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ADVERTORIAL
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat-Nya, Jurnal Penelitian
Hukum De Jure di Tahun 2016 kembali akan hadir kehadapan para pembaca. Di Tahun 2016 ini, penerbitan
Jurnal Penelitian Hukum De Jure bertepatan dengan penyatuan para fungsional peneliti hukum yang berada
di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Pusat Kebijakan dan Pengembanag Sekretariat Jenderal
dan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dijadikan dibawah satu Badan yaitu Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia.
Sehubungan dengan penyatuan para fungsional peneliti hukum di BADANLITBANGKUMHAM
tersebut, diiringi pula dengan dijalinnya kerjasama antar IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA dan
Pusat Dokumentasi dan Informasi BALITBANGKUMHAM dalam menerbitkan dan mempublikasikan
Jurnal Penelitian Hukum De Jure di Tahun 2016.

Pembaca setia Jurnal Penelitian Hukum De Jure, dalam Volume 16 Nomor 1, Maret 2016
ini redaksi memuat beberapa tulisan dari penulis yang berprofesi sebagai peneliti instansi pemerintah,
akademisi dan para perancang peraturan perundang-undangan yang berada di daerah.
Diantara tulisan tersebut yaitu, Kebijakan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (Djbc) Dalam Bidang
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Kite). Salah satu devisa negara yaitu berasal dari Ekspor jika beberapa
kemudahan itu bisa dilakukan maka pemerintah telah membantu masyarakat dalam bidang ekspor yang dapat
menambah eksistensi dari negara terhadap pendapatan yang berasal dari ekspor termasuk Implikasi Hukum
Pemberian Kredit terhadap masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah yang membutuhkan mekanisme
pemberian kredit untuk menunjang produktifitas dalam ekspor.
Oleh karena itu berbagai upaya termasuk aliran dana baik yang berasal dari hasil ekspor maupun usaha
lain yang menguntungkan masyarakat bangsa dan negara secara benar dan wajar seta bukan merupakan unsur
dari tindak pidana pencucian uang, namun apabila aliran dana itu jika patut diduga sebagai tindak kejahatan
maka Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya percepatan Penarikan aset Koruptor segera
melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang untuk merampas aset tersebut yang berasal dari hasil
kejahatan dan Peranan Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi Di Negara Demokrasi menjadi pilar
dalam penyelesaian permasalahan korupsi di Indonesa yang tak kunjung memberikan harapan baru bagi
pemerintahan berupaya dalam pemberantasan korupsi.
Disamping itu, juga memuat tulisan berkaitan dengan Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Kebijakan Pemerintah Dalam Aspek Perizinan di Bidang Hukum
Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Era Otonomi Daerah, Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Starategi Pengembangan Budaya Hukum.
Semoga dengan penerbitan beberapa tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka memperkaya
pengetahuan khususnya pengetahuan di bidang hukum
Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Haksasi Manusia dengan Ikatan Peneliti Hukum
Indonesia atas terjalinnya kerjasama penerbitan dan publikasi jurnal Penelitian Hukum De Jure. Dan ucapan
terima kasih kepada Ibu Prof.DR. Jeane Neltje Saly, S.H.,MH., DR.Dra. Farhana, S.H.,M.H., Bapak DR.
Yunus Husin, S.H.,LL.M,. DR. Herlambang, S.H., DR. Hadi Supraptika, yang telah bersedia menjadi Mitra
Bestari dalam penerbitan ini. Selamat membaca.

Jakarta,

Maret 2016
Redaksi
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KUMPULAN ABSTRAK
Hibnu Nugroho, Budiyono, Pranoto (Lecturer
at the Faculty of Law, University of Jenderal
Soedirman, Purwokerto)
Law Research Journal De Jure, March 2016, Vol.
16 Number 1, Page 1 -14

ABSTRACT
Criminal Act of Money Laundering (TPPU) is
a new criminal act, so its regulation still found
constraints that lead pros and cons in neighborhood
law enforcer themselves. Could
corruption
criminal act investigators of police and attorney
reveal Criminal Act of Money Laundering (TPPU)
that occured in central java and how the model
of it that could take back assets of criminal in
corruption cases. Until now, the high prosecutor of
central java had investigated one case in Criminal
Act of Money Laundering (TPPU).It usedempirical
juridical and qualitatif discriptive analytical
method and contain analytical. It could be found
a model that eliminate existing constraints, so it
was hoped to seize criminal`s assets of money
laundering back.
Keywords: money laundering, constraints, model
Hibnu Nugroho, Budiyono, Pranoto (Dosen
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto)
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2016,
Vol. 16 Number 1, hal. 1 - 14

ABSTRAK
Sebagai tindak pidana yang masih cukup baru
didalam pengaturannya TPPU masih menemukan
kendala yang menimbulkan pro dan kontra
dilingkungan penegak hukum sendiri. Apakah
penyidik Tipikor Kepolisian dan Kejaksaan mampu
mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU) Tipikor yang terjadi di Jawa Tengah dan
bagaimanakah model penyidikan Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU) yang mampu merampas
asset-asset pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU) dalam perkara korupsi tersebut. Hingga
saat ini penyidikan terhadap TPPU korupsi di Jawa
Tengah baru dilakukan terhadap satu kasus dan

penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa
Tengah. Dengan menggunakan metode penelitian
yuridis empiris dan metode analisis diskriptif
kualitatif dan analisis isi . Dapat ditemukan model
yang mampu mengeliminir kendala yang ada
sehingga diharapkan dapat merampas asset-asser
pelaku TPPU.
Kata Kunci: pencucian uang, kendala, model
Suharyo (Researchers at the Research and
Development of Law and Human Rights Agency,
Ministry of Law and Human Rights)
Law Research Journal De Jure, March 2016, Vol.
16 Number 1, Page 15 - 25

ABSTRACT
The Attorney General of Indonesia plays a strategic
position in corruption eradication. Since Indonesia
Independent Day on 17 August 1945 until now, the
attorney general keeps eradicate the corruption.
As one of the elements of criminal justice system of
the democracy state refers to the Act No.16/2004
on the Attorney General of Republic of Indonesia,
and also a concern with the Act No.8/1981
on the Criminal Code (KUHAP). Corruption
eradication is ruled and stipulated on the Act
No.31/1999 on Corruption Eradication Jo the Act
No.20/2001, and supported the Act No.8/2010 on
the Criminal Act of Money Laundering . Questions
of this research were what obstacles of corruption
eradication in attorneys and how to make it
effective? It was a normative-juridical method. It
was an impression that the Attorney General has
no dare to enforce the law for the elite politician,
local officials (governors,majors) because of
their strong relationship with. This phenomenon
triggered scholars to do long march and protest
to the Attorney General to be consistent and
responsive in corruption eradication. Good
governance and bureaucracy reform had no big
impact, the meaning of “Tri Atmaka” and “Tri
Karma Adhyaksa” had truly not been absorbed
and practiced, yet.
Keywords: The Attorney General of Indonesia in
eradicating corruption
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Suharyo (Peneliti pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian Hukum dan HAM RI)
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2016,
Vol. 16 Number 1, hal. 15 - 25

Mohd. Din, Ida Keuma Jeumpa, Nursiti (The
lecturer of Law Faculty of the University of Syiah
Kuala Banda Aceh)
Law Research Journal De Jure, March 2016, Vol.
16 Number 1, Page 27 - 40

ABSTRAK

ABSTRACT

Kejaksaan Republik Indonesia memegang posisi
sangat strategis dalam pemberantasan korupsi.
Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
sampai sekarang, Kejaksaan Republik Indonesia
terus menerus melakukan pemberantasan korupsi.
Sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan
pidana (Criminal Justice System) di dalam negara
demokrasi Kejaksaan RI mengacu pada UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
RI, dan juga memperhatikan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP). Khusus untuk pemberantasan
korupsi, diatur melalui Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak
Pidana Korupsi no Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001, dan ditunjang Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang. Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah apakah kendala yang melekat
jajaran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi,
serta Bagaimana mengefektifkan Kejaksaan RI
dalam pemberantasan korupsi. Metode yang
dipakai adalah yuridis normatif. Terdapat kesan,
Kejaksaan RI sangat tumpul pada pelaku dari elit
politik, dan pejabat daerah (Gubernur, Bupati/
Walikota) yang mempunyai koneksi politik yang
kuat. Sehingga tidaklah mengherankan, apabila di
berbagai daerah, muncul aksi-aksi unjuk rasa dari
kalangan mahasiswa yang menuntut Kejaksaan RI
agar konsisten dan responsif dalam pemberantasan
korupsi. Good Governance dan reformasi birokrasi,
hanya berpengaruh positif, secara minimal. Makna
Tri Atmaka, serta Tri Karma Adhyaksa, kurang
diresapi dan kurang diamalkan secara mendalam.
Kata Kunci: Kejaksaan RI dalam pemberantasan
korupsi

This research aimed to study how the
party`s accountability for offences committed by
legislative candidates. What action that taken
by a party of electoral violations and whether
the party can be charged for. In the doctrine of
Criminal Law known by criminal responsibility
related to offenders, and in progress subject to
criminal law, not only individual but institution
or agency or corporation/firms. So, they should
be responsible for it. It was a normative legal
research, studying the principles of law related
to criminal responsibility. Collecting data were
done by two stages that were literature and field
research. The first aimed to obtain secondary data
namely, law material ;primary, secondary and
tertiary. And then, the second, collecting data with
an in-depth interview with certain key informant.
It used a qualitative method.The result showed that
party never asked for their responsibility related to
offences by legislative candidates who committed
election crime because the act did not rule it. The
party had not take action associated with offences
were done by them. Politic party as cooperation/
firms ideally should take account to candidates who
conducted the crime. It was a necessary regulation
that managed its accountability as in cooperation.
Besides, the party should give politics education
and strict sanctions to them who did despicable
manners.
Keywords: accountability, party, election of
criminal act, legislative
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Mohd. Din, Ida Keuma Jeumpa, Nursiti (Dosen
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda
Aceh)
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2016,
Vol. 16 Number 1, hal. 27 - 40

ABSTRAK
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji
bagaimana pertanggungjawaban partai terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota
Legislatif, Apa tindakan yang diambil oleh partai
terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan
oleh Calon Anggota Legislatif dan apakah partai
dapat dipersalahkan terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh Calon Anggota legislatif. Hal ini
dilatarbelakangi oleh karena di dalam doktrin
hukum pidana dikenal adanya pertanggungjawaban
pidana yang dikaitkan dengan pelaku, dan dalam
perkembangannya subyek hukum pidana bukan
hanya orang perorangan, malainkan juga suatu
badan atau korporasi. Sehingga yang dapat
dimintai pertanggungjawaban adalah juga suatu
badan atau korporasi.
Penelitian ini merupakan penelitian
hukum
normatif, yang mengkaji asas hukum yang
terkait dengan pertanggungjawaban pidana,
namun demikian diperlukan data lapangan
sebagai pelengkap. Pengumpulan data dilakukan
melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan
dan penelitian lapangan. Penelitian Kepustakaan
(library research), untuk memperoleh data
sekunder berupa bahan hukum; primer, sekunder
dan tertier. Penelitian lapangan dilakukan dengan
cara wawancara mendalam (deptintevew) dengan
narasumber yang ditentukan. Data yang terkumpul
baik dari hasil penelitian lapangan maupun
dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan
menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai tidak
pernah dimintai pertanggungjawaban sehubungan
dengan pelanggaran yang dilakukan oleh calon
anggota legislatif yang melakukan tindak pidana
Pemilu, karena Undang-undang tidak mengatur
pertanggungjawaban Partai terhadap tindak
pidana yang dilakukan oleh calon anggota
ligeslatif. Partai tidak pernah melakukan tindakan
terkait dengan calon legislatif yang melakukan
pelanggaran. Partai Politik sebagai Korporasi
idealnya juga harus bertanggungjawab terhadap
tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota

legislatif. Diperlukan regulasi yang mengatur
pertanggungjawaban partai terhadap tindak pidana
yang dilakukan oleh Calon anggota legislatif
sebagaimana pertanggungjawaban dalam tindak
pidana korporasi. Di samping itu, hendaknya
partai melakukan pendidikan politik kepada
anggotanya dan memberikan sanksi tegas kepada
anggota partai politik yang merlakukan perbuatan
yang tercela.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Partai, Tindak
pidana Pemilu, Calon anggota legislatif
Henry Donald Lbn. Toruan (A researcher of the
Agency of Research and Development of Law and
Human Rights)
Law Research Journal De Jure, March 2016, Vol.
16 Number 1, Page 41 - 60

ABSTRACT
Bank lending could potentially be misused by
parties who are not responsible for the benefit
unlawfully. The parties in question are those that
in practice good contact with the bank covering
the bank's internal and external parties, such as
employees of banks, bank board members, board
members of the bank, the bank's shareholders and
customers of the bank. Shape irregularities in
the granting of credit can be a criminal offense
banking, where bank directors or employees in
lending did not heed banking regulations regarding
prudential principles and the principles of credit
and does not undertake a careful assessment of the
customer. But the practice lately, irregularities in
bank lending financed from state finances, which
should constitute a criminal offense banking
turns into corruption. The question is whether
the imposition of the law of corruption against
directors and bank customers is a step in the right
?. Is criminal punishment against customers fairly
effective in tackling bad debts ?. The imposition
of criminal corruption in bank directors using
Corruption Law and the Law on Banking that
has set a legal action directors in Article 50 of
the Banking Act with the threat of imprisonment.
Similarly, the imposition of criminal corruption in
the bank's customers will lead to double standards
in settlement of bad loans at banks that financed
from state finances to private banks. Therefore, the
Corruption Act may not be used in the settlement
of bad loans to private banks. In the case before
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the Anti-Corruption Act, the settlement of bad
loans made under the Act Encumbrance which
guarantee the land rights of the debtor are pledged
as collateral in debt repayment. Supposedly the
law or laws should be enacted binding generally
not disaggregated to occur legal certainty.
Keywords: extention of loan, corruption and
completion of bad debts.
Henry Donald Lbn. Toruan (Peneliti Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2016,
Vol. 16 Number 1, hal. 41 - 60

ABSTRAK
Pemberian kredit bank berpotensi disalahgunakan
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
untuk mendapatkan keuntungan secara melanggar
hukum. Pihak-pihak yang dimaksud adalah mereka
yang dalam prakteknya bersentuhan dengan bank
baik yang meliputi pihak internal maupun pihak
eksternal bank, misalnya pegawai bank, anggota
direksi bank, anggota dewan komisaris bank,
pemegang saham bank dan nasabah bank. Bentuk
penyimpangan dalam pemberian kredit dapat
menjadi tindak pidana perbankan, apabila direksi
bank atau pegawai di dalam pemberian kredit tidak
mengindahkan ketentuan perbankan mengenai
prinsip kehatian-hatian dan asas-asas perkreditan
serta tidak melakukan penilaian yang seksama
mengenai nasabah. Namun prakteknya akhirakhir ini, penyimpangan pemberian kredit pada
bank yang dibiayai dari keuangan negara, yang
seharusnya merupakan tindak pidana perbankan
berubah menjadi tindak pidana korupsi. Menjadi
pertanyaan, apakah penjatuhan hukum tindak
pidana korupsi terhadap direksi dan nasabah bank
merupakan langkah tepat?. Apakah penjatuhan
pidana terhadap nasabah cukup efektif dalam
menanggulangi kredit macet?. Penjatuhan pidana
korupsi pada direksi bank dengan menggunakan
UU Tipikor bertentangan dengan UU Perbankan
yang telah mengatur perbuatan hukum direksi
dalam Pasal 50 UU Perbankan dengan ancaman
penjara. Demikian juga penjatuhan pidana
korupsi pada nasabah bank akan menimbulkan
standar ganda dalam penyelesaian kredit macet
pada bank yang dibiayai dari keuangan negara

dengan bank swasta. Sebab, UU Tipikor tidak
mungkin digunakan dalam penyelesaian kredit
macet pada bank swasta. Pada hal sebelum adanya
UU Tipikor, penyelesaian kredit macet dilakukan
berdasarkan UU Hak Tanggungan dimana jaminan
hak atas tanah debitur dijadikan sebagai jaminan
dalam pelunasan hutangnya. Seharusnya hukum
atau undang-undang harus diberlakukan mengikat
secara umum tidak dipilah-pilah agar terjadi
kepastian hukum.
Kata kunci: Pemberian kredit, korupsi dan
penyelesaian kredit macet.
Rooseno (A researcher of the Agency of Research
and Development of Law and Human Rights)
Law Research Journal De Jure, March 2016, Vol.
16 Number 1, Page 61 - 75

ABSTRACT
There are 13 airports which are located in the
Provinces of Papua and West Papua Provinces
land was entered in the Besluit van de Nederlands
Nieuw Guenia Gouvernour Number 63 in 1961
February 22 1961, but it was not recognized
by Customary Community Law because there
is no certificate transfer of land rights and the
certificate of release of indigenous land rights.
So therefore Customary Community Law wants to
replace losses in the form of money, also requires
compensation that is improving the livelihood of
the indigenous peoples, education, jobs, and more.
Therefore it is wise if the Government of Papua
Province, DPRP, and Government of the Republic
Indonesia c. q Ministry of Transportation agree
and compromised – after assessment of Damages
under the terms of the ACT 2/2012 – pay punitive
damages, compensation money to improve
the standard of living of indigenous peoples,
education, employment, and providing airport
manager CSR (Corporate Social Responsibility)
to Community Law on the ground in the Besluit
van the Netherlands Nieuw Guenia Gouvernour
Number 63 in 1961 February 22 1961.
Keywords: land of 13 airports, conflict, Customary
Community Law, the Ministry of Transportation.
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Rooseno (Peneliti Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI)
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2016,
Vol. 16 Number 1, hal. 61 - 75

ABSTRAK
Ada 13 Bandara yang terletak di provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat tanah dimasukkan
dalam Besluit van de Nederlands Nieuw Guenia
Gouvernour nomor 63 tahun 1961 22 Februari 1961,
tetapi itu tidak diakui oleh hukum masyarakat adat
karena tidak ada transfer sertifikat hak atas tanah
dan sertifikat pelepasan hak atas tanah adat. Jadi
karena itu masyarakat hukum adat ingin mengganti
kerugian dalam bentuk uang, juga memerlukan
kompensasi yang meningkatkan mata pencaharian
masyarakat adat, pendidikan, pekerjaan, dan banyak
lagi. Oleh karena itu bijaksana jika pemerintah
provinsi Papua, DPRP, dan pemerintah Republik
Indonesia c. q Kementerian Perhubungan setuju
dan dikompromikan-setelah penilaian kerusakan
dibawah ketentuan dari undang-undang 2/2012
– membayar ganti rugi, uang kompensasi untuk
meningkatkan standar hidup masyarakat adat,
pendidikan, pekerjaan, dan menyediakan manajer
Bandara CSR (Corporate Social Responsibility)
Komunitas hukum di tanah di van Besluit Belanda
Nieuw Guenia Gouvernour nomor 63 tahun 1961
22 Februari 1961.
Kata kunci: 13 Tanah Bandar Udara,
konflik, masyarakat hukum adat, Departemen
Perhubungan.
Jawardi (A Counsellor of the Agency of National
Law Development of the Ministry of Law and
Human Rights)
Law Research Journal De Jure, March 2016, Vol.
16 Number 1, Page 77 - 93

ABSTRACT
To build community law culture is one
of national character building efforts.Some
countries have succeded change
mindset,
character,and law culture of their people become
democratic and uphold human rights. It is a
values, attitude and behavior of communities
in law life. Legal and law culture in Indonesia,
cannot be separated by Indonesian transformaton

process into industrial-modern society based on
Pancasila and the Constitution (UUD 1945).In
globalization era, Indonesia have been achieved
many progress, but also have many impacts, that
is openness of information, world is borderless,
so we can repress cultural infiltration from
others countries. Sometimes, it is againts to our
law culture.Therefore, law culture development
must be done through targeted and measurable
strategy by policy-making and law civilizing. It
can be provided counselling of law, both direct
and indirect way and some method. And it more
important to do that is to prepare human resources
as capable law counsellors with knowlegde in
national and international scopes. Finally, some
indicators of its success can be taken in society life.
The problems of this writing are how the policy of
law counsellors is that implemented by The Agency
of National Legal Development(BPHN)can satisfy
society`s need and what method used to do this law
counselling. It aimed to describe about law culture
development to people, clearly. Its conclusion,
increasing of villages that inaugurated by the
Ministry of Law and Human Rights as society of
law`s awarness and it is needed to recruit number
of law counsellors.
Keywords: society law culture, law counsellors
Jawardi (Penyuluh hukum Badan Pembinaan
Hukum Nasional Kementerian Hukum dan
HAM)
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2016,
Vol. 16 Number 1, hal. 77 - 93

ABSTRAK
Membangun budaya hukum masyarakat
merupakan bagian dari upaya nation characterbuilding. Beberapa negara berhasil mengubah pola
pikir, karakter, dan budaya hukum masyarakatnya
menjadi demokratis dan menjunjung tinggi HAM.
Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap serta
perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan
hukum. Hukum dan budaya hukum Indonesia
tidak dapat dilepaskan dari proses transformasi
masyarakat Indonesia menuju masyarakat modernindustrial berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar 1945.
Pada era globalisasi yang berlangsung saat
ini banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai
oleh bangsa Indonesia, namun ada juga dampak
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yang kita rasakan sebagai bangsa. Salah satunya
adalah keterbukaan informasi yang tanpa batas
sehingga masuknya budaya luar menjadi tidak
terelakan, kadang-kadang tidak sesuai dengan
budaya hukum yang berdasarkan pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu
pengembangan budaya hukum harus dilakuan
melalui strategi pengembangan yang terarah dan
terukur melalui perumusan kebijakan, strategi
pembudayaan hukum dan upaya pengembangan
budaya hukum. Kebijakan itu antara lain melalui
penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan
hukum tidak langsung serta beberapa metode
yang akan dilakukan dalam pengembangan
pembudayaan hukum. Dan tidak kalah pentingnya
adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya
manusia sebagai tenaga fungsional penyuluh hukum
yang handal dan berwawasan pengetahuan hukum
yang luas baik nasional maupaun internasional.
Akhirnya beberapa indikator keberhasilan dari
strategi pengembangan budaya hukum dapat kita
rasakan dalam kehidupan masyarakat.
Adapun permasalahan dalam tulisan ini
adalah bagaimana kebijakan penyuluhan hukum
yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan
Hukum Nasional dapat menjawab kebutuhan
masyarakat yang tidak tahu hukum dari berbagai
komunitas budaya yang berbeda-beda dan
bagaimana pula metode yang dipakai dalam
melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum ini
sudah tepat sasaran atau belum. Tulisan ini dibuat
dalam rangka mempersiapkan dan memberikan
gambaran yang jelas kepada penyuluh hukum
tentang strategi pengembangan budaya hukum
dalam melaksanakan penyuluhann hukum
kepada masyarakat. Kesimpulan, Meningkatnya
kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat seberapa
banyak desa/kelurahan yang telah diresmikan
oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini
perlu penambahan fungsional penyuluh hukum
Kata kunci: Budaya Hukum masyarakat,
Penyuluhan Hukum langsung dan Tidak
Langsung

Eka N.A.M. Sihombing (Regional Office of
the Ministry of Law and Human Rights of North
Sumatra)
Law Research Journal De Jure, March 2016, Vol.
16 Number 1, Page 95 - 104

ABSTRACT
This research tried to elaborate implementation of
human rights and principles of suitability types,
hierarchy, and material of regional regulation
making. The main problem was whether in the
making regional regulation of Nias Barat Regency,
No. 8 / 2014 on Provisions of shift appeal of
Civil Servants in Nias Barat Local Government
neighbourhood, have paid attention to human rights
and the principles of suitability types, hierarchy,
and material of regional regulation making. It
aimed to find out the implementation of human
rights principles, especially right to develop their
potency and its implementation. Hopefully, it also
could contribute and have the benefit of knowledge
of legislation and understanding for lawmakers
related to the implementation of human rights and
the principles of suitability types, hierarchy, and
material of regional regulation making. It was a
normative legal research method with analytical
descriptive type. The result of this research
showed that the provisions of regional regulation
No.8/2014 did not show the interest in human
rights principles, especially right to develop their
potency and the principles of suitability types,
hierarchy, and material of regional regulation
making.
Keywords: Civil Servants, Local Government
Eka N.A.M.
Sihombing (Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sumatera Utara)
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2016,
Vol. 16 Number 1, hal. 95 - 104

ABSTRAK
Tulisan ini mencoba untuk menguraikan
implementasi penerapan hak asasi manusia
dan asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi
muatan
peraturan
perundang-undangan
dalam pembentukan peraturan daerah. Pokok
permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah
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dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Nias Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah Nias Barat
telah memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi
Manusia dan asas kesesuaian antara jenis,
hirarki dan materi muatan peraturan perundangundangan. Tujuan dari penulisan ini adalah
untuk mengetahui penerapan prinsip hak asasi
manusia khususnya hak untuk mengembangkan
diri dan penerapan asas kesesuaian antara jenis,
hirarki dan materi muatan peraturan perundangundangan dalam pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Nias Barat tentang Ketentuan Usul
Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Tulisan ini
juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan
berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan
perundang-undangan serta dapat memberikan
pemahaman bagi organ pembentuk peraturan
daerah terkait penerapan prinsip HAM maupun
asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi
muatan peraturan perundang-undangan. Metode
penelitian yang dipergunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan sifat deksriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintahan Nias Barat tidak
memperhatikan prinsip HAM khususnya hak untuk
mengembangkan diri dan tidak memperhatikan
asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan
peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil; Pemerintah
Daerah
Djafar Albram (The Law Faculty of Borobudur
University of Jakarta)
Law Research Journal De Jure, March 2016, Vol.
16 Number 1, Page 105 - 118

ABSTRACT
The policy of free trading can be observed by
promoting the economy competitiveness of a
country through global market integration. One of
the integrations that is dynamic of service policy
in ease of import for export purposes (KITE) of
business interests to those who invest in Indonesia
which managed by Directorate General of Customs
and Excise (DJBC) that facility return of import

duty (BM), or Customs and value-added tax (PPn)
and value-added tax of import duty especially other
commodities for export purposes. By facilitating
that, it is hoped can improve and increase the
trading value of export tax revenues,create jobs
and then, it makes technology transformation
exchange for development of human resources
quality of manufacturing industry which running
the business in ease of import for export purposes
(KITE), in Indonesia.
Keywords: KITE, customs and excise
Djafar Albram (Fakultas Hukum Universitas
Borobudur Jakarta)
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2016,
Vol. 16 Number 1, hal. 105 - 118

ABSTRAK
Adanya kebijakan Perdagangan bebas dapat
dilihat dengan upaya peningkatan daya saing
ekonomi suatu negara, melalui integrasi pasar
global. Salah satu bentuk integrasi dimaksud yaitu
adanya dinamika kebijakan pelayanan Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor yang dikenal dengan istilah
(KITE) bagi kepentingan kelancaran usaha bisnis
para Investor yang menanamkan Investasinya
di Indonesia yang penangganannya ditangani
oleh Institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) yang memberikan kemudahan fasilitas
dalam bidang Pengembalian Bea Masuk (BM),
atau Cukai serta PPn dan PPn BM terutama bagi
komoditas lainnya yang hasil akhirnya adalah
tujuan Ekspor. Dengan pemberian fasilitas
tersebut, diharapkan terjadinya peningkatan nilai
perdagangan dari penerimaan Pajak Ekspor,
Membuka usaha lapangan kerja dan pada
gilirannya akan terjadi alih transformasi tehnologi
bagi kepentingan peningkatan kualitas Sumber
Daya Manusia pekerja Industri Manufaktur yang
bergerak di bidang usaha KITE di Indonesia.
Kata Kunci: KITE menciptakan Iklim Usaha
Kondusif.

