keluarga, masyarakat, bangsa clan negara 
tanpa membedakan suku, agama, ras, 
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya clan 
bahasa, status hukum, urutan kelahiran, 
clan kondisi fisik dan/atau mental.25 

Salah satu bentuk hak asasi anak adalah 
jaminan unruk mendapat perlindungan 
yang sesuai dengan nilai-nilai agama clan 
kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak 
asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila clan tujuan negara sebagaimana 
tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 
1945. 26 

Selanjumya, di dalam UU tentang 
Perlindungan Anak terdapat beberapa poin 
yang mengatur mengenai hak anak sebagai 
benkur": 

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, clan berpartisipasi 
secara wajar sesuai dengan harkat clan 

"I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, Hak Asas: 

Manusia: Hakekat, Konsep dan lmplikasinya dalam 
Pe,pektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: PT. Re{ika 
Aditama, 2005, hal.233. 

26Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 
I Tahun 2000 Tentang Pengesahan !LO Convention 
Nomor 182 Conce,-ning 'The Prohibition And Immediate 
Action For Elimination Of'The Wor,t Forms Of Child Labour 
(Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan 
Dan Tindakan Segera Penghapusan Benruk-Benruk 
Pekerjaan Terburuk UntukAnak). 

27Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
T entang Perlindungan Anak. 
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berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan 
minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya 
demi pengembangan diri. 
Setiap anak yang menyandang cacat berhak 
memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, 
dan pemeliharaan taraf kesejahteraan 
sosial. 
Setiap anak selama dalam pengasuhan 
orang tua, wali, atau pihak lain mana pun 
yang bertanggung jawab atas pengasuhan, 
berhak mendapat perlindungan dari 
perlakuan: diskriminasi; eksploitasi baik 
ekonomi maupun seksual, penelantaran; 
kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
keridakadilan, dan perlakuan salah 
lainnya. Kemudian apabila orang tua, wali 
atau pengasuh anak melakukan segala 
bentuk perlakuan tersebut maka pelaku 
dikenakan pemberatan hukuman. 

k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh 
orang tuanya sendiri, kecuali jika ada 
alasan dan/atau aturan hukum yang 
sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak 
dan merupakan pertimbangan terakhir. 
Setiap anak berhak untuk memperoleh 
perlindungan dari: penyalahgunaan dalam 
kegiatan politik, pelibaran dalam sengketa 
bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan 
sosial, pelibatan dalam peristiwa yang 
mengandung unsur kekerasan; dan 
pclibatan dalam peperangan. 

m. Setiap anak berhak memperoleh 
perlindungan dari sasaran penganiayaan, 
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman 
yang tidak manusiawi. Kemudian, setiap 
anak berhak untuk memperoleh kebebasan 
sesuai dengan hukum. Penangkapan, 
penahanan, atau tindak pidana penjara 
anak hanya dilakukan apabila sesuai 
dengan hukum yang berlaku dan hanya 
dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 

n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya 
berhak untuk. mendapatkan 

l. 

i. 

f. 

e. 

martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 

b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai 
identitas diri dan status kewarganegaraan. 

c. Setiap anak berhak untuk beribadah 
menurut agamanya, berpikir, dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat j. 

kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan 
orang tua. 

d. Setiap anak berhak untuk mengetahui 
orang tuanya, dibcsarkan, dan diasuh 
oleh orang tuanya sendiri. Apabila orang 
tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 
kembang anak, atau anak dalam keadaan 
terlantar maka anak tersebut berhak 
diasuh atau diangkat sebagai anak asuh 
atau anak angkat oleh orang lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan dan jaminan sosial sesuai 
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, 
dan sosial. 
Setiap anak berhak memperoleh 
pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pengembangan pribadinya dan 
tingkat kecerdasannya sesuai dengan 
minat dan bakatnya. Selain itu, khusus 
bagi anak yang menyandang cacat juga 
berhak memperoleh pendidikan luar 
biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki 
keunggulan juga berhak mendapatkan 
pendidikan khusus. 

g. Setiap anak berhak menyatakan dan 
didengar pendapatnya, menerima, 
mencari, dan memberikan informasi 
sesuai dengan tingkar kecerdasan dan 
usianya demi pengembangan dirinya 
sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 
kepatutan. 

h, Setiap anak berhak untuk beristirahat 
dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 
dengan anak yang sebaya, bermain, 
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perlakuan secara manusiawi dan 

penempatannya dipisahkan dari orang 

dewasa, memperoleh bantuan hukum 

atau bantuan lainnya secara efektif 
dalam setiap tahapan upaya hukum 

yang berlaku, dan membela diri 
dan memperoleh keadilan di depan 

pengadilan anak yang objektif dan tidak 

memihak dalam sidang tertutup untuk 

umum. Kemudian, setiap anak yang 

menjadi korban atau pelaku kekerasan 

seksual atau yang berhadapan dengan 
hukum berhak dirahasiakan. 

o. Setiap anak yang menjadi korban atau 

pelaku tindak pidana berhak mendapatkan 
bantuan hukum dan bantuan lainnya. 

Selain itu, di dalam UU tentang 

Kesejahteraan Anak juga terdapat beberapa 
poin yang mengatur mengenai hak anak, 

sebagai berikut28: 

a. Anakberhakatas kesejahteraan, perawatan, 

asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih 

sayang baik dalam keluarganya maupun di 
dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar. 

b. Anak berhak atas pelayanan untuk 
mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai dengan 
kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk 

menjadi warganegara yang baik dan berguna. 
c. Anak berhak atas pemeliharaan dan 

perlidungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan. 
d. Anak berhak atas perlindungan 

terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat 
pertumbuhan dan perkembangannya 
dengan wajar. 

e. Dalam keadaan yang membahayakan, 

anaklah yang pertama-tarna berhak 
mendapat pertolongan, bantuan, dan 
perlindungan. 

"Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 

170 

f. Anak yang tidak mempunyai orang tua 

berhak memperoleh asuhan oleh negara 

atau orang atau badan. 

g. Anak yang tidak mampu berhak 
memperoleh bantuan agar dalam 

lingkungan keluarganya dapat tumbuh 

dan berkembang dengan wajar. 
h. Anak yang mengalami masalah kelakuan 

diberi pelayanan dan asuhan yang 

bertujuan menolongnya guna mengatasi 
hambatan yang terjadi dalam masa 

pertumbuhan dan perkembangannya. 
1. Anak cacat berhak memperoleh 

pelayanan khusus unruk mencapai tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan sejauh 
batas kemampuan dan kesanggupan anak 

yang bersangkutan. 

J. Kemudian, di dalam UU tentang HakAsasi 
Manusia menjelaskan bahwa setiap anak 

berhak atas perlindungan oleh orang tua, 
keluarga, masyarakat, dan negara. Selain 

itu, hak anak adalah hak asasi manusia 

dan untuk kepentingannya hak anak itu 

diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan 
sejak dalam kandungan.29 Secara universal 

anak mempunyai hak asasi manusia yang 

dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak 

dalam kandungan, karena itu anak juga 
berhak mendapat perlindungan hukum 
atas segala kegiatan yang mengarah pada 

pertumbuhan ataupun perkembangan di 

masa mendatang. 30 

Dengan demikian penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa hak anak merupakan hak 
yang melekat pada setiap anak yang wajib 

dilindungi dan diakui oleh hukum tanpa 

adanya diskrimiasi, dengan tujuan agar anak 
mendapatkan perlindungan baiksecarajasmani 

rnaupun rohani sehingga anak dapat tumbuh 

"Pasal 52 avat I l) dan (2) Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

"Svaifullah Yophi Ardianto, 2012, Perhndungan 
Hukum T erhadap Anak Sebagai Karban Dari Tindak 
Pidana Perdagangan Orang di Kolll Pekanbaru, Jurnal 
Ilmu Hukum, Vol.3, No. I, (Riau, 2012), hal.2. 
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dan berkembang dengan baik dan optimal. 
Namun, perlindungan terhadap hak anak 
tidak cukup hanya dengan adanya pengakuan 
oleh hukum yang berlaku, perlindungan dan 
pengakuan terhadap hak anak juga seyogyanya 
dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab 
bersama, baik pemerintah, masyarakat, dan 
orang tua. 

3. Kesejahteraan Anak 

Dalam UU tentang Kesejahteraan Anak 
mendefinisikan mengenai kesejahteraan anak 
yang berbunyi "Kesejahteraan Anak adalah suatu 

tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat 

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya 

dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun 

sosial. "31 

Dalam UUD NRI 1945 menyebutkan 
bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar 

dipelihara oleh negara".32 Dengan adanya 
jaminan dalam UUD NRI 1945 tersebut 
berarti anak yang belum memiliki kemampuan 
untuk berdiri sendiri baik secara rohani, 
jasmani maupun sosial menjadi kewajiban 
baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, 
maupun bangsa dan negara dalam memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan anak terutama aspek 
kesejahteraannya. 

Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi 
orang tua, keluarga, masyarakat dan bangsa 
unruk memberikan jaminan, rnernelihara, 
dan mengamankan kepentingan anak, serta 
melindungi anak dari gangguan-gangguan yang 
datang dari luar ataupun dari anak itu sendiri. 
Disamping itu juga terhadap anak asuh, hal 
ini memang menjadi kewajiban dan tanggung 
jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan 
tetapi demi untuk kepentingan kelangsungan 
tata sosial ataupun untuk kepentingan 
anak itu sendiri, perlu ada pihak lain yang 
melindunginya dalam ha! apabila orang tua 

"Pasal 1 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 1979 renrang Kesejahteraan Anak. 

32Pasal 34 ayat (I) Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

tersebut sudah cidak diketahui adanya atau 
temyata tidak mampu untuk melaksanakan 
hak kewajibannya, maka dapatlah pihak lain 
tersebut karena kehendak sendiri ataupun 
karena ketentuan hukum diserahi hak dan 
kewajiban unruk mengasuh anak tersebut." 

Dengandemikian,dapatditarikkesimpulan 
bahwa pada prinsipnya kesejahteraan anak 
dapat terwujudjika hakanaksebagaimana yang 
dijelaskan sebelumnya telah terpenuhi. Sebab, 
jaminan pertumbuhan dan perkembangan 
anak yang wajar, baik secara rohani, jasmani 
maupun sosial hanya dapat tercapai apabila 
hak anak terpenuhi. Sebaliknya, apabila hak 
anak tidak terpenuhi maka hal tersebut juga 
berpengaruh pada kesejahteraan anak tidak 
akan dapat terpenuhi. 

4. Perlindungan terhadap anak 

Mencermati UU tentang Perlindungan 
Anak, perlindungan anak adalah segala 
kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
Anak dan hak-haknva agar dapat hidup, 
turnbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan 
rnarrabar kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi." Selain itu, Perlindungan 
khusus adalah suatu benruk perlindungan 
yang diterima oleh Anak dalam situasi 
dan kondisi tertentu untuk mendapatkan 
jaminan rasa aman terhadap ancaman yang 
membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh 
kembangnya. 35 

Penyelenggaraan perlindungan anak 
berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 
NRI 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi 

"Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: 
PTIK, 2012, hal.23-24. 

"Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak. 

"Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak. 
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Hak-Hak Anak meliputi : 
1) non diskrirninasi, 

2) kepentingan yang terbaik bagi anak, 
3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, 

clan perkembangan; clan 
4) penghargaan terhadap pendapat anak.36 

Perlindungan anak bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, clan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat clan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan 
clan diskriminasi, demi terwujudnya anak 
Indonesia yang berkualltas, berakhlak mulia, 
clan sejahtera, 37 

Salah satu kewajiban clan tanggung jawab 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, clan lembaga 
negara lainnya terhadap anak adalah untuk 
memberikan Perlindungan Khusus kepada 
Anak yang dieksploitasi secara ekonomi. 
Perlindungan Khusus bagi Anak yang 
dieksploitasi secara ekonomi yang dilakukan 
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, clan 
lembaga negara lainnya melalui:38 

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan Perlindungan Anak 
yang dieksploitasi secara ekonomi; 

b. pemantauan, pelaporan, clan pemberian 
sanksi; clan 

c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat 
pekerja, lembaga swadaya masyarakat, clan 
masyarakat dalam penghapusan eksploitasi 
terhadap Anak secara ekonorni. 

Penyelenggaraan perlindungan anak, baik 
perlindungan anak secara umum ataupun 
perlindungan anak khusus merupakan 

"Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 

37Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 

"Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 jo, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak. 
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kewajiban pemerintah, baik di pusat maupun 
daerah, serta merupakan kewajiban lembaga 
lain yang terkait untuk membuat kebijakan 
dalam rangka perlindungan anak. Namun 
menurut penulis dalam ha! ini kewajiban 
menyelenggarakan perlindungan anak 
tidak serta merta hanya ditujukan kepada 
pemerintah maupun lembaga negara saja, 
tetapi juga menjadi ranggung jawab bersama 
baik oleh pemerintah maupun masyarakat 
untuk menjamin perlindungan terhadap anak. 

B. Analisis 

1. Perlindungan Hukum Pekerja Anak 
Berdasarkan Peraturan Undang 
Undangan. 

Pada umumnya, Orang tua, keluarga clan 
masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga 
clan memelihara hak asasi anak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Demikian pula dalam rangka 
perlindungan anak, negara bertanggung jawab 
menyediakan fasilitas clan aksesibilitas bagi 
anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan 
clan perkembangan secara wajar clan terarah. 
Hal ini karena anak adalah masa depan bangsa, 
generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga 
setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, clan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan clan diskriminasi. 

Mencermati pekerjaan yang melibatkan 
anak, maka sebagai anggota PBB clan 
Organisasi Ketenagakerjaan lnternasional 
atau International Labour Organization (ILO), 
Indonesia menghargai clan menjunjung 
tinggi serta berupaya menerapkan keputusan 
keputusan lembaga internasional tersebut 
dengan meratifikasi beberapa konvensi, 
antara lain konvensi ILO mengenai batas usia 
minimum untuk diperbolehkan bekerja yang 
disahkan dalam Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO 
Convention No.138 Concerning Minimum Age 

For Admission To Employment (UU tentang 
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Pengesahan Konvensi ILO No.138 Mengenai 
UsiaMinimum UntukDiperbolehkan Bekerja) 
yang mewajibkan setiap negara anggota ILO 
yangtelah meratifikasidalam menetapkan batas 
usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, 
clan diratifikasi kembali konvensi tentang 
hak-hak anak dengan Keputusan Presiden 
Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan 
Convention on Rights of Child (Kepres No.36 
Tahun 1990), serta meratifikasi konvensi 
ILO Nomor 182 mengenai pelarangan clan 
tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak melalui UU 
tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 
182. 

Pengesahan Konvensi ini dimaksudkan 
untuk menghapuskan segala bentuk terburuk 
dalam praktek mempekerjakan anak serta 
meningkatkan perlindungan dan penegakkan 
hukum secara efektif sehingga akan lebth 
menjamin perlindungan anak dari segala 
tindakan perbudakan clan tindakan atau 
pekerjaan yang berkaitan dengan praktek 
pelacuran, pornografi, narkotika, dan 
psikotropika. Perlindungan ini juga mencakup 
perlindungan dari pekerjaan yang sifamya 
dapat membahayakan kesehatan, keselamatan 
atau moral anak-anak. 

Apabila berbicara permasalahan mengenai 
pekerja, maka kita perlu melihat terlebih 
dahulu bagaimana peraturan perundang 
undangan mengenai ketenagakerjaan 
mengatur hal tersebut. Peraturan mengenai 
pekerja khususnya pekerja anak diatur 
dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 UU 
tentang Ketenagakerjaan. Di dalam Pasal 
68 UU tentang Ketenagakerjaan dengan 
jelas dikatakan bahwa pengusaha dilarang 
mempekerjakan anak. Pengusaha yang 
dimaksud dalam Undang-Undang ini dapat 
berbentuk orang perseorangan, persekutuan, 
atau badan hukum yang menjalankan suatu 
perusahaan milik sendiri; orang perseorangan, 
persekutuan, atau badan hukum yang secara 

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan 
miliknya, orang perseorangan, persekutuan, 
atau badan hukum yang berada di Indonesia 
mewakili perusahaan yang berkedudukan di 
luar wilayah Indonesia. 39 Artinya jelas memang 
adanya larangan mempekerjakan anak oleh 
pengusaha. 

Namun dalam hal ini, ketentuan melarang 
mempekerjakan anak tersebut terdapat 
pengecualian. Pengecualian yang dimaksud 
dapat dianalisa dari berbagai peraturan 
perundang-undangan, salah satunya di dalam 
Pasal 69 UU tentang Ketenagakerjaan clan 
Pasal 7 UU T entang Pengesahan Konvensi 
ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum 
Untuk Diperbolehkan Bekerja, yaitu bagi 
anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun 
sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat 
melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak 
mengganggu perkembangan clan kesehatan 
fisik, mental, clan sosial. Hal tersebur dapat 
dilakukan dengan syarat: 
1) adanya izin tertulis dari orang tua atau 

wali, 

2) dilakukan perjanjian kerja antara 
pengusaha dengan orang tua atau wali, 

3) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; 
4) dilakukan pada siang hari clan tidak 

mengganggu waktu sekolah, 
5) keselamatan clan kesehatan kerja; 
6) adanya hubungan kerja yang jelas: clan 
7) menerima upah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.'? 

Artinya di dalam UU Ketenagakerjaan 
tidak serta merta melarang pekerja anak untuk 
melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud 
di dalam Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, 
namun terdapat pengecualian bahwa 
UU Ketenagakerjaan memperbolehkan 
adanya pengecualian di dalam Pasal 69 UU 
Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak untuk 

39Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 rentang Ketcnagakerjaan. 

40Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Kerenagakerjaan. 
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dapat melakukan pekerjaan dengan syarat 
tertentu. 

Sebagaimana dimaksud sebelumnya 
bahwa pekerjaan ringan yang dijelaskan 
diatas merupakan pekerjaan yang tidak 
membahayakan bagi pekerja anak, artinya 
pekerjaan tersebut harus jauh dari bentuk 
bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Perlu 
diketahui bahwa bentuk pekerjaan terburuk 
bagi anak dapat dilihat di dalam UU tentang 
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 
mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk Pekerjaan T erburuk 
Bagi Anak, yang dimaksud benruk-benruk 
pekerjaan terburuk untuk anak adalah." 
a. Segala bentuk perbudakan atau praktek 

sejenis perbudakan, seperti penjualan 
dan perdagangan anak, kerja ijon (debt 

bondage), dan perhambaan serta kerja paksa 
atau wajib kerja, termasuk pengerahan 
anak secara paksa atau wajib untuk 
dimanfaatkan dalam konflik bersenjata, 

b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran 
anak untuk pelacuran, untuk produksi 
pornografi, atau unruk pertunjukan 
pertunjukan porno; 

c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran 
anak untuk kegiatan terlarang, khususnya 
unruk produksi dan perdagangan obat 
obatan sebagaimana diatur dalam 
perjanjian internasional yang relevan, dan 

d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan 
tempat pekerjaan itu dilakukan dapat 
membahayakan kesehatan, keselamatan, 
atau moral anak-anak. 
Selanjutnya, di dalam UU tentang 

Ketenagakerjaan mengatur juga bahwa anak 
diperbolehkan melakukan pekerjaan seperti 
bekerja di tempat kerja yang merupakan 
bagian dari kurikulum pendidikan atau 
pelatihan untuk anak paling sedikit berumur 
14 (empat belas) tahun dengan syarat diberi 

"Pokok-Pokok Konvensi pada Poin 3 Undang 
Undang Nomor I Tahun 2000 centang Pengesahan 
Konvensi !LO Nomor 182. 
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petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan 
pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan 
dalam melaksanakan pekerjaan dan diberi 
perlindungan keselamatan dan kesehatan 
kerja.? Kemudian adanya keleluasaan bagi 
anak dapat melakukan pekerjaan untuk 
mengembangkan bakat dan minatnya, 
dengan syarat bahwa anak tersebut dibawah 
pengawasan langsung dari orang tua a tau wali, 
waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, 
serta kondisi dan lingkungan kerja tidak 
mengganggu perkembangan fisik, mental, 
sosial, dan waktu sekolah." Dengan dernikian, 
bahwa UU Ketenagakerjaan juga memberikan 
pengecualian terhadap pekerja anak yang 
bekerja dengan tujuan untuk pendidikan dan 
pelatihan, serta untuk mengembangkan bakat 
dan minat bagi anak yang berusia minimal 14 
tahun dengan dibawah pengawasan orang tua. 

Perlu digarisbawahi bahwa, anak yang 
melakukan pekerjaan unruk mengembangkan 
bakat dan minatnya, ha! diatur di dalam 
Pasal 7 1  UU tentang Ketenagakerjaan dan 
di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
dan T ransmigrasi Nomor: KEP.115/ 

MEN/VIl/2004 tentang Perlindungan 
Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan 
Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minar 

(Permenakertrans No. KEP.115/MEN/ 

VIl/2004), mengamanatkan bahwa kewajiban 
pengusaha yang mempekerjakan anak yang 
berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun 
unruk mengembangkan bakat dan minat 
adalah. 

1) membuat perjanjian kerja secara tertulis 

dengan orang tua/wali yang mewakili 
anak dan memuat kondisi dan syarat 
kerja sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

"Pasal 70 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tencang Ketenagakerjaan, dan Pasal 6 Konvensi 
!LO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Unruk 
Diperbolehkan Bekerja. 

43Pasal 7 1  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tenrang Ketenagakerjaan. 
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2) mempekerjakan di luar waktu sekolah, 
3) memenuhi kerentuan waktu kerja paling 

lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 (dua belas 
) jam seminggu; 

4) melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat 
kerja untuk melakukan pengawasan 
Iangsung, 

5) menyediakan tempat dan lingkungan 
kerja yang bebas dari peredaran dan 
penggunaan narkotika, perjudian, 
minuman keras, prostitusi dan hal-hal 
sejenis yang memberikan pengaruh buruk 
terhadap perkembangan fisik, mental dan 
sosial anak, 

6) menyediakan fasilitas tempat istirahat 
selama waktu tunggu; dan 

7) melaksanakan syarat-syarat keselamaran 
dan kesehatan kerja." 
Kemudian adanya kesempatan dan 

perlindungan terhadap anak untuk bekerja 
karena alasan faktor ekonomi yang memaksa 
mereka harus bekerja untuk melangsungkan 
kehidupannva. Hal tersebut dapat dilihat 
di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Republik Indonesia tanggal 7 Februari 1987 
No: PER-01/MEN/1987 (Permenaker No. 
1 Tahun 1987) tentang Perlindungan Anak 
yang Terpaksa Bekerja menyebutkan bahwa 
anak yang terpaksa bekerja adalah yang 
berumur dibawah 14 tahun karena alasan 
ekonomi terpaksa bekerja untuk menambah 
penghasilan dirinya sendiri. Selanjutnya, 
dalam Pasal 1 ayat (1) Permenaker No. 
1 Tahun 1987 juga bertujuan untuk 
membatasi agar anak yang bekerja adalah 
anak yang benar-benar terpaksa bekerja 
karena kurangnya penghasilan sehingga 
kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi. 

Namun perlu diperhatikan bahwa anak 
yang sudah punya keluarga yang cukup 
penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan 

.. Pasal 5 Permenaker Nomor: KEP.115/MEN/ 
Vll/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang 
Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat 
Dan Minat. 

hidup sehari-hari, diharapkan tidak ikut untuk 
bekerja. Kemudian pada ayat (2) disebutkan 
bahwa anak yang terpaksa bekerja harus 
mendapatkan izin dari orangtua atau wali atau 
pengasuh. Hal ini diatur agar mendapatkan 
kepastian bahwa anak tersebur memang harus 
bekerja. Jika terjadi sesuatu maka pihak yang 
mempekerjakan tidak dapat dipersalahkan 
seluruhnya karena sebelumnya sudah ada 
izin dari orang tua atau wali. Narnun perlu 
juga diperhatikan kondisi umum dari anak 
tersebut dilihat dari usia dan kemampuan 
fisik anak itu apakah sesuai dengan pekerjaan 
yang dibenkan. 

Perlindungan terhadap anak yang 
bekerja selanjutnya dapat dillhat di 
dalam Permenaker No. 1 Tahun 1987 
yang menjelaskan bahwa anak tidak 
boleh dipekerjakan pada sektor tambang, 
di kapal, mengangkut barang-barang 
berat dan pekerjaan yang berhubungan 
dengan alat produksi dan bahan-bahan 
berbahaya. Kemudian pengusaha juga 
wajib bertanggung jawab terhadap anak 
yang terpaksa bekerja, dan melaporkannya 
kepada kementerian tenaga kerja. Selain itu, 
pengusaha tldak mempekerjakan anak pada 
malam hari, memberikan upah sama dengan 
upah orang dewasa, serta menyediakan 
fasiliras pendidikan dan pembinaan untuk 
pekerja anak.45 Artinya bahwa anak yang 
diperbolehkan bekerja melalui Permenaker 
No.1 Tahun 1987 ini melindungi pekerja 
anak unruk tidak dipekerjakan pada 
sektor yang membahayakan dirinya, hal 
ini sesuai dengan amanat yang tertuang 
di dalam Konvensi ILO Nomor 182 
mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk 
Bagi Anak. 

Pada prinsipnya Negara tidak pernah 
melarangwarga negaranya untuk melakukan 

45Darwan Prinst, Hukum Anak di Indonesia, 

Bandung: PT.Citra Adirva Bakri, 1997, hal.87. 
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pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan, ha! tersebut muncul karena 
setiap orang berhak untuk memperoleh 
kesejahteraan. Secara khusus memang UU 
tentang Ketenagakerjaan tidak melarang 
anak untuk melakukan pekerjaan, hanya saja 
demi menjamin perlindungan terhadap hak 
anak maka peraturan perundang-undangan 
memang mengatur secara khusus untuk 
melibatkan pekerja anak dalam kategori 
tertentu dan dengan syarat tertentu saja 
untuk dapat dipekerjakan. 

Mencermati penjelasan yang telah 
dipaparkan sebelumnya yang menjelaskan 
bahwa anak secara hukum telah diberikan 
kesempatan untuk bekerja, namun terhadap 
pemberi kerja yang melibatkan pekerja anak 
tidak serta merta dapat mempekerjakan anak 
dengan seenaknya. Pemberi kerja dalam 
mempekerjakan anak disamping harus 
rnerniliki itikad baik untuk memberikan 
jaminan hak anak tersebut, pemberi kerja 
juga tidak diperbolehkan mempekerjakan 
anak dengan tujuan untuk diekploitasi 
secara ekonomi. Hal mt karena UU 
tentang Perlindungan Anak yang menjadi 
payung hukum dalam perlindungan anak 
yang menyatakan larangan terhadap setiap 
orang yang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau tu rut 
serta melakukan eksploitasi secara ekonomi 
terhadap Anak.46 Artinya bahwa walaupun 
dengan syarat dan ketentuan tertentu yang 
dalam ha! ini memperbolehkan anak untuk 
melakukan suatu pekerjaan, anak tersebut 
juga harus dilindungi dari cindak eksploitasi 
secara ekonorni. 

Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud 
dengan "eksploitasi secara ekonorni" adalah 

tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak 
yang menjadi korban yang meliputi tetapi 
tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau 

"Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 Tentang Perlindungan Anak. 
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pelayanan paksa, perbudakan atau praktik 

serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 

pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, 
atau secara melawan hukum memindahkan 
atau mentransplantasi organ dan/atau 
jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga 
atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk 

mendapatkan keuntungan mareriil." 

Mengenai ekploitasi secara ekonomi 
ini dijelaskan kembali di dalam Pasal 13 

UU tentang Perlindungan Anak bahwa 
pada dasarnya setiap anak selama dalam 
pengasuhan orang tua, wali, atau pihak 
lain mana pun yang bertanggung jawab 
atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari eksploitasi ekonomi yang 
dalam ha! ini perlakuan ekploitasi ekonomi 
tersebut misalnya tindakan atau perbuatan 
memperalac, memanfaatkan, atau memeras 
anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, 

keluarga, atau golongan. Selain itu juga 
di dalam Pasal 64 UU tentang Hak Asasi 
Manusia mengamanatkan bahwa setiap anak 
berhak untuk memperoleh perlindungan 
dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap 
pekerjaan yang membahayakan dirinya, 

sehingga dapat mengganggu pendidikan, 

kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, 
dan mental spiritualnya. Artinya memang 
pada prinsipnya anak hams dilindungi dari 
tindakan eksploitasi secara ekonomi. 

Terkait dengan larangan eksploitasi 
secara ekonomi terhadap anak, Mahkamah 

Konstitusi pernah mengeluarkan putusan 
atas judicial ret1iew terhadap UU tentang 
Perlindungan Anak48, yang dalam ha! 

ini permohonan gugatan tersebut adalah 
bahwa frasa "eksploitasi secara ekonomi" 

bertentangan dengan UUD NRI 1945 

"Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/ 

PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno 
Mahkamah Konstirusi rerbuka untuk umum pada 
hari kamis tanggal 19 Oktober 2017. 
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bangsa. 

kerja yang melanggarnya. 
Di dalam UU tentang Ketenagakerjaan, 

lmplikasi hukum terhadap pemberi kerja 
yang mempekerjakan anak namun tidak 
melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 
6919 UU tentang Ketenagakerjaan, maka akan 

"Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan 
bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. 
Kernudian di dalam bunyi Pasal 69 adalah pengecualian 
terhadap pasal 68 untuk anak yang berumur antara 
13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) 
tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang 
tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, 
mental, dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan 
anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud 
harus memenuhi persyaratan: a) izin tertulis dari orang 
tua atau wali; b) perjanjian kerja antara pengusaha 
dengan orang tua atau wali, c) waktu kerja maksimum 
3 (tiga) jam; d) dilakukan pada siang hari dan tidak 
mengganggu waktu sekolah, e) keselamatan dan 
kesehatan kerja, f) adanya hubungan kerja yang jelas, g) 
menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Mencermati analisa yang telah dipaparkan 
pada pembahasan sebelumnya bahwa 
peraturan perundang-undangan memberikan 
hak kepada anak untuk melakukan pekerjaan 
tertentu dengan syarat clan ketentuan tertentu 
sepanjang pekerja anak tersebut tidak bekerja 
pada sektor pekerjaan yang membahayakan 
dirinya, yang dapat mengganggu pendidikan, 
kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, 
clan mental spirirualnya. Namun demikian, 
setiap pemberi kerja wajib mernatuhi 
segala persyaratan dan segala larangan yang 
ditetapkan di dalam peraturan perundang 
undangan apabila akan melibatkan anak 
dalam melakukan suatu pekerjaan. Karena 
apabila persyaratan ataupun larangan yang 
ditetapkan oleh peraruran perundang 
undangan ternyata dilanggar oleh pemberi 
kerja, maka implikasinya secara hukum akan 
memberikan sanksi tegas terhadap pemberi 

Implikasi Hukum Mempekerjakan Anak 

Berdasarkan Peraturan Perundang 
undangan 

dan dinyatakan tidak mengikat sepanjang 
frasa "eksploitasi secara ekonomi" tidak 
dimaknai dengan tujuan untuk mendidik 2. 
anak, melatih, membantu orang tua, 
serta memfasilitasi dalam membantu 
perekonomian keluarga dan menanamkan 
nilai-nilai kemandirian pada diri anak. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
33/PUU-XV/2017 menyatakan menolak 
permohonan pemohon untuk seluruhnya. 
Menurut Penulis, Putusan Mahkamah 
Konstitusi untuk menolak permohonan 
tersebut sangat tepat karena klausul larangan 
eksploitasi secara ekonomi terhadap anak 
adalah salah satu perlindungan bagi anak 
agar pekerja anak tidak diperlakukan 
sewenang-wenang, sehingga Mahkamah 
Konstitusi tidak ingin mengurangi makna 
perlidungan dari frasa "eksploitasl terhadap 
anak" yang ada di dalam UU tentang 
Perlindungan Anak. Hal ini dapat dianikan 
bahwa Putusan Mahkamah Konstirusi 
tersebut telah membuktikan adanya 
keinginan yang sejalan dengan upaya dalam 
rangka melindungi pekerja anak. 

Dengan demikian, berdasarkan analisa 
yang relah dipaparkan maka peraturan 
perundang-undangan di Indonesia dinilai 
sudah melindungi hak pekerja anak. 
Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa 
disamping setiap pekerja anak berhak 
mendapatkan perlindungan hukum atas 
haknya, mereka juga berhak terhindar 
dari eksploitasi secara ekonomi di dalam 
melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena 
itu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah 
mempunyai tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan perlindungan kepada 
setiappekerjaanaktanpaadanyadiskriminasi. 
Hal tersebut harus diwujudkan bangsa kita 
agar dapat tercapainya tujuan hukum yaitu 
untuk mengayomi dan melindungi segenap 
warga negara, khususnya melindungi anak 
bangsa yang merupakan generasi penerus 
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berimplikasi pada pemberian sanksi pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda 
paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah)." 

Kemudian, terhadap pemberi kerja 
yang melanggar ketentuan Pasal 7 4 ayat (2) 
UU tentang Ketenagakerjaan dalam ha! 
mempekerjakan dan melibatkan anak pada 
pekerjaan-pekerjaan yang terburuk51, maka 
dikenakan sanksi pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun dan/ atau denda paling sedikit 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 
paling banyak RpS00.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 52 

Selain itu, implikasi hukum terhadap 
pengusaha yang mempekerjakan anak dalam 
rangka untuk mengembangkan bakar dan 
minat namun tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana tertuang di dalam Pasal 7 1  
ayat (2) UU tentang Ketengakerjaan5', maka 
pengusaha akan dikenakan sanksi pidana 

50Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. 

510idalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang 
dimaksud dengan Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk 
ialah meliputi: a) segala pekerjaan dalam bentuk 
perbudakan atau sejenisnya; b) segala pekerjaan yang 
memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak 
untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan 
porno, atau perjudian, c) segala pekerjaan yang 
memanfaatkan, menyediakan, atau rnelibatkan anak 
untuk produksi dan perdagangan minuman keras, 
narkotika, psikotropika, dan zat adlktif lainnya; 
dan/atau d) semua pekerjaan yang membahayakan 
keseharan, keselarnaran, atau moral anak. 

52Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. 

"Di dalam Pasal 71  ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
bahwa pengusaha wajib memebuhi syarat pekerja anak 
tersebut hams berada di bawah pengawasan langsung 
dari orang tua arau wall, waktu kerja paling lama 3 
(tiga) jam sehari; dan kondisi dan lingkungan kerja 
tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, 
dan waktu sekolah. 
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kurungan paling singkat 1 (satu) bulan 
dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/ 
atau denda paling sedikit Rpl0.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).54 

Selanjutnya di dalam UU tentang 
PerlindunganAnak, implikasihukum terhadap 
setiap orang yang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut 
serta melakukan eksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual terhadap Anak,55 terhadap 
pemberi kerja tersebut dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ 
atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah).56 

Ill. Penutup 

A. Simpulan 

1 . Perlindungan hukum terhadap 
anak yang diperbolehkan bekerja di 
Indonesia terdapat di dalam beberapa 
peraturan perundang-undangan. Bentuk 
perlindungan hukum terhadap pekerja 
anak yaitu adanya batasan umur pekerja 
anak terhadap pekerjaan tertenru, 
larangan pekerja anak untuk bekerja pada 
sektor pekerjaan yang membahayakan, 
mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, 
moral, kehidupan sosial, dan mental 
spiritualnya, adanya serta kewajiban bagi 
pengusaha untuk mendapatkan izin dari 
orang tua/wali yang mewakili anak yang 
bekerja tersebut; kemudian keharusan 
untuk melaksanakan bimbingan dan 
pengawasan terhadap pekerja anak dalam 
melaksanakan pekerjaan serta diberi 
perlindungan keselamatan dan kesehatan 

"Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. 

"Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
56Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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kerja; hak anak untuk dapat bekerja 
dengan dibawah pengawasan langsung 
dari orang tua atau wali, mewajibkan 
pengusaha untuk menyediakan kondisi 
dan lingkungan kerja tidak mengganggu 
perkembangan fisik, mental, sosial, dan 
waktu sekolah, dan yang terpenting 
adalah larangan adanya eksploitasi secara 
ekonomi terhadap pekerja anak. 

2. Adanya sanksi bagi pemberi kerja 
yang melanggar aturan dalam hal 
mempekerjakan anak dengan tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Misalnya sanksi di dalam 
UU tentang Ketenagakerjaan terhadap 
pemberi kerja yang mempekerjakan dan 
melibatkan anak pada pekerjaan yang 
terburuk yaitu pengenaan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dan paling banyak 
RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), 
kemudian sanksi di dalam UU tentang 
Perlindungan Anak terhadap pekerja yang 
mempekerjakan anak dengan eksploitasi 
secara ekonomi adalah pengenaan sanksi 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

B. Saran 
Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus 

mendorong bagi peningkatan pengawasan 
dan penegakan hukum (law enforcement) dari 
peraturan perundang-undangan, khususnya 
yang terkait dengan perlindungan dan pekerja 
anak, serta perlunya pemberian sanksi tegas 
kepada siapa saja yang melanggar peraruran 
perundang-undangan yang berlaku, sehingga 
ancaman bahaya atau resiko kerja yang 
menimpa pekerja anak dapat dicegah dan 
ditanggulangi. 

Hal yang tidak kalah penting adalah 
sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan. 
Hal ini penting mengingat para orang tua 
dan anak cenderung berpikir pendek, yakni 
bekerja mencari uang untuk bertahan hidup. 
Umumnya, sosialisasi bisa dilakukan oleh 
siapa saja, baik oleh lembaga pemerintahan 
maupun organisasi kemasyarakatan. Sehingga 
diharapkan dengan adanya upaya yang 
dilakukan secara optimal tersebut maka akan 
mewujudkan kesejahteraan bagi anak. 

DAITAR PUSTAKA 

Buku 

Abdussalam. Hukum Perlindungan Anak. 

Jakarta: PTIK, 2012. 

Ali, H. Zainuddin. Metode Pene!itian Hukum. 

Cetakan Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 
2011 .  

Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak. 

Bandung: Nuansa, 2006. 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik 
Indonesia. Data dan lnformasi Pekerja 

Anak. Jakarta : Pusat Data dan Inforrnasi 
Badan Perencanaan dan Pengembangan 
Ketenagakerjaan Kementerian 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 
2016. 

Prinst, Darwan. Hukum Anak di Indonesia. 
Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997. 

Soehady, Sholeh. Dasar Hukum Perlindungan 
Anak. Jakarta: CV. Novindo Pustaka 
Mandiri, 2001. 

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian 
Hukum. Depok. UI Press, 2005. 

Sudrajat,Tedy. Perlindungan Hukum Terhadap 
Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia 
Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga 

di Indonesia. Kanun Jurnal llmu Hukum, 
no.54, Th.XIII (Agustus, 2011) , 2011 .  

179 



ProdigyVol.6No. l , Ju l i 20 18 :  163 - 18 1  

Wajdi, Farid. Perlindungan Anak di Indonesia: 
Dilema dan Solusinya. Jakarta: PT.Sofmedia, 
2012. 

Wiranata, I Ode Arya B dan Muladi. Hak Asasi 
Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya 
dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat. 
Bandung: PT. Refika Aditama, 2005. 

Jumal 

Ardianto, Syaifullah Yophi. Perlindungan 
Hukum T erhadap Anak Sebagai Korban Dari 
Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota 
Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, 
No.I, (Riau, 2012), 2012. 

Endrawati, Netty. Perlindungan Hukum 
Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal. 
Jurnal Dimanika Hukum, Vol.12 No.2, 
Mei 2012. 

Nandi. Pekerja Anak dan Permasalahannya. 
Jurnal "GEA' Jurusan Pendidikan 
Geografi, Vol.6, No.2, Oktober 2006. 

Peraturan Perundang-U ndangan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
Tentang Kesejahteraan Anak. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak jo. Undang 
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 T entang Perlindungan Anak. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. 

Kepurusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 
Ten tang Pengesahan Convention on Rights 
of Child (Konvensi Tentang Hak-Hak 
Anak). 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 
2001 tentang Komite Aksi Nasional 
Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk 
Bagi Anak. 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 
KEP.l 15/MEN/VIl/2004 tentang 
Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan 
Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat 
Dan Minar. 

Kepurusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
5 T ahun 2001 tentang Penanggulangan 
Pekerja Anak. 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja clan 
Transmigrasi No.Kep.235/Men/2003 
tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang 
Membahayakan Kesehatan, Keselamatan 
Atau Moral Anak. 

Putusan Mahkamah Konstitusi 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Purusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/ 

tentang Pengesahan ILO Convention PUU-XV 12017 Nomor 182 Concerning The Prohibition And 
Immediate Action For Elimination Of The 

Worst Forms Of Child Labour (Pengesahan 
Konvensi ILO Nomor 182 mengenai 
Pelanggaran clan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk 
Bagi Anak). 

180 

Website 

Liputan6.com. 45 Juta Anak Indonesia 
Bekerja Sebagai Buruh. http://health. 
liputan6.com/read/298 7 554/ 45-juta· 

a nak-i ndo nes ia-be kerj a-se bag a i-b u ru h , 

diakses tanggal 13 Maret 2018. 



Pekerja Anak: Bagaimana Perlindunpn Hukumnya? ... (Y- Poma Enm1) 

Ronggo, Astungkoro. Ada Pekerja Anak. di 
Pabrik Petasan. lni Penjelasan KPAI. 
http://nasional.republika.eo.id/berita/ 
nasionaVumum/17 /10/30/ oymvhn366- 
ada-pekerja-anak-di-pabrik-petasan-ini· 
penjelasan-kpai, diakses tanggal 13 Maret 
2018. 

Saputra, Andi. 10 Fakta Pilu Tajudin Si 
Penjual Cobek yang Dipenjara Tanpa 
Dosa. https://news.detik.com/berita/ d- 
3396387 /10-fakta-pilu-tajudin-si-penjual· 
cobek-yang,dipenjara-tanpa-dosa, diakses 
tanggal 14 Maret 2018. 

181 



182 

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN LIKUIDATOR 

DALAM MELIKUIDASI PERSEROAN 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 

TENTANG PERSEROAN TERBATAS 

(JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF THE ROLE OF LIQUIDATOR 
IN LIQUIDATING THE COMPANY ACCORDING TO LAW NUMBER 40 

YEAR 2007 ABOUT LIMITED LIABILITY COMPANY) 

Arifudin 

Fakultas Hukum Universitas Islam As-Svafi'lvah 
*Korespondensi: arifudin.sh@gmail.com 

Abstrak 
Likuidator merupakan suatu profesi yang dirugaskan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas (UU tentang Perseroan Terbatas) untuk melakukan likuidasi 
perseroan yang dibubarkan. Namun peranan pen ting tersebur tidak serta merta diiringi dengan 
pengaturan yang kompherensif centang likuidator, sehingga kedudukan hukum likuidaror 
menjadi absurd. Hal ini di antaranya disebabkan oleh tidak adanya definisi yang spesifik 
mengenai likuidator. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelirian secara mendalam bagaimana 
kedudukan likuidator dalam melikuidasi perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, clan bagaimana kriteria clan pengaruran likuidator 
kedepan dalam suatu Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada penulisan 
ini, menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang 
undangan (statute approach). Kesimpulan dari penulisan ini adalah pengaturan mengenai 
kedudukan likuidator dalam UU tentang Perseroan Terbatas masih absurd. Oleh karena itu 

kedepannya, pengaturan likuidaror setidak-ndaknva mengatur rentang pengangkatan, sumpah, 
status, penindakan, clan pemberhentian likuidaror, pengawasan; hak clan kewajiban likuidator, 
honorarium; likuidator asing; kode etik dan dewan kehormatan likuidator, clan organisasi 
likuidator dalam Rancangan Undang-Undang yang rnengatur mengenai Perseroan Terbatas 
agar kedudukan likuidator kedepan memiliki kedudukan hukum yang jelas. 

Kata kunci, likuidaror, likuidasi, perseroan terbatas 

Abstract 

Liquidator is a profession assigned by Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company 
(UU tentang Prneroan T erbaras) to liquidate the company which is dissol11€d. But, the important role of 
liquidator is not necessarily accompanied by a comprehensill€ regulation of the liquidator, so that the legal 
position of the liquidator becomes absurd. This is due to the absence of a specific definition of a liquidator. 
Therefore, it is necessary to conduct an in-depth study of how the liquidator position in the liquidation of 
the company according to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and how the criteria and 
regulation of liquidator in the future of the Limited Liability Company Bill This paper using normati\1€ 
juridical method by using statutory approach. The conclusion of this paper is the regulation of the position 
of the liquidator in the law of PT stiU absurd. Therefore, in the future, liquidator arrangements should 
at least govern the appointment, oath, status, action, and dismissal of the liquidator, supen,ision; rights 
and obligations of adoocates; honorarium; foreign liquidator; code of ethics and the board of honor of the 

liquidator; and the liquidator organization in the Draft Law regulating the Limited Liability Company for 
future liquidator positions to M\1€ a clear legal standing. 

Keywords: liquidator, liquidation, limited company 
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I. Pendahuluan 

A. Latar belakang 

'Pertimbangan Undang-Undang Nomor 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

'Ibid. 

likuiclator memiliki peranan penting untuk 
melakukan itu semua. 

Likuidator menjalankan peranan 
penting ketika ada beberapa sebab yang 
melatarbelakanginya, yaitu: I) adanya 
pembubaran perseroan yang terjadi 
berdasarkan keputusan RUPS; 2) karena 
jangka wakru berdirinya yang ditetapkan 
dalam Anggaran Dasar telah berakhlr, 3) 

dicabumya kepailitan berdasar kepurusan 
Pengadilan Niaga, clan 4) dicabutnya izin 
usaha perseroan.1 Dengan adanya sebab 
sebab tersebut, likuidator melakukan tugas 
pentingnya, yaitu melikuiclasi perseroan. 
Likuidasi merupakan suatu tindakan untuk 
membubarkan, rnenutup dan menghentikan 
semua kegiatan dari suatu perusahaan dan 
membereskannya serta membagi-bagikan 
aktiva tersebut kepada pihak kreditur clan 
pemegang saham.4 Pemberesan akriva (harta 
kekayaan) ini dilakukan oleh kurator (jika 
proses hukum kepailitan) atau likuidator (di 
luar hukum kepailitan) yang dapat diangkat 
secara khusus.5 

T ugas likuidator dalam melikuidasi 
perseroan sebagaimana diatur dalam UU 
tentang Perseroan Terbatas di antaranya 
adalah sebagai berikut. 
a. memberitahukan pembubaran Perseroan 

rersebut kepada Menteri hukum clan HAM 
untuk dicatat dalarn daftar Perseroan 
bahwa Perseroan dalam likuiclasi;6 

b. melakukan pemberesan harta perseroan,? 
c. Dalam hal likuidator memperkirakan 

bahwa utang Perseroan lebih besar 
daripada kekayaan Perseroan, likuidator 

'Pasal 142 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

'Munir Fuady, Pengantar Hukum Bimis: Menata 
Bisnis Modern di Era Global, Bandung, PT. Citra Aditya 
Bakti, 2012, hal. 87. 

'Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. Seri Hukum 

40 
Bi.mis Perseroan Terbatas, Jakarta, Raja Grafindo 
Persada, 1999, hal. 168. 

'Ibid. Pasal 147 a ya t ( I )  
7lbid. Pasal 149 ayat (!) 

Undang-Undang Nemer 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas (UU tentang 
Perseroan Terbatas) merupakan suatu 
produk hukum yang dibentuk dengan tujuan 
untuk lebih meningkatkan pembangunan 
perekonomian nasional dan sekaligus 
memberikan landasan yang kokoh bagi dunia 
usaha sebagaimana amanah Pasal 33 Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD 1945).1 Oleh karena itu, 
UU tentang Perseroan Terbatas dijadikan 
sebagai suatu landasan hukum untuk 
menjamin penyelenggaraan iklim dunia usaha 
menjadi kondusif.2 

Berbagai ha l telah diatur dala m UU ten tang 
Perseroan Terbatas yang mengakomodasi 
berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik 
berupa tambahan ketentuan baru, perbaikan 
penyempurnaan, maupun mernperrahankan 
ketentuan lama dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas yang dinilai rnasih relevan. Salah satu 
pengaturan yang mendapat pembaruan aturan 

di antaranya ialah mengenai Pembubaran, 

Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan 
Hukum Perseroan yang diatur pada Bab X. 

Pembaruan pengaturan Pembubaran, 

Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan 
Hukum Perseroan yang diatur dalam UU 
tentang Perseroan Terbatas senyatanya tidak 

mendapat senruhan pembaruan pengaturan 
yang kompherensif, di antaranya adalah 

pengaturan mengenai definisi 'likuidaror'. 

Tidak adanya pembaruan ini akan berdampak 
pada kurangnya jaminan perlindungan clan 
kepastian hukum yang adil terhadap likuidator 

dalam menjalankan profesinya. Padahal 
dalam rangka pembubaran, likuidasi dan 
pengakhiran status badan hukum perseroan, 
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wajib mengajukan permohonan pailit 
Perseroan, kecuali peraturan perundang 
undangan rnenentukan lain, clan semua 
kreditor yang diketahui identitas clan 
alamatnya, menyetujur pemberesan 
dilakukan di luar kepailitan," 

d. Atas perintah pengadilan Negeri, 
likuidator melakukan penarikan sisa 
kekayaan hasil likuidasi yang telah 
dibagikan kepada pemegang saham 
apabila ada kreditor yang belum 
mengajukan tagihannya dalam jangka 
waktu 2 (dua) tahun sejak pembubaran 
Perseroan diumumkan.? 

e. membuat laporan pertanggung jawaban 
atas likuidasi yang dilakukan: 10 

f. memberitahukan kepada Menteri 
Hukum clan HAM hasil akhir proses 
likuidasi dalam Surat Kabar setelah 
RUPS memberikan pelunasan clan 
pembebasan kepada likuidator 
atau setelah pengadilan menerima 
pertanggung jawaban likuidator yang 
ditunjuknya; 11  clan 

g. mengumumkan hasil akhir proses 
likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS 
memberikan pelunasan clan pembebasan 
kepada likuidator atau setelah pengadilan 
menerima pertanggungjawaban likuidator 
yang ditunjuknya.12 

Dari rangkaian tugas likuidator tersebut 
dapat dilihat bahwa likuidator merupakan 
profesi penting dalam upaya melikuidasi 

perseroan pasca pembubaran. Di samping itu, 
dalam perspektif yang lebih luas likuidator 
berperan dalam rangka peningkatan 

pembangunan perekonomian nasional 
clan tidak menjadi persoalan dalam upaya 
peningkatan perekonomian tersebut. 

'Ibid., Pasal 149 ayat (2) 

'Ibid., Pasal 150 ayat (2) 
10lbid., Pasal 152 ayat (!) 
1 1  Ibid., Pasal 152 ayat (3) 
12lbid., Pasal 152 ayat (3) 
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Pengaturan likuidator sebagai suatu profesi 
yang bertugas melakukan likuidasi telah 

diatur dalam UU tentang Perseroan Terbatas 
sebanyak 10 pasal, yaitu Pasal 142 ayat (2) 

huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat 
(2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) 

huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat 
(1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151  

ayat (1) , (2); clan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) UU 

ten tang Perseroan T erbatas. Di dalam 10 pasal 
tersebut, frasa likuidator juga telah diseburkan 

sebanyak 23 kali. Dengan demikian, likuidator 
tidak bisa dinegasikan peranannya dalam 
mewujudkan pembangunan perekonomian 
Indonesia. 

Pentingnya likuidator sebagai suatu profesi 
untuk melaksanakan likuidasi perseroan serta 
dalam rangka mendukung adanya iklim usaha 
yang kondusif pada faktanya ridak didukung 
oleh suatu norma yang memadai. Pengaturan 
norma likuidator yang terdapat pada 10 pasal 
di dalam UU tentang Perseroan Terbatas 
tersebut tidak dilengkapi dengan pengaturan 
mengenai profesi likuidator yang cukup. Hal 
yang paling mendasar kurangnya pengaturan 
yang cukup mengenai likuidator di antaranya 
adalah definisi resmi frasa "likuidator". 
Padahal definisi mengenai likuidator sangat 
penting agar kedudukan likuidator menjadi 
jelas dan tidak menimbulkan penafsiran keliru 
yang mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan 
likuidator menjadi terganggu. Tidak adanya 
definisi yang jelas ini mengakibatkan pada 

pelaksanaan likuidasi dapat dilakukan oleh 
siapa saja tanpa melihat kompetensi likuidator 
yang melikuidasi suatu perseroan. 

Bila mengacu pada Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (UU 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

undangan), pengaturan mengenai pengertian 
frasa likuidator tersebut selayaknya dimuat 
dalam UU tentang Perseroan Terbatas, 
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU 
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tentang Pembentukan Peraturan perundang 
undangan bahwa pembentukan peraturan 
perundang-undangan harus mematuhi 
beberapa asas, di antaranya adalah asas 
kejelasan rumusan. 

Asas kejelasan rumusan merupakan 
asas yang harus diperhatikan dalam setiap 
pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
agar memenuhi persyaratan teknis penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan, sistematika, 
pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum 
yang jelas dan mudah dimengerti sehingga 
tidak menimbulkan berbagai macam 
interpretasi atau kekeliruan penafsiran dalam 
pelaksanaannya. Asas kejelasan rumusan ini 
sesunggunya sudah ditegaskan juga dalam 
Undang-Undang tentang pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang lama, 
yaitu Undang-Undang Nomor lOTahun 2004 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
Undangan. 

UU tentang Perseroan Terbatas yang 
ada saat ini tidak memberikan definisi 
likuidator dalam ketentuan umum dan bab 
khusus tentang likuidator. Oleh karena itu, 
potensi kekeliruan penafsiran mengenai 
frasa likuidator sangat dimungkinkan, dan 
kedudukan likuidator sebagai suatu profesi 
juga turut terancam atau setidaknya kepastian 
hukum terhadap profesi likuidator menjad 
absurd. Sebab tidak adanya definisi dan 
kualifikasi yang jelas terhada p orang yang 
dapat menjadi likuidator. 

Kedudukan likuidator dalam menjalankan 
tugasnya untuk melikuidasi perseroan 
juga terganggu dengan adanya wewenang 
direksi untuk melakukan likuidasi. Direksi 
ditunjuk sebagai pelaksana likuidasi ketika 
RUPS tidak menunjuk likuidator dalam 
melikuidasi perseroan.'? Rumusan norma 
seperti demikian membuka peluang besar 
untuk direksi melikuidasi perseroannya 
sendiri, sehingga memungkinkan pembagian 

"Ibid., Pasal 142 ayat (3) 

harta perseroan diatur sedemikian rupa 
tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan. 
Kreditur adalah salah satu pihak yang paling 
merasa dirugikan ketika likuidasi dilakukan 
oleh direksi. Disamping direksi, pelaksana 
likuidator juga dilakukan oleh kurator dalam 
kondisi tertentu, yaitu ketika perseroan 
mengalami kepailitan. Namun campur tangan 
kurator dalam membereskan perseroan dalam 
kondisi tertentu masih dinilai wajar, sebab 
wewenangnya tidak merambah pada kondisi 
lain yang ada pada lingkup likuidator. 

Hal ini justru sangat berbeda kondisinya 
dengan profesi lain, seperti kurator sebaga i 
suatu profesi yang juga bergerak pada 
pembubaran perseroan karena pailit ini 
mengalami nasib yang jauh berbeda. Kurator 
merniliki kedudukan yang jelas dan pasti, dan 
tidak bisa digantikan dengan pihak lainnya, 
sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak 
banyak mengalami keraguan, karena telah 
rnemiliki kedudukan hukum yang jelas. 
Pengaturan mengenai kurator telah diatur 
secara kompherensif dalam Undang-Undang 
Nomor 3 7 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(UU 
tentang Kepailitan). Kurator juga diberikan 
definisi yang jelas sehingga berdampak pada 
kedudukan hukum yang jelas pula. Hal ini 
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 
5 UU tentang Kepailitan, bahwa kurator 
adalah Balai Harta Peninggalan atau orang 
perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan 
untuk mengurus dan membereskan harta 
Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim 
Pengawas sesuai dengan Undang-Undang 
ini. Begitu juga dengan pengaturan mengenai 
pengangkatan, pengawasan, dan kualifikasi 
kurator juga telah diatur secara tegas dan [elas 

di dalam UU tentang Kepailitan. Oleh karena 
itu, pengaturan mengenai profesi kurator telah 
jelas diatur dalam UU tentang Kepailitan. 

Dalam ha! pengaturan yang belum 
memadai terhadap likuidator tentu akan 
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menimbulkan kegusaran clan kurangnya 
perlindungan clan kepastian hukum bagi warga 
negara yang berprofesi sebagai likuidator. 
Padahal jika merujuk pada Pasal 28H UUD 
1945, negara menjamin setiap warga negara 
memiliki jaminan perlindungan clan kepastian 
hukum yang adil. 

Sebagai gambaran profesi likuidator di 
negara maju, Australia misalnya, Likuidator 
haruslah terlebih dahulu tercatat sebagai 
anggota penuh pada Australian Restructuring 
Insolvency and Turnaround Association (ARITA) 
suatu organisasi profesi tunggal yang 
mensercifikasi para Likuldaror." Selain itu, 
ada juga ketentuan persyaratan yang harus 
dipenuhi untuk menjadi likuidator clan 
tergabung menjadi anggota ARITA, seperti: 
1) dinominasikan / direkomendasikan oleh 
anggota lain; 2) Lulus Kursus Kualifikasi 
Insolvency Education Program; 3) Memiliki 
Professional Indemnity Insurance untuk 
menjamin kemungkinan permasalahan dalam 
melaksanakan profesinya, adalah anggota 
aktif dari setidaknya organisasi profesi seperti 
Chartered Accountants Australia and New Zealand 

(CMNZ), Chartered Professional Accountant 
(CPA), Institute of Public Accountants (IPA), The 

Association of Chartered Certified Accountants 
(ACCA) (semua lembaga yang diakui oleh 
lntemasional Federation of Accountants [IFAC)) 
atau memiliki sertifikat berpraktek hukum; 
clan 4) Dalam tiga tahun dari lima tahun 
terakhir telah bekerja dalam penugasan 
profesional di bawah pengawasan langsung 
dari anggota ARITA yang dilaksanakan di 
Australia sebagai Prinsipal dalam penugasan 
sebagai Insolvency Practitioners, atau memenuhi 
syarat yang ditetapkan Komite Nasional 
bahwa pendaftar memiliki pengalaman yang 

"Aria Suyudi, Sekelumit Profesi Trustee Dan 
Liquidator: Pelaksana Kepailitan Di Australia, 
dimuat dalam http://www.pembaruanperadilan.net/ 
v 2/2016/ 11/ sekelu mir-profes i-trustee-dan-liq u idator 
pelaksana-kepailitan-di-ausrralia/, diakses tanggal 28 
Maret 2018 
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cukup untuk menjustifikasi penerimaan sang 
calon sebagai anggota, atau telah memiliki 
lisensi praktek hukum untuk setidaknya tiga 
tahun clan Komite Nasional beranggapan 
bahwa dalam dalam tiga tahun di antara 
lima tahun terakhir yang bersangkutan telah 
cukup bekerja dalam penugasan-penugasan 
kepailitan clan calon memiliki pengalaman 
yang cukup dalam bidang kepailitan untuk 
rnenjustifikasi penerimaan sebagai anggota.15 

Setelah terdaftar di ARITA, barulah seorang 
profesional bisa mengajukan pendaftaran 
ke sebagai Trustee ke AFSA atau sebagai 
Likuidator ke ASIC. 16 

Dari uraian tersebut, dapat diternukan 
adanya suatu persoalan dalam kedudukan 
likuidator sebagai suatu profesi yang 
melaksanakan likuidasi perseroan. Oleh 
karena itu, untuk dapat memahami lebih 
dalam mengenai kedudukan likuidator 
dalam UU tentang Perseroan Terbatas, perlu 
adanya analisis yang lebih mendalam agar 
dapat diketahui kedudukan likuidator secara 
jelas clan ditemukannya suatu solusi agar 
tidak berdampak pada terhalangnya upaya 
peningkatan perekonomian negara, serca 
pengaturan mengenai likuidator dalam suatu 
rancangan undang-undang kedepan lebih balk 
clan sempurna. 