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM UPAYA PENARIKAN ASSET
(Criminal Act of Money Laundering in order to Withdraw Asset)
Hibnu Nugroho, Budiyono, Pranoto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
Email: hibnunugroho@gmail.com
Tulisan diterima 25-11-2016, Revisi 25-3-2016, Disetujui diterbitkan 25-11-2016

ABSTRACT
Criminal Act of Money Laundering (TPPU) is a new criminal act, so its regulation still found constraints that
lead pros and cons in neighborhood law enforcer themselves. Could corruption criminal act investigators of
police and attorney reveal Criminal Act of Money Laundering (TPPU) that occured in central java and how
the model of it that could take back assets of criminal in corruption cases. Until now, the high prosecutor
of central java had investigated one case in Criminal Act of Money Laundering (TPPU).It usedempirical
juridical and qualitatif discriptive analytical method and contain analytical. It could be found a model that
eliminate existing constraints, so it was hoped to seize criminal`s assets of money laundering back.
Keywords: money laundering, constraints, model

ABSTRAK
Sebagai tindak pidana yang masih cukup baru didalam pengaturannya TPPU masih menemukan kendala yang
menimbulkan pro dan kontra dilingkungan penegak hukum sendiri. Apakah penyidik Tipikor Kepolisian dan
Kejaksaan mampu mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tipikor yang terjadi di Jawa Tengah
dan bagaimanakah model penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mampu merampas assetasset pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara korupsi tersebut. Hingga saat ini penyidikan
terhadap TPPU korupsi di Jawa Tengah baru dilakukan terhadap satu kasus dan penyidikan dilakukan oleh
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan metode analisis
diskriptif kualitatif dan analisis isi . Dapat ditemukan model yang mampu mengeliminir kendala yang ada
sehingga diharapkan dapat merampas asset-asser pelaku TPPU.
Kata Kunci: Pencucian uang, kendala, model

PENDAHULUAN
Kemajuan dibidang teknologi informasi dan
terjadinya globalisasi keuangan menyebabkan
suatu wilayah tak lagi berbatas, perdagangan
barang dan jasa serta arus finansial tak lagi bersekat
wilayah teritorial sebuah negara. Sebagaimana
lazimnya suatu kemajuan, tidak hanya memiliki
dampak positif namun juga memunculkan dampak
negatif bagi suatu negara. (Sembiring, 2013 : 15)
Sektor perbankan dan pasar modal merupakan
sarana yang subur, sumber bagi perkembangan
kejahatan, merupakan instrumen yang riskan
terhadap kejahatan kerah putih (white collar
crime). Selain sebagai tempat transaksi keuangan,
pasar modal dan bank juga merupakan pusat
pengaturan perekonomian dan keuangan, dalam

posisi yang demikian kedua sektor ini juga biasa
dipergunakan untuk kegiatan pencucian uang.
Tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam
dunia kejahatan internasional telah sangat lama
dikenal tepatnya sejak tahun 1930 di Amerika
Serikat. Sedangkan di Indonesia pengaturan
mengenai TPPU merupakan hal yang masih baru.
Untuk mengubah uang-uang hasil tindak pidana
sehingga menjadi uang “halal”, didalam pencucian
ini dilakukan beberapa tahapan yang dilalui.
Pada umunya terjadinya TPPU dilakukan
dengan melalui tiga tahapan yaitu :
-

Placement atau penempatan, (mendeposito
kan) uang haram tersebut ke dalam system
keuangan (financial system). Pada tahap
placement tersebut, bentuk dari uang
hasil kejahatan harus dikonversi untuk
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menyembunyikan asal-usul yang tidak sah
dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan
narkoba uangnya terdiri atas uang-uang
kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat
dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam
denominasi uang yang lebih besar. Lalu di
depositokan kedalam rekerning bank, dan
dibelikan ke instrument-instrumen moneter
seperti cheques, money orders dan lain-lain;
-

Layering atau heavy soaping, dalam tahap
ini pencuci berusaha untuk memutuskan
hubungan uang hasil kejahatan itu dari
sumbernya, dengan cara memindahkan uang
tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga
beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah
jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan
melalui pembelian dan penjualan investment
instrument Mengirimkan dari perusahaan
gadungan yang satu ke perusahaan gadungan
yang lain. Para pencuci uang juga melakukan
dengan mendirikan perusahaan fiktip, bisa
membeli efek-efek atau alalt-alat transfortasi
seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas
nama orang lain.

-

dan integration atau menyatukan kembali
harta kekayaan hasil kejahatan yang
tersebar, biasanya dilakukan pelaku
untuk mengaburkan, menyamarkan dan
menyembunyikan hasil kejahatan agar
tidak terldeteksi dan terlacak aparat
penegak hukum. Adakalanya dalam upaya
melancarkan aksinya pelaku pencucian uang
seringkali bersekongkol dengan pihak-pihak
lain seperti: pejabat lembaga keuangan,
pejabat/pegawai bank, pengacara, akuntan,
atau professional lainnya. Keterlibatan pihakpihak tersebut tentu saja dapat melancarkan
upaya pelaku untuk ”memutihkan uangnya”,
tanpa terdeteksi aparat penegak hukum.
Pihak lain ini umumnya ditugaskan
sebagai perantara untuk membuat rekening
baik di dalam maupun luar negeri untuk
menyembunyikan atau mengaburkan asalusul harta kekayaan si pelaku.
(https://
mediatorinvestor.wordpress.com/
artikel/
mengenal-money-laundering-dan-tahaptahap-proses-pencucian-uang/)

2

Beberapa tindak pidana yang menjadi
pemicu TPPU sebagaimana diatur dalam UU
TPPU di Indonesia adalah korupsi, penyuapan,
narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga
kerja, penyelundupan imigran, penyelundupan di
bidang perbankan, penyelundupan di bidang pasar
modal, penyelundupan di bidang perasuransian,
kepabeaan,
cukai,
perdagangan
orang,
perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan,
pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan
uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan,
bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup,
bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana
lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat
) tahun atau lebih. Saat ini pelaku tindak pidana
korupsi pada umumnya dikaitkan pula dengan
TPPU, beberapa orang yang dijerat dengan pasalpasal TPPU antara lain adalah Ahmad Fatanah
dan Lutfi Hasan Ishaaq dalam kasus Korupsi
pengadaan daging sapi impor, Djoko Susilo, dan
M Nazaruddin.
Sebagai tindak pidana yang masih cukup baru
didalam pengaturannya TPPU masih menemukan
kendala yang menimbulkan pro dan kontra
dilingkungan penegak hukum sendiri. Sehingga
menimbulkan permasalahan yaitu apakah penyidik
Tipikor Kepolisian dan Kejaksaan mampu
mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU) Tipikor yang terjadi di Jawa Tengah ? dan
bagaimanakah model penyidikan Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU) yang mampu merampas
asset-asset pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU) dalam perkara korupsi tersebut?
Penelitian ini bertujuan untuk dapat
mengetahui kemampuan penyidik Tindak Pidana
pencucian Uang (TPPU) Tipikor kepolisian dan
kejaksaan di Jawa Tengah dalam mengungkap
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta dapat
menemukan model penyidikan Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU) yang mampu merampas
asset-asset pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU).
Manfaat penelitian ini untuk mengetahui
kemampuan penyidik Tindak Pidana pencucian
Uang (TPPU) Tipikor kepolisian dan kejaksaan
di Jawa Tengah dalam mengungkap Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta mengetahui
kendala-kendala yang dihadapinya. Berdasarkan
hal tersebut maka akan diperoleh model penyidikan

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang...
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Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang
mampu merampas asset-asset pelaku Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Dengan manfaat-manfaat tersebut di atas,
maka penelitian ini memiliki manfaat hasil
penelitian baik secara praktis maupun teoritis
sekaligus dapat memberikan gambaran mengenai
fenomena hukum dan sosial terhadap peningkatan
kemampuan dan sinergisitas kerja dalam kerangka
perampasan asaset TPPU Tipikor di Jawa Tengah.
Sehubungan dengan obyek penelitian yang
diteliti adalah tentang hukum, maka penelitian
ini merupakan penelitian yuridis. Karena fokus
studinya pengungkapan perihal penyidikan tindak
pidana korupsi dalam upaya percepatan perampasan
asset, maka hal ini termasuk metode yuridis dalam
arti luas, sehingga metode pendekatan yang
digunakan adalah metode empiris.
Selanjutnya karena penelitian ini bertujuan
untuk menemukan model penyidikan yang dapat
mempercepat penarikan asset hasil tindak pidana
korupsi maka penelitian ini mempergunakan
metode analisis Penelitian dan Pengembangan
(Research and Development/R&D (Sugiyono,
2013 : 297).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS
A.

Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian
Uang Korupsi di Jawa Tengah
Istilah Money Laundering dipakai dimana
untuk pertama kalinya digunakan oleh surat kabar
dalam memberitakan skandal Watergate yang
melibatkan Presiden Nixon di Amerika Serikat
pada tahun 1973. Sedangkan sebagai istilah hukum
muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam
perkara US vs $4,255,625.3 551 F Supp.314.sejak
itulah istilah ini resmi dipergunakan diseluruh
dunia (Steel, Billy. http://www.laundryman.u-net.
com/page1_hist).
Kegiatan Money Laundering merupakan
rangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang
atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang
yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul
uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang
berwenang melakukan penindakan terhadap
tindak pidana dengan cara terutama memasukan

uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial
system) sehingga uang tersebut kemudian dapat
dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang
halal (Sjahdeni, 2004 :5)
Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian
uang bukan merupakan kejahatan. Pada tahun
1980-an, jutaan uang hasil tindak kejahatan masuk
dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi lain.
Bahkan praktek money laundering tidak lagi se
sederhana yang dilakukan Al Capone atau Meyer
Lansky. Contohnya adalah pengakuan dari seorang mafia obat bius, Franklin Jurador yang menceritakan pemindahtanganan uang hasil kejahatan
kebisnis legal dilakukan dalam berbagai transaksi
antara lain jual beli fiktif asset atau penitipan fiktif
untuk keperluan investasi, yang melibatkan lebih
banyak pihak, tidak hanya secara domestik namun
juga antar negara, dengan transaksi yang lebih rumit. Beberapa bank di kawasan lepas pantai juga
menyediakan fasilitas transfer uang antar negara,
manajemen pengelolaan dana dan perlindungan
asset yang mempermudah kegiatan pencucian
uang (Steel, Billy. http://www.laundryman.u-net.
com/page1_hist).
Beberapa modus money laundering yang
biasa terjadi antara lain berupa Loan Back, yaitu
meminjam uangnya sendiri, Dalam modus ini tyang
bersangkutan meminjam uang dari perusahaan
luar negeri, namun sebenarnya perusahan tersebut
merupakan perusahaan bayangan (immobilen
investment company) yang direksinya dan
pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam
bentuk back to loan, dimana si pelaku peminjam
uang dari cabang bank asing secara stand by letter
of credit atau certificate of deposit bahwa uang
didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman
itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan
bank dicairkan. Modus lain berupa C-Chase,
metode ini cukup rumit karena memiliki sifat
liku-liku rumit untuk menghapus jejak. Contoh
dalam kasus BCCI, dimana kurir-kurir datang
ke bank Florida untuk menyimpan dana sebesar
US $ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor.
Kemudian beberapa kali dilakukan transfer,
yakni New York ke Luxsemburg ke cabang bank
Inggris, lalu disana dikonfersi dalam bentuk
certiface of deposit untuk menjamin loan dalam
jumlah yang sama yang diambil oleh orang
Florida. Loan buat negara karibia yang terkenal
dengan tax Heavennya. Di sini Loan itu tidak
pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan
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sertifikat deposito itu saja. Dari Florida, uang
terebut di transfer ke Uruguay melalui rekening
drug dealer dan disana uang itu didistribusikan
menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap.
Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman. Modus
akuisisi, melakukan akuisisi perusahaanya sendiri.
Contoh seorang pemilik perusahaan di Indonesia
yang memiliki perusahaan secara gelap pula di
Cayman Island, negara tax haven. Hasil usaha di
cayman didepositokan atas nama perusahaan yang
ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada
di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan
yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan
cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memliki
dana yang sah, karena telah tercuci melalui
hasil pejualan saham-sahamnya di perusahaan
Indonesia. (https://mediatorinvestor. wordpress.
com/artikel/ mengenal-money-laundering-dantahap-tahap-proses-pencucian-uang/)
Definisi suatu tindak pidana merupakan hal
yang sangat penting. Pentingnya menentukan
definisi dalam tindak pidana antara lain berkaitan
dengan asas lex certa, yaitu nullum crimen sine
lege stricta (tiada suatu kejahatan tanpa peraturan
yang jelas dan terbatas). Hal tersebut menyiratkan
bahwa ketentuan tindak pidana harus dirumuskan
secara jelas dan limitatif atau terbatas, tidak
bersifat karet, untuk menjaga kepastian hukum.
Implikasinya akan menunjukkan rumusan delik,
siapa yang dimaksud sebagai pelaku, lalu apa
saja yang dimaksud unsur obyektif dan subyektif
(Ganarsih, 2009 : 47).
Kriminalisasi Tindak pidana pencucian
uang (TPPU) di Indonesia bisa diistilahkan masih
“seumur jagung”, karena pada kurun waktu tahun
2001 sampai 2005, nama Indonesia pernah masuk
dalam negara yang menjadi “surga” bagi pencucian
uang. Pengkatagorian tersebut berdasarkan pada
hasil sidang The Financial Action Task Force
(FATF), yaitu satuan tugas internasional yang
memerangi pencucian uang, karena pada saat
itu Indonesia termasuk sebagai negara yang tak
kooperatif dalam memberantas tindak pidana
pencucian uang.
Indonesia masuk dalam daftar hitam
negara tak kooperatif selama hampir 4 tahun,
bersama dengan negara-negara yang selama ini
dikenal sebagai surga pencucian uang, seperti
Myanmar, Nauru, Nigeria, Cook Islands dan
Filipina. Masuknya Indonesia dalam daftar hitam
FATF membuat transaksi keuangan antar negara
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menjadi lebih sulit. Juga tingginya premi risiko
jika melakukan transaksi dengan Indonesia.
Keluarnya Indonesia dari daftar hitam ini salah
satunya disebabkan karena Indonesia kemudian
memiliki Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) yang telah melakukan audit
secara terbuka.
Kriminalisasi TPPU di Indonesia dibuktikan
dengan dikeluarkannya UU No. 15 tahun
2002, namun pada dasarnya tidak terlepas dari
desakan dan ancaman sanksi yang dijatuhkan
oleh masyarakat internasional. Sebagaimana
disebutkan diatas Indonesia dinyatakan sebagai
salah satu negara yang dikategorikan sebagai NonCooperative Countries and Territories (NCTTs)
Adapun ancaman sanksi yang diberikan oleh
FATF diantaranya adalah Bank-bank internasional
akan memutuskan hubungan dengan bank-bank
Indonesia, Negara-negara lain akan menolak Letter
of Credit (L/C) yang dikeluarkan oleh Indonesia
dan Lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan
dikenakan biaya tinggi (risk premium) terhadap
setiap transaksi yang dilakukan dengan lembagalembaga keuangan luar negeri.
Ancaman sanksi ini merupakan yang kedua
kalinya bagi negara Indonesia. Ancaman sanksi
yang pertama diberikan pada tahun 2001 dimana
dari hasil evaluasi terhadap tingkat kepatuhan atas
40 rekomendasi FATF. Indonesia dimasukkan ke
dalam daftar NCTTS. Saat itu FATF menyoroti
beberapa kelemahan pada negara Indonesia
untuk mencegah dan memberantas tindak pidana
pencucian uang, yakni tidak adanya undangundang
yang menetapkan money laundering sebagai tindak
pidana; tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal
Nasabah (Know Your Customer) untuk lembaga
keuangan non-bank; rendahnya kualitas SDM
dalam penanganan kejahatan pencucian uang,
dukungan para ahli dan kurangnya kerjasama
internasional.
Pengertian TPPU dalam Pasal 3 UU
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU, adalah :
“setiap
orang
yang
menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan,
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas harta
kekayaan yang diketahuinya atau patut
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diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dengan tujuan menyembunyikan atau
menyelamatkan asal usul harta kekayaan”
Asal usul harta kekayaan yang masuk
dalam katagori TPPU sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 2 ayat (1) berjumlah 22 (duapuluh
dua) tindak pidana yaitu korupsi, penyuapan,
narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga
kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan,
di bidang pasar modal, di bidang perasuransian,
kepabeanan,
cukai,
perdagangan
orang,
perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan,
pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan
uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan,
di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup,
di bidang kelautan dan perikanan atau tindak
pidana lain yang diancam dengan pidana penjara
8 (delapan) tahun atau lebih.
Dalam UU TPPU daitur pula menganai
pengertian
“transaksi
keuangan
yang
mencurigakan”, pengertian mengenai hal tersebut
adalah sebagai berikut:
a.

Transaksi keuangan yang menyimpang dari
profil, karakteristik, atau kebiasaan pola
transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

b.

Transaksi keuangan oleh pengguna jasa
keuangan yang patut diduga dilakukan
dengan tujuan untuk menghindari pelapolaran
transaksi yang bersangkutan yang wajib
dilakukan oleh penyedia jasa keuangan
sesuai dengan ketentuan undang-undang;

c.

Transaksi keuangan yang dilakuaan maupun
yang batal dilakukan dengan menggunakan
harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil
tindak pidana; atau

d.

Transaksi keuangan yang diminta oleh
PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor
karena melibatkan harta kekayaan yang
diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dalam tindak pidana pencucian ini ini, ada
2 (dua) katagori golongan tindang pidana tersebut
yaitu unsur obyektif (actus reus) dan unsur subyektif
(mens rea). Unsur actus reus dapat dilihat dengan
adanya suatu kegiatan menempatkan, mentransfer,
membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan
atau menyumbangkan, menitipkan, membawa

kelaur negeri, menukarkan atau perbuatan lain
atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut
didugaberasal dari kejahatan). Sedangkan unsur
mens rea dilihat dari perbuatan seseorang yang
dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga
bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan,
dengan maksud untuk menyembunyikan atau
menyamarkan harta tersebut.
Terhadap pelaku aktif dan pasif, selanjutnya
Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada
pengenaan sanksi pidana bagi:
(a). Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku
tindak pidana asal; dan
(b) Pelaku pencucian uang, yang mengetahui
atau patut menduga bahwa harta kekayaan
berasal dari hasil tindak pidana.
Sedangkan TPPU pasif sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih
menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi
pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan
dan pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan
atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
Pencegahan dan pemberantasan TPPU
diberikan kepada lembaga PPATK sebagaimana
diatur dalam Penetapan Presiden Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan
Dan Analisis Transaksi Keuangan Pasal 2 ayat
(1). Untuk itu PPATK dapat melakukan tindakan
penghentian sementara seluruh atau sebagian
transaksi yang dicurigai merupakan hasil tindak
pidana. PPATK diberika kewenangan untuk
melakukan fungsi penyelidikan sebagaimana
diatur dalam Pasal 40 UU No. 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang, Sedangkan penyidikanya
dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal.
Proses penyidikan tindak pidana pencucian
uang tidak hanya melibatkan penyidik dan PPATK
namun melibatkan pula Pihak Pelapor. Pihak
Pelapor adalah setiap orang yang menurut UU
No 8 tahun 2010 wajib menyampaikan laporan
kepada PPATK. Pihak Pelapor meliputi penyedia
jasa keuangan (bank; perusahaan pembiayaan;
koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
pegadaian; dan lainnya) dan penyedia barang
dan/atau jasa (perusahaan properti/agen properti;
pedagang kendaraan bermotor; balai lelang dan
lainnya).
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Dalam proses penanganan TPPU koordinasi
antara pihak penyidik dengan Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
memegang peran yang sangat penting. Di
Indonesia PPATK berperan sebagai Financial
Intelligence Unit (FIU), salah satu tugasnya
adalah melakukan penelusuran aset hasil kejahatan
melalui pendekatan follow the money. Dibidang
pengembalian asset (assets recovery) hasil tindak
pidana, PPATK berperan sebagai pemberian
informasi intelijen di bidang keuangan untuk
keperluan penelusuran asset (assets tracing), baik
dalam proses analisis transaksi keuangan maupun
pada tahap penyidikan, penuntutan maupun
pemeriksaan terdakwa disidang peradilan.
Penelusuran asset oleh PPATK tidak berbatas
wilayah negara, sehingga lembaga ini memiliki
kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan
lembaga-lembaga sejenis diseluruh dunia.
Penelusuran aset di dalam negeri dilakukan dengan
bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan bank
dan non bank, serta penyedia jasa/barang lainnya.
Dalam rangka penanggulangan tindak pidana
pencucian uang, dan penyedia jasa keuangan dan
penyedia jasa/barang lainnya sebagai garis depan
untuk melakukan deteksi secara dini terhadap
seluruh transaksi yang mencurigakan melalui
sistem keuangan untuk selanjutnya dilaporkan
kepada PPATK. (Rahayuningsih, 2011 : 318)
Proses analisis yang dilakukan PPATK
dalam membantu aparat penegak hukum
untuk memberikan informasi dugaan transaksi
keuangan mencurigakan. Sesuai dengan amanat
yang diberikan Pasal 46 UU TPPU terhadap
kewenangan PPATK, pemerintah mengeluarkan
Perpres Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tatacara
Pelaksanaan Kewenangan PPATK.
Proses analisis PPATK menuju penegak
hukum apabila terdapat dugaan TPPU. Pasal 40
huruf d, PPATK dapat merekomendasikan kepada
instansi penegak hukum mengenai pentingnya
melakukan intersepsi atau penyadapan atas
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Lebih lanjut, kewenangan penyadapan
diterangkan pada Pasal 39 Perpres Nomor 50 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan
PPATK, maka PPATK dapat merekomendasikan
pentingnya penyadapan pada kepada instansi
penegak hukum atas informasi elektronik dan/
atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan. Rekomendasi
disampaikan oleh Kepala PPATK pada pimpinan
instansi penegak hukum. Kemudian, lembaga
penerima rekomendasi PPATK wajib memberi
tanggapan. Selanjutnya, hasil pengolahan
intersepsi atau penyadapan disampaikan kepada
PPATK sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil
pengolahan intersepsi atau penyadapan adalah
bersifat rahasia. (Rahayuningsih, 2011 : 318).
Peraturan presiden tersebut di atas,
memberikan tambahan kewenangan pada PPATK
sebagaimana diatur dalam ketententuan Pasal
37, yaitu PPATK dapat menerima laporan dan/
atau informasi dari masyarakat mengenai adanya
dugaan TPPU. Laporan dapat disampaikan secara
elektronis maupun non-elektronis. Oleh PPATK,
laporan masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti
lalu mengembangkan laporan dan/atau informasi
yang diterima; atau menempatkan laporan dan/
atau informasi ke dalam basis data PPATK.
Laporan tersebut wajib dirahasiakan oleh PPATK.
Mengenai permintaan keterangan, Perpres
menyatakan PPATK dapat meminta keterangan
kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait
dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Pasal
38 Perpres No. 50/2011, menyatakan permintaan
keterangan dilakukan secara langsung, dan/atau
permintaan keterangan secara tidak langsung.
Pada permintaan keterangan secara langsung,
maka PPATK melakukan audit khusus terhadap
pihak pelapor. Atau meminta kehadiran pihak
pelapor dan pihak lain, dan/atau menggunakan
sarana komunikasi.Permintaan keterangan secara
tidak langsung, dapat dilakukan dengan bantuan
Lembaga Pengawas dan Pengatur atau pihak
terkait.
Di jajaran Polda Jawa Tengah terdapat
direktorat reserse kriminal khusus yang
membawahi 4 (empat) Sub direktorat yaitu Subdit
I : industri, perdagangan dan investasi (Indagsi),
Subdit II : ekonomi khusus (Eksus), Subdit III
tindak pidana korupsi (Tipikor), Subdit IV :
tindak pidana tertentu (Tipiter). Penyidikan TPPU
menjadi kewenangan subdit Ekonomi Khusus
(eksus), sehingga sprindik TPPU diberikan kepada
subdit ini. Subdit eksus menangani semua TPPU
dari semua tindak pidana asal tanpa membedabedakannya.
Sebagai ketentuan pelaksanaan dari ketentuan
Pasal 74 TPPU tersebut Jaksa Agung Muda
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Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat No.
B-2107/F/Fd.1/10/2011, tanggal 11 Oktober 2011
perihal Penyidikan Perkara TPPU dengan tindak
pidana asal berupa tindak pidana korupsi. Isi dari
ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Penyidikan
TPPU dilakukan apabila
menemukan bukti permulaan yang cukup
saat melakukan penyidikan tindak pidana
asal sesuai kewenangannya;

2.

Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana
korupsi bila menemukan TPPU Korupsi
maka penyidikannya digabungkan. Ketentuan
untuk menggabungka penyidikan tindak
pidana korupsi sebagai predicate crime
dengan penyidikan TPPU, sesuai dengan
ketentuan Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010.

3.

TPPU yang tidak diketahui predicate crime
tetapi berindikasi adanya keterlibatan
penyelenggara negara dan keuangan negara,
maka penyidik kejaksaan dapat melakukan
penyelidikan/penyidikan
TPPU
secara
langsung tanpa terlebih dahulu melakukan
penyelidikan/penyidikan tindak pidana
korupsi.

4.

Apabila dalam penyelidikan/penyidikan
berjalan diketahui tindak pidana asal
bukanlah tindak pidana korupsi, maka
penyidik kejakaaan dapat melimpahkan ke
penyidik yang berwenang.

5.

Apabila penyidik kejaksaan melakukan
penyidikan tindak pidana korupsi dan TPPU,
maka semua pasal sangkaan penyidikan
dicantumkan
dalam
Surat
Perintah
Penyidikan dan Surat Perintah lainnya yang
terkait dengan tindakan penyelidikan dan
memberitahukannya kepada PPATK.

Pelaku TPPU umumnya berasal dari kalangan
masyarakat dengan tingkat intelektual yang tinggi
dan didukung dengan jaringan yang luas, sehingga
pelaku melakukan kejahatannya secara cermat.
Pelaku baik sendiri maupun dengan bantuan orang
lain, mampu menyamarkan hasil-hasil kejahatannya
dalam berbagai bentuk, seperti penyembunyian
kedalam struktur bisnis (concealment within
business structure), penyalahgunaan bisnis yang
sah (missuse of legitimate businesses), penggunaan
identitas palsu, dokumen palsu atu perantara (use
of false identities), dan penggunaan tipe-tipe harta

kekayaan yang tanpa nama (use of anonymous
asset types), dan sebagainya. (Geltom, 2015; 5)
Hingga saat ini Penyidik Polda Jawa Tengah
belum pernah melakukan penyidikan TPPU
korupsi, hal ini terjadi akibat kendala yang
dihadapi yaitu :
1.

Faktor Ekstern, tidak adanya surat perintah
penyidikan (sprindik) khusus penanganan
TPPU korupsi. Sprindik hanya diberikan
untuk menyidik tipikor nya saja . Karena
penanganan TPPU dari semua jenis tindak
pidana asal berada dibawah kewenangan
subdit ekonomi khusus. Sehingga apabila
penyidik tipikor menengarai adanya
TPPU dalam kasus korupsi yang sedang
ditanganinnya, maka harus melakukan
koordinasi dengan subdit eksus. Keadaan ini
menimbulkan inefisiensi.

2.

Faktor intern penyidik, penyidikan TPPU
lazim akan berkaitan dengan sanak keluarga
dan handai taulan tersangka korupsi. Hal ini
menimbulkan rasa kasihan pada saat harus
menyidik keluarga terutama keluarga terdekat
tersangka. Perasaan yang sering timbul
adalah setelah tersangka korupsi terbukti dan
kemudian harta bendanya dibawah penyitaan
negara, keluarga inti tersangka pada umumnya
mengalami koleps perekonomian, keadaan
ini menimbulkan rasa tidak tega apabila
kemudian harus menetapkan tersangka bagi
keluarga inti tersebut.

Kejaksaan tinggi Jateng hingga saat ini baru
pernah menangani penyidikan TPPU Korupsi
sebanyak 1 (satu) kasus, kendala yang dihadapi
Penyidik kejaksaan adalah :
1.

Ketiadaan biaya penyidikan yang terpisah
untuk menangani penyidikan TPPU. Sprindik
penyidikan TPPU tidak ada, yang ada hanya
sprindik tipikornya saja. Namun demikian
penyidik kejaksaan yang menangani
penyidikan tipikor secara umum berinisitaif
untuk mengungkap TPPU Tipikor apabila
memang dalam penyidikan tipikor terdapat
indikasi TPPU. Namun demikian ketiadaan
sprindik dan berimbas pada ketiadaan biaya
penyidikan tentu saja sangat membatasi
gerak dalam melakukan penyidikan tersebut.
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Masih lemahnya koordinasi antar lembaga
dalam memberikan data-data terkait asset
yang diduga sebagai hasil TPPU maupun
pembekuan asset tersebut. Contohnya ketika
hendak melakukan pemblokiran rekening di
lembaga perbankan, melakukan pemblokiran
asset tanah di BPN. Pihak perbankan tidak
dengan mudah menyerahkan data identitas
secara lengkap dari nasabahnya tersebut,
demikian pula BPN juga enggan untuk
mencarikan data asset-asset yang dimiliki
tersangka yang sedang disidik.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik
baik kepolisian maupun kejaksaan dalam mengani
TPPU secara umum adalah sebagai berikut:
(2015; 5)
1. Kompleksitas perkara sering memerlukan
pengetahuan yang komprehensif. Sebagai
contoh dalam kasus TPPU yang melibatkan
institusi perbankan, maka selain harus
mengatahui dan memahami pengetahuan
di bidang pidana, aparat penegak hukum
juga harus mengetahui dan memahami
pengetahuan di bidang keuangan dan lalu
lintas moneter. Dalam hal ini seringkali
dibutuhkan bantuan dari pihak yang ahli
untuk dimintai pendapatnya sebagai saksi
ahli.
2.

Tindak pidana TPPU pada umumnya
melibatkan sekelompok orang yang saling
menikmati keuntungan dari tindak pidana
tersebut, Sehingga pelaku saling bekerja
sama untuk menutupi perbuatan mereka.
Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum
dalam mengungkap bukti-bukti yang ada.

3.

Waktu terjadinya tindak pidana TPPU
terungkap setelah tenggang waktu yang cukup
lama. Hal ini menyulitkan pengumpulan
atau merekonstruksi keberaadaan buktibukti yang sudah terlanjur dihilangkan
atau dimusnahkan. Disamping itu para
saksi atau tersangka yang sudah terlanjur
pindah ketempat lain juga berperan untuk
menghambat proses pemeriksaan;

4.
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dalam praktiknya sering menimbulkan
kesulitan untuk mengungkapkannya, karena:
a.

Perbedaan sistem hukum antara
Indonesia
dengan
Negara-negara
dimana pelaku TPPU atau uang hasil
tindak pidana TPPU itu berada.

b.

Belum adanya perjanjian ekstradisi
atau perjanjian kerjasama bantuan di
bidang hukum (mutual legal assistance
in criminal metters) antara Indonesia
dengan dengan negara-negara dimana
pelaku TPPU atau uang hasil TPPU itu
berada.

c.

Pemeriksaan tersangka dan saksi yang
berada diluar negeri sebagai sarana
untuk mengungkapkan suatu tindak
pidana, Menimbulkan permasalahan
yang kompleks. Karena pembuatan BAP
harus dilaksanakan dengan bertatap
muka maka yang harus dilakukan
adalah mendatangan tersangka dan
saksi ke Indonesia, atau penyidik yang
harus keluar negeri untuk memeriksa
mereka. Kedua alternatif ini sama-sama
memeiliki konsekuensi yang cukup
berat.

d.

Tidak adanya upaya paksa yang dapat
dilakukan apabila saksi yang berada di
luar negeri tidak mau datang ke Indonesia
untuk memberikan keterangan. Selain
itu tidak ada kejelasan siapa yang
berkewajiban
bertanggung
jawab
terhadap biaya transportasi, akomodasi
bagi saksi yang berasal dari luar negeri.

e.

Untuk mengajukan permohonan bantuan
pembekuan dan pemblokiran rekening
bank yang berada luar negeri diperlukan
adanya lampiran berupa surat perintah
pemblokiran yang dikeluarkan oleh
pengadilan (court order).

f.

Permintaan bantuan untuk melakukan
penggeledahan dan penyitaan kepada
negara lain harus dilampiri dengan
surat perintah penggeledahan dan
penyitaan dari pengadilan (court order).
Selain itu dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, pelaksanaan
penggeledahan dan penyitaan masyarat

Kemajuan dibidang teknologi informasi
memungkinkan TPPU terjadi melampaui
batas kedaulatan suatu Negara, sehingga
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kan harus dibuatnya suatu berita acara.
Akan tetapi ketentuan tersebut tidak
ada di negara lain. Dengan demikian
apakah barang bukti yang diperoleh
dari hasil pelaksanaan penggeledahan
dan penyitaan di luar negeri tersebut
dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti
di hadapan pengadilan Indonesia.
5.

B.

Tersangka memiliki kemampuan meng
counter sangkaan penyidik terhadap dugaan
TPPU dengan menggunakan menggunakan
audit forensik, yaitu dengan pendekatan
historical audit forensic melalui audit yang
dilakukan auditor profesional. Hasil audit
ini memiliki tingkat ketelitian yang tinggi
sehingga mampu melemahkan hasil audit
yang dilakukan oleh penyidik. Akibatnya
tersangka/terdakwa akan selalu memenang
kan pada tahap pembuktian terbalik.

Model penyidikan Tindak Pidana
Pencucian Uang yang mampu merampas
asset-asset
pelaku Tindak
Pidana
Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara
korupsi
Penyidikan TPPU sepanjang tahun 2005
sampai dengan bulan Maret tahun 2015 berjumlah
18 kasus, namun demikian terhadap TPPU khusus
tipikor hanya 1 kasus. Dan penyidikan kasus
tersebut dilakukan oleh penyidik kejaksaan.
Munculnya kendala-kendala sebagaimana telah
dibahas diatas dapat memberikan gambaran halhal apa yang seharusnya bisa dilakukan perbaikan,
sehingga akan memunculkan suatu model yang
memudahkan baik bagi penyidik kepolisian
maupun penyidik kejaksaan dalam melakukan
penyidikan TPPU korupsi.
Dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) UNCAC
Tahun 2003 diatur tentang perampasan asset/
harta kekayaan tanpa suatu putusan pidana dengan
alasan tersangka/terdakwa meninggal dunia,
melarikan diri atau tidak dapat dihadirkan karena
berbagai sebab, sesungguhnya berpijak dari doktrin
Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture
atau biasa dikenal dengan civil forfeiture. Doktrin
NCB yang berkembang dalam common law
system, memungkinkan negara untuk memperoleh
asset yang berasal dari hasil kejahatan melalui
mekanisme gugatan terhadap asset yang dimiliki
pelaku kejahatan.

Pengaturan asset recovery dalam TPPU
sudah lebih unggul dari tindak pidana korupsi
karena pengaturan asset recovery dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 sudah mengatur
upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau
dikenal dengan Dalam NCB Asset Forfeiture
akan menjadikan aset yang merupakan hasil atau
sarana tindak pidana diposisikan sebagai subjek
hukum/pihak, sehingga para pihaknya terdiri dari
negara yang diwakili oleh penyidik TPPU sebagai
pemohon/penuntut melawan aset yang diduga hasil
atau sarana tindak pidana sebagai termohon. Sistem
ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset
tanpa harus menunggu adanya putusan pidana
bagi pelaku tindak pidana (Yusuf, 2013 : 20)
Target sebuah penyidikan dalam suatu tindak
pidana sadalah penemuan bukti dan dari bukti
yang diketemukan diharapkan dapat diketemukan
adanya tindak pidana sekaligus tersangkanya.
Dalam penyidikan yang berkait dengan TPPU pada
umumnya dan TPPU korupsi pada khususnya,
maka penyidik dapat memperoleh sumber tindakan
dari 3 jalur :
1.

Apabila PPATK menemukan indikator
diketemukakan
adanya
transaksi
mencurigakan maka lembaga ini akan
memberikan laporan kepada penyidik.

2.

Penyidik
memperoleh
laporan
masyarakat adanya dugaan TPPU.

3.

Dari hasil pengembangan penyidikan pada
tindak pidana asal yaitu tidak pidana korupsi
yang perkaranya tengah disidik dan atau telah
selesai disidik oleh penyidik tindak pidana
asal.

dari

Dari sumber tindakan tersebut maka penyidik
akan memulai langkah penyidikan terhadap TPPU
korupsi. Sebagaimana telah digambarkan diatas,
pada tahap ini penyidik menghadapi beberapa
kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya
penanganan TPPU korupsi di Jawa Tengah.
Selanjutnya akan digambarkan tentang model
penyidikan TPPU korupsi yang mampu merampas
asset-asset pelaku TPPU dalam perkara korupsi.
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Keterangan :
1.
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Dalam model ini PPATK sebagai
lembaga yang memiliki data transaksi
keuangan tergolong sangat lengkap dan
merupakan informasi keuangan yang
bersifat rahasia (financial intelligence),
serta memiliki akses yang sangat luas
memungkinkan untuk memberikan
peran yang lebih besar dalam mengatasi
kendala dalam penyidikan TPPU
korupsi. Keunggulan yang dimiliki
PPATK adalah merupakan salah satu
lembaga yang dikecualikan dari UU
Kerahasiaan negara, dan PPATK boleh
membuka rekening bank milik individu
yang dicurigai. Namun demikian
PPATK masih memiliki kelemahan
yang cukup serius yaitu, tidak memiliki
kewenangan melakukan penyelidikan,
oleh sebab itu Laporan Hasil Analisa
(LHA) harus diserahkan kepada penegak
hukum (penyidik). Kelemahan kedua
ialah LHA yang sebenarnya merupakan
sebuah laporan intelejen keuangan
hingga saat ini belum dimasukan dalam

katagori alat bukti maka pihak penegak
hukum yang menerima LHA masih
harus melakukan penyelidikan lagi.
2.

Kekuatan sekaligus kelemahan PPATK
akan dapat menjadi kekuatan apabila
disinergikan dengan mengoptimalkan
gerak penegak hukum yang lain.
PPATK diberikan fungsi supervisi
bagi para penyidik dalam penanganan
TPPU. Supervisi yang dilakukan secara
aktif dan kontinyu dari kedua belah
pihak yaitu PPATK dan penyidik akan
mampu mengeleminir kendala-kendala
yang ada. Sehingga LHA yang hingga
saat ini baru dikatagorikan sebagai bukti
permulaan bisa menjadi fondasi yang
kuat bagi proses penemuan alat bukti
sebagaimana dikehendaki KUHAP.

3.

SOP bagi penyidikan TPPU Korupsi
menjadi jembatan pengikat bagi
kerjasama PPATK dengan penegak
hukum dalam proses penegakan hukum
dalam TPPU korupsi ini. PPATK
dapat mendorong pemerintah agar
memberikan perhatian yang lebih serius

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang...

(Hibnu Nugroho, Budiyono, Pranoto)

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi LIPI: No:511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013

dalam masalah pendanaan penanganan
TPPU. Sehingga sprindik TPPU korupsi
dapat dipisahkan dari sprindik TPPU.
Dengan adanya pendanaan yang cukup
maka kedepan penanganan penyidikan
TTPU bisa lebih optimal.
4.

penyidikan tipikor belum dapat dikatakan
“lebih”, penyidik tetap hari pintar-pintar
melakukan penghematan, sehingga sangat
berat apabila harus lebih dihemat untuk
kepentingan penyidikan TPPU.
Sebagai solusi jangka pendek kejati
Jawa Tengah dengan terpaksa hanya menyidik
TPPU korupsi terhadap perkara yang benarbenar menarik perhatian masyarakat.
Sedangkan bagi penyidik kepolisian,
adanya pemishan antara subdit Tipikor dan
subdit eksus, menimbulkan inefisiensi. Di sisi
lain penyitaan terhadap asset dalam TPPU
memerlukan kerja cepat dan tepat, kedua
ghal in tentu saja saling bertentangan
Terhadap faktor hukum, sangat penting
yang harus diperhatikan dan menjadi proritas
perbaikan terdiri dari :

Dalam model ini peranan penting tetap
menjadi tanggungjawab penyidik,
sehingga baik secara kelembagaan
maupun secara personal, para penyidik
harus terus diasah kemampuannya.
SDM-SDM penyidik yang tangguh,
cerdas, gesit dan berintegritas merupakan
kebutuhan
yang
tak
terelakan,
mengingat TPPU merupakan kejahatan
yang tergolong white collar crimes.
Dengan kecerdasan dan kegesitan yang
dimiliki oleh penyidik maka langkah
selanjutnya berupa penggeledahan dan
penyitaan bukan lagi masalah yang sulit
untuk dilakukan oleh para penyidik
TPPU.

Dalam kaitannya dengan masalah Penyidikan
TPPU sebagai Percepatan Penarikan Asset
Koruptor Di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
Jawa Tengah, sebagaimana telah dibahas diatas,
penegakan hukum terhadap TPPU korupsi di Jawa
Tengah belum dilaksanakan secara optimal, masih
terdapat beberapa kendala yang cukup berat dan
menjadi penghambat utama bagi penyidik. Oleh
sebab itu model penyidikan TPPU sebagaimana
diuraikan diatas hanya dapat dilaksanakan dengan
maksimal apabila terdapat kondisi sebagai
berikut:
1.

Dari sisi Faktor hukumnya:
Ketiadaan surat perintah penyidikan
(sprindik) TPPU korupsi menyebabkan
penyidik berada dalam posisi gamang.
Sprindik yang ada hanya pada sprindik
korupsi. Ketiadaaan tersebut memiliki imbas
luas terutama pada masalah pembiayaan
penyidikan. Sekalipun pada penyidik
kejaksaan tetap dilakukan penyidikan
TPPU Korupsi dengan melakukan upaya
penghematan biaya penyidikan namun tentu
saja tidak seharusnya kondisi ini terjadi.
Penyidikan pada tindak pidana pokoknya
yaitu tipikor memerlukan biaya yang
juga sangat besar, selama ini pembiayaan

2.

a.

Sprindik tindak pidana pokok harus
dibuat terpisah dari sprindik TPPU.
Sehingga muncul konsekuensi ada
pendanan yang berdiri sendiri bagi
penyidikan TPPU korupsi.

b.

Menambahkan kewenangan PPATK
berupa
kewenangan
melakukan
supervisi bagi penyidik kepolisian
maupun kejaksaan yang menangani
TPPU korupsi. Adanya kewenangan ini
akan sangat membantu mengeleminir
kendala-kendala yang ada saat ini. Dalam
kerangka supervisi ini, PPATK sekaligus
melakukan tugas berupa melakukan
pendidikan bagi para penyidik TPPU
sehingga dengan demikian akan tercipta
sinergisitas antara lembaga penyidik
TPPU dengan PPATK. Karena sejatinya
keduanya memang harus dalam posisi
saling mengisi.

Dari sisi Faktor Penegak hukumnya:
Masih adanya faktor belas kasihan
menunjukan kurang profesionalnya penyidik
dalam bertugas. Menurut Samuel P. Huntington
untuk dapat dikatakagorikan sebagai seorang
yang profesional maka, seseorang harus
memiliki 3 (tiga) karakteristik, yaitu keahlian
(expertise), tanggung jawab (responsibility) /
pertanggungjawaban sosial (social responsibility), serta rasa kesatuan dan keterikatan
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(corporateness) dalam menegakkan martabat
kompetensi profesinya.
Keahlian (expertise) penegak hukum,
hanya diperoleh dari pendidikan yang tinggi
dan pengalaman. Ini menjadi dasar dari
standar objektif kemampuan profesional
yang membedakan profesi dengan orang
awam dan mengukur kemampuan relatif para
anggota profesi tersebut. Standar-standar
tersebut bersifat universal. Melekat dalam
pengetahuan dan ketrampilan serta dapat
diaplikasikan secara umum tanpa dibatasi
oleh waktu dan tempat
Tanggung jawab (responsibility)/
pertanggungjawaban
sosial
(social
responsibility), seorang penegak hukum
profesional adalah seorang yang ahli
dalam praktek profesinya, bekerja dalam
sebuah konteks sosial, dan melakukan
suatu pelayanan, yang sifatnya penting bagi
fungsi masyarakat. Karakter inti dan umum
pelayanannya dan sifat monopoli terhadap
ketrampilan yang dimilikinya membebani
para profesional dengan tanggung jawab
untuk memberikan pelayanan pada saat
diperlukan oleh masyarakat. Tanggung jawab
sosial ini membedakan seorang profesional
dengan para ahli lainnya yang hanya memiliki
ketrampilan intelektual
Keterikatan (corporateness), Para
anggota dari suatu profesi saling berbagi rasa
persatuan dan kesadaran akan keberadaan
mereka sebagai sebuah kelompok yang
berbeda dari orang awam. Rasa kebersamaan
ini bersumber dan kedisiplinan dan pelatihan
kemampuan profesional, ikatan kerja
bersama, dan saling berbagi suatu tanggung
jawab sosial yang unik. Rasa kesatuan
terwujud dalam suatu organisasi profesional
yang membentuk dan menerapkan standar
tanggung jawab profesional.
Terhadap faktor penegak hukum, sangat
penting yang harus diperhatikan dan yang
harus menjadi proritas perbaikan adalah
karakteristik profesionalisme sebagaimana
disebutkan oleh Samuel P. Huntington diatas.
Dengan menghayati dan memahami profesi
yang diemban maka akan mampu menekan
subyektifitas rasa dari dalam diri penegak
hukum tersebut sehingga tidak menjadi kan
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penghalang bagi proses penegakan hukumnya
sendiri.
3.

Dari sisi Faktor sarana atau fasilitas
Sebagai tindak pidana yang masuk katagori white collar crimes, TPPU memiliki
kerumitan tinggi bahkan berkiat erat dengan
banyak sektor. Oleh sebab itu penyidikan
TPPU seperti halnya penyidikan tipikor memerlukan dukungan SDM dan fasilitas fisik
maupun non fisik.
SDM yang tangguh dan profesional
tidak akan mampu berbuat banyak apabila
tidak dilengkapi dengan peralatan pendukung
yang memadai dan juga pendanaan yang
baik. Dukungan dana dan masih kurangnya
dukungan SDM menjadi prioritas yang harus
terus didorong agar kedepan akan terdapat
SDM penyidik yang memiliki kemampuan
diatas rata-rata disertai dengan integritas
yang tinggi.
Penting untuk diperhatikan adanya
sistem penilaian kerja bagi unit penyidik
TPPU korupsi baik dilingkungan kejaksaan
maupun Polri, yang dilakukan secara berkala
oleh masing-masing lembaganya. Sistem penilaian kinerja penyidik ini akan sangat bermanfaat bagi pribadi penyidik dan juga bagi
atasan maupun lembaganya,
Menurut Elisatris Goelto (Goeltom,
2015 : 2) bagi penyidik, penilaian kinerja dapat memberikan umpan balik tentang
kemampuan, kekurangan-kekurangan dan
potensi-potensi yang ada, yang pada gilirannya nanti dapat dikembangkan untuk meningkatkan kinerja Bagi pimpinan, berguna
untuk mengukur kekuatan sumber daya yang
dimiliki organisasi untuk menyelesaikan beragam tugas penyidikan, sedangkan bagi institusi sangat penting arti dan peranannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai
hal, seperti identifikasi kebutuhan personil,
promosi, pemberian imbalan, dan berbagai
aspek lain.

4.

Dari sisi Faktor masyarakat
Sosialisasi
tentang TPPU
bagi
masyarakat menjadi bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari pemberantasan TPPU itu
sendiri, apalagi dalam TPPU dikenal adanya
perilaku pasif. Oleh sebab itu optimalisasi
PPATK dalam fungsi pencegahan bagi
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masyarakat menjadi bagian penting dalam
membentuk pemahaman masyarakat untuk
bersama-sama menghindarkan diri menjadi
pelaku pasif TPPU maupun berperan aktif
menjadi justice colloborator, baik dalam
tipikor maupun TPPU.
Dengan adanya peran aktif masyarakat
yang demikian akan memberi efek postif
bagi penegak hukum dalam melaksanakan
fungsi penegakan hukum termasuk dalam
melaksanakan penyidikan.
5.

Dari sisi Faktor budaya
Pendidikan anti korupsi dan memberikan
pendidikan tentang anti TPPU secara kontinyu
akan memberikan output berupa tertanamnya
pemahaman untuk menolak perilaku korup
apalagi terlibat menjadi pelaku aktif maupun
pasif. Walaupun bukan sebuah pekerjaan
yang mudah namun membudayakan perilaku
anti korupsi dan anti TPPU akan menjadikan
harapan bahwa dimasa mendatang akan
muncul generasi bar yang lebih mampu
menghindari dari perliku koruptif, termasuk
pula para penegak hukum yang semakin
berintegritas.