B. Pennasalahan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, 
pertanyaan penelitiannya adalah: 
l. Bagaimana kedudukan likuidator dalam 

melikuidasi perseroan menurut Undang 
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas? 

2. Bagaimana kriteria clan pengaturan 
likuidaror kedepan dalam suatu 
Rancangan Undang-Undang tentang 
Perseroan T erbatas? 

15/bid .. 
16/bid .• 
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C. Tujuan Penulisan 

Pada tulisan ini memiliki beberapa tujuan, 
yaitu: 
l. Mengetahui secara jelas kedudukan 

likuidator dalam melikuidasi perseroan 
menurut Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

2. Menambah khasanah ilmu pengetahuan 
di bidang hukum perusahaan, khususnya 
berkaitan dengan kedudukan likuidaror 
dalam melikuidasi perseroan menurut 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
T entang Perseroan T erbatas. 

D. Metode Penulisan 

Penulisan ini menggunakan pendekatan 
yuridis normatif" dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan (statute 
approach). 18 Sedangkan, jenis data yang 
digunakan dalam penulisan ini adalah 
data sekunder yang terdiri dari bahan data 
primer, data sekunder, dan data tersier yang 
sesuai dengan objek yang diteliti. 

Untuk mendapatkan data sekunder 
akan dilakukan melalui studi kepustakaan 
(library research) dengan menggunakan studi 
dokumenter terhadap referensi-referensi 
yang relevan dengan objek penelitian yang 
didapatkan dari peraturan perundang 
undangan, buku, artikel, ensiklopedia, 
maupun media online. Data yang diperoleh 
dari penelitian kepustakaan selanjutnya 
dianalisis secara kualitatif yang hasilnya akan 
disajikan dalam bentuk paparan deskriptif 
untuk mendapatkan suatu kesimpulan. 

17Ronny HanitijoSoemitro, Merode Penelitian 
Hukum dan ]urimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, 
hal. 1 1 .  

"Peter Mahmud Marzuki, Pene!itian Hukum, 

Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007, hal. 92. 

II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

1. Tinjauan umum Likuidator 

a. lstilah Likuidator 

Dari perspektif etimologi, likuidator 
berasal dari likuidasi atau likuiditas. 
Likuiditas dari kata liquid, yang berarti cair. 19 

Sedangkan makna likuidasi merupakan 
proses pembubaran perseroan sebagai 
badan hukum yang meliputi pembayaran 
kepada para kreditur. Sederhananya, 
likuidasi dimaknai sebagai pembubaran. 
Dari pemahaman tersebut, likuidator 
berarti sebagai profesi yang bertugas unruk 
melikuidasi perseroan. 

Istilah likuidator sesungguhnya banyak 
digunakan di beberapa ketentuan perundang 
undangan, seperti UU Perbankan, UU 
Asuransi, dan lain sebagainya. Namun 
memang di dalam ketentuan-ketentuan 
tersebut, istilah untuk si 'pernbubar 
perseroan' tidak memiliki frasa yang seragam. 
Di dalam UU Perbankan, istilah likuidator 
dikenal dengan istilah 'Tim Likuidasi', 
kemudian di UU Asuransi, likuidator 
dikenal dengan istilah 'Iikuidaror'. 
b. Pengertian likuidator 

Pengertian atau definisi mengenai 
likuidator sesungguhnya tidak ada yang 
dinyatakan secara resmi. Sebab, di dalam 
ketentuan perundang-undangan, termasuk 
UU ten tang Perseroan T erbatas tidak 
memberikan definisi atau menjelaskan yang 
tepat mengenai likuidator. 

Namun demikian, likuidator dapat 
ditemukan pengertiannya di dalam Peraturan 
Perkumpulan Likuidator Indonesia Nomor 
01 Tahun 2017 Tentang Kode Enk Profesi 
Likuidator Indonesia. Di dalam Pasal 1 angka 
3, dinyatakan bahwa Likuidator adalah 
perseorangan berdomisili di Indonesia yang 
memiliki keahlian khusus yang disyaratkan 

"Alex. S Nitisemito, Pembelajaran Pemsahaan, 
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hal. 35. 
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peraturan perundang-undangan bidang 
Likuidasi yang telah terdafcar di Organisasi 
Perkompulan Profesi Likuidator Indonesia 
(PPLI) clan telah bersertifikasi. 

Lalu, apa ketentuan ini tidak bisa menjadi 
rujukan resmi profesi likuidator? 

3) Wajib menaati peraturan 
perundang-undangan (statutory 

duty) dalam melaksanakan 
likuidasi, 

4) Wajib loyal (loyal duty) dalam 
menjalankan likuidasi, clan 

5) Wajib menghindari benturan 
kepentingan; 

d) Pelaksanaan likuidasi wajib dilakukan 
likuidator dengan penuh tanggung 
jawab, meliputi : 
1) Wajib seksama clan berhati-hati 

(the duty of due care) melaksanakan 
likuidasi. 

2) Wajib melaksanakan likuidasi 
secara tekun clan cakap (duty to be 

diligent and skill) 

e) Tanggung jawab likuidator atas 
kerugian yang timbul dari kesalahan 
atau kelalaian melaksanakan likuidasi, 
vaitu." 
1) Bertanggung jawab secara pribadi 

(pe-rsonal liability) atas kerugian 
yang diala mi Perseroan "dalam 
likuidasi", apabila bersalah (guilt 

or wrongful act) atau lalai (negligent) 
melaksanakan likuidasi, 

2) Likuidator bertanggung jawab 
secara tanggung renteng (jointly 
and seve-rally liable) atas kerugian 
yang dialami Perseroan karena 
kesalahan atau kelalaian yang 
dilakukan salah seorang likuidator 
apabila likuidator terdiri atas 2 
(dua) orang atau lebih. 

Dalam hal canggung jawab likuidator atas 
kerugian yang timbul dari kesalahan atau 
kelalaian tersebut dapac dimaknai bahwa 
pertanggung jawaban adalah tanggung jawab 
yang bersifat "internal", yakni tanggung 
jawab yang ada di dalam Perseroan saja. 

uu 

jawab 

melaksanakan 

2. Pengaturan Likuidator menurut 

tentang Perseroan Terbatas 

a. Kewajiban clan tanggung 

Likuidator 

Dalam tugasnya, 
likuidator mengacu pada kewajiban dan 
tanggung jawabnya sebagaimana diatur 
dalam Pasal 142 ayat (6) UU tentang 
Perseroan Terbatas. Di dalam ketentuan 
tersebut dinyatakan bahwa kewajiban clan 
tanggung jawab Direksi mutatis mutandis juga 
berlaku bagi likuidator. Di pasal berikutnya, 
yakni Pasal 14 7 UU ten tang Perseroan 
Terbatas, dijelaskan lebih lanjut mengenai 
kewajiban clan tanggung jawab likuidator, 
yaitu: 20 

1) Membuat clan risalah rapat likuidator serta 
membuat laporan pelaksanaan likuidasi 
maupun memelihara semua daftar risalah 
clan dokumen likuidasi;21 

2) Wajib clan bertanggung jawab mengurus 
pelaksanaan likuidasi dalam arti likuidator: 

a) Wajib menjalankan likuidasi untuk 
kepentingan pembubaran Perseroan, 

b) Wajib melaksanakan likuidasi sesuai 
dengan kebijakan yang tepat; 

c) Wajib melaksanakan likuidasi dengan 
itikad baik clan pen uh tanggung jawab, 
yang mencakup hal-hal berikut: 
1) Likuidasi wajib dipercaya (fiduciary 

duty), 

2) Wajib melaksanakan likuidasi 
untuk tujuan yang wajar (duty to 

act for a prope-r purpose), 
----- 

20M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, 

Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hal, 560-561. 
21Pasal 100 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas. 

22Pasal 97 ayat (3), ayat (4), clan ayat (5) Undang 

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, 

188 



Analisis Yuridis Kedudukan Likuidacor Dalam Melikuidasi .. (Ari.fudin) 

Lebih lanjut mengenai kewajiban clan 
tanggung jawab likuidator sebagaimana 
dijelaskan di atas, Yahya Harahap dalam 
bukunya yang berjudul "Hukum Perseroan 
Terbatas" menjelaskan adanya "kewajiban 
khusus" likuidator. Kewajiban khusus 
tersebut menurutnya diatur dalam Pasal 14 7 
UU tentang Perseroan Terbatas. Kewajiban 
tersebut dapat dikategorikan sebagai 
"kewajiban pokok" likuidator dalam rangka 
melaksanakan likuidasi perseroan. Adapun 
kewajiban pokok tersebut adalah:23 

1) Likuidator Wajib Memberitahukan 
Pembubaran Perseroan 
Kewajiban "pokok" likuidator dalam 

hal pemberitahuan pembubaran perseroan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 147 UU 
tentang Perseroan Terbatas ayat (1) huruf a, 
adalah sebagai berikut: 

"Dalam jangka waktu paling lambat 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
pembubaran Perseroan, likuidator wajib 
memberitahukan: 

1) kepada semua kreditor mengenzu 

pembubaran Perseroan dengan cara 
mengumumkan pembubaran Perseroan 

dalam surat kabar dan Berita Negara 

Republik Indonesia; dan 

2) pembubaran Perseroan kepada Menteri 

untuk dicatat dalamdaftar Perseroan 
bahwa Perseroan dalam likuidasi." 

Dari ketentuan tersebur dapat dimaknai 
bahwa likuidator wajib memberitahukan 
kepada kreditor dengan cara mengumumkan 
pembubaran dalam surat kabar dan Berita 
Negara Republik Indonesia clan memberitahu 
kepada Menteri Hukum clan Hak Asasi 
Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan. 
Pencatatan oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia dimaksudkan untuk membuat 
status perseroan "dalam likuidasi". 

"Ibid., Pasal 147. 

Dalam hal kewajiban likuidator dalam 
upaya pemberitahuan kepada kreditor melalui 
surat kabar clan berita Negara wajib memuat 
beberapa ha\ yang sifatnya wajib dipenuhi. 
Kewajiban tersebut adalah." 

a. pembubaran Perseroan clan dasar 
hukumnya; 

b. nama clan alamat hkuidaror, 
c. tata cara pengajuan tagihan; clan 
cl. jangka waktu pengajuan tagihan. 

Untuk jangka waktu pengajuan tagihan 
tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
147 ayat (3) UU tentang Perseroan Terbatas 
adalah 60 (enam puluh) hari sejak tangga\ 
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 7 ayat (1) UU tentang Perseroan 
Terbatas. Pemberitahuan kepada Menteri 
Hukum clan Hak Asasi Manusia wajib 
dilengkapi dengan bukti : 

a. Dasar hukum pembubaran ; 
b. Pemberitahuan kepada kreditor dalam 

surat kabar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a UU 
tentang Perseroan Terbatas. 

2) Likuidator Wajib Melakukan 
Pemberesan 
Mengenai kewajiban pokok likuidator 

diatur sedemikian rupa di dalam Pasal 149 
ayat (1) UU tentang Perseroan Terbatas. 
Objek pemberesan oleh likuidator adalah 
"harta kekayaan" perseroan dalam likuidasi. 
Adapun tugas kewajiban pemberesan harta 
kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi, 
rnelipuri pelaksanaan:25 

1) Pencatatan dan pengumpulan : 
a) Hana kekavaan, dan 

b) Utang Perseroan. 

2) Pengumuman dalam surat kabar clan 
Berita Negara Republik Indonesia 
Mengenai Rencana Pembagian 

----- 

"Pasal 14 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

25 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, 

Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hal. 506. 
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Pengangkatan dan Pemberhentian 
Likuidator 

Pengangkatan Likuidator 
Pengangkatan likuidator diatur dalam 

Pasal 142 ayat (1) UU tentang Perseroan 
Terbatas. Di dalam ketentuan tersebut diatur 
bahwa dalam ha! terjadi pembubaran perseroan 
wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan 
oleh likuidator atau kurator. Likuidasi yang 
dilakukan oleh kurator adalah likuidasi yang 
pembubaran perseroannya karena harta pailit 
perseroan yang telah dinyatakan pailit berada 
dalam keadaan insolvensi, ha! ini ditegaskan 
dalam penjelasan Pasal 142 ayat (2) huruf a. 
Likuidator dapat diangkat oleh RUPS atau 
Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya 
dapat mengangkat likuidator dengan alasan 
yang diatur dalam Pasal 146 UU tentang 
Perseroan Terbatas yaitu: 

a. Permohonan kejaksaan berdasarkan 
alasan Perseroan melanggar 
kepentingan umum atau Perseroan 
melakukan perbuatan yang melanggar 
peraturan perundang-undangan; 

b. Permohonan pihak yang 
berkepentingan berdasarkan alasan 
adanya cacat hukum dalam akta 
pendirian, 

c. Permohonan pemegang saham, 
Direksi atau Dewan Komisaris 
berdasarkan alasan Perseroan tidak 
rnungkin untuk dilanjutkan. 

RUPS dapat mengangkat likuidator 
apabila pembubaran perseroan berdasarkan 
keputusan RUPS, karena jangka waktu 
berdiri perseroan telah berakh ir a tau dengan 
dicabumya kepailitan berdasar putusan 
Pengadilan Niaga. Khusus untuk pembubaran 
perseroan karena berakhirnya jangka waktu 
pendirian perseroan, berdasar Pasal 145 ayat 
(2) likuidator wajib ditunjuk oleh RUPS 
dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari 
sejak berakhirnya jangka waktu pendirian 
perseroan. 

Kekayaan. 

Kekavaan Hasil Likuidasi. Yang b. 
dimaksud dengan rencana pembagian 
kekayaan hasil likuidasi menurut 1) 
Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf b, 
termasuk rencana "besarnya hutang" 
dan "rencana pembayaran" kepada 
krediror, 

3) Pembagian kepada kreditor, 
4) Pembayaran Sisa Kekayaan Hasil 

Likuidasi kepada Pemegang Saham, 
5) Tindakan Lain yang Perlu Dilakukan 

dalam Pelaksanaan Pemberessan 

Adapun yang dimaksud dengan 'tindakan 
lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan 
pemberesan kekayaan' yaitu mengajukan 
permohonan pailit karena utang Perseroan 
lebih besar daripada Kekayaan Perseroan. 

3) Kewajiban Likuidator Mengajukan 
Permohonan Pailit 
Kewajiban likuidator dalam mengajukan 

permohonan pailit diatur dalam Pasal 149 
ayat (2) UU tentang Perseroan T erbatas. Di 
dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa: 

"Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa 
utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan 
Perseroan, likuidator wajib mengajukan 
permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan 
perundang-undangan menentukan lain, dan 
semua kreditor yang diketahui identitas dan 
alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan 
di luar kepailitan ". 

Kewenangan likuidator mengajukan 
permohonan pailit diberikan oleh UU 
tentang Perseroan Terbatas dan tidak tunduk 
pada Pasal 104 ayat (1) UU tentang Perseroan 
Terbatas sehingga Direksi tidak perlu meminta 
persetujuan RUPS. 
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2. Tinjauan Umum Likuidasi dan 

penghentian kegiatan usaha perseroan; 
namun penghentian kegiatan usaha itu, 

tidak mengakibatkan status hukumnya 
"hil " 1 ang ; 
perseroanyangdibubarkanbarukehilangan 
status badan hukumnya, sampai selesainya 

16 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbaras, 

Sinar Grafika, Jakarra. 2009. hal. 543. 

Selain itu, Dewan Komisaris juga 
melakukan pengawasan dan pemberian 
nasihat kepada likuidator, dilakukan DK 
untuk kepentingan pelaksanaan likuidasi. 

Pembubaran Perseroan 

Dalam Pasal 1 UU tentang Perseroan 
T erbatas tidak dijelaskan mengenai definisi 
dari pembubaran tetapi apabila ditarik dari 
rumusan Pasal 142 ayat (2) huruf b jo Pasal 
149 ayat (1) UU tentang Perseroan Terbatas. 
Dapat ditafsirkan bahwa jika PT bubar, 
maka PT tidak dapat melakukan perbuatan 
hukum lagi kecuali melakukan kegiatan 
dalam rangka pemberesan yang dinamakan 
proses likuidasi. 

Di lain pihak, M.Yahya Harahap 
berpendapat bahwa pengertian pembubaran 
perseroan menurut hukum sesuai Pasal 143 
ayat (1) UU tentang Perseroan Terbatas 
adalah:26 

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas 
kebijakan jalannya likuidasi yang dilakukan 
likuidator, serta memberi nasihat kepada 
likuidator. 

untuk melakukan pemberhentian sementara 
likuidator dan pengawasan likuidator adalah 
Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan 
anggaran dasar. 

c. Pengawasan Likuidator 

Berdasarkan Pasal 108 jo Pasal 142 ayat (6) 
UU tentang Perseroan Terbatas maka mutatis 

mutandis pengawasan terhadap likuidator 
dilakukan oleh Dewan Komisaris sehingga 

2. Pemberhentian Likuidator 

Pemberhentian likuidator mutatis 

mutandis berlaku Pasal 105 UU tentang 
Perseroan Terbatas sehingga likuidator dapat 
diberlakukan sewaktu-waktu berdasarkan 
keputusan RUPS dengan menyebutkan 
alasan-alasannya (Pasal 105 ayat (1) UU 
tentang Perseroan Terbatas), Keputusan 
pemberhentian likuidator tersebut diambil 
setelah likuidator diberi kesempatan untuk 
membela diri dalam RUPS (Pasal 105 ayat (2) 
UU tentang Perseroan T erbatas), pemegang 
saham dapat memberhentikan likuidator 
dengan keputusan diluar RUPS sesuai Pasal 
91 UU tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 
105 ayat (3) UU tentang Perseroan Terbatas. 

Pemberhentian sementara likuidator 
secara mutatis mutandis berlaku Pasal 106 
UU tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan 
Pasal 142 ayat (6) UU tentang Perseroan 
Terbatas jo Pasal 106 UU tentang Perseroan 
Terbatas maka likuidator dapat diberhentikan 
sementara oleh Dewan Komisaris dengan 
menyebutkan alasannya (Pasal 106 ayat (1) 
UU tentang Perseroan Terbatas). Keputusan 
memberhentikan sementara likuidator 
diberitahukan secara tertulis kepada likuidator 
(Pasal 106 ayat (2) UU tentang Perseroan 
Terbatas), dalam jangka waktu 30 hari setelah 
pemberhentian harus diadakan RUPS (Pasal 
106 ayat (4) ), dalam RUPS tersebut likuidator 
diberi kesempatan membela diri (Pasal 106 
ayat (5) ), RUPS tersebut akan memutuskan 
untuk mencabut atau menguatkan keputusan 
pemberhentian sementara tersebut (Pasal 
106 ayat (6). Dalam Pasal 106 ayat (8) diatur 
bahwa apabila dalam waktu 30 hari setelah 

a. 

pemberhentian tidak dilakukan RUPS atau b. 
tidak dapat mengambil keputusan maka 
pemberhentian sementara tersebut menjadi 
batal. c. 

Dalam penjelasan Pasal 142 ayat (6) UU 
tentang Perseroan Terbatas ditegaskan pula 
mengenai kewenangan Dewan Komisaris 
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yang tinggi. 

dapat dipahami agar orang yang akan 
menjadi advokat memiliki pemahaman clan 
pengetahuan yang cukup serta dapat berlaku 
professional dalam melaksanakan profesinya 
sebagai advokat, sehingga dalam ketentuan 
Pasal 2 sampai Pasal 3 UU tentang Advokat, 
ditentukan persvaratan-persyaratan orang 
yang akan menjadi advokat. Sebagaimana 
ketenruan Pasal 2 sampai Pasal 3 UU tentang 
Advokat, svarat-svarat yang hams dipenuhi 
adalah. 

1) sarjana yang berlatar belakang pendidikan 
tinggi hukum, clan 

2) telah mengikuti pendidikan khusus 
profesi Advokat yang dilaksanakan oleh 
Organisasi Advokat. 