KESIMPULAN
Penyidikan terhadap TPPU korupsi di Jawa
Tengah belum pernah dilakukan oleh penyidik
Polda Jawa Tengah. Sedangkan kejaksaan Tinggi
Jawa Tengah baru pernah menangani 1 (satu)
kasus. Hal terjadi karena masih adanya kendala
yang menghambat penyidikan TPPU Korupsi.
Model Penyidikan terhadap TPPU korupsi
yang tepaat adalah memperkuat peran PPATK
dengan menambahkan kewenangan supervisi
bagi penyidikan TPPU Korupsi, sehingga akan
mengeliminir kendala-kendala yang dihadapi
penyidik.
SARAN
Penguatan
peran
PPATK
dengan
memberikan fungsi supervisi bagi penyidikan
TPPU korupsi didaerah menjadi bagian penting
untuk mengeliminir munculnya kendala yang
ditemukan dalam praktik penyidikan TPPU
korupsi dilapangan. Dan samping penajaman peran
pencegahan TPPU perlu terus didorong agar dapat
dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan baik
kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga
pemerintah maupun swasta.
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ABSTRACT
The Attorney General of Indonesia plays a strategic position in corruption eradication. Since Indonesia
Independent Day on 17 August 1945 until now, the attorney general keeps eradicate the corruption. As one
of the elements of criminal justice system of the democracy state refers to the Act No.16/2004 on the Attorney
General of Republic of Indonesia, and also a concern with the Act No.8/1981 on the Criminal Code (KUHAP).
Corruption eradication is ruled and stipulated on the Act No.31/1999 on Corruption Eradication Jo the
Act No.20/2001, and supported the Act No.8/2010 on the Criminal Act of Money Laundering . Questions
of this research were what obstacles of corruption eradication in attorneys and how to make it effective? It
was a normative-juridical method. It was an impression that the Attorney General has no dare to enforce
the law for the elite politician, local officials (governors,majors) because of their strong relationship with.
This phenomenon triggered scholars to do long march and protest to the Attorney General to be consistent
and responsive in corruption eradication. Good governance and bureaucracy reform had no big impact, the
meaning of “Tri Atmaka” and “Tri Karma Adhyaksa” had truly not been absorbed and practiced, yet.
Keywords: The Attorney General of Indonesia in eradicating corruption

ABSTRAK
Kejaksaan Republik Indonesia memegang posisi sangat strategis dalam pemberantasan korupsi. Sejak
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, Kejaksaan Republik Indonesia terus menerus
melakukan pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan pidana (Criminal Justice
System) di dalam negara demokrasi Kejaksaan RI mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan RI, dan juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP). Khusus untuk pemberantasan korupsi, diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi no Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan ditunjang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah apakah kendala yang melekat jajaran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi,
serta Bagaimana mengefektifkan Kejaksaan RI dalam pemberantasan korupsi. Metode yang dipakai adalah
yuridis normatif.Terdapat kesan, Kejaksaan RI sangat tumpul pada pelaku dari elit politik, dan pejabat daerah
(Gubernur, Bupati/Walikota) yang mempunyai koneksi politik yang kuat.Sehingga tidaklah mengherankan,
apabila di berbagai daerah, muncul aksi-aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa yang menuntut Kejaksaan
RI agar konsisten dan responsif dalam pemberantasan korupsi. Good Governance dan reformasi birokrasi,
hanya berpengaruh positif, secara minimal. Makna Tri Atmaka, serta Tri Karma Adhyaksa, kurang diresapi dan
kurang diamalkan secara mendalam.
Kata Kunci: Kejaksaan RI dalam pemberantasan korupsi
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PENDAHULUAN
Kejaksaan Republik Indonesia (RI) sebagai
salah satu unsur di dalam sistem peradilan pidana
(criminal justice system), juga mempunyai tugas
dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha
negara, serta menyelenggarakan ketertiban dan
ketenteraman umum. Namun dalam dinamika
perkembangan penegakan hukum di dalam negara
demokrasi, yang selalu disorot tajam oleh warga
masyarakat luas tidak lain dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi.
Peranan Kejaksaan RI sebagai salah satu
institusi penegakan hukum lahir sejak Kemerdekaan
Republik Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus
1945, yang kemudian membentuk Undang-udnang
Dasar 1945. Walaupun tetap hanya tersirat dalam
pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “badan-badan
lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam Undang-Undang”.
Secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia
adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara
kekuasaan (machtsstaat). Menurut Frans Magnis
Suseno (2001 : 295) menegaskan kekuasaan
negara antara lain Kejaksaan harus dijalankan atas
dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi
landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu
sendiri harus benar dan adil.
Marwan Effendi (2005 : 53), menegaskan
Eksistensi Kejaksaan RI dalam perspektif konsep
rechtsstaat, konsep the rule of law, dan konsep
Negara Hukum Indonesia hendaknya diwujudkan
melalui konsep pembagian kekuasaan dalam
penegakan hukum di negara Republik Indonesia.
Kehadiran Kejaksaan RI dalam dunia peradilan
adalah,
pertama, sebagai upaya preventif, membatasi,
mengurangi atau mencegah kekuasaan pemerintah
atau administrasi negara (konsep rechtsstaat) yang
diduga sewenang-wenang, yang dapat merugikan,
baik rakyat maupun pemerintah sendiri, bahkan
supaya tidak terjadi Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme,
kedua, Kejaksaan RI seharusnya ditempatkan pada
kedudukan dan fungsi mandiri dan independen
untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya
dalam penegakan hukum agar terwujud peradilan
yang adil, mandiri, dan independen pula (konsep
the rule of law);
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ketiga, menjaga keserasian hubungan hak dan
kewajiban antara pemerintah dan rakyat melalui
tugas penuntutan (penegakan hukum) dalam proses
peradilan (konsep Negara Hukum Indonesia).
Di dalam negara yang berdasarkan pada
hukum, Kejaksaan RI sejak kelahiran negara
sampai dengan sekarang terus menjalankan
tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya untuk
menegakkan keadilan, kepastian hukum,
serta menegakkan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).Pada masa pemerintahan Orde
Baru dibawah Presiden Soeharto, Kejaksaan
menjalankan kewenangan yang sangat strategis
dalam penegakan hukum. Model dan strategi
penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI
adalah melakukan penuntutan terhadap tertuduh
pelaku subversi pada pihak-pihak yang dianggap
mengancam stabilitas nasional. Hal ini sesuai dan
selaras dengan strategi nasional demi terciptanya
stabilitas nasional, stabilitas politik, dan stabilitas
ekonomi.
Performance dan sikap tindak Kejaksaan RI
yang demikian, juga berkenaan produk peraturan
perUndang-Undangan yang ada, masih bernuansa
represif serta tidak mengandung perlindungan
Hak Asasi Manusia (HAM). Kalaupun ada, seperti
Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, yang menegaskan berbagai
perlindungan HAM justru selalu disimpangi
untuk kepentingan penguasa. Dan dari berbagai
kasus korupsi yang terjadi selama pemerintahan
Orde Baru, hanya kasus korupsi Let.Jen.Pol. Drs.
Siswadji, SH dan kasus Kadolog Kalimantan
Timur Budiadji, yang bisa diproses sampai ke
Pengadilan.Untuk kasus korupsi dan kejahatan
serius lainnya tidak menjadi prioritas. Kepentingan
politik menguasa sampai kental. Sehingga selain
yang dianggap menentang dan menggerogoti
NKRI, dapat dipastikan akan diproses sampai ke
persidangan.
Era Reformasi, telah mengawali pemerintahan
demokratis dengan pernyataan berhenti Presiden
Soeharto yang kemudian digantikan oleh Wakil
Presiden BJ Habibie. Tampilnya Preside BJ
Habibie telah merubah dari suatu sistem yang
otoriter, represif dan mewabah korupsi, menjadi
awal pemerintahan yang demokratis. Ciri khas
negara demokratis, berorientasi pada kekuasaan
rakyat, kebebasan berekspresi, perlindungan
HAM, supremasi hukum, menjadikan Kejaksaan
RI dituntut oleh warga masyarakat luas untuk
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proaktif terhadap mewabahnya korupsi. Fenomena
korupsi sangat mencolok dan sudah menjadi
rahasia umum. Utamanya para pemerhati hukum
dan HAM sangat bersepakat bahwa mantan
Presiden Soeharto adalah kasus korupsi terbesar
dalam sejarah korupsi di Indonesia.
Kasus korupsi mantan Presiden Soeharto
menjadi sangat menarik perhatian bagi seluruh
rakyat Indonesia. Disamping itu, juga menarik
perhatian dan minat masyarakat internasional,
terhadap para kepala negara/kepala pemerintahan
yang diturunkan di tengah masa jabatannya, yang
pada tuduhan utamanya adalah korupsi.Tarik
menarik antara dukungan secara terselubung
terhadap mantan Presiden Soeharto dan tuntutan
rakyat agar mantan Presiden Soeharto diadili,
berlangsung secara masif.Namun tetap terkendali
dalam artian rakyat terus menuntut, selalu
mematuhi ketentuan tentang unjuk rasa. Tragisnya
Jaksa Agung A. Soedjono Atmonegoro yang
menegaskan akan memproses korupsi mantan
Presiden Soeharto hanya menjabat selama 3 (tiga)
bulan. (Marwan Effendi, 2005 : 73).
Dari pemerintahan Presiden BJ Habibie, yang
kemudian digantikan oleh Presiden Abdurrahman
Wahid, kemudian dilanjutkan oleh Presiden
Megawati Soekarnoputri, pemberantasan korupsi
yang digelar oleh Kejaksaan RI tidak menonjol.
Situasi politik yang bergolak dan keamanan
nasional yang diwarnai konflik kekerasan bersenjata
di Aceh, Maluku, dan Poso, serta sisa-sisa konflik
di Kalimantan Tengah. Walaupun, pada waktu itu,
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah
diundangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Dan pada tahun 2002 telah diundangkan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baru setelah tampilnya pemerintahan Soesilo
Bambang Yudhoyono, Kejaksaan berupaya dalam
pemberantasan korupsi.Melalui Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia selalu terkendala dan berprestasi
minimal dalam pemberantasan korupsi, walaupun
telah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang. Korupsi di Indonesia cenderung menjadi
sasaran penindakan dari KPK.

Dengan tampilnya pemerintahan Presiden
Joko Widodo yang dalam programnya diantaranya
akan meneruskan dan meningkatkan melakukan
pemberantasan korupsi, telah direspon dengan
cepat oleh Kejaksaan Agung, diantaranya dengan
membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan
dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Korupsi di Kejaksaan Agung (Satgasus P3TPK).
Pembentukan Satgasus serupa juga dilangsungkan
di lingkungan Kejaksaan Tinggi di seluruh
Indonesia. Jaksa Agung H.M. Prasetyo pernah
berjanji, Satgasus akan dievaluasi saat berumur 3
bulan. (Kompas, Kamis 13 Maret 2015). Seluruh
rakyat Indonesia yang sudah tidak tahan dengan
fenomena korupsi yang merajalela, seolaholah tidak terkendali, dalam waktu yang tidak
terlalulama selalu menunggu, mengingatkan, dan
menuntut kinerja yang serius dan konsisten dari
Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi.
Kompleksitas
pemberantasan
korupsi
yang dilakukan oleh Kejaksaan RI, pada era
otonomi daerah yang bercirikhas desentralisasi,
menjadikan korupsi yang pada masa lalu terpusat
pada pusaran pemerintahan pusat, kemudian juga
berkembang pesat di daerah.Kekesalan warga
masyarakat terhadap fenomena korupsi di daerah,
ternyata kurang direspon melalui penyidikan dan
penuntutan oleh Kejaksaan RI.
Kinerja Kejaksaan RI yang sangat disorot
tajam dalam pemberantasan korupsi, seolah-olah
mengabaikan korupsi yang menjadi epidemi di
daerah. Walaupun korupsi telah semakin diyakini
menjadi budaya penyimpangan yang sangat
merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang
menjadi persoalan adalah apakah kendala yang
melekat jajaran Kejaksaan RI dalam pemberantasan
korupsi; bagaimanakah mengefektifkan Kejaksaan
RI dalam pemberantasan korupsi.

TUJUAN
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi
permasalahan Peranan Kejaksaan RI dalam
Pemberantasan Korupsi di Negara Demokrasiyang
juga merupakan suatu tindakan hukum. Sedangkan
kegunaan dari penelitian ini diharapkan menjadi
masukan khususnya kepada jajaran Kejaksaan RI
agar mampu dan konsisten dalam pemberantasan
korupsi di Indonesia.

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret 2016 : 15 - 25

17

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

No:511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013

KERANGKA TEORI
Teori yang digunakan adalah teori penegakan
hukum, oleh Soerjono Soekanto (1982 : 90)
yang menyatakan “keberhasilan atau efektivitas
penegakan hukum tergantung pada :
1.

Baik buruknya hukum yang berlaku;

2.

Baik buruknya mentalitas penegak hukum;

3.

Fasilitas yang cukup atau kurang;

4.

Taraf kesadaran dan kepatuhan hukum warga
masyarakat”.

Kompleksitas penegakan hukum terhadap
korupsi, juga beranjak dari modus operandi dan
tehnik-tehnik para pelaku serta jenis korupsi yang
dilakukan secara berkelompok. Adapun definisi
korupsi menurut Guy Benveniste (1989 : 166167) adalah: Discretionery Corruption, korupsi
yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam
menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya
bersifat sah; bukankah praktek-praktek yang dapat
diterima oleh para anggota organisasi.
Illegal corruption, seperti terungkap dri
namanya, adalah suatu jenis tindakan yang
bermaksud mengacaukan bahasa ataupun maksudmaksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
Mercenery corruption adalah satu jenis
tindakan korupsi yang dimaksud untuk kegiatan
pemberian uang sogok dan uang semir.
Ideological corruption atau korupsi
ideologis adalah jenis korupsi baik yang bersifat
ilegal maupun diskresionari yang dimaksudkan
untuk mengejar tujuan-tujuan kelompok. Episode
Watergate adalah suatu skandal yang dilakukan
oleh sejumlah individu yang lebih menimbulkan
komitmen ideologi mereka kepada Presiden Nixon
ketimbang kepada Undang-Undang dan hukum.
Adapun tentang negara hukum yang
demokratis, menurut Moh. Kusnardi & Harmaily
Ibrahim adalah (1982 : 226-227) :
1.

Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi
manusia yang mengandung persamaan dalam
bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan
kebudayaan;

2.

Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu
atau kekuatan lain dan tidak memihak;

3.

Legalitas dalam arti hukum dalam segala
bentuknya.
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Sedangkan kerangka konsepsional yang
digunakan adalah Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, diantaranya
pada pasal 30 ayat (1). Di bidang pidana, kejaksaan
RI mempunyai tugas dan wewenang :
1.

melakukan penuntutan;

2.

melaksanakan penetapan hakim dan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;

3.

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
putusan pidana bersyarat, putusan pidana
pengawasan, dan putusan lepas bersyarat;

4.

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
tertentu berdasarkan Undang-Undang;

5.

melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk
itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan
sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan
dengan penyidik.

Sejalan dengan hal itu, juga harus mengacu
pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi,
antara lain pada :
Pasal 25. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
di sidang segera menyerahkan salinan berkas
berita acara sidang tersebut pengadilan dalam
perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari
pada perkara lain guna penyelesaian secepatnya.
Pasal 26. Putusan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap tindak pidana korupsi
dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang.
Pasal 27. Dalam hal ditemukan tindak pidana
korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat
dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa
Agung.

METODE
Untuk
menjawab
dan
menjelaskan
permasalahan di atas metode yang dipakai dalam
penelitian ini adalah penelitian yuridis nomatif,
yang merupakan penelitian kepustakaan (library
research), yaitu melalui pengumpulan data
kepustakaan, yang berasal dari literatur tentang
pemberantasan korupsi, peraturan perundangundangan, majalah dan surat kabar yang relevan
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dengan judul. Pendekatan normatif sangat
relevan guna menganalisis literatur, peraturan
perundang-undangan dan bahan-bahan tersebut
dalam menganalisis Peranan Kejaksaan RI dalam
Pemberantasan Korupsi di Negara Demokrasi.

PEMBAHASAN
Periode kedua pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, dalam program
kerjanya juga terdapat pemberantasan korupsi
yang semakin meluas. Eksistensi KPK yang pada
masa-masa awal seringkali disorot tajam oleh
kelompok oposisi (PDI Perjuangan), sebagai
pilih bulu dan memihak ternyata dalam beberapa
tahun terakhir ini menunjukkan konsistensi yang
sangat kuat untuk memerangi korupsi. Setelah
kasus Hambalang, impor daging sapi, dan SKK
Migas, KPK melalui Operasi Tangkap Tangan,
berhasil menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi
Akil Muchtar.Rentetan kasus Akil Muchtar,
juga menyasar Gubernur Banten Atut Chosiyah.
Pada saat KPK dengan sangat gemilang dan
menjadi pujian seluruh rakyat Indonesia, ternyata
Kejaksaan RI belum menampakkan prestasi yang
cemerlang dalam pemberantasan korupsi.
Sebagai rahasia umum, korupsi telah menjadi
bagian dari perilaku birokrasi, elit politik baik
yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat
di DPR maupun DPRD, lembaga penegakan
hukum, kalangan pengusaha, serta dilingkungan
pendidikan. Era Otonomi Daerah, sejak
dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Otonomi Daerah jo
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, justru
menjadi ajang meluasnya korupsi di daerah yang
melibatkan anggota DPRD, sampai dengan Kepala
Daerah mulai Bupati atau Walikota sampai dengan
Gubernur.
Melalui pemberitaan di berbagai mass
media, terutama media elektronika, dengan jelas
dan terbuka pada setiap saat diberitakan kasuskasus korupsi di seluruh daerah Indonesia. Para
tersangka baik yang disebutkan namanya secara
lengkap maupun memakai inisial menjadi santapan
publik yang tiada henti. Sikap masyarakat terhadap
korupsi yang ditayangkan di media elektronik,
biasanya sangat antusias. Yang pasti menjadi lebih
serius, jika terdapat kasus korupsi yang tertangkap
tangan oleh KPK yang kemudian pemberitaannya
diulang-ulang selama berminggu-minggu.

Korupsi yang secara konstan tinggi
mengidikasikan bahwa krisis mental budaya yang
dialami Bangsa Indonesia benar-benar parah, kalau
tidak dapat dikatakan berada di titik nadir. Menurut
Tb Ronny Rahman Nitibaskara (2009 : 81), pada
saat ini memang agak sulit melacak akar krisis
mental budaya itu. Salah satu sebabnya, banyak
unsur yang berkelindan, saling mempengaruhi,
sehingga rancau dan sulit menentukan faktor
mana yang paling determinan menyumbang krisis
itu. Tetapi dalam konteks budaya dalam transisi,
krisis tersebut banyak dipengaruhi oleh faktorfaktor negatif yang kami sebut sebagai perangkap
penyimpangan dan kejahatan.
Walaupun korupsi sebagai fenomena
penyimpangan di seluruh dunia, seolah-olah tidak
dapat dihabiskan melalui penegakan hukum.
Kejaksaan RI sudah barang tentu tidak harus
berkecil hati apalagi melakukan pembiaran.
Pendekatan hukum pidana sebagai ultimum
remedium, mutlak dilaksanakan sepanjang Negara
Kesatuan Republik Indonesia tetap ada. Menurut
Muladi(Supanto, 2009 : 7), Hukum Pidana dan
penegakannya merupakan bagian dari politik
kriminal (Criminal Policy), politik kriminal
merupakan bagian dari politik penegakan hukum
(law enforcement policy) yang mencakup pula
penegakan hukum perdata dan penegakan hukum
administrasi. Politik penegakan hukum merupakan
bagian politik sosial (social policy) yang
merupakan usaha setiap masyarakat dan negara
untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.
Tanpa berusaha memihak, terlihat bahwa
Kejaksaan RI kurang semangat dalam memerangi
korupsi. Memang pada saat Jaksa Agung dijabat
oleh Abdul Rahman Saleh, SH periode 2004-2007
dengan serius melaksanakan penegakan hukum
kasus korupsi. Dalam berbagai kesempatan, Jaksa
Agung Abdul Rahman Saleh, SH (2008 : 303),
menyatakan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi
dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk bersungguhsungguh memproses setiap dugaan korupsi di
wilayah kerja masing-masing. Bahkan menetapkan
target minimal sebagai indikator kinerja : 1 kasus
korupsi dalam satu tahun untuk cabang Kejaksaan
Negeri, 3 kasus korupsi dalam setahun untuk
Kejaksaan Negeri, dan 5 kasus korupsi dalam satu
tahun untuk Kejaksaan Tinggi.
Indeks persepsi korupsi 2014 seperti
diberikatan oleh Koran Sindo, Rabu 17 Desember
2014 yang dikeluarkan organisasi Transparansi
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Internasional menempatkan Indonesia pada
peringkat 107 (skor 34) dari 175 negara. Peringkat
ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Meski
demikian, peringkat ini tak berarti praktik korupsi
telah berkurang. Lembaga paling korup Indonesia
ialah : Polisi 4,3; Parlemen/DPR : 4,5; Peradilan:
4,4; Partai Politik: 4,3; Pelayanan Publik: 4,0;
sektor bisnis : 3,4; pelayanan kesehatan: 3,3;
pendidikan: 3,2; Militer 3,1; LSM : 2,8; lembaga
agama: 2,7; dan Media; 2,4. Adapun penanganan
perkara Tipikor Kejaksaan Tahun 2013 :
Jumlah penyelidikan :
Jumlah penyidikan
:
Jumlah penuntutan
:
1. Asal Kejaksaan
:
2. Asal Polri
:
Penyelamatan uang
negara
:
			
(Sampai November) :
Jumlah penyelidikan :
Jumlah penyidikan
:
Jumlah penuntutan
:
Penyelamatan uang
negara
:
			

1696 kasus;
1646 kasus
1243 kasus
770 kasus
Rp.403.102.000.215,-		
USD 500.000,1538 kasus
1365 kasus
1023 kasus
Rp.274.844.804.686,USD 8.100.000,-

Betapapun keseriusan Kejaksaan RI dalam
mengeliminir korupsi dari bumi Indonesia,
sudah barang tentu tidak boleh bertindak secara
serampangan, yang justru bertentangan dengan
keadilan, kebenaran, dan supremasi hukum. Kecuali
memang setiap pemerintahan hasil dari kudeta
baik oleh militer maupun bisa juga kudeta sipil. Di
beberapa negara totaliter, militer dan Kejaksaan
langsung menangkap, menahan dan memproses
pihak-pihak yang dianggap melakukan korupsi.
Sebagai fenomena umum setiap munculnya
kudeta di banyak negara berkembang dan totaliter,
yang langsung ditangkap dan dihukum oleh
pemerintahan baru adalah pengganggu keamanan
dan ketertiban umum, serta para koruptor.
Dalam penegakan hukum, menurut Marwan
Effendi (2012: 5), Kejaksaan RI sebagai salah
satu institusi penegak hukum (law inforcement
institution) di Indonesia memiliki fungsi sangat
sentral sebagai pengendali proses perkara
(Dominus lutis) yang menentukan dapat tidaknya
seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan
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diajukan ke pengadilan, berdasarkan alat bukti
yang sah menurut Undang-Undang dari hasil
penyelidikan. Selain itu Kejaksaan melakukan
penyidikan sendiri dalam tindak pidana tertentu
dan juga sebagai satu-satunya instansi pelaksana
putusan pidana (executive ambtenaar).
Adapun Indonesia sebagai negara hukum
yang demokratis, setiap tindakan Kejaksaan RI
untuk memproses pelaku-pelaku tindak pidana
korupsi, harus memperhatikan asas praduga tak
bersalah (presumption of innoncen) sebagaimana
dinyatakan dalam penjelasan umum butir 3 c
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penerapan asas
ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan
hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenangwenangan kekuasaan para aparat penegak hukum,
serta memberikan perlindungan hak asasi manusia
(HAM).

ANALISIS
Sebagai institusi dibidang penyelidikan
tindak pidana tertentu dan penuntutan, Kejaksaan
terkendala dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya. Menurut Indriyanto Seno Adjie
(2006 : 44-45), dari pendekatan demokratis
Kejaksaan mutlak bersikap tindak secara
independen yang menjunjung supremasi hukum.
Kejaksaan merupakan salah satu aparatur penegak
hukum yang een en ondeelbaar dalam struktur
ketatanegaraan. Ia masuk dalam komponen
penegak hukum independen yang melaksanakan
sistem peradilan pidana bersama–sama dengan
badan kekuasaan kehakiman.
Dalam perspektif sistim ketatanegaraan
Indonesia, menurut Marwan Effendi (2005 : 159),
Kejaksaan RI tetap dibawah kekuasaan eksekutif,
Kejaksaan RI dalam kedudukan sekarang tidak
mempunyai kemandirian dalam penuntutan dan
penegakan hukum karena disamping UndangUndang menyatakan bahwa Kejaksaan dalah
lembaga pemerintah, juga merupakan komponen
POLKAM yang tidak berbeda dari Kejaksaan
pada masa pendudukan balatentara Jepang
dibawah Ciambu, urusan keamanan Jepang. Agar
institusi Kejaksaan lebih mumpuni (onafhankelijk)
dalam penegakan hukum dan tidak terkesan
harus dikembalikan sebagai alat negara penegak
hukum dan lepas dari komponen POLKAM dalam
Kabinet. Mereposisi institusi Kejaksaan RI antara
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lain dilakukan melalui amandemen terhadap
Undang-Undang yang ada atau menggantikannya
dengan
Undang-Undang
baru.
Sebagai
suatu perbandingan, dapat dilihat bagaimana
kemampuan (volwaardigheid) Jaksa Agung Janet
Reno, yang juga adalah Secretary of Justice dalam
Kabinet Clinton, yang membolehkan Penuntut
Umum Independen Kennth Star (yang juga adalah
penyelidik White Water), untuk menyelidiki kasus
perselingkuhan Clinton dengan Monica Levinsky,
kemudian mengirim hasil investigasinya kepada
House of Representative untuk di impach, namun
akhirnya Senat menyatakan Clinton tidak bersalah
dan tetap diperbolehkan memegang jabatannya.
Kendala
yang
menghadang
dalam
pemberantasan korupsi, juga beranjak dari
dinamika institusi Kejaksaan RI. Warga masyarakat
melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat,
serta pihak-pihak yang terkait dalam kasus-kasus
korupsi menganggap bahwa Kejaksaan RI sangat
tumpul ke atas, dan tajam ke bawah. Apalagi
kalau terdapat kepentingan politik yang kuat, serta
kekuatan politik yang dominan.
Kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani
kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah
patut dipertanyakan. Betapa tidak, sejumlah kepala
daerah yang sudah ditetapkan menjadi tersangka,
malah dibebaskan sebelum maju ke persidangan.
Tengok saja kasus korupsi yang melibatkan
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak.
Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah
Penghentian Penyidikan (SP3), setelah hampir
tiga tahun menyidik kasus dugaan kasus korupsi
divestasi saham PT Kaltim Prima Cool. Pada tahun
2011 silam. Kejaksaan Agung juga menerbitkan
SP3 kasus korupsi Gubernur Kalimantan Selatan
Rudy Arifin. Sebelumnya Rudy terjerat dalam
kasus dugaan korupsi pemberian uang santunan
pembebasan tanah hak guna bangunan (HGB) eks
Pabrik Kertas Martapura oleh Panitia Pengadaan
Tanah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 20022003. Setahun sebelumnya, Kejaksaan Tinggi
Jawa Tengah juga mengeluarkan SP3 kasus
dugaan korupsi mantan Walikota Semarang
Sukawi Sutarip yang saat itu menjabat Ketua
Partai Demokrat Jawa Tengah, ditetapkan sebagai
tersangka dalam kasus korupsi APBD Kota
Semarang tahun anggaran 2004 dalam pos dana
komunikasi Rp.5 milyar. (Forum Keadilan Nomor
5 Tahun XVII / 21-27 Oktober 2013).