Selain itu, ditenrukan lebih lanjut dalam 
Pasal 3, bahwa seseorang dapat diangkat 
menjadi advokat apabila telah memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
1) warga negara Republik Indonesia; 
2) bertempat tinggal di Indonesia; 
3) tidak berstarus sebagai pegawai negeri a tau 

pejabat negara: 
4) berusia sekurang-kurangnva 25 (dua puluh 

lima) rahun, 
berijazah sarjana yang berlatar belakang 
pendidikan tinggi hukum; 

6) lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi 
Advokat; 

7) magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 
terns menerus pada kanror Advokat; 

8) tidak pemah dipidana karena melakukan 
tindak pidana kejahatan yang diancarn 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 
lebih, 

9) berperilaku baik, jujur, bertanggung 
jawab, adil, clan mempunyai integritas 

Setelah semuanya terpenuhi, baru 
kemudian orang dapat diangkat sebagai 
advokat melalui Organisasi Advokat, yang 

likuidasi, clan pertanggung jawaban 
likuidator proses akhir likuidasi diterima 
oleh RUPS, Pengadilan Negeri, atau 
Hakim Pengawas. 

Berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas disebutkan alasan pembubaran PT, 
antara lain: 
a. Berdasarkan keputusan RUPS; 
b. Karena jangka waktu berdirinya yang 

ditetapkan oleh anggaran dasar yang telah 
berakhir; 

c. Berdasarkan penetapan pengadilan; 
d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan 

purusan pengadilan niaga yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, 
harta pailit perseroan tidak cukup untuk 
membayar biaya kepailitan, 

e. Karena harta pailit perseroan yang telah 
dinyatakan pailit berada dalam keadaan 
insolvensi sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang tentang Kepailitan 
clan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang, atau 
Karena dicabutnya izin usaha perseroan 
sehingga mewajibkan perseroan 
melakukan likuidasi sesuai dengan 5) 
ketenuan peraturan perundang-undangan. 

f. 

3. Perbandingan Pengaturan Likuidator 
Dengan Profesi Lainnya 

a. Advokat 
Pengaturan profesi Advokat yang diatur 

secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2003 Tentang Advokat (UU tentang 
Advokat). Di dalam Pasal 1 angka I Advokat 
diartikan sebagai orang yang berprofesi 
memberi jasa hukum, baik di dalam maupun 
di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan 
berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
ini. Orang yang akan menjadi advokat harus 
memenuhi persvaratan-persvararan khusus. 
Adanya ketentuan persyaratan tersebut 
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surat pengangkatannya disampaikan kepada 
Mahkamah Agung dan Menteri, dalam hal 
ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. Namun sebelum diangkar, calon 
advokat rerlebih dahulu bersumpah menurut 
agamanya atau berjanji dalam siding terbuka 
di Pengadilan Tinggi di wilayah domisili 
hukumnya. 

Selain itu, pengaturan lainnya tentang 
advokat juga diatur sedemikian rupa dalam 
UU No. 18/2003, seperti status advokat, 
penindakan, pemberhentian advokat, 
pengawasan, hak dan kewajiban advokat, 
honorarium, dan lain sebagainya. Dengan 
demikian, pengaturan mengenai advokat 
telah diatur dengan jelas, sehingga kedudukan 
hokum profesi advokat telah jelas, sebab telah 
diatur secara kompherensif dalam UU No. 
18/2003. 

b. Kurator 

Pengaturan mengenai profesi kurator 
diatur dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (UU tentang Kepailitan). 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 
angka 5, UU tentang Kepailitan dijelaskan 
bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan 
atau orang perseorangan yang diangkat 
oleh Pengadilan untuk mengurus dan 
membereskan harta Debitor Pailit di bawah 
pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan 
Undang-Undang ini (UU tentang Kepailitan). 
Profesi kurator lebih lanjut ditegaskan kembali 
dalam Pasal 70 ayat (1) yang menyatakan 

1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
69 adalah: 
a) Balai Harta Peninggalan; atau 
b) Kurator lainnya. 

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 70 
ayat (1), orang yang akan men jadi kurator 
selain Balai Harta Peninggalan adalah yang 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1) orang perseorangan yang berdomisili di 
Indonesia, yang memiliki keahlian khusus 
yang dibutuhkan dalam rangka mengurus 
dan/ arau membereskan harra pailit; dan 

2) terdafrar pada kementerian yang lingkup tugas 
dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan 

peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya pengaturan kurator dalam 
ketentuan peraturan lainnya diatur dalam 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 
tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus 
telah diatur mengenai persyaratan orang yang 
akan menjadi kurator. Dinyatakan dalam 
Pasal 2, syarat untuk dapat diangkat menjadi 
kurator adalah. 

1) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di 
Indonesia; 

2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
3) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasas Negara Republik Indonesia; 
4) Sarjana hukum atau sarjana ekonomi jurusan 

akuntansi; 
5) Telah mengikuti pelatihan calon Kurator 

dan Pengurus yang diselenggarakan oleh 
organisasi profesi Kurator dan Pengurus 
bekerja sama dengan Departemen Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
(sekarang Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia); 

6) Tidak pemah dipidana karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan 
hukuman pidana 5 (lima) tahun arau lebih 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap; g) Tidak 
pemah dinyatakan pailit oleh pengadilan 
niaga; h) Membayar biaya pendafraran; 

7) Memiliki keahlian khusus. 

B. Analisis 

1. Kedudukan Likuidator dalam UU 
tentang Perseroan Terbatas 

Sebagai salah satu profesi yang diperankan 
oleh orang yang berwarga Negara Indonesia 
serta rnemiliki peranan penting dalam 
pembangunan perekonomian Indonesia, 
maka perlakuan terhadap profesi likuidator 
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dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dasar 
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. 
Ketentuan dasar mengenai persamaan dan 
keadilan hukum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 280 ayat (1) UUD 1945 adalah suatu 
hal yang mutlak diterima oleh setiap orang 
yang memiliki profesi tanpa memandang 
adanya perbedaan-perbedaan antar profesi 
tersebut. Sehingga berbagai profesi seperti 
advokat, kurator, akuntan publik, juga profesi 
likuidator adalah profesi yang berhak untuk 
mendapatkan persamaan dan keadilan dimata 
hokum tanpa ada pembedaan antar profesi 
satu dengan lainnya. 

Likuidator merupakan suatu profesi 
yang bergerak di bidang pembubaran 
perseroan. Berbagai kewajiban dan 
tanggung jawabnya diatur sedemikian rupa 
dalam UU ten tang Perseroan T erbatas. 
Dalam pelaksanaannya, likuidasi meliputi 
pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan 
utang Perseroan;pengumuman dalam Surat 
Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia 
mengenai rencana pembagian kekayaan hasil 
likuidasi; pembayaran kepada para kreditor; 
pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi 
kepada pemegang saharn, dan tindakan lain 
yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan 
pemberesan kekayaan. Namun, pengertian 
likuidator tidak dicantumkan dalam UU 
tentang Perseroan Terbatas maupun dalam 
ketentuan perundang-undangan lainnya. 
Di lain pihak, kedudukan profesi seperti 
kurator dijelaskan secara tegas dalam UU 
tentang Kepailitan. Begitu juga dengan 
hak, kewajiban, canggung jawab, proses 
pengangkatan, pemberhentian, kualifikasi 
kurator, dan aturan lain sebagai pelengkap 
relah diatur dengan jelas dalam UU tentang 
Kepailitan. 

Pelaksanaan likuidasi yang menuntut 
adanya tindakan professional likuidator 
membuat harapan tersebut seolah hanya 
sekedar harapan. Sebab, pada faktanya, 
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UU tentang Perseroan Terbatas tidak 
mengatur perihal likuidator dilaksanakan 
secara professional. Hal-ha! yang 
memberatkan adanya ketentuan yang 
mengarahkan likuidator melaksanakan 
kewajibannya secara tidak professional 
terdapat pada pengaturan likuidator yang 
ridak kompherensif dalam UU tentang 
Perseroan Terbatas. Sehingga pelaksanaan 
profesionalisme itu sulit terwujud. Padahal, 
dalam pelaksanaan likuidasi tersebut 
haruslah dilakukan secara professional 
dan independen. Sebab pengurusan atau 
pemberesan perseroan adalah melibatkan 
2 (dua) keentingan yakni perseroan dalam 
likuidasi dan perseroan lain yang memiliki 
hubungan hukum dengannya. Dalam hal ini 
posisi likuidator haruslah tidak berkaitan 
dengan struktural perseroan agar terciptanya 
suatu keadilan bagi kreditor serta menjaga 
independensi pelaksanaan likuidasi. 

Pentingnya mengedepankan independensi 
dan menghindarkan benturan kepentingan 
dalam penanganan suatu perseroan atau 
badan hukum terkait pemberesan asset, telah 
dinyatakan dengan jelas oleh Mahkamah 
Konstitusi melalui putusannya Nomor: 78/ 

PUU/2010, yaitu: 

[3.22] Menimbang, terluulap dalil para Pemohon 

bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 
3 7 /2004 khususnya pada frasa "Kura tor yang 
diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus independen, tidak mempunyai benturan 
kepentingan dengan Debi tor atau Kreditor," 
beserta Penjelasannya menjadi dasar Penetapan 
Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Pemohon 
1 selaku kurator tidak diberikan imbalan jasa 
kurator karena adanya benturan kepentingan yaitu 
hubungan suami istri kurator dan kuasa kreditor 
(Pemohon I dan salah satu Pemohon II), sehingga 
bertentangan dengan Pasal 2 7 ayat (2) UUD 

194 5 yang menyatakan, "Tiap.tiap warga negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan ", Mahkamah berpendapat, 

pasal a quo justTu sangat penting dalam rangka 
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menjamin ketidakberpihakan dan menjamin 
kurator bekerja secara jujur dan profesional (prinsip 
fairness). Apabila kurator tidak independen 
dan mempunyai benturan kepentingan dalam 
menjalankan tugasnya, maka sangat potensial 
merugikan salah satu pihak, baik debitor, kreditor 
maupun pihak lain. Pasal a quo juga tidak berarti 
membatasi warga negara untuk menjadi kurator 
yang ditunjuk untuk mengurus dan membereskan 
harta debitor pailit asalkan berpegang teguh pada 

prinsip independensi dan menghindarkan diri 
dari kemungkinan adanya benturan kepentingan 
sehingga dapat bekerja secara profesional dan adil 
serta tidak merugikan salah satu pihak. T erhadap 
tidak diberikannya imbalan jasa kurator kepada 
Pemohon I, Mahkamah berpendapat, hal demikian 
bukanlah merupakan perrnasalahan konstitusional 
yang terdapat dalam pengujian ketentuan a quo; 

Berdasarkan putusan MK tersebut maka 
dalam rasio yang wajar, independensi clan 

tidak adanya benturan kepentingan dalam 

penanganan pemberesan asset perseroan 
dapat terwujud dengan adil apabila likuidator 

terbentuk secara independen dan berasal dari 
luar perseroan, serta tidak merniliki hubungan 

kepentingan baik terhadap perseroan dalam 

likuidasi maupun perseroan lain yang terkait. 
Dalarn hal aclanya benturan kepentingan 

(conflict of interest) sebagaimana clirumusan 

Pasal 142 ayat (3) UU tentang Perseroan 

Terbacas yang menyatakan bahwa "Dalam 

hal pembubaran terjadi berdasarkan keputu.san 

RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan 

dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan 

dicabutnya kepailitan berdasarkan kepucu.san 

pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk 

likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator". 

Frasa "Direksi bertindak selaku likuidator" dalam 

rumusan pasal tersebut tentu berbuah adanya 

ketidakjelasan kedudukan likuiclator serta 
berpotensi aclanya benturan kepentingan 
antara direktur clengan kreditor (conflict 
of interest). Oirektur yang berperan selaku 

llkuldaror rnemiliki potensi yang cukup 
kuat untuk mengedepankan kepentingan 
perseroannya. Sehingga, kepentingan- 

kepentingan kreditor perpotensi pula 
diabaikan atau setengah cliperhatikan. Sebab, 
direksi sebagaimana diatur clalam Pasal 1 angka 
5 UU tentang Perseroan Terbatas merupakan 
suatu Organ Perseroan yang berwenang clan 
bertanggung jawab penuh atas pengurusan 
Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Dari 
ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa 

sesungguhnya Direksi dipersiapkan untuk 
mengurus clan menjalankan produkrifiras 
perseroan, dan bukan clipersiapkan untuk 
melakukan likuiclasi perseroan. Aclanya 
kenyataan pengaturan Pasal 142 ayat (3) UU 

tentang Perseroan Terbatas mengakibatkan 
kecluclukan likuidator seolah dapat diperankan 
oleh siapa saja yang menducluki jabatan 

direkrur. Selain itu, hal ini juga mernberi 
peluang direktur untuk rnerangkap jabatan 
sebagai likuidaror. 

Rumusan Pasal 142 ayat (3), memberi 
peluang Direksi dibebankan fungsi gancla 

clalam kegiatan perseroan, yakni sebagai 
pengurus perseroan unruk kepentingan 
perseroan juga sebagai likuiclator. Fungsi 

ganda yang dernikian tentu akan menghambat 
kinerja dan akselarasi perseroan clalarn 

melaksanakan kegiatannya. 

Padahal sernestinya segala harta kekayaan 

perseroan yang semestinya clilikuiclasi oleh 

likuidator haruslah mengedepankan prinsip 

prinsip keadilan. Kondisi seperti demikian 
tentunya akan membuat bias keduclukan 

likuidaror clalarn melikuidasi perseroan. 

2. Kriteria dan Pengaturan Likuidator ke 
depan Dalam Suatu Rancangan Undang 

Undang Perseroan Terbatas 

Likuiclator yang memiliki peranan penting 
dalam melikuiclasi perseroan tentunya 
diperlukan kriteria clan pengaturan likuiclator 

yang baik. Standar pengukuran pengaturan 
mengenai likuidator yang baik dapat mengacu 
pada UU tentang Pembencukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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UU tentang Perseroan T erbatas yang 
mengatur mengenai likuidator serta kewajiban 
dan tanggung jawabnya tidak menjelaskan 
apa yang dimaksud dengan 'likuidator'. Hal 
ini membuat kedudukan likuidator menjadi 
bias. Padahal profesi likuidator diatur di 10 
(sepuluh) pasal dalam UU tentang Perseroan 
Terbatas, yaitu Pasal 142 ayat (2) huruf (a), 
(3); Pasal 14 3 ayat ( 1); Pasal 145 ayat (2); 
Pasal 146 ayat (2); Pasal 14 7 ayat ( 1), (2) huruf 
(b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), 
(4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat 
(1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) UU 
tentang Perseroan T erbatas. Banyaknya frasa 
likuidator yang digunakan dalam UU tentang 
Perseroan Terbatas seharusnya dijelaskan 
dalam ketentuan UU tersebut agar memenuhi 
asas kejelasan rumusan dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 5 huruf f, UU tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan mengenai asas kejelasan rumusan 
dijelaskan bahwa setiap Peraturan Perundang 
undangan harus memenuhi persyaratan teknis 
penyusunan Peraturan Perundang-undangan, 
sistematika, pilihan kaca atau istilah, serta 
bahasa hukum yangjelas dan mud ah dimengerti 
sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 
interpretasi dalam pelaksanaannya. 

Dengan demikian, frasa likuidator untuk 
pengaturan ke depan selayaknya diberikan 
definisi yang jelas dan tidak menimbulkan 
multi tafsir. Warga Negara Indonesia, memiliki 
sertifikasi clan kompetensi serta independen 
adalah definisi yang ideal likuidator. Selain 
itu, pengaturan lainnya yang diperlukan 

agar kedudukan likuidator menjadi jelas 
setidak-tidaknya memuat pengaturan 
mengenai pengangkatan, sumpah, status, 
penindakan, clan pemberhentian likuidator, 
pengawasan: hak dan kewajiban likuidator, 
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honorarium; likuidator asing, kode etik clan 
dewan kehormacan likuidaror, clan organisasi 
likuidator. Berbagai pengaturan tersebur 
diperlukan agar kedudukan likuidator setara 
dengan profesi lainnya, seperti advokat clan 
curator yang merniliki serangkaian pengaturan 
mengenai definisi, persyaratan-persyaratan 
khusus, clan lain sebagainya. 

Selain itu, pengacuran likuidator 
dalam suatu rancangan undang-undang 
perlu membuat suatu peraturan yang 
mendelegasikan peraturan di bawahnya yang 
memuat aturan teknis pelaksanaan likuidasi 
perseroan oleh likuidator. Hal ini diperlukan 
agar likuidator dalam menjalankan suatu 
profesinya rnerniliki kepastian hukum yang 
adil, terutama mengenai kedudukan likuidator 
dalam upaya melakukan likuidasi perseroan. 

HI. Penutup 

A. Simpulan 

Dari serangkaian analisis di atas maka 
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kedudukan likuidator dalam rnelikuidasi 
perseroan menurut Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 
Perseroan T erbacas masih pada posisi 
yang lemah atau belum setara dengan 
profesi-profesi sejenisnya, sperti kurator, 
advokat, maupun akunran publik. Sebab, 
pengaturan mengenai likuidator belum 
dirumuskan dengan jelas. Ketidakjelasan 

kedudukan likuidator dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, vaitu. 1) tidak 
terakomodirnya definisi atau pengertian 
'likuidacor'. 2) kualifikasi likuidator 
yang belum terumuskan; clan 3) belum 
diatur dengan jelas mengenai kualifikasV 

persyaratan seseorang atau suatu badan 
yang dapat berprofesi sebagai likuidator, 

dan 4) Likuidator dapat diperankan 
oleh direksi maupun kurator tanpa 
ada ketentuan-ketentuan yang spesifik 

terhadap peranannya sebagai likuidaror, 
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2. Likuidator dalam kriterianya saat ini 
belum ditentukan secara jelas, sehingga 
makna likuidator masih dianggap bias 
clan belum memiliki nilai kepastian 
hukum yang adil. Sedangkan pengaturan 
saat ini mengenai likuidator yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 T entang Perseroan T erbatas, tidak 
memuat pengaturan secara kompherensif 
ten tang likuidator. 

B. Saran 

Kedudukan likuidator perlu diatur secara 
jelas dalam suatu undang-undang, Hal ini 
diperlukan agar warga yang berstatus sebagai 
likuidatr memiliki jaminan perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil dalam menjalankan 
profesinya tersebut; 

Pengaturan mengenai kedudukan likuidator 
dalam Undang-Undang Nomor 40 T ahun 
2007 T entang Perseroan T erbatas masih 
bias hendaknya dilakukan perubahan secara 
mendasar, terutama dalam pengaturannya 
mengenai likuidator. Sebab, pengaruhnya 
rerhadap kelancaran dan peningkatan sistem 
perekonomian Indonesia cukup besar. Oleh 
karena itu, hendaknya pembentuk undang 
undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan 
Rakyat bersama Presiden merancang suatu 
rumusan likuidator yang memiliki keahlian 
dalam melikuidasi perseroan, tersertifikasi, 
dan professional; serta pengacurannya dalam 
suatu undang-undang setidaknya memuac hal 
hal, tentang definisi likuidator, pengangkatan, 
sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian 
likuidator, pengawasan; hak dan kewajiban 
advokat; honorarium; likuidator asing, kode etik 
dan dewan kehormatan likuldator, dan organisasi 
likuidator dalam Rancangan Undang-Undang 
Tentang Perseroan Terbatas agar kedudukan 
likuidator kedepan memiliki kedudukan hukum 
yang jelas. Sehingga pelaksanaan likuidasi 
perseroan dapat terlaksana dengan baik. 
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Abstrak 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU tentang Penjaminan) telah 
diundangkan rahun 2016 lalu. Namun dernikian secara norrnarif, Undang-Undang tentang 
Penjaminan masih menyimpan persoalan terutama keterkaitannya dengan Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU tentang Perasuransian) clan praktiknya 
yang sudah berjalan sebelum adanya UU ten tang Penjarninan. Permasalahan yang dikemukakan 
dalam tulisan ini mengenai bagaimana penjaminan dalam Kirab Undang-Undang Hukum 
Perdata clan UU tentang Penjaminan serta apa permasalahan clan persinggungannya dengan 
UU tentang Perasuransian. T ujuan penulisan unruk rnengerahui penjaminan dalam Kirab 
Undang-Undang Hukum Perdata clan UU tentang Penjaminan serta permasalahan clan 
persinggungannya dengan UU tentang Perasuransian. Metode penulisan disusun dengan 
menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji clan menganalisis perundang 
undangan di bidang penjaminan clan di bidang perasuransian serta berbagai referensi terkait 
lainnya. Berdasarkan analisis dalam kajian ini disimpulkan bahwa perlu segera dilakukan revisi 
terbatas terhadap norma pasal dalam UU tentang Perasuransian yang akan berdampak pada 
sektor usaha penjaminan clan usaha jasa keperantaraan/pialang clan usaha reasuransi yang 
masih melakukan usaha di sektor penjaminan harus melepaskan usahanya untuk menghindari 
tumpang tindih serta demi terwujudnya kepastian hukum di sektor usaha penjaminan. 

Kata Kunci: penjaminan, perasuransian, sektor usaha 

Abstract 

The Law Number 1 Year 2016 on Guarantee has been enacted in 2016. However, normatively the 
Guarantee Law still retains some issues, especially related to the Law Number 40 Year 2014 on Insurance 
and its practice which has been running before the Guarantee l..nw. The issues will be explored in this writing 
concerning how the guarantee arrangement in the Civil Code l..nw and in the Guarantee Law and its matter 
and allusion to the Insurance Law. The purpose of this writing is to know the guarantee arrangements in the 
Civil Code Law and in the Guarantee Law and its matter and allusion to the Insurance Law. The writing 
method used in this paper is a normative juridical approach that examines and analyzes the legislation in 
the fiela of guarantee and in the fiela of insurance as well as other relevant references. Based on the analysis 
in this paper, it can be concluded that necessary to rake limited revision to some articles in the Insurance 
Law which impact the guarantee sector and for the brokers and reinsurance businesses who they are still 
doing business in the guaranteed sector have to release their businesses to avoid overlapping and to create 
legal certainty in the guarantee business sector. 

Keywords: guarantee, insurance, business sector 
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I. Pendahuluan 
A. Latar Belakang 

Dalam mendukung upaya pemerintah 
memberdayakan sektor usaha mikro, 
kecil, dan menengah serta koperasi 
(UMKMK), DPR dan Pemerintah dalam 
rapat paripurna pada tanggal 17 Desember 
2015 telah menyetujui RUU Penjaminan 
menjadi undang-undang yaitu UU tentang 
Penjaminan yang draf RUU nya diusulkan 
dari pihak DPR. Walaupun dibentuknya 
UU ten tang Penjaminan tidak secara khusus 
diperuntukkan bagi UMKMK, namun 
dengandisahkannya UU ten tang Penjaminan 
diharapkan dapat membantu menyelesaikan 
satu problematika klasik yang dihadapi 
sekror UMKMK yaitu masalah permodalan.: 
Permodalan merupakan permasalahan 
utarna yang hams segera dituntaskan agar 
UMKMK mampu menjalankan usahanya, 
baik untuk memenuhi kebutuhan modal 
kerja maupun dalam rangka pengembangan 
usaha. Salah satu masalah yang terkait 
dengan permodalan adalah tidak semua 
UMKMK mempunyai jaminan atau agunan 
ketika berhubungan dengan perbankan 
untuk pengajuan kredit. 

Sampai dengan kuarcal 1 (satu) tahun 
2014 total kredit yang diterirna UMKMK 
hanya mencapai 18,6%dari total keseluruhan 
kredit yang disalurkan oleh perbankan. 
Padahal Data Badan Pusat Statistik (BPS) 
2014 mencatat 99% dari 57,54 juta pelaku 
usaha di Indonesia masuk UMKMK. 
Mereka berkoncribusi 59,08% terhadap 
produk domestik bruto (PDB) nasional clan 
menyerap 97, 16% tenaga kerja di tanah Air. 
Data Bank Indonesia hingga April 2017 
kredit UMKM tercatat mencapai angka 

'Sebelum adanya UU tentang Penjaminan, telah 
ditegaskan adanya penjaminan bagi UMKM dalam 
UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 
clan Menengah. 

908,943.0 miliar rupiah.2 Keterbatasan 
UMKMK dalam mengakses sumber 
pembiayaan ini disebabkan selain karena 
ketidakmampuan dalam menyediakan 
agunan juga tidak adanya administrasi 
yang baik terkait dengan kegiatan usahanya 
sehingga dinilai tidak bankable (unbankable). 

Tidak dapat diaksesnya perbankan oleh 
UMKMK menyebabkan terjadi ekslusivitas 
di sektor keuangan, dirnana perbankan yang 
seharusnya menjadi salah satu pendukung 
bagi penggerak sekror riil sulit untuk 
ditembus. Padahal Pemerincah melalui 
Otoritas Jasa Keuangan clan segenap 
institusi keuangan lainnya sedang berupaya 
mendorong kebijakan inklusi keuangan. 

Dukungan terhadap kebijakan keuangan 
inklusif dikuatkan dengan terbitnya Peraturan 
Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi 
Nasional Keuangan Inklusif (Perpres No. 
82 Tahun 2016) clan sekaligus dibenruknva 
Dewan Kebijakan lnklusi Keuangan. lnklusi 
keuangan merupakan ketersediaan akses bagi 
masyarakat untuk memanfaatkan produk 
clan/ a tau la ya nan jasa keuangan di lembaga 
jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan 
clan kemampuan masyarakat dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan. 1 Kebijakan 
inklusi keuangan terlihar dari ditetapkannva 
target peningkatan tingkat keuangan inklusif 
ditecapkan dari 36% pada tahun 2014 menjadi 
75% di tahun 2019.4 Dengan adanya UU 
tentang Penjaminan yang merupakan bagian 
dari politik affirmative Pemerintah terhadap 

'Bank Indonesia, Perkembangan Baki Debet Kredit 
UMKM dan MKM Perbankan, dirnuat dalam http:// 
www.bi.go.id/id/umkm/kredit/data/Default.aspx, 
diakses tanggal 21 November 2017. 

'Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No. 76/POJK.07/2016 tcntang Peningkatan Literasi 
clan Inklusi Keuangan di Sekror Jasa Keuangan Bagi 
Konsumen dan/atau Masyarakar. 

'Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Keuangan 
lnklwif di Indonesia, dirnuat dalam http/ /www.fiskal. 
kemenkeu.go.id/dw-inklusif2016.asp,. diakses tanggal 
07 September 2017 . 
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sektor UMKMK diharapkan dapat membuka 
sumbatan akses permodalan yang selama ini 
dihadapi sebagian besar UMKMK.5 

Pada dasarnya kegiatan penjaminan 
bukanlah hal baru. Sebelum adanya UU 
tentang Penjaminan, industri atau lembaga 
penjaminan telah ada clan berkembang yang 
dapat dilihat dari adanya beberapa sektor 
usaha yang bergerak di bidang penjaminan. 
Jauh sebelum disahkannya UU tentang 
Penjaminan, telah ada Lembaga Jaminan 
Kredit Koperasi yang dibentuk tahun 1970 
olehkementeriankoperasisaat itu. Kemudian 
di tahun 1996 terdapat Keputusan Menteri 
Keuangan No. 486/KMK.017/1996 tentang 
Perusahaan Penjaminan. Pembentukan 
perusahaan atau lembaga penjaminan kredit 
diatur pula dalam Peraturan Presiden No. 
2 Tahun 2008, yang dimaksudkan untuk 
membantu UMKM dalam rangka mengakses 
pendanaan dari perbankan clan lembaga 
keuangan lainnya. Pada tahun 2008, 
terdapat Peraturan Menteri Keuangan No. 
222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan 
Penjaminan Kredit clan Perusahaan 
Penjaminan Ulang Kredit yang kemudian 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
No. 99/PMK.010/2011. Selain itu dengan 
adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan 
melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang 
mengambil alih kewenangan pengaturan 
clan pengawasan terhadap usaha penjaminan 
dari sebelumnya oleh kementerian 
keuangan, terdapat Peraturan OJK No. 05/ 
POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha 
clan Kelembagaan Lembaga Penjaminan, 
Peraturan OJK No. 06/POJK.05/2014 

5Politik affirmatif Pemerintah dapat dilihat dari 
rumusan Pasal 4 ayat (4) UU tentang Penjaminan 
yang menegaskan bahwa dalam melakukan usaha 
Penjaminan, Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan 
Penjaminan Syariah harus memprioritaskan 
penjaminan untuk mendukung usaha mikro, kecil, 
dan menengah serta koperasi. 
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tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga 
Penjaminan, clan Peraturan OJK No. 07 / 
POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan 
Lembaga Penjaminan. 

Mengenai perkembangan industri 
penjaminan, berdasarkan data Otoritas 
Jasa Keuangan, sampai dengan akhir 
September 2014 terdapat 14 (em pat be las) 

Perusahaan Penjaminan, yaitu PT PKPI 

(Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia), 
Perum Jamkrindo, PT Jamkrida Jatim, PT 
[amkrida Bali Mandara, PT [arnkrida Riau, 

PT Jamkrida NTB Bersaing, PT Penjaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah, PT Jamkrida 
Jabar, PT Jamkrida Surnbar, PT Jamkrida 
Kalsel, PT UAF Jaminan Kredit, PT 

Jamkrida Sumsel, PT Jamkrida Kalteng, 

clan PT Jamkrida Bangka Belitung. ' Total 
aset dari industri atau lembaga penjaminan 
pada September 2015 tercatat 11.482 miliar 
dengan total outstanding penjaminan sebesar 
94.887 miliar.' Peningkatan aset industri 
penjaminan pad a tahun 2017 dapat dilihat 
dari Tabel. 1. Overview Lembaga Keuangan 
Khusus per Juli 2017' 

Dari rabel di atas, pad a Juli 2017 aset dari 
industri atau lembaga penjaminan terus 
meningkat menjadi 16.192 miliar dari 2 1  
Lembaga Penjamin yang ada dengan total 
outstanding penjaminan sebesar 154,044 

miliar. Peningkatan tersebut menunjukkan 

60JK, Buku Statistik 2013 dan Direktori 2014 

Lembaga [asa Keuangan Khusus, dimuat dalam http,// 
www.ojk.go.id/Files/201412/BukuSratistik Tahu n2 
013danOirektoriTahun2014LKK_opt_ l 419816246. 
pdf., diakses tanggal 7 September 2017 . 

70JK, lkhtisar Data Keuangan Lembaga Penjaminan 
Periode ]anuari · September 2015, dimuar dalam http// 
www.ojk.go.id/Files/20151 O/l 4IkhtisarDataKeua 
nganlembaga Penjamina n Periodej anua riSeptem b 
er2015_1446086623.pdf., diakses tanggal 7 September 
2017. 

'OJK, Statisuk Lembaga Keuangan Khusus Indonesia, 
dirnuar dalam http,//www.ojk.go.id/id/kanaViknb/ 
da ta-da n-sta tistik/lembaga-keua nga n-kh usus/Pages/ 
Sta tistik-Lem baga-Keuanga n-Kh us us-I ndo nes ia-- 

Juli-2017 .aspx, diakses tanggal 07 September 2017 



Telaah Kritis Terhadap Penjaminan Dalam Undang-Undan .... (Chairnl Umam) 

Table 1 . 1  Specialized Financial Institutions O�erview as of July, 2017 
Jumlah 

Aset (miliar Rp) Liabilims (miliar Rp) Ekuitas (mlliar Rp) 
lndustri (Unit) 

Keterangan Items 
Number of 

Assets (billion Rp) 
Liabilities (billion 

Equity (billion Rp) 
Industry (Units) Rp) 

I .  LPEI 1 105,423 87,761 17,662 
1.  Indonesia 
Eximbank 

2. Pezadaian 9 47,344 30.134 17.210 2. Pawnshoo 

3. Lembaga 
21 16,192 3,838 12,354 

3. Guarantee 

Peniarnin Institutions 

4. PTSMF 
1 14,026 6,810 6,712 

4. PTSMF 
(Persero) (Persero) 

5. PT PNM 
1 8,392 1,807 

5. PT PNM 
(Persero) 10,200 (Persero) 

6.PT 6. PT Danareksa 
Danareksa 

1 2,757 1,782 975 (Persero) 
• 

. 

JUMIAH 34 195,942 138, 717 56,721 TOTAL 

aumben UJII.· S«msnk l.<.mlJ<la<l K""'n,i:on '-himu /rulone.sla 

industri penjaminan tumbuh dengan cepat. 
Meskipun dalam hal permodalan telah 

disahkan UU tentang Penjaminan namun 
dalam substansi UU ini masih terdapat 
beberapa permasalahan yang jika tidak 
dipahami dan diantisipasi secara tepat akan 
berpotensi menimbulkan kendala dalam 
implementasinya. Munculnya permasalahan 
terutama jika dikaitkan persinggungannya 
dengan beberapa norma pasal dalam UU 
tentang Perasuransian clan sebagian praktik 
penjaminan yang telah dijalankan oleh 
industri asuransi, diantaranya terkait dengan 
jasa keperantaraan/pialang asuransi yang 
dapat menjadi pialang usaha penjaminan 
dan usaha reasuransi bagi usaha penjaminan. 
Permasalahan tersebut clan solusinya yang akan 
coba diuraikan oleh penulis dalam tulisan ini. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di 
atas, dalam tulisan mi terdapat beberapa 
permasalahan yang akan menjadi fokus 
bahasan yaitu: 
1. Bagaimana penjaminan yang diatur dalam 

KUHPerdata dan UU ten tang Penjaminan 
serta perbedaannya dengan asuransi? 

2. Apa permasalahan dalam UU 

tentang Penjaminan dan bagaimana 
persinggungannya dengan UU tentang 
Perasuransian serta solusinya? 

C. Tujuan 

Adapun tujuan dari tulisan ini yaitu untuk 
mengkaji dan mengetahui: 
1. Penjaminan yang diatur dalam 

KUHPerdata dan UU tentang Penjaminan 
serta perbedaannya dengan asuransi. 

2. Permasalahan dalam UU tentang 
Penjaminan clan persinggungannya dengan 
UU tentang Perasuransian serta solusinya. 

D. Metode Penulisan 

Tulisan ini disusun dcngan menggunakan 
metode analisis vuridis norrnatif yaitu dengan 
mengkaji dan menganalisis perundang 
undangan di bidang penjaminan clan di 
bidang perasuransian serta berbagai referensi 
terkait lainnya untuk memperoleh gambaran 
secara utuh, 
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II. Pembahasan 

A. Kerangka Konsepsional 

I. Pengertian Penjaminan 

a. Penjaminan dan Pertanggungan 

Penjaminan dalam KUHPerdata 
dibedakan menjadi dua yaitu jaminan 
perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan 
perorangan diartikan sebagai suatu perjanjian 
antara seorang berpiutang (kreditor) dengan 
seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya 
kewajiban-kewajiban si berutang (debiror).9 

Selain itu, lebih jelasnya Suhariman 
juga memberikan penjelasan istilah jaminan 
perorangan sebagai berikut: 

Jaminan dari seseorang, yaitu si penjamin, kepada 
kreditur berdasarkan perikaran jaminan, baik 
jaminan itu menjamin sebagian arau menjamin 
seluruhnya pemenuhan kewajiban oleh debitur 
kepada kreditur berdasarkan suatu perikaran pokok. 10 

Dari kedua rumusan tersebut terdapat 3 
(tiga) pihak yang terlibat dalam penjaminan 
yaitu kreditur (pihak berpiutang/kreditur 
utama), debitur (pihak berutang), dan pihak 
ketiga (penjamin/sub-kreditur). Perbedaannya 
dengan jaminan kebendaan yaitu jaminan 
perorangan tidak memberikan hak mendahului 
atas benda-benda tertentu tetapi hanya dijamin 
oleh harta kekayaan seseorang melalui orang 
yang menjamin pemenuhan perikatan yang 
bersangkutan, 1 1  Penggunaan istilah 
penjaminan atau penanggungan memang 
dimaksudkan untuksatu yangsama namun dengan 
penamaan yang berbeda. lstilah penanggungan 
sering digunakan oleh Subekti dalam buku 
bukunya sedangkan istilah penjaminan digunakan 
oleh Wirjono Projodikoro, 12 Menurut M Bahsan, 

9R Subekti, ]aminan-jaminan Untuk Pemberian 
Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1989, hal. 15. 

"Badan Pembinaan Hukum Nasional, Buku 
Seminar Hukum ]aminan, Jogjakarta: Pencrbit Bina 
Cipta, 1978, ha!. 106. 

"Salim, H.S.,Perkembangan Hukum }aminan di 
Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 23. 

"Ibid. 
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istilah jaminan dipakai karena telah lazim 
digunakan dalam bidang ilmu hukum terkait 
dengan penvebutan-penvebutan seperti hukum 
jaminan, lembaga jaminan, termasuk yang 
disebut dalam UU tentang Hak T anggungan 
dan Jaminan Fidusia. D Sementara itu dalam 
workshop hukum jaminan 1978 (keputusan 
Kelompok A Nomor 1), jaminan diartikan 
menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat 
dinilai dengan uang yang timbul dari suatu 
perikatan hukum.14 Dari beberapa pengertian 
penjaminan tersebut menurut penulis untuk 
penjaminan yang dimaksud dalam UU tentang 
Penjaminan sudah tentu yaitu penjaminan utang 
atau pinjaman. Hal ini sinkron dengan definisi 
penjaminan yang telah ada dalam UU tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu: 

Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjarnan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh 
lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk 
memperbesar kesemparan memperoleh pinjarnan 
dalam rangka memperkuat permodalannya.15 

Lain halnya dengan pertanggungan atau 
dikenal asuransi, walaupun istilah tersebutjuga 
merupakan penamaan dari istilah tanggung 
menanggung. Pertanggungan dalam Pasal 
246 KUHD dijelaskan bahwa yang dimaksud 
asuransi atau pertanggungan adalah. 

Suatu perjanjian, dengan mana seorang 
penanggung mengikatkan diri kepada seorang 
tertanggung, dengan menerima suatu premi, 
untuk memberikan penggantian kepadanya 
karena suatu kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan, 

yang mungkin akan dideritanya karena suatu 

peristiwa yang tak tertentu. 16 

11Salim, H.S., Perkembangan Hukum }aminan di 
Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, ha!. 23. 

14Tan Kamelo, Hukum }aminan Fidusia, Suatu 
Kebutuhan Yang Didambakan, Bandung: PT. Alumni, 
2004, hat. 31 .  

P'fl,.,.;il I 1�n11k.1 12 1,Jn,j��f'\l>ifl& Ko_�or 10 
'J)hun .�� 11.11.1;1�.U3:1hs1t,,ykfP. !'� ynri t,1-cqcnir,ih 1�R. Subekti dun R ;t'Jitr11S11..l1 io, Knab Unrlang 
Un.dang Hu.b.m IJdMrlf'dan 'LJ/,)1,jttt nhrtB•l(q1ai!1wn, 
Jnbrra, Prall'ny& 'varamim, 1999, hlll 7'1' 
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Lebih lanjut mengenai perbedaan 
penjaminan dengan asuransi akan diuraikan 
di bawah pada sub bab berikutnya. 

b. Borgtoch 

Disamping istilah penjaminan, dalam 
hukum perjanjian juga dikenal istilah borgtoch 
yang diartikan sebagai penanggungan hutang. 
Sedangkan pengertian penanggungan dalam 
KUHPerdata adalah. 

suatu persetujuan dengan mana seorang 
pihak ketiga (penjamin) guna kepentingan si 
berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi 
perikatannya si berutang, manakala orang ini 
sendiri tidak memenuhinya. 11 

Dalam perkembangannya, ada juga 
borgtoch yang khusus sifatnya yaitu 
merupakan penggabungan dua jenis usaha 
yaitu penanggungan hutang clan asuransi. 
Penjamin (yang juga penanggung asuransi) 
akan mercalisasikan jaminannya kepada 
penerimaan jaminan (yang merupakan 
tertanggung dalam asuransi) apabila risiko 
kredit yang ditanggung dalam polis terjadi. 
Jenis ini yang kemudian dikenal dengan 
nama asuransi kredit. 18Walaupun demikian, 
terhadap jenis ini Erny Pangaribuan tetap 
menggolongkan asuransi kredit sebagai 
bentukpertanggunganatauasuransikerugian 
clan bukan asuransi jumlah uang dengan 
alasan besarnya penggantian kerugian selalu 
berimbang dengan kerugian yang diderita 
clan bukan penggantian kerugian yang telah 
diperjanjikan sebelumnya, sehingga bukan 
termasuk penanggungan hurang.'? 

c. Subrogasi 
Salah satu cm yang membedakan 

asuransi clan penjaminan adalah dikenalnya 
istilah subrogasi dalam penjaminan 

17Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 

18Badan Pembinaan Hukum Nasional, ha!. 124-125. 
19/bid., ha!. 125. 

yang dalam hukum perjanjian diartikan 
si penanggung yang telah membayar, 
menggantikan demi hukum segala hak yang 
berpiutang terhadap si berutang. 20 Dengan 
demikian, seorang penanggung yang telah 
membayar, mempunyai dua hak terhadap 
si berutang yaitu haknya sendiri clan hak 
yang diperolehnya berdasarkan subrogasi. 21 

Sebagai gambaran dijelaskan dalam ilustrasi 
sebagai berikut: 

Tabet. 2. Subrogasi 22 

Pihak Ill (Kr.ditur llaru) 

2. Penjaminan Dalam UU Tentang 
Penjaminan 

a. Unsur clan Mekanisme Penjaminan 

Meskipun industri atau lembaga 
penjaminan telah ada clan berkembang 
sejak lama, namun keberadaannya belum 
banyak terdengar. Banyak dari kita 
mungkin yang belum paham tentang apa itu 
kegiatan penjaminan. Industri Penjaminan 
dikelompokkan oleh OJK ke dalam kategori 
lembaga jasa keuangan khusus yang terdiri 
atas perusahaan penjaminan, lembaga 
pembiayaan ekspor Indonesia, pembiayaan 
sekunder perumahan, clan pegadaian, yaitu 

20Pasal 1840 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata 

21R Subekti, ]aminan-]aminan Untuk Pemberian 
Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1989, ha!. 30. 