Untuk menghindari penahanan Kejaksaan,
para tersangka korupsi, seringkali menggunakan
alibi bahkan penipuan sedang menderita sakit,
dan mempunyai surat keterangan dokter. Hal ini
dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004, pada Pasal 36 ayat (1) Jaksa Agung
memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa
untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah
sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu
dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
(2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani
perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala
Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa
Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani
perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya
diberikan oleh Jaksa Agung.
(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi
dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan
di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas
menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan
dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan
tersebut di dalam negeri.
Melemahnya kinerja Kejaksaan RI, ternyata
juga terjadi dalam pelaksanaan eksekusi terpidana
korupsi, yang telah mempunyai putusan dan
kekuatan hukum yang tetap. Koalisi Masyarakat
Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Indonesia
Corruption Watch (ICW), Indonesian Legal
Rountable (ILR), dan Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia (YLBHI) Minggu 20 Oktober
2013 menyampaikan informasi “Sebanyak 43
terpidana kasus korupsi dari 37 kasus tak kunjung
dieksekusi Kejaksaan Tinggi di sejumlah daerah,
padahal putusannya sudah berkekuatan hukum
tetap sejak tahun 2003 hingga pertengahan
Oktober 2013. Pada Mei 2013, Koalisi pernah
beraudiensi dengan Wakil Jaksa Agung Darmono
untuk mendorong optimalisasi pemberantasan
korupsi, terutama mengeksekusi perkara yang
sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Setelah
pertemuan itu, Kejaksaan berhasil memidana 14
koruptor dari tujuh perkara korupsi. (Kompas,
Senin 21 Oktober 2013).
Permasalahan
penegakan
hukum
di
Indonesia menurut Indriyanto Seno Adjie (2006:
373-374), tidaklah sekedar diamati dari sisi
substansial per-Undang-Undangan saja, tetapi
juga berkaitan dengan sistem, khususnya sistem
hukum pidana karena korupsi itu kenyataannya
telah merusak sistem (destructed to the system).
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Dalam konteks yang komprehensif, tidak dapat
dipungkiri bahwa korupsi merupakan White
Collar Crime dengan perbuatan yang selalu
mengalami dinamisasi modus operandinya dri
segala sisi sehingga dikatakan sebagai invicible
crime yang sangat sulit memperoleh prosedural
pembuktiannya, karenanya seringkali memerlukan
pendekatan sistem (systemic approach) terhadap
pemberantasannya.
Sebagai penyidik dan sekaligus penuntut
umum dalam kasus korupsi, menyebabkan
jajaran Kejaksaan RI tidak steril dari godaan
untuk melakukan pendekatan dan pemerasan
untuk meminta imbalan dalam jumlah tertentu
pada tersangka dan tertuduh. Warga masyarakat
masih mengingat : Jaksa Urip Tri Gunawan yang
ditangkap KPK karena korupsi. Demikian pula
halnya Jaksa Cirus Sinaga yang terpaksa harus
menjalani pemidanaan karena berkolaborasi
dengan Gayus Tambunan. Namun begitu, dalam
era demokrasi dan teknologi canggih di bidang
informasi, dalam pembinaan karir di Kejaksaan
RI, tidak mempublikasikan kinerja serta beberapa
anggota Kejaksaan yang mendapat hukuman
disiplin sampai dengan pemecatan.
Dalam penyidikan maupun penuntutan
kejahatan korupsi, pihak penegak hukum harus
bersikap hati-hati, profesional dan serius untuk
menerapkan prinsip-prinsip dan etika hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan pada hukum serta
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada beberapa
kasus, justru jajaran penegak hukum, terlibat atau
menikmati hasil korupsi para pihak yang menjadi
obyek penegakan hukum. Seperti halnya mantan
kepala Kejaksaan Negeri Praya (Kejari) Praya
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Subri,
SH, dituntut 12 tahun penjara karena menerima
suap dalam persidangan di Pengadilan tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram. Hal-hal yang
memberatkan, karena sebagai jaksa, Sabri, SH,
dituduh telah mencoreng institusi pemerintah,
termasuk menghambat upaya pemerintah dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa
sebagai Kajari semestinya memberi contoh bukan
malah sebaliknya melakukan perbuatan yang
melanggar pidana. (Forum Keadilan Nomor 12
Tahun XVII / 14 – 20 Juli 2014).
Kejaksaan Agung masih memiliki piutang
uang pengganti sebesar Rp 14,5 triliun. Sesuai
laporan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2014,
nilai ini merupakan gabungan tunggakan dari
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perkaa tindak pidana korupsi serta perkara perdata
dan tata usaha negara. Nilai piutang uang pengganti
Kejagung tersebut naik dari tahun 2013 yang
tercatat sebesar Rp 13,1 triliun. Pihak Kejagung
mengakui pengembalian uang negara ini tidak
mudah karena berbagai hal, antara lain minimnya
anggaran, profesionalitas jaksa, dan ketersediaan
aset pelaku. Harapannya memang setelah ada
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap bisa
langsung dieksekusi dan dikembalikan ke kas
negara. Namun kenyataannya ada saja kendala
di lapangan,”ungkap Direktur Upaya Hukum,
Eksekusi, dan Eksaminasi pada Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Korupsi (Jampidsus) Ahmad
Djainuri, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta,
Selasa (15/3) (Kompas, Rabu 16 Maret 2016)
Dukungan
dan
komitmen
dalam
membersihkan aparat penegak hukum agar
kemudian menjadi contoh bagi masyarakat
ditunjukkan oleh pemimpin Hongkong dan jajaran
pemerintahannya. Berbeda dengan Indonesia, para
penegak hukum justru kerap berurusan dengan
hukum dan melakukan korupsi yang semestinya
diberantas. Hal itu setidaknya terlihat dari Laporan
Tahunan Kejaksaan periode 2011-2015. Terdapat
sebanyak 701 jaksa dikenai sanksi oleh unit
pengawasan Kejagung. Bahkan ada jaksa yang
sampai dibawa ke meja hijau karena korupsi atau
memeras. Untuk itu, kedatangan ICAC Hongkong
kali ini pun menjadi angin segar bagi kejaksaan
dalam berbenah diri. (Kompas, Jumat 18 Maret
2016)
Penerapan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang, terlihat belum begitu dioptimalkan dalam
pemberantasan korupsi pada jajaran Kejaksaan
RI di daerah. Hal ini menyebabkan pemberatasan
korupsi di daerah belum menimbulkan efek
jera yang menakutkan bagi para koruptor dan
koleganya.
Sampai dengan pertengahan tahun 2015
yang lalu Warga masyarakat di daerah, utamanya
mahasiswa dalam merespon kinerja Kejaksaan RI
dalam pemberantasan korupsi, sungguh sangat
perlu didukung.Yang biasa dilakukan mahasiswa,
diawali dengan audiensi baik kepada kepala
Kejaksaan Negeri maupun Kepala Kejaksaan
Tinggi yang melaporkan secara lengkap korupsi
di daerah itu. Namun setelah berganti tahun, dan
ternyata respon Kejaksaan setempat pasif terhadap
korupsi, pada akhirnya mahasiswa melakukan
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unjuk rasa. Dan fenomena unjuk rasa tersebut
dapat terjadi kericuhan.
Sebagai bagian dari struktur pemerintahan,
Kejaksaan RI didorong untuk menyelenggarakan
dan menegakkan pemerintahan yang baik (good
governance). United National Development
Programme (UNDP) merumuskan karakteristik
pemerintahan yang baik, menurut Sadjijono (2010:
189-190), yaitu:
1.

Partisipasi (Participation);

2.

Penegakan Hukum (Rule Of Law);

3.

Transparansi (Transparancy);

4.

Daya Tanggap (Responsiveness);

5.

Konsensus (Concencus);

6.

Keadilan (Equality);

7.

Efektif dan Efisien;

8.

Akuntabilitas (Accuntability)

9.

Visi strategis.
Di tengah semakin gencarnya tuntutan
pemberanatasan korupsi, Kejaksaan RI yang
dalam penanganan korupsi justru disaingi KPK,
harus cepat introspeksi. Hal itu untuk mencegah
kehancuran perekonomian negara yang lebih
meluas, sikap dan mental yang mengagungkan
hedonisme, dan ditengah keprihatinan bangsa pada
tersangka korupsi yang tidak merasa bersalah.
Menurut Sidharta (2006 : 182-183), perlu melihat
dan memperhatikan Tri Atmaka atau tiga sifat dan
hakikat, yakni : tunggal, mandiri, dan mumpuni;
serta Tri Karma Adyaksa yang berintikan sifatsifat Satya, Adhy, dan Wicaksana. Namun dalam
fenomena sekarang dalam beberapa aspek sering
disimpangi.
Profesionalisme Jaksa dalam hal menghadapi
dan membuat tuntutan terhadap pelaku korupsi,
harus terus menerus ditingkatkan. Koruptor selalu
mencari-cari celah hukum untuk dapat disimpangi
untuk mendapatkan keuntungan dari para pihak
yang mempunyai niat dan kesempatan dalam
melakukan korupsi. Pada saat korupsi tersebut
di proses di Pengadilan. Menurut M. Syamsudin
(2012 : 183), dalam memeriksa perkara korupsi
hakim tidak dapat berdiri sendiri. Hakim terikat
pada surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum yang selalu mendakwa terdakwa
dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UUPTPK dengan
berbagai variasinya. Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK
itu kadang-kadang ditempatkan pada posisi yang
berlainan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat

dakwaan. Kedua pasal tersebut kadang-kadang
yang satu kedudukannya menjadi dasar dakwaan
Subsidair terhadap yang lain, dan kadang-kadang
yang satu didudukkan menjadi dasar dakwaan
alternatif terhadap lainnya.
Cara berfikir dan bersikap tindak jajaran
Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, harus
memberikan perlindungan terhadap masyarakat
luas ataupun rakyat Indonesia yang menjadi
korban akibat fenomena korupsi. Menurut Satya
Deni Bagus Yukerawan, hal yang penting untuk
dianalisis adalah keterkaitan gradasi kepentingan
individual pelaku dengan kepentingan individual
korban serta kepentingan sosial masyarakat
dengan eksistensi asas legalitas. Sebagaimana
telah dijelaskan dalam hal terjadinya “Crimina
extra ordinaria”, asas legalitas hanya melakukan
fungsi perlindungan terhadap kepentingan
pelaku, tetapi sama sekali tidak melakukan fungsi
perlindungan terhadap korban, baik korban
individual dan masyarakat. Asas legalitas sama
sekali tidak diorientasikan kepada kepentingan
korban. Kepentingan korban dan atau kepentingan
sosial dikorbankan demi kepentingan pelaku.
Sebagaimana sangat strategis dalam
pemberantasan korupsi, jajaran Kejaksaan RI
mutlak perlu sumber daya yang profesional,
disiplin, taat asas, dan konsisten terhadap
kepentingan bangsa dan negara. Sebagai
kekhawatiran bersama, menurut Satjipto Rahardjo
(2006 :27) manusia-manusia Indonesia yang baikbaik kurang memperoleh kesempatan untuk tampil
sebagai pimpinan dan pengatur masyarakat. Guna
memulihkan keterpurukan negeri dan bangsa
kita kini, marilah kita bersatu mengangkat dan
memunculkan orang-orang baik.

KESIMPULAN
Harus diakui bahwa Kejasaan RI telah berjasa
dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun
demikian keterbatasan, kesiapan dan semangat
yang lebih serius dalam meminimalisir korupsi
masih harus dipacu didukung serta pengawasan
langsung oleh seluruh rakyat Indonesia.
Dengan reformasi birokrasi yang sudah lama
dilaksanakan, Kejaksaan RI seharusnya dapat
bermanfaat dalam pemberantasan korupsi. Dari
aspek sumber daya manusia, Kejaksaan sudah
sangat siap, dan profesional. Sebagai catatan
khusus, mentalitas jajaran Kejaksaan RI harus
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terus menerus dan dibangkitkan, karena memegang
peranan tertinggi dalam memerangi korupsi di
tengah kegalauan serta kegusaran masyarakat
terhadap korupsi.
Seluruh rakyat Indonesia sangat berharap
bahwa Kejaksaan RI dapat diandalkan dalam
memerangi korupsi. Akibat korupsi telah dirasakan
semakin menyakitkan oleh Bangsa Indonesia.
Sikap dan tindak Kejaksaan dalam pemberantasan
korupsi harus mengoptimalkan perlindungan
terhadap korban, yaitu seluruh rakyat Indonesia
serta generasi mendatang. Di tengah kemiskinan
yang menjadi fenomena umum sangatlah tepat
agar jajaran Kejaksaan RI segera melakukan
reformasi internal dan reformasi mental untuk
memberantas korupsi.
Sebagai suatu saran konsistensi untuk
mengefektifkan Kejaksaan RI dalam memberantas
korupsi di Indonesia sudah menjadi keharusan
yang tidak boleh ditunda-tunda lagi. Presiden
sebagai atasan langsung dari Jaksa Agung harus
selalu mengevaluasi kinerja setiap saat. Suara
serta aspirasi masyarakat luas dalam negara
demokrasi, untuk menuntut pemberantasan
korupsi, adalah fenomena yang sangat positif.
Budaya pengawasan dari internal Kejaksaan,
harus
ditumbuhkembangkan.
Pembudayaan
sanksi represif terhadap jajaran Kejaksaan RI
yang berkolaborasi negatif dengan pelaku korupsi
perlu diintensifkan. Disamping itu, sosial kontrol
melalui media massa, merupakan strategi yang
sangat ampuh sebagai upaya mempengaruhi
dan membentuk opini masyarakat untuk serius
melawan korupsi.
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ABSTRACT
This research aimed to study how the party`s accountability for offences committed by legislative candidates.
What action that taken by a party of electoral violations and whether the party can be charged for. In the
doctrine of Criminal Law known by criminal responsibility related to offenders, and in progress subject to
criminal law, not only individual but institution or agency or corporation/firms. So, they should be responsible
for it. It was a normative legal research, studying the principles of law related to criminal responsibility.
Collecting data were done by two stages that were literature and field research. The first aimed to obtain
secondary data namely, law material ;primary, secondary and tertiary. And then, the second, collecting data
with an in-depth interview with certain key informant. It used a qualitative method.The result showed that
party never asked for their responsibility related to offences by legislative candidates who committed election
crime because the act did not rule it. The party had not take action associated with offences were done by them.
Politic party as cooperation/firms ideally should take account to candidates who conducted the crime. It was a
necessary regulation that managed its accountability as in cooperation. Besides, the party should give politics
education and strict sanctions to them who did despicable manners.
Key words: accountability, party, election of criminal act, legislative

ABSTRAK
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban partai terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif, Apa tindakan yang diambil oleh partai terhadap pelanggaran pemilu
yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dan apakah partai dapat dipersalahkan terhadap pelanggaran
yang dilakukan oleh Calon Anggota legislatif. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena di dalam doktrin hukum
pidana dikenal adanya pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan pelaku, dan dalam perkembangannya
subyek hukum pidana bukan hanya orang perorangan, malainkan juga suatu badan atau korporasi. Sehingga
yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah juga suatu badan atau korporasi. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif, yang mengkaji asas hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana, namun
demikian diperlukan data lapangan sebagai pelengkap. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap yaitu
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian Kepustakaan (library research), untuk memperoleh
data sekunder berupa bahan hukum; primer, sekunder dan tertier. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara
wawancara mendalam (deptintevew) dengan narasumber yang ditentukan. Data yang terkumpul baik dari hasil
penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai tidak pernah dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan
pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif yang melakukan tindak pidana Pemilu, karena
Undang-undang tidak mengatur pertanggungjawaban Partai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh calon
anggota ligeslatif. Partai tidak pernah melakukan tindakan terkait dengan calon legislatif yang melakukan
pelanggaran. Partai Politik sebagai Korporasi idealnya juga harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana
yang dilakukan oleh calon anggota legislatif. Diperlukan regulasi yang mengatur pertanggungjawaban partai
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Calon anggota legislatif sebagaimana pertanggungjawaban dalam

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret 2016 : 27 - 40

27

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

No:511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013

tindak pidana korporasi. Di samping itu, hendaknya partai melakukan pendidikan politik kepada anggotanya
dan memberikan sanksi tegas kepada anggota partai politik yang merlakukan perbuatan yang tercela.
Kata Kunci: Tindak pidana Pemilu

PENDAHULUAN
Tindak pidana pemilu merupakan pelanggar
an terhadap ketentuan undang-undang yang
berkenaan dengan pemilu, yang terdiri dari
Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden dan Pemilu Kepala Daerah. Dalam
kajian ini dikhususkan terhadap Tindak pidana
pemilu Legislatif yang terdapat dalam Pasal 273
– 321 Undang-undang No 8 tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya
disingkat dengan UU Pemilu Legislatif). Pasalpasal tersebut telah mengatur mengenai laranganlarangan dan ancaman pidana terhadap pelanggar
larangan yang dimaksud.
Pemilu legislatif dimaksudkan untuk memilih
anggota legislatif. Pengertian legislatif melekat
kepada salah satu fungsinya yaitu legeslasi atau
membuat aturan perundang-undangan. Fungsi
ini tentu harus diemban dengan tanggungjawab,
termasuk juga harus berada di garda terdepan
di dalam menjalankan apa yang ditentukan di
dalam perundang-undangan. Oleh karena itulah
maka aturan-aturan mengenai larangan itu begitu
ketat dan semestinya diikuti dengan penegakan
yang tegas tanpa melihat siapa yang melakukan
pelanggaran. Dalam kenyataannya terlihat
bahwa setiap pentahapan pemilu sarat dengan
pelanggaran-pelanggaran sehingga terkesan
bahwa calon legislatif tersebut mempunyai
kecenderungan untuk berbuat bertentangan dengan
peraturan perudang-undangan.
Adanya larangan-larangan yang dibuat di
dalam perundang-undangan, dengan cara terangterangan
dilanggar. Umpamanya larangan
memasang alat peraga kempanye di tempat-tempat
tertentu dan larangan politik uang, semuanya
seolah merupakan hal yang wajar dilakukan oleh
para calon anggota legeslator tersebut. Bahkan
di media massa diberitakan bahwa banyak Calon
Anggota Legislatif yang gagal, meminta kembali
apa yang diberikannya pada saat kempanye. Selain
itu juga diberitakan bahwa pemilu legislatif yang
diselenggrakan pada tahun 2014 yang lalu disebut
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sebagai pemilu yang paling brutal dan pelanggaran
yang dilakukan secara masif.
Pelanggaran terhadap ketentuan Undangundang Pemilu terjadi disebabkan oleh karena
aturan ini masih dirasa kurang tegas karena
menganggap pelanggaran tersebut sebagai
pelanggaran yang bukan serius, padahal hal
tersebut tentu tidak boleh dianggap sebagai hal
yang sepele, karena dampak yang diakibatkan
sangat luas. Tidak berkelelebihan kiranya bahwa
apa yang dituai oleh bangsa Indonesia selama
lima tahun terakhir adalah sebagai dampak dari
pemilu yang dilaksanakan lima tahun yang lalu.
Di samping itu memang juga sangat dirasakan
bahwa penegakannya yang kurang memuaskan.
Undang-undang Pemilu legislatif telah
memuat rumusan delik dan ancaman pidana
terhadap pelanggaran pemilu, termasuk juga
mekanisme di dalam penyelesaiannya. Dalam
kajian teoritik untuk dapat dipidananya seseorang
adalah sangat terkait dengan pertanggungjawaban
pidana, sehingga ada teori-teori di dalam
pertanggungjawaban pidana yaitu siapa yang harus
bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak
pidana (kejahatan). Di samping itu juga dilihat
dari tipe kejahatan, maka terhadap kejahatankejahatan tertentu diperlukan penanganan secara
khusus. Ada dua tipe kejahatan, yaitu kejahatan
konvensional atau disebut juga dengan kejahatan
biasa (Ordonary crime) seperti kejahatankejahatan jalanan, akan tetapi ada tipe kejahatan
yang berdampak luas sehingga disebut dengan
kejahatan luar biasa (extra Ordonary crime),
seperti Narkoba dan korupsi.
Melihat dampak dari pelanggaran pemilu
yang begitu luas, maka sebenarnya pelanggaran
pemilu bukanlah katagori atau tipe kejahatan
biasa, malainkan kejahatan luar biasa. Kejahatan
pemilu sudah mencederai demokrasi dan juga
menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh
rakyat. Sehingga selain penanganan yang bersifat
khusus, dengan penegakan hukum berdasarkan
aturan yang sudah ada, diperlukan juga regulasi
yang memuat perluasan pertanggungjawaban
pidana sebagaimana pertanggungjawaban kor
porasi.
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Berdasarkan uraian di atas maka permasalah
an yang diajukan adalah:
1.

Bagaimana pertanggungjawaban partai
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
calon anggota legislatif?

2.

Apa tindakan yang diambil oleh partai
terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan
oleh calon anggota legislatif?

3.

Apakah partai dapat dipersalahkan terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh calon
anggota legislatif?

METODE PENELITIAN
Sesuai dengan tujuan penelitian yang pada
pokoknya ingin mencari pertanggungjawaban
pidana dari pelanggaran tindak pidana pemilu,
yakni menyangkut dengan pertanggungjawaban
Partai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh
Calon Anggota Legeslatif, maka penelitian ini
merupakan hukum normatif, yang mengkaji asas
hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban
pidana, namun demikian diperlukan data lapangan
sebagai pelengkap.
Pengumpulan data dilakukan melalui dua
tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Penelitian Kepustakaan (library
research), untuk memperoleh data sekunder
berupa bahan hukum; primer, sekunder dan tertier.
Bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan yang terkait. Bahan hukum sekunder
berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer, yang meliputi,
pendapat para pakar hukum. Hal tersebut diperoleh
dari buku-buku teks, artikel dan jurnal serta hasilhasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tertier,
berupa; ensiklopedi, bibliografi dan kamus yang
relevan.
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara
wawancara mendalam (depth intervew) dan lokasi
penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Aceh
Tengah, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten
Aceh Barat. Karena itu yang akan dijadikan
Narasumber di dalam Penelitian ini adalah
Penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Ketua KIP
Provensi dan masing-masing Kabupaten Kota,
Ketua PANWASLU Provinsi dan masing-masing
Kabupaten Kota, pengurus Parpol, baik yang
terdapat di Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian
lapangan maupun dari penelitian kepustakaan
dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif.

PEMBAHASAN
A.

Tindak Pidana Pemilu
Tindak pidana pemilu merupakan pelanggar
an terhadap ketentuan undang-undang yang
berkenaan dengan pemilu. Hal tersebut terdiri dari
Tindak pidana pemilu Legislatif yang terdapat
dalam Pasal 273 – 321 Undang-undang No 8 tahu
2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tindak
pidana Pemilu Pemilihan Presiden dan wakil
Presiden Pasal 202-259 Undang-undang No 42
tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, dan Tindak Pidana Pemilu pemilihan
Kepala Daerah Pasal 115-119 Undang-Undang
No 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah. Undang-undang No 12
tahun 2008 ini sudah dicabut dengan berlakunya
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah. Ketika penelitian ini seang
dijalankan lahir lagi Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.
Topo Santoso (2006: 4) sebagaimana
dikutip M. Hamdan (2009: 8) menyatakan bahwa
di dalam tindak pidana pemilu terdapat tiga
cakupan: Pertama, semua tindak pidana yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang
diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Kedua,
semua tindak pidana yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam
maupun di luar Undang-Undang pemilu (misalnya
dalam Undang-Undang Partai Politik ataupun
dalam KUHPidana); dan ketiga, semua tindak
pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk
pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan,
perusakan dan sebagainya).
Berkenaan dengan pengertian tindak
pidana pemilu, maka Dedi Mulyadi (2012: 418)
melakukan redefenisi tindak pidana pemilu,
terhadap pengertian tindak pidana pemilu menjadi
dua kategori:
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1.

Tindak pidana pemilu khusus adalah semua
tindak pidana yang berkaitan dengan
pemilu dan dilaksanakan pada tahapan
penyelenggaraan pemilu baik yang diatur
dalam UU pemilu maupun dalam undangundang tindak pidana pemilu.

2.

Tindak pidana pemilu umum adalah semua
tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu
dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan
pemilu baik yang diatur dalam UU Pemilu
maupun dalam UU Tindak Pidana Pemilu
dan penyelesaiannya di luar tahapan pemilu
melalui Peradilan Umum.

Pemilihan Umum merupakan perwujudan
dari suatu istilah yang sering disebut Demokrasi.
Istilah “Demokrasi” yang menurut asal kata berarti
Rakyat berkuasa atau government by thepeople
(kataYunani Demos berarti Rakyat, kratos/kratein
berarti kekuasaan/berkuasa (Miriam budiardjo,
2008:105.Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan
instrument penting dalam Negara demokrasi yang
menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi
sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus
yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di
dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih
dianggap sebagai orang atau kelompok yang
mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk
bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok
yang lebih besar melalui partai politik. Oleh sebab
itu, adanya partai politik merupakan keharusan
dalam kehidupan politik modern yang demokratis
(Moh.Mahfud MD, 2009: 60-61).
Pelaksanaan pemilihan umum secara lang
sung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan
kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah
an negara yang demokratis berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia dan diselenggarakan pada setiap lima
tahun sekali, serta dilaksanakan di seluruh wilayah
Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagai satu
kesatuan. (Lestari, 2009: 27-40)
Pelaksanaan pemilu didasarkan kepada
aturan-aturan perundang-undangan dan di dalam
perundang-undangan Pemilu, dalam hal ini
Pemilu Legislatif, yaitu Undang-Undang Pemilu
Legislatif sudah ditentukan mengenai laranganlarangan dan ancaman pidananya, namun di
dalam kenyataannya penerapan ketentuan pidana
tersebut masih terganjal dengan beberapa kendala.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa
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salah satu kendala yang ditemukan Penyidik
(ketika melakukan penyidikan terhadap dugaan
tindak pidana) adalah tidak cukup bukti, sedangkan
keterangan dari saksi saja belum cukup untuk
menjerat seseorang menjadi tersangka. Bukan
hanya itu saja, berdasarkan kajian yang dilakukan
oleh Topo Santoso, ditunjukkan kalau sikap tegas
pengawas pemilu yang membawa temuan-temuan
tindak pidana pemilu ke polisi akan menjadi
tidak bermakna jika saja polisi tidak sepakat
dengan pengawas pemilu, khususnya menyangkut
perbuatan mana yang sudah memenuhi unsurunsur tindak pidana pemilu. (Santoso, 2011:38)
Berdasarkan pendapat di atas, maka
diperlukan kebijakan yang tepat dalam
mengantisipasi terjadinya tindak pidana pemilu
agar pelaksanaan pemilu tersebut dapat berjalan
dengan lancar, demokratis dan transparan.
Kebijakan tersebut harus dirumuskan secara tepat
terkait dengan tindakan-tindakan atau perbuatan
perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak
pidana dengan disertai adanya rumusan tentang
pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan
atas tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan
yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu,
termasuk ancaman hukuman (sanksi) yang dapat
diterapkan terhadapnya.(Lihat Agus Sudaryanto
dan Purnawan D. Negara, 2010:103).
Banyak sekali jenis pelangaran yang
dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.
Pelanggaran-pelanggaran tersebut tentunya harus
ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang
memadai, sebab untuk mewujudkan kedaulatan
yang dimiliki oleh rakyat salah satunya tercermin
dari dilaksanakannya Pemilu dalam waktu
tertentu. “Pemilu pada hakekatnya merupakan
pengakuandan perwujudan hak-hak politik rakyat
dan sekaligus merupakan pendelegasian hak
tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk
menjalankan pemerintahan”. (Tutik, 2006:248).
Rumusan delik di dalam Undang-Udang
Pemilu Legislatif masih dirasakan kurang mampu
untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran,
antara lain adalah di dalam Undang-undang ini
tidak terdapat pertanggungjawaban korporasi,
yaitu partai terhadap pelanggaran yang dilakukan
oleh Calon Anggota Legislatif dan anggota Partai.
Padahal pelanggaran yang dilakukan bersifat
massif yang memenuhi persyaratan sebagai
kejahatan yang terorganisir dan berdampak sangat
luas. Dalam hal demikian, pertanggungjawaban
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tidak cukup hanya pada pelaku di lapangan, akan
tetapi harus diperluas dengan pertanggungjawaban
korporasi atau badan.
Djoko Prakoso (1987:148) memberi
pengertian tindak pidana pemilu sebagai berikut:
“Tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau
badan hukum ataupun organisasi yang dengan
sengaja melanggar hukum, mengacaukan,
menghalang-halangi atau mengganggu jalannya
pemilihan umum yang diselenggarakan menurut
undang-undang”. Defenisi ini menggambarkan
bahwa tindak pidana pemilu ternyata tidak hanya
dapat dilakukan oleh orang perorangan, tetapi juga
suatu badan.
Banyak sekali jenis pelangaran yang dapat
terjadi terkait dengan penyelenggaraan pemilu,
yang dapat dikategorikan:
1.

2.

3.