"Sugeng Iman Wicaksono, Pelaksanaan 
Penjaminan Oleh Perusahaan Penjaminan, Materi 
Presentasi Disampaikan dalam Sosialisasi UU Nomor 
1 Tahun 2016 tentang Penjaminan di Surabaya pada 
tanggal 26 April 2016. 
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sebagai lembaga jasa keuangan lain yang 
berisi beberapa lembaga atau perusahaan 
yang dibentuk atau didirikan untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat 
khusus, umumnya berkaitan dengan upaya 
mendukung program Pemerintah bagi 
kesejahteraan masyarakat. 23 

Penjaminan dalam UU tentang 
Penjaminan didefinisikan sebagai kegiatan 
pemberian jaminan oleh penjamin atas 
pemenuhan kewaj iban finansial terjamin 
kepada penerima jaminan. 24 Sedangkan 
yang dimaksud dengan Terjamin yaitu: 

Pihak yang telah memperoleh kredit, 
pembiayaan, pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah, atau kontrak jasa dari 
lembaga keuangan atau di luar lembaga 
keuangan yang dijamin oleh perusahaan 
penjaminan atau perusahaan penjaminan 
syariah. 25 

Selanjumya yang dimaksud dengan 
penerima jaminan adalah. 

Lembaga keuangan atau di luar lembaga 
keuangan yang telah memberikan kredit, 
pembiayaan, pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah atau kontrak jasa kepada 
terjamin. 26 

Dari definisi penjaminan maka dalam 
kegiatan penjaminan terdapat 3 (tiga) pihak 
yang terlibat yaitu penjamin, terjamin, dan 
penerima jaminan. Pihak yang mendapatkan 
jaminan dalam kegiatan penjaminan adalah 
sebagai pihak terjamin. Atas penjaminan 
yang diperoleh, pihak terjamin mempunyai 
kewajiban untuk membayar iuran jasa 
penjaminan (IJP) kepada perusahaan 

21Pasal 1 angka 10 UU No. 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan 

21Pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 2016 tentang 
Penjaminan 

25Pasal 1 angka 13 UU No. 1 Tahun 2016 tentang 
Penjaminan 

26Pasal 1 angka 12 UU No. 1 Tahun 2016 tentang 
Penjaminan 
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penjaminan (penjamin). 27 H ubungan pen jam in 
dalam kegiatan penjaminan yaitu baik dengan 
penerima jaminan sebagai pihak yang telah 
memberikan pembiayaan atau modal kepada 
terjamin, maupun dengan pihak terjamin. 
Penerima jaminan mendapatkan scrtifikar 
penjaminan sebagai bukti persetujuan 
penjaminan dari perusahaan penjaminan 
atas kewajiban finansial terjamin,18 Penjamin 
memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban 
finansial terjamin apabila penjamin telah 
menunaikan kewajibannya untuk memenuhi 
hak finansial penerima jaminan jika terjamin 
gaga! memenuhi kewajibannya (insolvent). 

U ntuk memperkecil a tau mitigasi risiko dalam 
kegiatan penjaminan maka terdapat pula 
instrumen penjaminan ulang atas penjaminan 
yang dilakukan penjamin. Sebagai gambaran 
dijelaskan dalam ilustrasi sebagai berikut: 

Tabel 3. Penjaminan29 

Penerb:n. Junl:na.a. 

(l.em.bap K.uanpn yang telab 

rnea::i.beri.kan �it/pemblayaan 

bp.da Terjam.l.11) 

b. Perbedaan Penjaminan dengan Asuransi 

Asuransi dalam UU tentang Perasuransian 
didefinisikan: 

Perjanjian antara dua pihak, yaitu 
perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang 
menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh 
perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk- 

21Lihat Pasal 1 angka 20 UU No. 1 Tahun 2016 
tentang Penjaminan 

28Lihat Pasal 1 angka 18 UU No. 1 Tahun 2016 
tentang Penjaminan 

29Sugeng Iman Wicaksono, Pelaksanaan 

Penjaminan Oleh Perwahaan Penjaminan, Materi 
Presentasi Disampaikan dalam Sosialisasi UU Nomor 
1 Tahun 2016 tentang Penjaminan di Surabaya pada 
tanggal 26 April 2016. 
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a. memberikan penggantian kepada 
tertanggung atau pemegang polis 
karena kerugian, kerusakan, biaya 
yang rimbul, kehilangan keuntungan, 
atau tanggung jawab hukum kepada 
pihak ketiga yang mungkin diderita 
tertanggung atau pemegang polis 
karena terjadinya suatu peristiwa yang 
ridak pasti; atau 

b. memberikan pembayaran yang 
didasarkan pada meninggalnya 
tertanggung atau pembayaran yang 
didasarkan pada hidupnya tertanggung 
dengan manfaat yang besarnya telah 
direrapkan dan/atau didasarkan pada 
hasil pengelolaan dana. 

Dari definisi perasuransian di atas 
jelas perbedaan mendasar bahwa asuransi 
merupakan perjanjian yang melibatkan 2 
(dua) pihak yaitu perusahaan asuransi sebagai 
penanggung clan pemegang polis sebagai 
tertanggung. Sedangkan penjaminan terdapat 
3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu penjamin, 
terjarnin, clan penerima jaminan. Para pihak 
mt menjadi pembeda penjaminan dari 
asuransi yang hanya melibatkan dua pihak 
yaitu penanggung clan tertanggung. Selain 
itu, perjanjian asuransi merupakan perjanjian 
pokok clan bukan perjanjian tambahan 
atau accesoir seperti penjaminan. Perjanjian 
penjaminan dalam perikatan merupakan 
perjanjian yang bersifat accesoir dari perikatan 
utamanya yaitu urang-piutang. Karena 
sifatnya yang accesoir maka tidak mungkin 
ada penanggungan/penjaminan jika tidak 
ada perikatan pokoknya yang sah. Perjanjian 
penjaminan sangat tergantung pada perjanjian 
pokoknya, artinya jika perjanjian pokok 
batal maka akan mengakibatkan bacalnya 
penjaminan. 

Pada asuransi, kewajiban pembayaran 
muncul jika ada klaim terlebih dulu atas 
peristiwa yang diperjanjikan dalam polis, 
sedangkan pada penjaminan, pemenuhan 

kewajiban penjaminan tidak timbul atas 
dasar klaim tetapi jika tidak terpenuhinya 
kewajiban si terjamin. Pihak terjamin 
mempunyai kewajiban membayar iuran atas 
jasa penjaminan atau IJP, yang pada asuransi 
disebut dengan premi. Dalam kegiatan 
penjaminan juga dimungkinkan timbulnya 
hak subrogasi (hak tagih) sebagaimana telah 
diuraikan pada subbab sebelumnya. 

B. Analisis 

1. Permasalahan Normatif UU tentang 
Penjaminan 

a. Konsep Pengendali 

Berbeda dengan pengaturan industri 
asuransi dalam rezim UU tentang 
Perasuransian, industri a tau lembaga penjamin 
tidak mengenal adanya konsep pengendali 
sebagai organ perusahaan. Dalam UU tentang 
Perasuransian disebutkan bahwa: 

Perusahaan Asurarui, Pernsahaan Asurarui 
Syariah, perusahaan reasurarui, atau pernsahaan 
reasuransi syariah wajib menetapkan paling 
sedikit I (satu) Pengendali. 30 

Kewajiban penetapan adanya 1 (satu) 
pengendali ini didasarkan kepada alasan 
untuk memenuhi aspek pertanggungjawaban 
dalam ha! perusahaan terbukti dikendalikan 
oleh orang di luar organ resmi perseroan yang 
mempunyai pengaruh dan berkontribusi pada 
kerugian perseroan. Tidak diakomodasinya 
penetapan 1 (satu) pengendali dalam 
pembahasan UU tentang Penjaminan 
didasarkan kepada argumentasi bahwa 
pengendali bukan merupakan struktur resmi 
di dalam organ perusahaan yang berbentuk 
perseroan terbatas (PT) yang tidak diatur 
secara jelas tugas, fungsi, clan canggung 
jawabnya sehingga dikhawatirkan dapac 
menimbulkan kecidakpastian terhadap 
mekanisme operasional perseroan. Dengan 

30Pasal 13 ayat(l) UU No. 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian 
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demikian ketiadaaan kewajiban penetapan 
pengendali pada perusahaan penjaminan 
menyebabkan seluruh pertanggungjawaban 
perseroan terbagi habis pada organ direksi 
clan komisioner jika perusahaan mengalami 
kerugian atau permasalahan, walaupun 
mungkin kerugian atau permasalahan 
tersebut bukan disebabkan oleh direksi atau 
komisioner secara langsung tetapi oleh orang 
yang mengendalikan perseroan di luar direksi 
a tau komisioner. 

b. Perusahaan Penjaminan Ulang 

Adanya keburuhan untuk dibentuknya 
perusahaan penjaminan ulang dalam industri 
penjaminan didasarkan pada kebutuhan 
tersedianya penjamin ulang bagi kegiatan 
penjaminan yang dilakukan antara penjamin 
clan terjamin. Tingkat risiko yang tinggi dalam 
usaha penjaminan menyebabkan kebutuhan 
adanya perusahaan penjaminan ulang seperti 
perusahaan reasuransi dalam industri asuransi. 
Bahkan keberadaan perusahaan reasuransi 
sebagai penjamin ulang bagi kegiatan 
penjaminan sebelum diundangkannya UU 

tentang Penjaminan dirasakan belum cukup 
sehingga diatur pula perusahaan penjaminan 
ulang dalam UU tentang Penjaminan. Namun 
demikian, adanya perusahaan penjaminan 
ulang tersendiri bagi usaha penjaminan 
semestinya menjadi satu-satunya wadah 
penjaminan ulang bagi usaha penjaminan, 
sehingga kegiatan penjarninan seluruhnya 
terakumulasi clan dapat memperbesar kapasitas 
sektor usaha penjaminan. Adanya perbedaan 
karakteristik bisnis teknis antara penjaminan 
clan asuransi clan juga kapasitas penjaminan 
yang tinggi menjadi alasan perlu dibentuknya 
perusahaan penjaminan ulang tersendiri. 

c. Koperasi Sebagai Lembaga Penjamin 

Ditetapkannya koperasi sebagai salah satu 
bentuk badan usaha yang dapat menjalankan 
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usahapenjaminanmenimbulkanpermasalahan 
tersendiri seperti juga halnya koperasi sebagai 
salah satu bentuk badan usaha yang dapat 
menjalankan usaha asuransi pada UU tentang 
Perasuransian. Karakteristik bisnis koperasi 
dari anggota, oleh anggota, clan untuk anggota 
dinilai akan menvulitkan terutama karena 
terkait kurang fleksibilitasnya baik dalam 
menghimpun maupun menyalurkan dananya. 
Kekhasan usaha koperasi bahkan ditegaskan 
juga dalam UU tentang Penjaminan bahwa: 

Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum 
koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf c hanya dapat dimiliki oleh anggota koperasi 
sesuai dengan undang-undang yang mengatur 
mengenai perkoperasian.31 

Kepemilikan yang hanya oleh anggota 
koperasi dianggap akan menyulitkan dalam 
kapitalisasi modal untuk menjalankan usaha 
penjaminan. Padahal bisnis penjaminan 
tidak dapat dijalankan tanpa syarat menjaga 
kecukupan modal sesuai dengan kebutuhan 
kapasitas penjaminan. 31 Salah satu antisipasi 
terhadap kelemahan bentuk badan usaha 
koperasi yaitu berupa larangan koperasi 
sebagai lembaga penjamin menerima jaminan 
dari pihak lain atau terjamin yaitu: 

Lembaga Penjamin yang berbentuk badan 
hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf c yang melakukan kegiatan 
penjaminan tidak dapat bertindak sebagai 
Penerima Jaminan dan/atau Terjamin.ll 

Dengan adanya klausula terse but 
diharapkan terdapat pemisahan yang tegas 
koperasi sebagai subjek yang menjalankan 
usaha penjaminan, karena koperasi pada saat 
yang bersamaan juga dapat menjadi objek 

penjarninan." Kejernihan (Clarity) ini penting 

"Pasal 10 UU No. 1 Tahun 2016 tentang 
Penjaminan 

32Pasal 13 ayac (3) UU No. 1 Tahun 2016 tencang 
Penjaminan 

llPasal 1 1  UU No. I Tahun 2016 tencang 
Penjaminan. 

"Lihat konsiderans menimbang huruf b, Pasal 3 
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dengan tujuan agar koperasi yang menjalankan 
usaha penjaminan dikelola secara profesional 
dan akuntabel. 

d. Demarkasi Asuransi dan Penjaminan 

Potensi adanya benturan atau irisan 
dalam pengaturan antarsektor jasa keuangan 
memang sering tidak dapat dihindarkan. 
Apalagi pengaturan terhadap kegiatan 
yang praktiknya sudah lebih dulu berjalan 
dibandingkan dengan pengaturannya. 
Begitu pula yang terjadi dengan UU tentang 
Penjaminan dimana kegiatan penjaminan 
dan penjaminan ulang telah dilakukan oleh 
industri asuransi sebelum terbentuknya UU 
tentang Penjaminan. Dalam UU tentang 
Perasuransian disebutkan bahwa: 

Usaha Reasuransi adalah usaha jasa 

pertanggungan ulang terhadap risiko yang 
dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan 
penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. 

Dari bunyi Pasal tersebut jclas bahwa 
salah satu yang ditanggung oleh reasuransi 
adalah perusahaan penjaminan. Begitu 
pula untuk reasuransi syariah. 35 Hal yang 
sama pula untuk usaha pialang reasuransi 
dan untuk pialang asuransi yang juga 
melakukan jasa keperantaraan untuk 
perusahaan penjaminan dan perusahaan 
penjaminan syariah.36 Padahal di dalam UU 
tentang Penjaminan menyebutkan bahwa 
penjaminanulangdilakukanolehPerusahaan 
Penjaminan Ulang atau Perusahaan 
Penjaminan Ulang Syariah. 37 Demikian 
pula diatur bahwa Usaha Penjaminan 
Ulang hanya dapat menjamin kewajiban 
finansial Perusahaan Penjaminan.38 Dengan 
huruf a clan huruf b, Pasal 4 ayat (4) clan ayat (5) UU 
No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 

"Pasal 10 UU No. 40 Tahun 2014 tentang 
Perasuransian 

16Pasal 27 UU No. 40 Tahun 2014 tenrang 
Perasuransian 

17Pasal 42 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2016 tentang 
Penjaminan 

38Pasal 5 ayat (!) UU No. 1 Tahun 2016 tentang 

demikian ada dua kegiatan yang sama yang 
dilakukan oleh asuransi dalam industri 
penjaminan yaitu penjaminan ulang dan 
jasa keperantaraan atau pialang. Kedua ha! 
ini jika tidak diantisipasi dapat berpotensi 
menjadi benturan usaha bagi kedua sektor 
jasa keuangan tersebut. 

2. Solusi Penyelesaian Masalah 

Bagi sebagian kalangan yang tidak 
terlalu mendikotomikan pembagian yang 
tegas dalam sektor jasa keuangan mungkin 
persinggungan antara penjaminan dan 
asuransi tidak akan menjadi permasalahan. 
Kedua sektor usaha tersebut dianggap bisa 

menjalankan usaha di sektor penjaminan 
secara bersarna-sama. Namun dengan 
adanya beberapa hambatan substantif dalam 
UU tentang Penjaminan dan disharmoni 
atau persinggungan antara UU tentang 

Penjaminan dan UU tentang Perasuransian 
dalam beberapa aspek yang telah diuraikan di 
atas pada gilirannva tentu akan menciptakan 
ketidakpastian dan menyulitkan OJK sebagai 
otoritas yang mengatur dan mengawasi 
kedua industri jasa keuangan tersebut. 
Kesulitan akan muncul terutama dalam 
hal pengawasan karena terdapat duplikasi 
kegiatan usaha yang dijalankan oleh sektor 
asuransi. 

Jika melihat UU tentang Penjaminan, 

dalam mengatasi persinggungan tentang 
usaha reasuransi dengan penjaminan 
ulang sebagaimana telah diuraikan di atas, 
sesungguhnya UU tentang Penjaminan 
mengantispasi bahwa dalam hal dukungan 
penjaminan ulang dari Perusahaan 
Penjaminan Ulang atau Perusahaan 
Penjaminan Ulang Syariah tidak diperoleh, 
mitigasi risiko Perusahaan Penjamin dan 
Perusahaan Penjamin Syariah diperoleh 

Penjaminan 
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dari perusahaan reasuransi.39 Artinya bahwa 
dengan Pasal ini UU tentang Penjaminan 
memberikan fleksibilitas dengan melihat 
kapasitas riil perusahaan penjaminan ulang 
atau perusahaan penjaminan ulang syariah 
yang ada di lapangan dengan memberikan 
kesempatan pada usaha reasuransi. Namun 
demikian UU tentang Penjaminan memberi 
batas waktu sebagai masa transisi bagi 
setiap pihak yang telah menjalankan usaha 
penjaminan untuk menyesuaikan dengan 
ketentuan UU tentang Penjaminan yang 
rnenyeburkan bahwa: 

Setiap Orang di luar Lembaga Penjamin 
yang telah melakukan kegiatan penjaminan 
sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib 
menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam 
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak 
berlakunya Undang-Undang ini."' 

Akan tetapi, keberadaan Pasal tersebut 
di atas sepertinya tidak berlaku bagi 
perusahaan reasuransi yang selama ini 
menjalankan bisnis penjaminan ulang 
terhadap perusahaan penjaminan dengan 
adanya pengecualian dalam Pasal 61 ayat (2) 

UU tentang Penjaminan yang rnenvatakan 
bahwa ketentuan kewajiban menyesuaikan 
dengan UU tentang Penjaminan tldak 
berlaku terhadap kegiatan penjaminan yang 
dijalankan berdasarkan undang-undang 
rersendin." Undang-undang tersendiri di 
sini dimaksudkan oleh pernbenruk undang 
undang antara lain adalah UU tentang 
Perasuransian. Artinya usaha reasuransi 
yang diatur dalam UU ten tang Perasuransian 
tidak terikat baik dengan kewajiban 
maupun batas waktu untuk menyesuaikan 
dengan UU tentang Penjaminan dan tetap 
dapat menjalankan usaha reasuransi yang 

39Pasal 42 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2016 tentang 
Penjaminan 

40Pasal 61 ayat (!) UU No. I Tahun 2016 tentang 
Penjaminan 

41Pasal 61 ayat (2) UU No. I Tahun 2016 tentang 
Penjaminan 
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bersinggungan dengan usaha penjaminan 
ulang. Dari uraian tersebut maka dalam 
perumusan UU tentang Penjaminan di sini 
tampak perbedaan perlakuan (treatment) 
antara perusahaan penjaminan di saru sisi 
dengan perusahaan penjaminan ulang di 
sisi lain. Bahwa bagi yang telah menjalankan 
usaha penjaminan diberi batas waktu 
untuk menyesuaikan dengan UU tentang 
Penjaminan tetapi tidak ada batasan waktu 
bagi yang menjalankan usaha penjaminan 
ulang. Seharusnya tenggang waktu masa 
penyesuaian atau transisi diberlakukan 
terhadap kedua jenis usaha baik penjaminan 
rnaupun penjaminan ulang tersebut karena 
sulir menemukan argumentasi yang kuat 
yang melatarbelakangi mengapa harus 
dilakukan pembedaan tersebut. Bahkan 
kesementaraan perusahaan reasuransi dalam 
menjalankan penjaminan ulang secara 
intrinsik sesungguhnya telah tergambar 
dalam rumusan Pasal 42 ayat (4) UU ten tang 
Penjaminan sebagaimana telah diuraikan di 
atas bahwa dalam ha! dukungan penjaminan 
ulang dari Perusahaan Penjaminan Ulang 
atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah 
tidak diperoleh, mitigasi risiko Perusahaan 
Penjamin dan Perusahaan Penjamin Syariah 
diperoleh dari perusahaan reasuransi. Kata 
"dalam ha!" dalam lampiran UU No. 12 

Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan menunjukkan 
syarat kondisional yang digunakan untuk 

menyatakan suatu kernungkinan, keadaan 
atau kondisi yang mungkin terjadi atau 
mungkin tidak terjadi.42Jika dilihat dari asas 
hukum Lex priori delegate lex posteori yang 
merupakan salah satu asas yang digunakan 
dalam penafsiran hukum yang menyatakan 
bahwa hukum yang terbaru (posterior) 

mengesampingkan hukum yang lama 
(prior) atau undang-undang yang berlaku 

42Lampiran II No. 260 huruf c UU tentang 
Pembentukan Peraruran Perundang-undangan. 
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belakangan membatalkan undang-undang 
yang berlaku terdahulu, maka tidak serta 
merta UU tentang Penjaminan sebagai 
hukum yang barn mengesampingkan 
UU tentang Perasuransian karena syarat 
mengatur hal tertentu yang sama (lihat 
subbab Penjaminan clan Pertanggungan) 
tidak rerpenuhi." Dengan kata lain bahwa 
penjaminan clan asuransi adalah suaru 
objek atau ha\ pengaturan yang berbeda 
yang tidak dapat menggantikan satu dengan 
yang lainnya. Belum lagi jika dihadapkan 
dengan bunyi norma Pasal 42 ayat (3) UU 
tentang Penjaminan yang menyebutkan 
bahwa penjaminan ulang dilakukan oleh 
Perusahaan Penjaminan Ulang atau 
Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah clan 
Pasal 5 ayat (1) UU tentang Penjaminan yang 
menyatakan bahwa Usaha Penjaminan Ulang 
hanya dapat menjamin kewajiban finansial 
Perusahaan Penjaminan, sebagaimana telah 
diuraikan pada subbab sebelumnya. 

Bertitik tolak dari analisis di atas, 
maka sebagai jalan tengahnya sektor usaha 
asuransi yang relah menjalankan usaha 
reasuransi terhadap perusahaan penjaminan 
clan perusahaan penjaminan syariah harus 
diberikan batas waktu unruk menyelesaikan 
kewajibannya yang terkait dengan penjaminan 
ulang dengan tidak membuka lagi pintu bagi 
kegiatan penjaminan ulang setelah UU tentang 
Penjaminan berlaku atau diundangkan. 
Begitu pula halnya usaha pialang reasuransi 
clan pialang asuransi yang juga melakukan 
jasa keperantaraan untuk perusahaan 
penjaminan clan perusahaan penjaminan 
syariah. Kegiatan penjaminan ulang clan jasa 
keperantaraan yang dilakukan asuransi hams 
dipandang sebagai periode transisi karena 
belum tersedianya kedua usaha tersebut yang 
dilakukan oleh sektor penjaminan. Di sini 

"Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 
Perundang-undangan clan yurisprndensi, Bandung, 
Penerbit Alumni, 1979., hal. 17-18. 

perlu ketegasan OJK sebagai otoritas pengatur 
clan pengawas jasa keuangan. Perbedaan 
menyangkut karakteristik bisnis teknis antara 
penjaminan clan perasuransian sebagaimana 
yang sudah dijelaskan dalam bah 2 huruf A 
pada praktiknya akan sulit disatukan. Selain 
itu, perusahaan reasuransi yang menjalankan 
usaha penjaminan ulang dalam skala nasional 
juga dikhawatirkan akan mencaplok atau 
menggerus ceruk pasar dari perusahaan 
penjaminan ulang yang baru saja tumbuh sejak 
ditanamkan benihnya melalui UU tentang 
Penjaminan. 

Dalam melihat ketiadaan kewajiban 
penetapan 1 (satu) pengendali dalam 
perusahaan penjaminan tentu ha! ini akan 
membawa konsekuensi perlakuan yang 
berbeda dalam aspek pemeriksaan clan 
pengawasan terhadap kedua jenis usaha 
keuangan tersebut maupun pada saat 
pemberesan jika perusahaan mengalami 
kerugian ataupun pailit. Walaupun dianggap 
bukan organ resmi perseroan, akan tetapi 
demi alasan kehati-hatian (prudent) maka 
penetapan pengendali dirasakan juga perlu 
diwajibkan dalam industri penjaminan. 
Selain alasan keharusan adanya standar 
yang sama untuk semua perusahaan jasa 
keuangan, hal demikian juga agar organ 
perusahaan yang memegang manajemen 
jangan hanya menjadi boneka (strooman) 
sedangkan orang yang menentukan ada di 
belakang layar. Seperti pada firma clan CV 
walaupun pesero-peseronya telah diberikan 
kewajiban tanggung remeng, masih ada 
kemungkinan orang lain sebagai pesero diam 
pada CV sebagai orang yang menenmkan. 
Begitu pula pada Perseroan T erbacas (PT) 

masih dimungkinkan adanya perusahaan 
saudara (sister company) ataupun perusahaan 
induk (hauling Company) yang diminta untuk 
ranggung-menanggung. 44 

"Badan Pembinaan Hukum Nasional, Buku 

Semmar Hukum Jaminan, hal. 118 
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Bagi koperasi yang menjalankan usaha 
penjaminan harus lebih dinngkatkan 
keterbukaan dalam menjalankan usahanya 
terutama untuk menjaga tingkar kecukupan 
modal dengan kebutuhan kapasitas 
penjaminan, karena koperasi memiliki ciri 
a tau ka rakter bisnis yang khas yang berbeda 
dengan perseroan terbatas. Fenomena 
banyaknya koperasi yang berguguran atau 
menutup usahanya merupakan indikasi 
perlunya pengawasan yang intensif bagi 
badan usaha koperasi, apalagi penjaminan 
merupakan usaha yang cenderung memiliki 
resiko tinggi dan mernburuhkan modal yang 
ridak sedikir unruk memenuhi kebutuhan 
kapasitas penjaminan. 

Pada akhirnya, unruk meminimalisasi 
friksi di kemudian hari dan memberikan 
kepastian hukum dalam berusaha antar 
sektor serta efektivitas dalam pengawasan 
maka revisi dan penyempurnaan UU tentang 
Perasuransian harus dijadikan pilihan solusi 
alternatif penyelesaian masalah, terutama 
untuk menghilangkan norma pasal yang 
di dalamnya masih mengatur tentang 
penjaminan maupun penjaminan ulang dan 
jasa keperantaraan keduanya yang menjadi 
sumber permasalahan sebagaimana telah 
disinggung di atas yaitu Pasal 7, Pasal 10, dan 
Pasal 2 7 UU tentang Perasuransian. Alrernatif 
penyelesaian masalah melalui harmonisasi 
pada tingkat peraturan yang lebih rendah dari 
undang-undang (dalam hal ini Peraturan OJK) 
hanya akan menimbulkan ketidakpastian 
hukum dalam implementasinya karena 
sumber masalah yang sebenarnya yaitu UU 
ten tang Perasuransian tidak diselesaikan. J ika 
dipaksakan demikian pun maka secara hirarkis 
akan berpotensi terjadi pertentangan dengan 
peraturan yang lebih tinggi. Padahal dalam 
melihat peraturan perundang-undangan 
selalu dipegang prinsip bahwa peraturan 
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain 
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itu, dilakukannya revisi dan penyempurnaan 
terhadap UU tentang Perasuransian tidak lain 
untuk alasan konsistensi dan kepastian hukum 
serta penataan ulang sektor jasa keuangan 
dengan mengembalikan masing-masing sektor 
usaha pada bisnis inti atau pokok usahanya 
(core bussines). 

Ill. Penutup 

A. Simpulan 

1. Penjaminan sebagai suaru perikatan 
rnerniliki dasar-dasar pengaturan dalam 
KUHPerdata. Penjaminan sebagai 
usaha jasa keuangan juga telah diatur 
dalam beberapa peraturan perundang 
undangan yang tingkatannya di bawah 
undang-undang. Namun karena adanya 
kebutuhan hukum dan dinamika 
masyarakat kemudian diatur dalam 
sebuah bentuk peraturan yang lebih 
tinggi yaitu melalui UU tentang 
Penjaminan. Secara konsep maupun 
teknis, penjaminan memiliki perbedaan 
dengan pertanggungan atau asuransi. 
Penjaminan sebagai sebuah perikatan 
bersifataccesoiryang mengikuti perjanjian 
pokoknya. Pertanggungan atau asuransi 
merupakan perjanjian pokok yang baru 
muncul kewajiban (pembayaran) jika 

terjadi peristiwa yang dipertanggungkan, 

sedangkan pada penjaminan kewajiban 
penjamin muncul jika terjamin tidak 
dapat memenuhi kewajibannya kepada 
penerima jaminan. Walaupun dalam 
perkembangannya terjadi prakrik 

campuran atau kombinasi antara 
asuransi dan penjaminan. seperti 
asuransi kredit, tetapi praktik tersebut 

rnasih mengundang perdebatan karena 

secara konsep dan teknis keduanya 
merupakan bentuk perjanjian yang 
sangat berbeda. 
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2. Walaupun UU tentang Penjaminan 
telah diundangkan tetapi jika ditinjau 
secara yuridis normatif ditemukan 
beberapa persinggungan dengan 
UU tentang Perasuransian yang 
dapat menjadi permasalahan dalam 
implementasinya. Potensi permasalahan 
disebabkan selain karena substansi UU 
tentang Penjaminan itu sendiri yang 
secara normatif masih disharmoni 
dengan UU tentang Perasuransian yang 
telah terlebih dulu diundangkan, juga 
persinggungannya secara bisnis praktik 
dengan industri asuransi. Beberapa 
ha! dalam UU tentang Penjaminan 
yang mengandung permasalahan antara 
lain soal tipisnya demarkasi antara 
penjaminan dan asuransi, ketiadaan 
penetapan pengendali dalam organ 
perusahaan penjaminan, koperasi 
sebagai lembaga penjamin, clan 
keberadaan perusahaan penjaminan 
ulang. Permasalahan terkait tipisnya 
demarkasi antara penjaminan clan 
asuransi yang urgen untuk diselesaikan 
terurarna masalah duplikasi usaha yang 
masih dilakukan industri asuransi 
dalam usaha penjaminan yaitu jasa 
keperantaraan/pialang dan reasuransi 
terhadap sektor penjaminan. Selain itu, 
perlunya penetapan pengendali dalam 
organ perusahaan penjaminan clan 
penguatan pengawasan terhadap usaha 
penjaminan berbentuk koperasi. 

B. Saran 

Dengan adanya permasalahan 
dalam UU tentang Penjaminan yang 
akan berpotensi menimbulkan dampak 
dalam implementasinya terutama karena 
persinggungannya dengan UU tentang 
Perasuransian dan praktik dalam industri 
asuransi yang sudah berjalan, maka perlu 

dilihat kembali substansi dari UU tentang 
Perasuransian yang masih disharmoni 
dengan UU tentang Penjaminan. Revisi 
terbatas dan penyempurnaan terhadap 
UU tentang Perasuransian perlu dilakukan 
demi terciptanya kepastian hukum antar 
sektor usaha dan guna penataan kembali 
antar sektor jasa keuangan sehingga tercipta 
pengaturan clan pengawasan yang efektif 

dalam sektor usaha penjaminan. 
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ketuk, spasi 1 (satu), dan font size 12 (dua belas). 

11) Pengiriman naskah dilengkapi dengan alamat email untuk korespondensi. 
12) Metode penulisan disesuaikan dengan tulisan ilmiah dan ejaan Bahasa Indonesia yang 

disempurnakan yang secara garis besar sebagai berikut: 
a. Judul dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 
b. Nama Penulis (unit kerja, nama instansi, dan alamat korespondensi/alamat email 

penulis). 
c. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris (ditulls dalam 1 (satu) 

paragraf dengan 1 (satu) spasi, ukuran 10 (sepuluh), panjangnya antara 100 sampai 200 
kata. 

d. Kata kunci dicantumkan di bawah abstrak. 
e. Sistematika penulisan ditulis sebagai berikut: 



JUD UL 

(TITI..E) 

Penulis 

Unit kerja 

lnstansi 
*Korespondensi 

Abstrak 
Abstrak merupakan penyajian uraian ringkas, cermat, dan menyeluruh dari isi tulisan yang 

berfungsi untuk memberikan gambaran ringkas tentang isi tulisan dan disusun sedemikian 

rupa untuk menggugah pembaca. Penulis hendaknya memperhatikan ketentuan penulisan 
abstrak termasuk dalam pemilihan kata yang efisien dan tepat, menggunakan bahasa baku dan 

komunikatif, penyusunan kalimat yang syarat makna dan penataan kalimat menjadi sebuah 
paragraf yang koheren. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris yang terdiri 

atas satu paragraf dengan maksimum 200 kata, informasi dalam abstrak mencakup latar 
belakang masalah, rumusan masalah, pendekatan/metode penulisan, hasil, dan kesimpulan. 

(Book oldman style, IO, spasi tunggal). 

Kata kunci: minimum tiga kata dan maksimal lima kata terpenting dalam makalah (Bookman 

Old Style 10, spasi tunggal) 

Abstract 

Abstract is a brief description of the presentation, a careful and thorough the paper that gives a quick 

overview of the paper and arranged in such a wa, to arouse the reader. The author should consider the 

abstract provisions consisting the selection of efficient and precise words, using the standard language 

and communicative. the sentence structure and meaning is written in a coherent paragraph. Abstract 

is written in Bahasa and English which consists of a single paragraph with a maximum of 200 words, 

including the information of background of the problem, formulation of the problem, writing methods/ 

approach, results, and conclusions. (Book style oldman, 10, single spaced). 

Keywords: Minimum three words and tllll.Ximum five words of most important words in the paper. 

I. Pendahuluan (Bookman Old Style 12, spasi double) 

A. Latar Belakang 
B. Permasalahan 
C. Tujuan 

D. Metode Penulisan 



II. Pembahasan 
A. Kerangka Konsepsional 

1 .  .  
2 .  

3 .  

B. Analisis Materi Tulisan (ludul bagian ini disesuaikan dengan materi tulisan masing 
masing) 
1. . 

2 . 

3 . 

lll. Penutup (berisi simpulan dan saran) 

DAFTAR PUSTAKA 
f. Penulisan kutipan menggunakan sistem catatan kaki (footnote), yang ditulis menjorok 1 

(satu) ketuk, masuk ke dalam, font Bookman Old Style, site 10 (sepuluh), paragraf single, 

dengan mengikuti pedoman sebagai berikun 

Buku 
Nama Penulis/Pengarang, ]udul Buku, Tempat Terbit: Penerbit, tahun, halaman. 

Conteh. 
I Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1992, ha!. 21 .  

Sumber kutipan berikutnya yang menunjuk kepada sumber yang telah disebut dalam 
catatan kaki di atasnya, menggunakan Ibid (jika halaman sama) atau lbid.hal.35 (jika 

berbeda halaman). 

Penulisan sumber kutipan yang telah disebur sebelumnya clan telah disisipi sumber 
kutipan lain, sebagai berikut: 

Nama Penulis/Pengarang, Judul Buku/Karangan, halaman. (tidak menggunakan 
op.cir, lac.cit). 

Conteh. 
7 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, ha!. 53. 

Jurnal 
Nama Penulis/Pengarang, ]udul Tulisan, Nama [umal. Volume clan tahun, halaman. 

Conteh. 
8Najib Ibrahim, Konsep Pemberdayaan Petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2013 tentang Perlindungan dan Pernberda-yaan Petani, Prodigy: Jurnal Perundang-undangan, 

Vol. I No.I  Tahun 2013, hal. 1 1 .  

Terjemahan 
Nama Penulis/Pengarang, ]udul Tulisan (Buku), diterjemahkan oleh ... , Tempat 

Terbit: Penerbit, tahun, halaman. 

Conteh: 



9 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif Pi!ihan di Masa Transisi (Law 

and Society in Transition: Toward Responsive Law), diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosco, 
Jakarta: HuMa, 2003, hal. 51 .  

Harian/Surat Kabar 
Nama Penulis/Pengarang, ]udul Tulisan, Nama Harian/Surat Kabar, hari, tanggal, 

tahun, halaman. 

Conteh. 
2 Robert Endi Jaweng, Korupsi dan Revisi UU Pemda, Harian Media Indonesia, Ju mat, 

24 Januari 2014, hal. 9. 

Peraturan Perundang-Undangan 
Pasal, Judul Peraturan PUU (tanpa LN atau TLN) 

Conteh. 
3 Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal. 

Website 
Nama Penulis, ]udul Tulisan, diunduh dari hen, .. ., diakses tanggal bulan tahun. 

Conteh. 

John Ferry Situmeang, Duo Vadis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, htt.p:U 
www.hukumonline.com/berita/baca/lt52652eaab3489/iquo-vadis-i-mahkamah 
konstjtusi-republik-indonesia-broleh-john-ferry-sjcumeang-;sh-, diakses tanggal 27 
]anuari 2014. 

g. lsi, materi, clan susbtansi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. 

13) Daftar pustaka ditulis menjorok 1 (satu) ketuk pada baris ke 2 (dua), font Bookman Old 
Style, size 12 (dua belas), dengan mengikuti pedoman sebagai berikut: 
Buku 
Nama Penulis/Pengarang (jika nama terdiri dari dua kata atau lebih, nama belakang 

diletakkan di depan). ]udul Buku. Tempat terbit: Penerbit, tahun. 

Contoh: 
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar llmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utarna, 1992. 

Jumal 
Nama Penulis/Pengarang. ]udul Tulisan. Nama Jurnal: Volume clan tahun. 

Conteh. 

Ibrahim, Najib. Konsep Pemberdayaan Petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Prodigy: Jurnal Perundang-undangan, 
Vol. I No. I Tahun 2013. 



Terjemahan 
Nama Penulis/Pengarang. ]udul Tulisan (Buku), diterjemahkan oleh . . . .  Tempat terbit: 
Penerbit, tahun. 

Conteh. 

Nonet, Philippe clan Philip Selznick. Hukum Responsif Pili/um di Masa Transisi (Law and 
Society in Transition: Toward Responsive Law), diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosco . 
Jakarta: HuMa, 2003. 

Harian/Surat Kabar 
Nama Penulis/Pengarang. ]udul Tulisan. Nama Harian/Surat Kabar, Hari, Tanggal Bulan 
Tahun. 

Conteh. 

Jaweng, Robert Endi. Korupsi dan Revisi UU Pemda. Harian Media Indonesia, [umat, 24 
Januari 2014. 

Peraturan Perundang-undangan 
Judul Peraturan PUU (tanpa LN atau TLN) 

Contoh: 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Bahan yang Tidak Diterbitkan 
Makalah, Risalah UU, Draft RUU 

Website 
Nama Penulis. Judul Tulisan. http ... , diakses Tanggal Bulan Tahun. 

Conteh. 

Situmeang, John Ferry. Quo Vadis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. http://www. 
hukumonline.com/berita/baca/lt52652eaab3489/iquo-vadis-i·mahkamah·konstitusi· 
republik-indonesia-broleh-john-ferry-situmeang-sh·, diakses tanggal 2 7 Januari 2014. 