Pelanggaran administratif. Dalam UndangUndang pemilu yang dimaksud pelanggaran
adminitratif adalah pelanggaran terhadap
ketentuan Undang-Undang Pemilu yang tidak
termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan
ketentuan lain yang diatur dalam peraturan
KPU, dengan demikian maka semua jenis
pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan
sebagai tindak pidana, termasuk dalam
kategori pelanggaran administrasi. Misalnya
tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta
pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah,
tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk
berkampanye, tidak melaporkan dana awal
kampanye, pemantau pemilu melanggar
kewajiban dan larangan.
Tindak pidana pemilu, merupakan tindakan
yang dalam Undang-undang Pemilu diancam
dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak
pidana pemilu adalah sengaja menghilangkan
hak pilih orang lain, menghalangi orang lain
memberikan hak suara dan mengubah hasil
suara.
Perselisihan hasil pemilihan umum, adalah
perselisihan antara KPU dan peserta pemilu
mengenai penetapan jumlah perolehan suara
hasil pemilu secara nasional. Perselisihan
tentang hasil suara sebagaimana dimaksud
hanya terhadap perbedaan penghitungan
perolehan hasil
suara yang dapat
mempengaruhi perolehan kursi peserta
pemilu. (Mulyadi, 2012: 383-418)

Selanjutnya, dari berbagai kasus pelanggaran
dalam penyelenggaraan pemilu pada pemilu Tahun
2009 modus operandi tindak pidana pemilu dapat
dikemukakan sebagai berikut (Mulyadi, 2012:
385-389):
1.

Menyebabkan orang lain kehilangan hak
pilihnya, modusnya melalui beberapa cara
diantaranya sengaja mencoret nama orang
yang mempunyai hak pillih dengan alasan
karena sudah meninggal atau sudah pindah
alamat dan seterusnya padahal orangnya
masih hidup dan ada ditempat domisilinya.

2.

Pemalsuan dokumen/ surat dan menggunakan
dokumen/ surat palsu modusnya melalui
beberapa cara diantaranya dengan sengaja
membuat surat atau dokumen dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh
orang memakai surat atau dokumen tersebut
khususnya dalam pendaftaran sebagai syarat
administrasi bakal calon anggota legislatif
(DPR, DPD, DPRD) juga dipergunakan
sebagai dasar untuk mendapatkan hak
pilih dari rakyat dalam pemilihan umum
legislatif.

3.

Politik uang (money politic) yang dilakukan
oleh peserta pemilu anggota legislatif,
dengan modus sengaja menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya untuk
memperolah dukungan bagi pencalonan
pemilu legislatif, biasanya dengan cara
membagi-bagikan sembako, uang dan barang
pada saat kampanye, hari tenang, menjelang
pencotrengan/ pencoblosan (serangan fajar)
kepada penduduk yang dsertai dengan
permintaan untuk mendukungnya pada
pelaksanaan Pemilihan Umum.

4.

Pelanggaran
kampanye,
kampanye
terselubung, kampanye di luar jadwal
dengan modus sengaja melakukan kampanye
di luar jadwal waktu yang ditentukan oleh
KPU, KPU Provisni, KPU Kabupaten/
Kota misalnya pada masa tenang masih
dilaksanakan kampanye baik secara terangterangan
atau terbuka maupun secara
terselubung misalnya melalui cara pengajian,
diskusi dan pertemuan-pertemuan yang
isinya adalah kampanye.
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5.

Pelanggaran
yang
dilakukan
oleh
penyelenggara pemilu diantaranya anggota
KPUD pada saat penghitungan suara
di KPUD, dengan modus diantaranya
dalam penghitungan suara akhir di KPUD
potensi untuk melakukan kecurangan atau
keberpihakan kepada salah satu peserta
pemilu.

6.

Pelanggaran yang dilakukan oleh para
pejabat Negara yang harusnya netral atau
tidak berpihak, dengan modus Pejabat Negara
tertentu turut mengatur dan memfasilitasi
pertemuan antara masyarakat dengan peserta
kampanye atau tim kampanye dengan
maksud agar masyarakat melihat keberadaan
pejabat tersebut dapat mempengaruhi pilihan
masyarakat.

Dari berbagai modus yang telah disajikan di
atas, maka tindak pidana pemilu sebenarnya dapat
dikatagorikan sebagai kejahatan yang luar biasa,
terutama terkait dengan politik uang atau janjijanji serta kecurangan-kecurangan yang dilakukan
pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan
umum. Demokrasi yang sejatinya perwujudan
dari keterlibatan rakyat dalam pemerintahan harus
dilaksanakan dengan penuh kejujuran berdasarkan
pedoman yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila,
akan tetapi dinodai dengan cara licik oleh oknumoknum tertentu.
B.

Kejahatan Korporasi
Pengertian tindak pidana pemilu dalam
kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko
Prakoso di atas, yang antara lain menyebutkan
adanya pelaku berupa bada atau korporasi, maka
untuk dapat dinyatakan bahwa kejahatan pemilu
juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan
oleh Badan, perlu dicari penjelasan tentang
kejahatan korporasi.
Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi
pengertian tentang Korporasi yaitu “korporasi/
kor·po·ra·si/ n1 badan usaha yang sah; badan
hukum; 2 perusahaan atau badan usaha yang sangat
besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan
dijalankan sebagai satu perusahaan besar”. Dalam
kaitannya dengan tindak pidana pemilu, maka
peserta pemilu adalah partai politik dan Partai
Politik merupakan suatu Badan, sehingga partai
politik juga dapat dikatakan sebagai korporasi.
Partai Politik sebagai suatu badan disebutkan di
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dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,
yang mensyaratkan status dari partai politik
sebagai badan hukum, sepertti disebutkan dalam
Pasal 3 (1): “Partai politik harus didaftarkan ke
Kementerian untuk menjadi badan hukum”.
Di dalam Black’s Law Dictionary disebutkan
kejahatan korporasi atau corporate crime adalah
any criminal offense committed by and hence
chargeable to a corporation because of activities
of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic
waste dumping), often referred to as “white collar
crime (Black, 1990:338).
Sally. A. Simpson (1993: 171) yang mengutip
pendapat John Braithwaite menyatakan kejahatan
korporasi adalah “conduct of a corporation, or
employees acting on behalf of a corporation,
which is proscribed and punishable by law“.
(perilaku korporasi, atau karyawan yang bertindak
atas nama sebuah perusahaan, yang dilarang dan
dikenai sanksi hukum.
Berbicara kejahatan korporasi, maka
dalam kenyataannya bentuk kejahatan korporasi
yang terjadi dari hari ke hari semakin canggih,
baik bentuk dan jenis maupun modus operandinya,
bahkan kejahatan korporasi tersebut sering terjadi
melampaui batas-batas negara (trans border
crime). Bentuk kejahatan dimensi baru ini yang
oleh para sosiolog dan kriminolog disebut dengan
bentuk kejahatan kerah putih atau white collar
crime. Bentuk kejahatan ini sangat berbeda dengan
bentuk kejahatan konvensional yang dahulu kita
kenal. Bentuk kejahatan ini dilakukan oleh orangorang yang terpandang dan berstatus sosial tinggi.
(Sunur, 2012)
Kejahatan korporasi dapat diartikan sebagai
praktik-praktik atau kegiatan korporasi yang
bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat
dengan skala korban yang cukup luas, yang
kadang-kadang belum terjangkau oleh hukum.
Peranan korporasi yang sangat besar dan adanya
korporasi untuk memperoleh keuntungan yang
sebesar-besarnya
berpotensi
menimbulkan
bahaya bagi masyarakat, baik berupa perusakan
kondisi alamiah atau perusakan kondisi sosial.
Tidak sedikit korban kejahatan yang ditimbulkan
oleh korporasi. Namun hingga saat ini belum
ada lembaga yang menghitung berapa kerugihan
akibat kejahatan korporasi. Meski demikian
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perkembangan perhatian masyarakat terhadap
kejahatan korporasi menunjukan kecenderungan
yang positif, misalnya dari pengamat birokrat,
swadaya masyarakat, ilmuwan dan kalangan pers.
(Wulandari, 2013: 1)
Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak
pidana pemilu bukan hanya kerugian materi, akan
tetapi kerugian berupa nilai, yaitu nilai kejujuran
yang menjadi asas di dalam pemilu. Kejujuran ini
pula lah yang sangat dijunjung tinggi di dalam
menjalankan pemerintahan atau Pemerintahan
yang baik (Good Governence).
Bentuk-bentuk kejahatan korporasi dapat
diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu:
1.

Kejahatan korporasi di bidang ekonomi;

2.

Kejahatan korporasi dibidang sosial budaya;
dan

3.

Kejahatan korporasi menyangkut masyarakat
luas. (Sri Wulandari, 2013: 8)

Berkaitan dengan masalah pertanggung
jawaban pidana korporasi, ada 3 teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikemukakan
oleh Barda Nawawi Arief, (2003: 233) sebagai
berikut :
1.

Doktrin
pertanggungjawaban
pidana
langsung (DirectLiabilityDoctrine) atau
teori
identifikasi
(identificationtheory)
bahwa perbuatan / kesalahan ‘pejabat senior’
diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan
korporasi;

2.

Doktrin
pertanggungjawaban
pidana
pengganti (Vicarious Liability) didasarkan
pada ‘employment principle’ bahwa majikan
adalah penanggungjawab utama dari
perbuatan para buruh /karyawan;

3.

Doktrin pertanggungjawaban pidana yang
ketat menurut undang-undang (Strict
Liability). Bahwa pertanggungjawaban
pidana korporasi dapat juga semata-mata
berdasarkan undang-undang.
Selanjutnya Hatrik Hamzah (1996: 30)
menyatakan bahwa dalam perkembangan hukum
pidana Indonesia, ada 3 sistem pertanggungjawaban
korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu:
1.

Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka
penguruslah yang bertanggungjawab;

2.

Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus
yang bertanggungjawab;

3.

Korporasi sebagai
bertanggungjawab.

pembuat

dan

yang

Kejahatan atau tindak pidana (actusreus) akan
menyangkut kebijakan menentukan perbuatan
yang dinyatakan terlarang dilakukan oleh badan
hukum/korporasi. Dalam hal ini terdapat perbedaan
pandangan yang bersumber pada rasional hukum
dalam memahami badan hukum/korporasi yang
berpengaruh terhadap kebijakan legislatordan
yudikator. Pertama, pendapat yang berpendirian
bahwa badan hukum/korporasi sebagai person
hukum tidak mungkin melakukan perbuatan seperti
person alamiah. Oleh karena itu, hanya pengurus
yang dapat berbuat dan bertanggungjawab. Kedua,
pendapat yang berpendirian bahwa badan hukum/
korporasi melakukan perbuatan melalui manusia
sebagai organ badan hukum/korporasi, tetapi
yang bertanggungjawab tetap person alamiah
yang menjadi organ badan hukum/korporasi.
Ketiga, berdasarkan teori pelaku fungsional
(functioneel daderschap) atau teori identifikasi
(identificationtheory) berkembang pendapat yang
berpendirian bahwa badan hukum/korporasi dapat
melakukan perbuatan dan bertanggungjawab
seperti halnya person alamiah. (J.M. Van
Bemmelen, 1987: 234).
Dikaitkan dengan calon anggota legislatif
(baik anggota atau pengurus partai) yang
melakukan tindak pidana pemilu, dimana perbuatan
tersebut tidak mungkin dapat dilakukan tanpa
kedudukannya sebagai anggota atau pengurus
partai, maka seharusnya partai bertangungjawab.
Seseorang baru dapat mencalonkan diri sebagai
calon anggota legislatif, dari jalur partai (bukan
angota DPD), mana kala dia sudah menjadi anggota
partai dan partai melakukan seleksi terhadap
anggota tersebut sehingga dicalonkan. Partai akan
memeberi penilaian apakah anggota tersebut layak
untuk dicalonkan, yang pada akhirnya juga akan
membesarkan partai.
Berdasarkan uraian di atas, maka Partai Politik
sebagai Badan Hukum, sebenarnya dapat juga
dimintai pertanggungjawaban manakala organorgannya melakukan kejahatan. Hanya saja perlu
mekanisme yang tepat bagaimana dan dalam hal apa
Partai Politik dapat dimiontai pertanggungjawaban
sebagai mana pertanggungjawaban korporasi.
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ANALISIS
A.

Pertanggungjawaban Partai terhadap
Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Calon
Anggota Legislatif
Data pelanggaran yang dilakukan yang
diperoleh dari berbagai media, seperti Sinar
Harapan 13 Mei 2014 (http://sinarharapan.co/
news/read/140513079/Ada-409-PelanggaranPemilu-di-Aceh ) mengemukakan bahwa Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 409
kasus pelanggaran pemilihan umum legislatif yang
digelar pada tanggal 9 April 2014. Pelanggaran
yang ditemukan tersebut berupa pelanggaran
pidana, kode etik penyelenggara pemilu maupun
sengketa dan pelanggaran administratif.
Dari semua kasus yang ditemukan tersebut,
ada yang sudah masuk ke pengadilan dan ada
yang hanya terhenti di tingkatan Bawaslu Aceh
dan kabupaten/kota dikarenakan tidak memenuhi
unsur sesuai regulasi atau ketentuan perundangundangan yang ada. Pelanggaran 409 tersebut
dapat dirinci: Pelanggaran pidana pemilu di
Aceh berjumlah 220 kasus, dan dari 220 kasus,
tidak semuanya sampai ke pengadilan, terdapat
193 kasus terhenti di Panwaslu. Kasus-kasus,
yaitu 193 kasus yang terhenti di Bawaslu atau
Panwaslu, bukan karena lembaga pengawas
pemilu tersebut tidak menindaklanjuti pelanggaran
itu. Akan tapi, lebih karena saat pemeriksaan tidak
memenuhi unsur dan saksi tidak mau datang saat
pemanggilan. beberapa sebab kenapa 193 kasus
terhenti di Bawaslu, misalnya saat diperiksa,
kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana,
dan ada juga pelanggaran, namun saat dipanggil
saksi, mereka tidak mau datang untuk dimintai
keterangan sebagai saksi.
Terhadap pelanggaran yang dilakukan ini
partai tidak dimintai pertanggungjawaban. Dalam
hal ini apabila ada yang melanggar, partai tidak
pernah diperiksa terkait dengan calon legislatif
yang melanggar (Hasil yang diperoleh dalam FGD
dengan Hakim Pengadilan Negeri Aceh Timur pada
Tanggal 13 Mei 2015). Hukum Pidana memang
mengenal azas legalitas, di mana tindakan yang
diambil tentu harus berdasarkan kepada UndangUndang. Dalam hal ini Undang-undang No 8
tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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Kalau melihat kepada aturan yang sudah
ada, memang partai tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban. Tindak pidana pemilu
Legislatif yang terdapat dalam Pasal 273 – 321
Undang-undang No 8 tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, telah mengatur
mengenai larangan-larangan dan ancaman pidana
terhadap pelanggar larangan yang dimaksud.
Namun di dalam pasal-pasal tersebut tidak terdapat
pertanggungjawaban partai terhadap calon anggota
legislatif yang melakukan pelanggaran, sehingga
kalau terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh
seseorang, pedahal orang tersebut tidak mungkin
dapat melakukan pelanggaran kalau bukan
berkapasitas sebagai Calon anggota legislatif yang
dicalonkan oleh partai, maka yang bertanggung
jawab adalah perseorangan, bukan partai. Partai
hanya dapat dipersalahkan dalam hal penerimaan
dana yang melebihi ketentuan. Ketentuan lain yang
terkait dengan pertanggungjawaban korporasi
adalah perusahaan yang dapat dipidana dalam hal
mencetak surat suara yang berlebihan. Artinya di
dalam Undang-Undang No 8 tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Pertanggungjawaban
korporasi hanya dalam hal Partai menerima dana
yang melebihi ketentuan dan Perusahaan yang
mencetak lebih surat suara.
Sebagai contoh rumusan subyek delik di
dalam Undang-Undang tersebut dapat dilihat
dalam beberapa pasal berikut:
a.

Pasal 273: Setiap orang sengaja memberikan
keterangan yang tidak benar mengenai diri
sendiri atau diri orang lain

b.

Pasal 274 :Setiap anggota PPS atau PPLN
yang dengan sengaja tidak memperbaiki
daftar pemilih sementara

c.

Pasal 274 : Setiap anggota PPS atau PPLN
yang dengan sengaja tidak memperbaiki
daftar pemilih sementara

d.

Pasal 275: Setiap orang yang mengacaukan,
menghalangi, atau mengganggu jalannya
Kampanye Pemilu

e.

Pasal 276: Setiap orang yang dengan sengaja
melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal
yang telah ditetapkan
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f.

Pasal 277: Setiap pelaksana Kampanye
Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2)

g.

Pasal 278 : Setiap pegawai negeri sipil,
anggota Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
kepala desa, dan perangkat desa yang
melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (3)

h.

Pasal 279 : (1) Pelaksana kampanye, peserta
kampanye, dan petugas kampanye yang
dengan sengaja mengakibatkan terganggunya
pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa
atau nama lain/kelurahan dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp12.000.000,00
(dua belas juta rupiah).

i.

Pasal 281: Seorang majikan/atasan yang
tidak memberikan kesempatan kepada
seorang pekerja/karyawan untuk memberikan
suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali
dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak
bisa ditinggalkan

j.

Pasal 282 : Setiap anggota KPPS/KPPSLN
yang dengan sengaja tidak memberikan surat
suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada
Pemilih yang menerima surat suara yang
rusak dan tidak mencatat surat suara yang
rusak dalam berita acara.

Berdasarkan beberapa pasal tersebut,
maka dapat dilihat bahwa subyek delik di dalam
Undang-undang ini adalah: orang perorangan,
pegawai Negeri, anggota PPS atau PPLN,
pelaksana Kampanye Pemilu, Seorang majikan/
atasan, anggota KPPS/KPPSLN.
Ketentuan mengenai Partai dapat dipidana
adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 280:
“Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan
keterangan tidak benar dalam laporan dana
Kampanye Pemilu...” yang dimaksud dengan
Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu
anggota DPD. Pasal lainnya adalah Pasal 303 ayat
(2), 304 ayat (2) dan Pasal 305.
Kalau dicermati ketentuan pasal ini juga
menimbulkan persoalan, karena bentuk sanksi
pidananya adalah berupa “kurungan dan denda”

dan “penjara dan denda”. Artinya perumusan
ketentuan pidananya secara komulatif antara
kurungan dan denda atau antara penjara dan
denda. Bagaimana mungkin menjatuhkan pidana
kurungan atau penjara kepada partai, mungkinkah
yang dipidana hanya pengurusnya saja?.
Selanjutnya subyek delik perusahaan
yang dapat dihukum terdapat dalam ketentuan
Pasal 306 dan Pasal 304 ayat (1). Pasal 306
menentukan : “Setiap perusahaan pencetak surat
suara yang dengan sengaja mencetak surat suara
melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk
kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 146 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
Pasal 304 (1) Setiap orang, kelompok, perusahan,
dan/atau badan usaha nonpemerintah yang
memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi
batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
Demikianlah ketentuan-ketentuan subyek
delik yang dapat dimintai pertanggungjawaban
dalam tindak pidana pemilu. Terhadap pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota
legislatif tidak dapat dimintai pertanggungjawaban
partai.
B.

Tindakan yang diambil oleh partai
terhadap pelanggaran pemilu yang
dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif
Di antara sekian banyak masalah yang
terangkat ke permukaan menjadi bahagian dari
pelanggaran tindak pidana pemilu, paling tinggi
kasus pelanggaran tindak pidana pemilu, biasanya
terjadi pada saat penyelenggaraan kampanye
pemilu oleh anggota legislatif. Hal ini terjadi
karena pada tahap ini bukan hanya melibatkan
calon anggota legislatif namun melibatkan juga
peserta kampanye yang terdiri dari simpatisan
partai, sehingga sangat berpotensi terjadinya
tindak pidana pemilu, antara lain kekerasan
terhadap peserta kampanye lain dan pemasangan
alat peraga kempanye.
Dari data yang diperoleh, terhadap
pelanggaran pemilu ini, partai tidak mengambil
tindakan apapun (Wawancara dengan Hamidah,
S.H. mantan Ketua KIP Bener Meriah dan Aceh
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Tengah, tanggal 17 Mei 2015). Sejumlah kasus
pelanggaran seperti yang telah digambarkan
di atas, tidak pernah dilakukan tindakan apa
pun dari partainya. Hal ini menandakan bahwa
proses demokrasi ideal yang didambakan oleh
bangsa Indonesia belum terlaksana dengan baik.
Partai yang diharapkan sebagai ujung tombak
dari pelaksanaan demokrasi yang semestinya
menunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ternyata di
dalam pelaksanaannya masih sangat terpengaruh
oleh dinamika politik yang kurang sehat.
Keadaan seperti tersebut di atas tentu tidak
sejalan dengan ruh yang ada di dalam UndangUndang No 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yanag di dalam penjelasan
umumnya menyebutkan antara lain bahwa
upaya memperbaiki penyelenggaraan Pemilu
ini merupakan bagian dari proses penguatan dan
pendalaman demokrasi (deepening democracy)
serta upaya mewujudkan tata pemerintahan
presidensiil yang efektif. Dengan adanya
penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2008 ini diupayakan bahwa proses demokratisasi
tetap berlangsung melalui Pemilu yang lebih
berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses
demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola dan
terlembaga.
Berdasarkan penjelasan dari Ketua KIP
Langsa, selama ini partai tidak pernah melakukan
tindakan terhadap asnggotanya yang melakukan
pelanggaran. Bahkan masih ada partai justru tidak
mau melaksanakan Recall terhadap anggotanya
yang telah melakukan pelanggaran. Memang
di dalam mekanisme recall, recall diserahkan
kepada partai. Kalau partainya tidak melakukan
recall, maka anggota yang sudah menjadi anggota
legislatif tidak direcaal meskipun sudah melakukan
pelanggaran.
Begitu juga wawancara dengan Ketua KIP
2008-2015 Aceh Barat (wawancara tanggal 26 Mei
2015), tidak ada tindakan yang diambil oleh partai
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota
partai yang menjadi calon legislatif. Menurutnya
harus ada aturan tentang pertanggungjawaban
partai terhadap anggotanya yang melakkan
tindak pidana pemilu. Diharapkan dengan adanya
aturan ini anggota partai, terutama calon anggota
legislatif menjadi loyal terhadap partainya,
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idealisme partai juga turut diperjuangkan dalam
setiap tindakan. Yang terjadi selama ini adalah
calon yang mengajukan diri hanya menggunakan
partai sebagai kenderaan politiknya, tapi ia sendiri
tidak merasa ada keterkaitan dengan partai politik
itu sendiri, baik idealisme ataupun visi dan misi
dari partainya.
Beberapa pelanggaran yang terjadi di
daerah penelitian lain, yaitu Aceh tengah, juga
demikian halnya. Mantan Ketua KIP Aceh tengah
menjelaskan. Ada beberapa pelanggaran yang
dilakukan oleh calon anggota Legislatif, yang
sebenarnya tindakan seperti ini adalah tindakan
yang turut mencoreng nama baik partai, akan
tetapi dalam hal ini tidak ada tindakan apapun yang
diambil oleh partai tersebut. Sebenarnya kalau ada
calon anggota legislatif dari partai tertentu yang
melakukan tindakan yang tidak terpuji, tentu hal
tersebut akan mempengaruhi penilaian masyarakat
terhadap partai tersebut.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011,
pada pasal 12 dan pasal 13 telah menggariskan
hak dan kewajiban Partai Politik, sebagai berikut:
1.

Pertanggungjawaban Partai Terhadap Calon Anggota...

Partai Politik berhak:
a.

Memperoleh perlakuan yang sama,
sederajat, dan adil dari negara;

b.

Mengatur dan mengurus rumah tangga
organisasi secara mandiri;

c.

Memperoleh hak cipta atas nama,
lambang, dan tanda gambar Partai
Politik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

d.

Ikut serta dalam pemilihan umum untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,
serta kepala daerah dan wakil kepala
daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

e.

Membentuk fraksi di tingkat Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/
kota sesuai dengan peraturan perundangundangan;
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Mengajukan calon untuk mengisi
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sesuai dengan peraturan perundangundangan;
Mengusulkan pergantian antar waktu
anggotanya di Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

h.

Mengusulkan
pemberhentian
anggotanya di Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

i.

Mengusulkan pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden, calon Gubernur
dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan
Wakil Bupati, serta calon Walikota dan
Wakil Walikota sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

j.

Membentuk dan memiliki organisasi
sayap Partai Politik; dan

k.

Memperoleh bantuan keuangan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

2. Partai Politik berkewajiban:
a.

Mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan peraturan
perundang-undangan;

b.

Memelihara dan mempertahankan
keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

c.

Berpartisipasi
nasional;

d.

Menjunjung tinggi supremasi hukum,
demokrasi, dan hak asasi manusia;

e.

Melakukan
pendidikan
dan menyalurkan aspirasi
anggotanya;

f.

Menyukseskan
pemilihan umum;

dalam

pembangunan

politik
politik

penyelenggaraan

g.

Melakukan pendaftaran dan memelihara
ketertiban data anggota;

h.

Membuat pembukuan, memelihara
daftar penyumbang dan jumlah
sumbangan yang diterima, serta terbuka
kepada masyarakat;

i.

Menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran keuangan yang bersumber
dari dana bantuan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah secara
berkala 1 (satu) tahun sekali kepada
Pemerintah setelah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan;

j.

Memiliki rekening khusus dana
kampanye pemilihan umum; dan
Menyosialisasikan program Partai
Politik kepada masyarakat.

Poin penting dari kewajiban Partai Politik
sebagaimana tersebut di atas adalah Mengamalkan
Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini,
sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalam
Pancasila tersebut harus benar-benar dipahami
untuk diimplementasikan. Semestinya hal terebut
jugalah yang dijadikan materi dasar di dalam
pendidikan politik terhadap anggota partai. Melalui
pengamatan selama ini, pendidikan politik yang
dilakukan oleh Partai Politik masih sangat minim,
kalau tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali,
semestinya Partai politiklah yang berkewajiban
memberikan
pendidikan
politik
kepada
masyarakat, bukan hanya kepada anggotanya.
Dalam kenyataanya ketika penjaringan calon,
terkadang terkesan hanya untuk memenuhi kuota
dan terkesan “siapa yang mau”, bukan “siapa
yang mampu”. Karena di dalam perundangundangan diharuskan adanya calon wanita, maka
dicalonkanlah siapa saja, yang penting adalah
terpenuhi kuotanya.
Terkait dengan lemahnya pendidikan
politik ini ketua Golkar Aceh Barat menyatakan
bahwa sekarang ini banyak anggota partai
politik yang bukan kader tiba-tiba mencalonkan
diri dari partai politik, sehingga partai hanya
dijadikan kenderaan politik. Akibatnya ketika
calon legislatif terpilih, ia tidak loyal pada visi
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partainya tetapi mementingkan dapilnya (daerah
pemilihannya), begitu juga dengan partainya
sendiri merasa kurang terikat dengan anggotanya.
Perlu diperbaiki manajemen partai, recruitment
anggota partai dengan cara menentukan syarat
kompetensi utuk jadi anggota, pendidikan poltik
masyarakat. Menurutnya memang di saat yang
akan datang diperlukan sanksi bagi partai dimana
anggotanya yang melanggar (Wawancara dengan
Ketua Golkar Aceh Barat, tanggal 26 Mei 2015.).
C.

Tanggung jawab partai
terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh Calon
legislatif
Dari kajian literatur yang dilakukan,
utamanya dari kajian Badan hukum, maka
setelah ditelusuri macam-macam Badan Hukum,
maka sebenarnya
partai juga merupakan
Badan Hukum atau Korporasi, sehingga dalam
pertanggungjawaban pidana, partai juga dapat
dimintai pertanggungjawaban. Meskipun ada
sebagian pendapat bahwa Badan hukum yang
dapat dimintai pertangungjawaban dalam
kejahatan korporasi adalah Badan hukum dalam
kegiatan ekonomi.
Pernyataan partai sebagai badan hukum
dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai
Politik yang menyebutkan keberadaan dan status
dari partai politik sebagai badan hukum, yakni
seperti disebutkan dalam Pasal 3: (1) Partai
politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk
menjadi badan hukum. (2) Untuk menjadi badan
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
partai politik harus mempunyai: a. akta notaris
pendirian partai politik; b. nama, lambang, atau
tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,
lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai
secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; c. kepengurusan
pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh
puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/
kota pada provinsi yang bersangkutan dan
paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari
jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang
bersangkutan; d.kantor tetap pada tingkatan pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan
terakhir pemilihan umum; dan e. rekening atas
nama partai politik.
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Berdasarkan ketentuan tersebut, maka
sebagai badan hukum tentu Partai juga mengikuti
asas-asas yang berlaku pada Badan Hukum, yakni
terkait pertanggungjawaban yang dapat disebut
sebagai pertanggungjawaban korporasi. Eddy Rifai
(2014: 84-97) mengutip pendapat Muladi dan
Dwidja Priyatno menyatakan bahwa pembenaran
pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku
tindak pidana dapat didasarkan hal-hal sebagai
berikut: (1) atas dasar falsafah integralistik,
yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar
keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara
kepentingan individu dan kepentingan sosial; (2)
atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945; (3) untuk memberantas
anomie of success (sukses tanpa aturan); (4) untuk
perlindungan konsumen; dan (5) untuk kemajuan
teknologi.
Dampak dari pelanggaran pemilu legislatif
sangat luas sehingga dapat dikatakan memenuhi
pembenaran seperti disebutkan dalam pendapat
Muladi di atas, yaitu adanya kepentingan
sosial yang dilindungi dan adanya usaha-usaha
penghalalan segala cara (anomie of success) yang
harus diberantas. Demokrasi yang sejatinya harus
berjalan sehat dengan menjunjung tinggi nilainilai kejujuran, sungguh sangat disayangkan kalau
keluguan dan ketulusan rakyat dimanfaatkan oleh
oknum yang tidak bertanggungjawab dan oknum
tersebut dapat melakukan hal tersebut karena dia
merupakan bagian dari Partai. Keberadaannya
sebagai anggota partailah dia dapat mencalonkan
diri sebagai anggota legislatif.
Bentuk pertanggungjawaban Partai terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya
memang masih memerlukan kajian, karena antara
lain Partai Politik yang didirikan secara nasional,
akta pendiriannya adalah satu seperti disebutkan
dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Partai Politik di atas, dengan
demikian badannya adalah satu, sehingga tentu
akan sulit bagaimana pengawasan yang dilakukan
di daerah, baik di DPW atau DPD. Namun
bagaimanapun, kiranya Partai sebagai korporasi
juga harus dimintai pertanggungjawaban.
Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban
korporasi, dalam perkembangan hukum pidana
Indonesia, ada 3 sistem pertanggungjawaban
korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu:
1.

Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka
penguruslah yang bertanggungjawab;

Pertanggungjawaban Partai Terhadap Calon Anggota...

(Mohd. Din, Ida Keuma Jeumpa, Nursiti)

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi LIPI: No:511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013

2.

Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus
yang bertanggungjawab;

3.

Korporasi sebagai pembuat dan yang
bertanggungjawab. (Hamzah, 1996: 30)

Apabila dikaitkan pendapat ini dengan
pelanggaran yang dilakukan oleh anggota
partai mungkin dirasa tidak mungkin untuk
memintai pertanggungjawaban partai, kecuali
yang melakukan itu adalah pengurus partai yang
melakukan pelanggaran. Dengan aturan yang
ada sekarang hal ini pun tidak mungkin dapat
dilakukan. Bahkan ada pelanggaran-pelanggaran
yang dilakukan oleh pengurus partai yang dalam
skala nasional pun tidak diselesaikan.
Terlepas dari sebab dihentikannya kasuskasus tersebut, dalam kedudukan Partai
sebagai korporasi, maka perlu penerapan
pertanggungjawaban korporasi dalam tindak
pidana
pemilu.
Sehingga
bentuk-bentuk
pertanggungjawaban itu dapat berupa seperti yang
dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (2003:
233), di mana dalam kaitannya dengan masalah
pertanggungjawaban pidana korporasi, ada 3 teori
pertanggungjawaban pidana, yaitu :
1.

Doktrin
pertanggungjawaban
pidana
langsung (Direct Liability Doctrine) atau
teori identifikasi (identification theory)
bahwa perbuatan/kesalahan ‘pejabat senior’
diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan
korporasi;

2.

Doktrin
pertanggungjawaban
pidana
pengganti (Vicarious Liability) didasarkan
pada ‘employment principle’ bahwa majikan
adalah penanggungjawab utama dari
perbuatan para buruh /karyawan;

3.

Doktrin pertanggungjawaban pidana yang
ketat menurut undang-undang (Strict
Liability). Bahwa pertanggungjawaban
pidana korporasi dapat juga semata-mata
berdasarkan undang-undang.

3.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai
yang bertanggungjawab.

KESIMPULAN
Partai tidak pernah dimintai pertanggung
jawaban sehubungan dengan pelanggaran yang
dilakukan oleh calon anggota legislatif yang
melakukan tindak pidana Pemilu. Hal ini adalah
karena Undang-undang No 8 tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengatur
mengenai pertanggungjawaban Partai terhadap
tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota
ligeslatif.
Partai tidak pernah melakukan tindakan
terkait dengan calon anggota legislatif yang
melakukan pelanggaran.
Partai Politik sebagai Korporasi idealnya juga
harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana
yang dilakukan oleh calon anggota legislatif.

SARAN
Diperlukan Peraturan Perundang-undangan
(regulasi) yang mengatur pertanggungjawaban
partai terhadap tindak pidana yang dilakukan
oleh Calon anggota legislatif dan anggotanya
sebagaimana pertanggungjawaban dalam tindak
pidana korporasi.
Hendaknya partai melakukan pendidik
an politik kepada anggotanya dan memberikan
sanksi tegas kepada anggota partai politik yang
merlakukan perbuatan yang tercela.

Sehingga dengan demikian dalam hal terjadi
kejahatan korporasi, maka ada kemungkinan
pertanggangjawaban sebagai berikut:
1.

Pengurus korporasi sebagai pembuat dan
penguruslah yang bertanggungjawab;

2.

Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah
yang bertanggungjawab;
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ABSTRACT
The credit of bank has the potential of misusing or abusing by parties whose not responsible for getting profit
or benefit, unlawfully. The parties can be internal or external persons such as bank officers, board members
of bank, commissioners, stakeholders and bank customers. Misuses in bank loaning can be a criminal offense
of banking if the board of members or officers do not obey the rule of the banking concerning the principles
of prudential and appraisal, carefully. Lately, in practice, it can be a criminal offense or criminal act. It is a
question, do a sentence of corruption criminal act into jail to the board of members and bank consumer is right
measures? ?. Is criminal punishment against customers effective in handling bad debts ? Criminalization of
corruption to them by engaging the Act of Corruption Criminal Act against to the Act of Banking that has ruled
board of members in article 50 with imprisonment. It can be double standards in a completion of bad credit
that funded by state finances and privates. Therefore, the Corruption Act may not be used in the settlement of
bad loans to private banks. The settlement of bad loans based on The Act of Mortgage Right which guarantee
the land rights of the debtor as debt repayment. The law should be bound up to avoid uncertain of law.
Keywords: credit loan, corruption and completin of bad debts.

ABSTRAK
Pemberian kredit bank berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk
mendapatkan keuntungan secara melanggar hukum. Pihak-pihak yang dimaksud adalah mereka yang dalam
prakteknya bersentuhan dengan bank baik yang meliputi pihak internal maupun pihak eksternal bank, misalnya
pegawai bank, anggota direksi bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham bank dan nasabah
bank. Bentuk penyimpangan dalam pemberian kredit dapat menjadi tindak pidana perbankan, apabila direksi
bank atau pegawai di dalam pemberian kredit tidak mengindahkan ketentuan perbankan mengenai prinsip
kehatian-hatian dan asas-asas perkreditan serta tidak melakukan penilaian yang seksama mengenai nasabah.
Namun prakteknya akhir-akhir ini, penyimpangan pemberian kredit pada bank yang dibiayai dari keuangan
negara, yang seharusnya merupakan tindak pidana perbankan berubah menjadi tindak pidana korupsi. Menjadi
pertanyaan, apakah penjatuhan hukum tindak pidana korupsi terhadap direksi dan nasabah bank merupakan
langkah tepat?. Apakah penjatuhan pidana terhadap nasabah cukup efektif dalam menanggulangi kredit
macet?. Penjatuhan pidana korupsi pada direksi bank dengan menggunakan UU Tipikor bertentangan dengan
UU Perbankan yang telah mengatur perbuatan hukum direksi dalam Pasal 50 UU Perbankan dengan ancaman
penjara. Demikian juga penjatuhan pidana korupsi pada nasabah bank akan menimbulkan standar ganda dalam
penyelesaian kredit macet pada bank yang dibiayai dari keuangan negara dengan bank swasta. Sebab, UU
Tipikor tidak mungkin digunakan dalam penyelesaian kredit macet pada bank swasta. Pada hal sebelum adanya
UU Tipikor, penyelesaian kredit macet dilakukan berdasarkan UU Hak Tanggungan dimana jaminan hak atas
tanah debitur dijadikan sebagai jaminan dalam pelunasan hutangnya. Seharusnya hukum atau undang-undang
harus diberlakukan mengikat secara umum tidak dipilah-pilah agar terjadi kepastian hukum.
Kata kunci: Pemberian kredit, korupsi dan penyelesaian kredit macet.
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PENDAHULUAN
Perkembangan perekonomian nasional
dewasa ini, senantiasa bergerak cepat dengan
tantangan yang semakin kompleks. Bahkan
perkembangan ekonomi dan kegiatan perbankan
menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan
perekonomian regional dan internasional, seperti
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan
adanya penyatuan perekonomian tersebut,
diharapkan akan terjadi peningkatan pada
perekonomian Indonesia sebagai konsekuensi dari
kerjasama tersebut.
Sektor
perbankan
sebagai
lembaga
intermediasi, memiliki posisi strategis dalam
menunjang perekonomian nasional terutama
dalam memberikan kredit bank dalam membiayai
kepentingan usaha masyarakat. Jadi, bank
merupakan salah satu penopang perekonomian
negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem keuangan dan pembayaran
suatu negara.
Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi ini
secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Pasal 1 angka 2 yang menentukan bahwa “ Bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”
Untuk bank syariah sebagaimana diatur UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 6
menentukan bahwa “Menyediakan pembiayaan
dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan
Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
Dalam pemberian kredit kerap terjadi
tindak pidana, dimana pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab memanfaatkan celah untuk
mendapatkan keuntungan secara melanggar
hukum.Orang yang dapat melakukan tindak
pidana dalam pemberian kredit adalah mereka
yang dalam prakteknya bersentuhan dengan bank
sebagai sarana melakukan tindak pidana (baik
tindak pidana perbankan atau tindak pidana di
bidang perbankan) baik yang meliputi pihak
internal maupun pihak eksternal bank, misalnya
pegawai bank, anggota direksi bank, anggota
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dewan komisaris bank, pemegang saham bank dan
nasabah bank.
Bentuk penyimpangan dalam pemberian
kredit dapat menjadi tindak pidana perbankan,
apabila direksi bank atau pegawai di dalam
pemberian kredit tidak mengindahkan ketentuan
perbankan mengenai prinsip kehatian-hatian
dan asas-asas perkreditan serta tidak melakukan
penilaian yang seksama mengenai nasabah. Namun
dalam prakteknya, penyimpangan pemberian
kredit yang seharusnya merupakan tindak pidana
perbankan berubah menjadi tindak pidana korupsi
sebagaimana terjadipada kasus Bank DKI Syariah
dimana terdakwa Athouf Ibnu Tama selaku
Pemimpin Grup Syariah PT. Bank DKI, bersamasama dengan Hendro Wiratmokodan Banu Anwari
(dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah)
didakwa telah melakukan atau turut melakukan
perbuatan secara melawan hukum memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara. Dalam PUTUSAN NOMOR
: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI, tertanggal 13 April
2013, hakim Pengadilan Tinggi menyatakan
terdakwa Athouf Ibnu Tama telah terbukti secara
sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo
Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP. Banu Anwari selaku nasabah
(debitur) juga dijerat dengan tindak pidana korupsi
melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 44/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal
26 Desember 2012, menyatakan terdakwa Banu
Anwari telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN
A.

Pengertian dan Fungsi bank
Dari lintasan sejarah timbulnya bank, telah
dapat diperoleh gambaran tentang apa yang
disebut bank, mulai dari bentuknya yang bersifat
embrional sebagai usaha tukar-menukar uang,
kemudian berkembang untuk menerima simpanan,
memberikan pinjaman, perantara dalam lalu lintas
pembayaran sampai pada tahap yang modern,
yaitu menciptakan uang (Rindjin, 2000 : 12).
Untuk mengetahui dan memahami apa itu
bank dan hukum perbankan, maka penulis akan
mengemukakan beberapa pendapat dan defenisi.
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Dalam suatu kamus, kata “bank” diartikan
sebagai:
1.

Menerima deposito uang, custody,
menerbitkan uang, untuk memberikan
pinjaman dan diskonto, memudahkan
penukaran fund-fund tertentu dengan
cek, notes dan lain-lain, dan juga
bank memperoleh keuntungan dengan
meminjamkan
uangnya
dengan
memungut bunga.

2.

Perusahaan yang melaksanakan bisnis
bank tersebut.

3.

Gedung atau kantor tempat dilakukannya
transaksi bank atau tempat beroperasinya
perusahaan perbankan (Fuady, 1999:
13-14).
Munir Fuady mengartikan hukum perbankan
yakni:
“merupakan seperangkat kaidah hukum
dalam bentuk peraturan perundangundangan, yurisprudensi, doktrin, dan lainlain sumber hukum, yang mengatur masalahmasalah perbankan sebagai lembaga, dan
aspek kegiatannya sehari-hari, ramburambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank,
perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban,
tugas dan tanggung jawab para pihak yang
tersangkut dengan bisnis perbankan, apa
yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh
bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain
yang berkenan dengan dunia perbankan
tersebut”(Munir Fuady, 1999 : 14).
Muhamad Djumhana mendefenisikan Hukum
Perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan
hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan
bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi
esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya
dengan bidang kehidupan yang lain (Muhammad
Djumhana, 2000 : 1).
Selanjutnya A. Abdurrachman mengemukakan perbankan (banking) pada umumnya ialah:
“kegiatan-kegiatan dalam menjual-belikan
mata uang, surat efek dan instrumeninstrumen yang dapat diperdagangkan.
Penerimaan deposito, untuk memudahkan
penyimpanannya atau mendapatkan bunga,
dan/atau tanpa barang-barang tanggungan,
penggunaan uang yang ditempatkan atau

diserahkan untuk disimpan. Pembelian,
penjualan, penukaran, atau penguasaan atau
penahanan alat pembayaran, instrumen yang
dapat diperdagangkan, atau benda-benda
lainnya yang mempunyai nilai moneter
secara langsung sebagai suatu kegiatan yang
teratur” (Sentosa Sembiring, 2012 : 1)
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
mendefinisikan perbankan adalah:
(1) segala sesuatu yang menyangkut tentang
bank, mencakup kelembagaan, kegiatan
usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya.
(2) mendefinisikan Bank adalah badan
usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan
dan
menyalurkannya
kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.
Sebagai lembaga keuangan, fungsi dari bank
dapat dikelompokkan mejadi 3 (tiga) kelompok
diantaranya yaitu :
1.

Bank
sebagai
lembaga
yang
menghimpun dana-dana masyarakat atau
penerima kredit. Dalam pengertian ini
bank menerima dana-dana yang berupa
simpanan dalam bentuk tabungan,
deposito berjangka dan rekening giro.
Dengan ini dapat dikatakan bahwa
bank melaksanakan operasi perkreditan
secara pasif dengan menghimpun dana
dari pihak ketiga;

2.

Bank sebagai lembaga yang menyalurkan
dana dari masyarakat dalam bentuk
kredit atau sebagai lembaga pemberi
kredit. Dengan ini dapat dikatakan
bahwa bank melaksanakan operasi
perkreditan secara aktif;

3.

Bank sebagai lembaga yang melancarkan
transaksi perdagangan dan pembayaran
uang (Sinungan, 1990 : 3).

Selain pengelompokan tersebut, maka
fungsi bank dapat dikategorikan menjadi dua,
yaitu fungsi perantara (intermediation role) dan
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fungsi transmisi (transmission role). Fungsi
perantara adalah penyediaan kemudahan untuk
aliran dana dari mereka yang mempunyai dana
nganggur atau kelebihan dana selaku penabung
(saver) atau pemberi pinjaman (lender) kepada
mereka yang memerlukan atau kekurangan dana
untuk memenuhi berbagai kepentningannya
selaku peminjam (borrower). Dalam hal ini bank
bertindak sebagai perantara untuk menerima,
memindahkan atau menyalurkan dana di antara
kedua belah pihak yang terpisah, tanpa saling
mengenal satu sama lain (Rindjin, 2000 : 15).
Sedangkan fungsi transmisi berkaitan dengan
peranan bank dalam lalu lintas pembayaran dan
peredaran uang dengan menciptakan instrumen
keuangan, seperti penciptaan uang kartal oleh
Bank Sentral, uang giral yang dapat diambil atau
dipindahtangankan/dipindahbukukan dengan me
nggunakan cek atau bilyet giro, yang dilakukan
oleh Bank Umum; dan juga alat-alat yang
menyerupai uang seperti kartu bank (bank card)
dalam berbagai bentuk. Kartu bank dikeluarkan
oleh bank untuk diberikan kepada nasabahnya
dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran, di
dalam maupun di luar negeri, tergantung dari bank
yang mengeluarkan (Rindjin, 2000 : 16).
Sementara fungsi perbankan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan Pasal 3 disebutkan bahwa
“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”
B.

Pemberian Kredit: Persyaratan dan
Bentuk
Salah satu kegiatan usaha bank yang utama
adalah pemberian kredit. Secara etimologis istilah
kredit berasal dari bahasa Latin, credere, yang
berarti kepercayaan. Misalnya, seorang nasabah
debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah
tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari
bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi
dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah
debitur adalah kepercayaan. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian
kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran
pengembalian secara mengangsur atau pinjaman
hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh
bank atau badan lain (Hermansyah, 2012 : 57).
Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 bahwa
yang dimaksud dengan “Kredit adalah penyediaan
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uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.”
Mengenai pemberian kredit berdasarkan
syariah menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2)
dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki
dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit
dan pembiayaan adalah sebagai berikut:
1.

Pemberian kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah dibuat
dalam bentuk perjanjian tertulis.

2.

Bank harus memiliki keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan nasabah
dibitur yang antara lain diperoleh dari
penilaian yang seksama terhadap watak,
kemampuan, modal agunan, dan proyek
usaha dari nasabah debitur.

3.

Kewajiban bank untuk menyusun dan
menerapkan prosedur pemberian kredit
atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah.

4.

Kewajiban bank untuk memberikan
informasi yang jelas mengenai prosedur
dan persyaratan kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah.

5.

Larangan bank untuk memberikan
kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah dengan persyaratan
yang berbeda kepada nasabah debitur
dan/atau pihak-pihak terafiliasi.

6.

Penyelesaian sengketa.

Adapun pemberian kredit kepada
seorang calon debitur harus memenuhi
persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C,
kelima prinsip tersebut adalah :
a.

Character
Merupakan data tentang kepribadian
dari calon pelanggan seperti sifat-sifat
pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara
hidup, keadaan dan latar belakang
keluarga maupun hobinya. Kegunaan
dari penilaian tesebut untuk mengetahui
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sampai sejauh mana iktikad/kemauan
calon calon debitur untuk memenuhi
kewajibannya (wiilingness to pay) sesuai
dengan janji yang telah ditetapkan.
Pemberian kredit atas dasar kepercayaan,
sedangkan yang mendasari suatu
kepercayaan, yaitu adanya keyakinan
dari pihak bank bahwa calon debitur
memiliki moral, watak dan sifat-sifat
pribadi yang positif dan koperatif.
Disamping itu mempunyai tanggung
jawab, baik dalam kehidupan pribadi
sebagai manusia, kehidupan sebagai
anggota masyarakat, maupun dalam
menjalankan
usahanya.
Karakter
merupakan faktor yang dominan,
sebab walaupun calon debitur tersebut
cukup mampu untuk menyelesaikan
hutangnya, kalau tidak mempunyai
itikad yang baik tentu akan membawa
kesulitan bagi bank dikemudian hari.
b.

d.

Capital
Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki
oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal

Condition of economy
Kredit yang diberikan juga perlu
mempertimbangkan kondisi ekonomi
yang dikaitkan dengan prospek
usaha calon debitur. Ada suatu usaha
yang sangat tergantung dari kondisi
perekonomian, oleh karena itu perlu
mengaitkan kondisi ekonomi dengan
usaha calon debitur. Permasalahan
mengenai Condition of economy
erat kaitannya dengan faktor politik,
peraturan perundang-undangan negara
dan perbankan pada saat itu serta keadaan
lain yang mempengaruhi pemasaran
seperti Gempa bumi, tsunami, longsor,
banjir dan sebagainya. Sebagai contoh
beberapa saat yang lalu terjadi gejolak
ekonomi yang bersifat negatif dan
membuat nilai tukar rupiah menjadi
sangat rendah, hal ini menyebabkan
perbankan akan menolak setiap bentuk
kredit invenstasi maupun konsumtif.

Capacity
Capacity dalam hal ini merupakan
suatu penilaian kepada calon debitur
mengenai
kemampuan
melunasi
kewajiban-kewajibannya dari kegiatan
usaha yang dilakukannya yang akan
dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi
jelaslah maksud penilaian dari terhadap
capacity ini untuk menilai sampai
sejauh mana hasil usaha yang akan
diperolehnya tersebut akan mampu untuk
melunasinya tepat pada waktunya sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati.
Pengukuran capacity dari calon debitur
dapat dilakukan melalui berbagai
pendekatan antara lain pengalaman
mengelola usaha (business record)
nya, sejarah perusahaan yang pernah
dikelola (pernah mengalami masa
sulit apa tidak, bagaimana mengatasi
kesulitan). Capacity merupakan ukuran
dari ability to pay atau kemampuan
dalam membayar.

c.

ini bisa dilihat dari neraca, laporan
rugi-laba, struktur permodalan, ratioratio keuntungan yang diperoleh seperti
return on equity, return on investment.
Dari kondisi di atas bisa dinilai
apakah layak calon pelanggan diberi
pembiayaan, dan beberapa besar plafon
pembiayaan yang layak diberikan.

e.

Collateral
Adalah jaminan yang mungkin
bisa disita apabila ternyata calon
debitur
benar-benar
tidak
bisa
memenuhi kewajibannya. Collateral
diperhitungkan paling akhir, artinya
bilamana masih ada suatu kesangsian
dalam
pertimbangan-pertimbangan
yang lain, maka bisa menilai harta
yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
Pada hakikatnya bentuk collateral
tidak hanya berbentuk kebendaan bisa
juga collateral tidak berwujud, seperti
jaminan pribadi (bortogch), letter of
guarantee, rekomendasi
(Teguh, 2011 : 13).

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret 2016 : 41 - 60

45

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

No:511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok
(prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian
prinsipiil, maka perjanjian jaminan adalah
assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian
jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil
ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan
oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah
debitur (Hermansyah, 2012 : 71). Penyerahan
uang dari kreditur pada debitur akan dikuti dengan
kewajiban untuk membayar cicilan sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak. Jika debitur tidak
membayar cicilan tersebut secara berturut-turut,
maka sesuai kesepakatan barang yang menjadi
jaminan akan disita oleh bank untuk pelunasan
utang atau kredit.
Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian
kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian
baku (standard contract). Berkaitan dengan itu,
memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya
telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur
sedangkan debitur
hanya mempelajari dan
memahaminya dengan baik. Perjanjian yang
demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku
(standard contract), di mana dalam perjanjian
tersebut pihak debitur hanya dalam posisi
menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan
untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar.
Apabila debitur menerima semua ketentuan dan
persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia
berkewajiban untuk menandatangani perjanjian
kredit tersebut. Tetapi jika debitur menolak ia
tidak perlu untuk menandatangani perjanjian
kredit tersebut (Hermansyah, 2012:71). Model
perjanjian baku demikian, memang sangat
memudahkan bagi bank dalam berhadapan dengan
nasabah peminjam. Tetapi sangat sedikit ruang
waktu bagi debitur untuk memahami isi perjanjian
yang disodorkan bank. Terkadang dalam praktek
karena nasabah peminjam sangat membutuhkan
pinjaman kredit tersebut, sehingga tidak lagi
membaca keseluruhan isi perjanjian langsung
menandatangani perjanjian kredit.
Dalam menjalankan penyaluran dana
maupun dalam kegiatan usaha lainnya maka
bank harus bertindak dengan prinsip kehatihatian, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan
tersebut apabila dipandang secara luas merupakan
ketentuan yang memberikan batasan-batasan
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tertentu kepada bank dalam menjalankan kegiatan
penerimaan dana maupun penyalurannya.
C.

Jaminan Kredit
1.

Pengertian Jaminan
Pada dasarnya harta kekayaan seseorang
merupakan jaminan dari utang-utangnya
sebagaimana dapat dibacapada Pasal 1131
KUHPerdata yang berbunyi: “Segala
kebendaan si berutang, baik yang bergerak,
baik yang sudah ada maupun yang baru akan
ada di kemudian hari, menjadi tanggungan
untuk segala perikatan perorangan.”
Kebendaan bergerak, disebut demikian
karena sifatnya yang dapat berpindah atau
dipindahkan seperti mesin, perkakas rumah
dan ada pula yang ditetapkan Undang-undang
atau dianggap sebagai kebendaan bergerak
seperti hak tagih atas sejumlah uang, saham
obligasi dan lain sebagainya.
Kebendaan tidak bergerak yaitu
karena:


sifatnya demikian, seperti tanah dan
gedung yang dibangun di atasnya, atau
dilihat dari



tujuan pemakaiannya, seperti mesinmesin pabrik yang terpaku erat meng
ikuti bangunan dan tanah (Soewarso,
2002 : 7).

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan
Widajaja bahwa Ketentuan Pasal 1131 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata tersebut
memberikan dua pengertian. Pertama,
ketentuan tersebut menentukan bahwa setiap
subjek hukum adalah penyandang hak dan
kewajibannya sendiri, yang dalam hal ini
terwujud dalam kepemilikan harta kekayaan,
baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak, yang dimiliki oleh subjek hukum
tersebut. Kedua bahwa harta kekayaan
seseorang dapat berubah dari waktu ke
waktu, karena perikatan yang dibuat,
dilakukan, maupun sebagai akibat peristiwa
hukum yang terjadi atas diri subjek hukum
tersebut dari waktu ke waktu (yang tercermin
dari pernyataan yang sudah ada maupun
yang akan ada di kemudian hari). Ini berarti
terdapat suatu hubungan yang erat antara
kebendaan yang merupakan harta kekayaan
seseorang dengan perikatan yang dibuat,
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dilakukan, maupun yang dibebankan kepada
orang perorangan tersebut (Kartini Muljadi
dan Gunawan Widjaja, 2003 : 5).
Dengan demikian hukum jaminan
melihat kemampuan memenuhi kewajiban
debitor terutama dari segi kekayaan yang
dimiliki debitor, baik berupa kebendaan
bergerak maupun kebendaan tidak bergerak.
Dilihat dari sudut ketentuan perbankan,
pemberian kredit oleh bank mengandung
resiko sehingga diarahkan oleh Undangundang agar pelaksanaannya dilakukan
dengan memperhatikan azas-azas perkreditan
yang sehat (prudential banking principle).
Karena kredit yang diberikan bank
mengandung risiko, maka perlu diperoleh
jaminan dalam pengertian keyakinan akan
kemampuan debitor melunasi kredit sesuai
dengan persyaratan yang telah diperjanjikan.
Keyakinan bank diperoleh dari hasil penilaian
yang dilakukan terhadap watak, kemampuan,
modal, agunan, dan prospek usaha debitor.
Agunan istilah yang dikenal dilingkungan
perbankan, atau collateral merupakan
salah satu faktor yang dinilai, sehingga
apabila berdasarkan penilian terhadap faktor
lainnya, bank telah memperoleh keyakinan
akan kemampuan debitor untuk memenuhi
kewajibannya, mungkin saja bank tidak
menganggap perlu meminta sebagai jaminan
tambahan harta yang tidak berkaitan langsung
dengan objek yang dibiayai kredit tersebut
(Soewarso, 2002 : 7-8).
Dilihat dari segi hukum jaminan
sebagimana tercantum dalam KUHPerdata,
pengertian jaminan yang dipergunakan
dalam ketentuan dan praktik perbankan lebih
menitik beratkan pada aspek sosial ekonomi.
Dalam pada itu istilah agunan sebagaimana
dirumuskan dalam Undang-undang No. 10
Tahun 1998 adalah jaminan tambahan yang
diserahkan nasabah dibitor kepada bank
dalam rangka pemberian fasilitas kredit
(Indrawati Soewarso, 2002 : 8). Dalam Pasal
1 angka 23 UU No. 10 tahun 1998 tentang
Perbankan disebutkan bahwa “Agunan
adalah jaminan tambahan yang diserahkan
nasabah debitur kepada bank dalam rangka
pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah”.

Dalam perjanjian kredit lazimnya para
pihak telah memperjanjikan dengan tegas
bahwa apabila debitor tidak dapat membayar
kredit yang terhutang, kreditor berhak
mengambil sebagian atau seluruh hasil
penjualan harta jaminan tersebut sebagai
pelunasan utang debitor (verhaalsrecht). Jika
ada beberapa kreditor, pembagian diantara
kreditor terdapat pengikatan jaminan yang
dilakukan secara khusus. Apabila ada
diantara kreditor yang memberikan kredit
dengan jaminan Hak Tanggungan atau
Hipotik, kreditor tersebut adalah kreditor
separatis yang akan menerima pelunasan
hak tagihnya secara penuh didahulukan dari
para kreditor lainnya yang tidak mendapat
jaminan khusus atau kreditor konkuren. Para
kreditor ini menerima secara berbanding
dari hasil penjualan harta debitor setelah
dikurangi bagian yang menjadi hak kreditor
separatis (Soewarso, 2002 : 8-9).
2.

Jaminan dalam Praktek Perbankan
Terlepas dari masalah jaminan yang
diterima kreditor/bank baik untuk jaminan
pokok atau jaminan tambahan, bank
menerima jaminan berupa:
a.

b.

Hak perorangan yaitu borgtocht
atau penanggungan utang yang
diwujudkan dalam:


personal guaranty
jaminan perorangan



corporate guaranty seperti
surety bond yaitu jaminan
yang
diterbitkan
oleh
perusahaan asuransi atau
jaminan perusahaan lainnya.

atau

Hak kebendaan, dapat diwujudkan
dalam,


gadai, fidusia yaitu jaminan
kebendaan
atas
barang
bergerak.



hipotik dan hak tanggungan
yaitu jaminan kebendaan
atas tanah atau barang
tidak bergerak (Indrawati
Soewarso, 2002 : 16).
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Dengan demikian dikenal macammacam jenis jaminan dalam praktek
perbankan sekarang ini, yaitu:
1.

Penanggungan
atau
Jaminan
Perorangan
Penggunaan istilah “penanggungan”
atau “perjanjian penanggungan” sebagai
terjemahan dari istilah “borgtocht”, sudah
lazim digunakan oleh para sarjana. Kata
“penanggungan”
mempunyai
kaitan
dengan soal “menanggung” dan hal itu
juga menonjolkan ciri penting yang lain,
yaitu bahwa di sana ada sesuatu yang
“ditanggung” akan terjadi; dan ini selanjutnya
menampilkan ciri accessoir daripada
perjanjian penanggungan, yang memang
merupakan ciri khas perjanjian seperti itu (J.
Satrio, 1996 : 5-6).
Dalam Pasal 1316 ada diatur tentang
Perjanjian garansi, yang pada intinya
merupakan suatu perjanjian, di mana
pemberi garansi (grant) menjamin, bahwa
seorang pihak ketiga akan berbuat sesuatu,
yang biasanya – tetapi tidak selalu dan tidak
harus – berupa tindakan “menutup suatu
perjanjian tertentu”. Seorang pemberi garansi
mengikatkan diri secara bersyarat, untuk
memberikan ganti rugi, kalau pihak ketiga –
yang dijamin – tidak melakukan perbuatan,
untuk mana ia memberikan garansinya.
Perjanjian penanggungan juga mengandung
unsur menjamin pelaksanaan kewajiban
perikatan tertentu dari seorang debitur,
sehingga antara keduanya terdapat persamaanpersamaan sedemikian rupa, sehingga antara
keduanya terdapat persamaan-persamaan
sedemikian rupa, sehingga kita seringkali
sulit untuk membedakan antara keduanya.
Bahkan adakalanya dipakai istilah garansi
– seperti pada Bank Garansi – walaupun
berdasarkan ciri-ciri sebenarnya tidak lain
adalah perjianjian penanggungan (J. Satrio,
1996 : 8-9).
Selain itu ada juga yang memberikan
pendapat bahwa jaminan perorangan atau
orang pribadi adalah jaminan yang diberikan
oleh pihak ketiga kepada orang lain dalam
hal ini kreditor yang menyatakan, bahwa
pihak ketiga menjamin pembayaran kembali
suatu pinjaman, jika pihak yang berutang
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atau debitor tidak mampu memenuhi
kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap
kreditor dalam hal ini bank. Eksistensi
penjamin secara juridis dapat dilihat dalam
Pasal 1820 KUHPdt yang mengemukakan,
penanggungan adalah suatu persetujuan
dengan mana seorang pihak ketiga, guna
kepentingan pihak yang berpiutang,
mengikatkan
diri
untuk
memenuhi
perikatannya pihak yang berutang kepada
kreditor dalam hal ia tidak dapat memenuhi
kewajibannya. Dari pengertian di atas terlihat,
jaminan perorangan merupakan perjanjian
tiga pihak yakni antara penanggung dengan
debitor dan kreditor. Jaminan perorangan
ini dalam praktek perbankan dikenal dengan
Personal Guarantee. Di samping itu dikenal
pula Company (corporate) Guarantee yakni
jaminan perusahaan yang dalam praktik
berupa surat keterangan dari pimpinan
perusahaan perihal keabsahan, kedudukan
dan penghasilan dari pihak yang minta
jaminan (Sembiring, 2012 : 211).
2.

Jaminan kebendaan
Apa yang dimaksud dengan jaminan
kebendaan? Sebelum menjawab pertanyaan
ini, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu
pengertian tentang benda. Dalam Pasal 499
KUHP dt dijelaskan, menurut paham undangundang yang dinamakan kebendaan ialah
tiap-tiap barang dan tiap-tiap yang dapat
dikuasai oleh milik. Selanjutnya dalam Pasal
503 KUHPdt dikemukakan, bahwa tiaptiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak
bertubuh. Dari ketentuan tersebut di atas dapat
diketahui, bahwa benda adalah barang baik
benda tetap maupun tidak tetap. Untuk benda
tidak tetap dapat dibagi lagi yakni benda
berwujud dan benda tidak berwujud (Sentosa
Sembiring, 2012 : 212). Dengan demikian
secara teori dikenal berbagai macam jaminan
kebendaan, tetapi dalam praktek perbankan
yang umum digunakan adalah hipotek dan
fiducia.
Jaminan kebendaan seperti Hypotheek
diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Indonesia mengenai tanah,
dan ketentuan mengenai Credietverband
dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana
telah diubah dengan Staatsblad 1937-190,
yang berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang

Implikasi Hukum Pemberian Kredit...

(Henry Donald Lbn. Toruan)

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi LIPI: No:511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, masih diberlakukan
sementara sepanjang belum terbentuknya
Undang-Undang tentang Hak Tanggungan.
Namun dengan terbitnya Undang-Undang
No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
atas Tanah beserta Benda-benda yang
berkaitan dengan Tanah (disingkat UUHT)
pada tanggal 9 April 1996, maka hipotik
yang diatur dalam Buku ke II KUH Perdata
dan creditverband, sudah tidak dapat
digunakan oleh masyarakat untuk mengikat
tanah sebagai jaminan utang. Dengan kata
lain, Hak Tanggungan menjadi satu-satunya
lembaga hak jaminan atas tanah.
Yang dimaksud dengan hak tanggungan
menurut UUHT Pasal 1 angka 1 diartikan
sebagai “hak jaminan yang dibebankan pada
hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentamg
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,
berikut atau tidak berikut benda-benda lain
yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah
itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditor terhadap kreditor-kreditor
lain.”
Hak Tanggungan hanya menggantikan
Hipotik sepanjang yang menyangkut tanah
saja. Hipotik atas kapal laut dan pesawat
udara tetap berlaku. Disamping hak-hak
jaminan berupa Hipotik atas kapal laut dan
Hipotik atas pesawat udara, juga berlaku
Gadai dan Fidusia sebagai hak jaminan.
Dengan demikian ada beberapa jenis hak
jaminan dengan nama yang berbeda-beda,
tetapi asas-asas dan ketentuan-ketentuan
pokoknya boleh dikatakan sama (Sutan
Remy Sjahdeini, 1999:5). Menurut Sutan
Remy Sjahdeini, ada beberapa unsur pokok
dari Hak Tanggungan yang termuat di dalam
definisi tersebut. Unsur-unsur pokok itu
ialah:
(1) Hak Tanggungan adalah hak
jaminan untuk pelunasan utang.
(2) Objek Hak Tanggungan adalah
hak atas tanah sesuai UUPA.
(3) Hak Tanggungan dapat dibebankan
atas tanahnya (hak atas tanah)

saja, tetapi dapat pula dibebankan
berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan
tanah itu.
(4) Memberikan kedudukan yang
diutamakan
kepada
kreditor
tertentu terhadap kreditor-kreditor
lain (Sutan Remy Sjahdeini,
1999 : 11).
Dari definisi mengenai Hak Tanggungan
sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1
ayat (1) UUHT, dapat diketahui bahwa Hak
Tanggungan memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap
kreditor-kreditor lain. Kreditor tertentu
yang dimaksud adalah yang memperoleh
atau menjadi pemegang Hak Tanggungan
tersebut. Mengenai apa yang dimaksud
dengan pengertian “kedudukan yang
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap
kreditor-kreditor lain” tidak dijumpai di
dalam penjelasan dari Pasal 1 tersebut, tetapi
dijumpai di bagian lain, yaitu di dalam Angka
4 Penjelasan Umum UUHT.
Namun untuk lebih jelasnya ada
baiknya dikemukakan Penjelasan Umum
UUHT Angka 3 yang meyebutkan ciri-ciri
hak jaminan atas tanah yang kuat, yaitu:
a.

memberikan kedudukan yang
diutamakan
atau
mendahulu
kepada pemegangnya;

b.

selalu mengikuti obyek yang
dijaminkan dalam tangan siapa
pun obyek itu berada;

c.

memenuhi asas spesialitas dan
publisitas sehingga dapat mengikat
pihak ketiga dan memberikan
kepastian hukum kepada pihakpihak yang berkepentingan;

d.

mudah dan pasti pelaksanaan
eksekusinya.
Kemudian dalam Penjelasan Umum
Angka 4 disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan “memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap
kreditor-kreditor lain” ialah: “bahwa jika
debitor cidera janji, kreditor pemegang
Hak Tanggungan berhak menjual melalui
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pelelangan umum tanah yang dijadikan
jaminan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan,
dengan hak mendahulu daripada kreditorkreditor yang lain. Kedudukan diutamakan
tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi
preferensi piutang-piutang Negara menurut
ketentuan-ketentuan yang berlaku.”
Juga hal itu dapat kita ketahui dari
ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUHT. Dalam
Pasal 20 ayat (1) UUHT ditentukan sebagai
berikut:
Apabila debitor cidera janji, maka
berdasarkan:
a.

hak pemegang Hak Tanggungan
pertama untuk menjual objek
Hak Tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, atau

b.

titel eksekutorial yang terdapat
dalam sertifikat Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2).

Objek Hak Tanggungan dijual
melalui pelelangan umum menurut
tata cara yang ditentukan dalam
peraturan
perundang-undangan
untuk pelunasan piutang pemegang
Hak Tanggungan dengan hak
mendahulu daripada kreditorkreditor lainnya.
Asas ini adalah asas yang berlaku pula
bagi Hipotik yang telah digantikan oleh Hak
Tanggungan sepanjang yang menyangkut
tanah. Dalam ilmu hukum asas ini dikenal
sebagai droit de preference. Dari Penjelasan
Umum yang telah dikutip di atas, dapatlah
diketahui bahwa kreditor, yang menjadi
pemegang Hak Tanggungan tersebut,
sekalipun diutamakan terhadap hak tagihan
kreditor-kreditor lain, tetapi harus mengalah
terhadap piutang-piutang Negara. Dengan
kata lain, hak Negara lebih utama dari kreditor
pemegang Hak Tanggungan (Sjahdeini,
1999 : 17).
Sedangkan Hak atas tanah yang dapat
dibebani hak tanggungan menurut Pasal 4
ayat (1) UUHT adalah: a. Hak Milik; b. Hak
Guna Usaha; dan c. Hak Guna Bangunan.
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Dari ketiga jenis hak atas tanah tersebut, hak
milik merupakan jenis hak yang cukup kuat.
Dalam arti tidak ada pembatasan waktu,
lain halnya dengan hak guna usaha maupun
hak guna bangunan ada pembatasan waktu.
Secara teoritis memang dapat diperpanjang
kembali. Tetapi dalam praktek, ditinjau
dari segi keamanan bagi pemberi kredit
selalu mengutamakan jaminan berupa hak
tanggungan atas tanah dengan hak milik.
Yang menarik dalam UUHT ini,
rupanya yang dapat dijadikan agunan tidak
terbatas hanya untuk ketiga jenis hak atas
tanah, akan tetapi juga hak-hak lainnya. Hal
ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUHT
yang menyebutkan bahwa “Selain hak-hak
atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1), hak pakai atas tanah Negara menurut
ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan
menurut sifatnya dapat dipindahtangankan
dapat juga dibebani Hak Tanggungan.”
Namun untuk jenis hak pakai atas tanah
Negara, membutuhkan pengaturan lebih
lanjut sebagaimana dijelaskan dalam ayat
(3).
Kemudian dalam Pasal 4 ayat (5) UUHT
disebutkan bahwa “Hak Tanggungan dapat
juga dibebankan pada hak atas tanah berikut
bangunan, tanaman, dan hasil karya yang
telah ada atau akan ada yang merupakan
milik pemegang hak atas tanah yang
pembebanannya dengan tegas dinyatakan
di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan
yang bersangkutan.” Selanjutnya dalam
Pasal 4 ayat (5) UUHT disebutkan bahwa
“Apabila bangunan, tanaman, dan hasil
karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah,
pembebanan Hak Tanggungan atas bendabenda tersebut hanya dapat dilakukan dengan
penandatanganan serta pada Akta Pemberian
Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh
pemiliknya atau yang diberikan kuasa untuk
itu olehnya dengan akte otentik.”
Melihat ketentuan Pasal 4 UUHT di
atas, terlihat bahwa objek hak tanggungan
tidak terbatas pada tanah saja tetapi juga
meliputi bangunan, tanaman dan hasil karya.
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D.

Tindak Pidana Khusus (Perbankan)
Dalam hukum pidana terdapat istilah pidana
umum dan pidana khusus seperti Tindak Pidana
Perbankan, Tindak Pidana Pasar Modal, Tindak
Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi, Tindak
Pidana Subversi dan sebagainya. Moh. Hatta
mengatakan bahwa memang antara KUHP dengan
delik/tindak pidana di luar KUHP itu ada korelasi,
yaitu Pasal 103 KUHP. Buku ini juga berlaku bagi
perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan dalam
Bab I sampai Bab VIII Buku ini juga berlaku
bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan
“perundang-undangan” diancam dengan pidana,
kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.
Jelasnya ketentuan-ketentuan dalam Bab 8 buku
I KUHP itu juga berlaku bagi delik/tindak pidana
diluar KUHP “kecuali” jika undang-undang lain
itu mengatur sendiri dalam aturan-aturan khusus
yang menyimpang dari aturan umum dalam 8 Bab
tersebut (Hatta, 2009 : 143).
Menurut Nolte (Het Straf recht end de
afzonderlijk) halaman 97 seperti ditulis Andi
Hamzah; ada 2 (dua) macam pengecualian
berlakunya Pasal 91 WvS Pasal 103 KUHP,
yakni:
1.

Undang-undang lain itu menentukan
dengan tegas pengecualian berlakunya
Pasal 91 Ned (=103 KUHP).

2.

Undang-undang lain itu menentukan
secara diam-diam pengecualian seluruh
atau sebagian dengan dari Pasal 91 WvS
Ned itu. Hal ini sesuai dengan asas “lex
specialis derogat legi generali”.

Sebagai contoh ada 1 pasal 50 ayat (3)
Undang-Undang Drt No. 7 Tahun 1955 tentang
Tindak Pidana Ekonomi menyebutkan: “Apabila
ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan
undang-undang lain bertentangan dengan
ketentuan dalam undang-undang ini, maka akan
berlaku ketentuan undang-undang ini” (Moh.
Hatta, 2009 : 143-144).
UU Perbankan adalah produk perundangundangan administrasi yang memiliki sanksi
pidana, sebagaimana yang tercantum pada Pasal
46 sampai dengan Pasal 50A, karenanya disebut
Administrative Penal Law. Menurut Indriyanto
Seno Adji, dalam konteks Hukum Pidana, istilah
”Administrative Penal Law” adalah semua produk
legislasi berupa perundang-undangan (dalam
lingkup) Administrasi Negara yang memiliki

sanksi pidana, seperti halnya tema seminar yang
berkaitan dengan Tindak Pidana Kehutanan.
Karenanya segala produk legislasi yang demikian,
seperti
Undang-Undang
Ketenagalistrikan,
Kepabeanan, Keuangan, Pajak, Lingkungan
Hidup, Telekomunikasi, Perikanan, Pertambangan,
Pasal Modal, Perbankan dan lain-lain merupakan
produk yang dinamakan Administrative Penal
Law sepanjang memang ada ketentuan yang
mengatur sanksi pidananya (Indriyanto Seno
Adji,2011 : 15). Jadi, tindak pidana khusus itu
adalah peraturan perundang-undangan khusus
yang menyimpang dari KUHP dan berada di luar
KUHP. Meskipun perundang-undangan khusus
ini di luar KUHP, tetapi masih terkait dengan
KUHP. Penyimpangan dari ketentuan KUHP
dalam pidana khusus, karena tindak pidana umum
tidak mengatur bentuk-bentuk kejahatan dalam
kegiatan perekonomian seperti perbankan. Dengan
kata lain, UU Perbankan merupakan perundangundangan (dalam lingkup) Administrasi Negara
yang memiliki sanksi pidana.
Sebelum berkembangnya penggunaan istilah
tindak pidana perbankan, maka terlebih dahulu
muncul pertama sekali adalah istilah tindak
pidana ekonomi yang diatur dalam UndangUndang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang
Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak
Pidana Ekonomi.
Yang dimaksud dengan tindak pidana
ekonomi menurut ketentua Pasal 1 ialah:
1e.

pelanggaran sesuatu ketentuan dalam
atau berdasarkan:
a.

“Ordonnantie
Gecontroleerde
Goederen 1948” (“Staatsblad”
1948 No. 144), sebagaimana
diubah dan ditambah dengan
“Staatsblad” 1949 No. 160;

b.

“Prijsbeheersing-ordonnantie
1948” (“Staatsblad” 1948 No.
295);

c.

“Undang-undang
Penimbunan
Barang-barang 1951 “ (Lembaran
Negara tahun 1953 No.4);

d.

“Rijsterdonnantie
1948”
(“Staatsblad” 1948 No. 253);

e.

“Undang-undang Darurat ke
wajiban
penggilingan
padi”
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(Lembaran Negara tahun 1952
No.33);
f.

“Deviezen Ordonnantie 1940”
(“Staatsblaad” 1940 No. 205).

2e. tindak-tindak pidana tersebut dalam
pasal-pasal 26, 32 dan 33 undangundang darurat ini;
3e. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam
atau berdasar undang-undang lain,
sekadar undang-undang itu menyebut
pelanggaran itu sebagai tindak pidana
ekonomi.
Namun pengistilahan tindak pidana ekonomi
ini akhirnya berkembang lebih mengkhususkan
diri pada tindak pidana sesuai bidang masingmasing, misalnya tindak pidana perbankan, tindak
pidana pasar modal, tindak pidana pencucian
uang dan sebagainya. Tetapi terkait dengan
perbankan menurut Muhamad Djumhana bahwa
saat ini belum ada satu kesepakatan dalam
pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang
perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang
berhubungan dengan lembaga perbankan. Ada
yang memakai istilah Tindak Pidana Perbankan,
dan ada juga yang memakai istilah Tindak Pidana
di bidang Perbankan, bahkan ada yang memakai
kedua-duanya dengan mendasarkan kepada
peraturan yang dilanggarnya. Dalam bukunya
Tindak Pidana di Bidang Perbankan, H.A.K.
Moh. Anwar, membedakan kedua pengertian
tersebut berdasarkan kepada perbedaan perlakuan
peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang
telah melanggar hukum yang berhubungan dengan
kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank
(Djumhana, 2000 : 454).
Muhamad Djumhana membedakan tin
dak pidana perbankan terdiri atas perbuatan
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan dan undang-undang perubahannya serta
peraturan pelaksanaannya, pelanggaran mana
dilarang dan diancam dengan pidana yang dimuat
dalam undang-undang itu sendiri. Adapun tindak
pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatanperbuatan yang melawan hukum dalam ruang
lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga
keuangan bank, sehingga perbuatan tersebut
biasanya diancam juga dengan ketentuan pidana
yang termuat di luar Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, undang-undang
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perubahannya, serta peraturan pelaksanaannya,
sehingga penindakannya berdasar delik biasa, dan
atau delik khusus (Muhammad Djumhana, 2000:
454).
Hal senada juga diungkapkan Zulkarnaen
Sitompul bahwa terdapat dua istilah yang
seringkali dipakai secara bergantian walaupun
maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda.
Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan
kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”.
Tindak pidana perbankan mengandung pengertian
tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh
bank atau orang bank, sedangkan tindak pidana
di bidang perbankan tampaknya lebih netral
dan lebih luas karena dapat mencakup tindak
pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan
di dalam bank.Istilah “tindak pidana di bidang
perbankan” dimaksudkan untuk menampung
segala jenis perbuatan melanggar hukum yang
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam
menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian
formal dari tindak pidana di bidang perbankan.
Ada yang mendefinisikan secara popular, bahwa
tindak pidana perbankan adalah tindak pidana
yang menjadikan bank sebagai sarana (crimes
through the bank) dan sasaran tindak pidana itu
(crimes against the bank) (https://zulsitompul.
files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminarpadang.pdfdiakses tanggal, 5-12-2015)
Menurut Zulkarnaen Sitompul bahwa dalam
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU
Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak
pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai
dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu
dapat digolongkan ke dalam empat macam :
a.

Tindak pidana yang berkaitan dengan
perizinan, diatur dalam Pasal 46.

b.

Tindak Pidana yang berkaitan dengan
rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat
(1) ayat (2) dan Pasal 47 A.

c.

Tindak pidana yang berkaitan dengan
pengawasan dan pembinaan bank diatur
dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).

d..

Tindak pidana yang berkaitan dengan
usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat
(1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan
b, Pasal 50 dan Pasal 50A (Zulkarnaen
Sitompul, 2003 : 4-8).
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Tindak pidana yang dilakukan oleh
Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak
Terafliasi, dan Pemegang Saham
Tindak pidana yang dilakukan oleh Pengurus
Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafliasi, dan
Pemegang Saham telah diatur dalam Pasal 50 dan
Pasal 50A UU Perbankan. Dalam Pasal 50 UU
Perbankan menyebutkan bahwa “Pihak Terafiliasi
yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undangundang ini dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan
pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga)
tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta
denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp
100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)”.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan
bahwa pihak-pihak yang dapat dijerat dengan
menggunakan ketentuan ini menjadi sangat luas.
Singkatnya, baik pihak-pihak yang menjalankan
usaha bank secara langsung maupun tidak langsung
seperti dewan komisaris, pengawas, direksi,
pejabat atau karyawan bank, anggota pengurus,
anggota pengawas, anggota pengelola beserta
kuasa-kuasanya dan pihak-pihak yang memberikan
jasanya kepada bank seperti namun tidak terbatas
pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum
dan konsultan lainnya ataupun pihak-pihak yang
menurut penilaian Bank Indonesia turut serta
mempengaruhi pengelolaan bank seperti namun
tidak terbatas pada keluarga dewan komisaris,
keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga
pengurus yang dengan sengaja tidak melaksanakan
langkah-langkah
yang
diperlukan
untuk
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan
dalam undang-undang perbankan dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi
bank dapat dimintakan pertanggungjawaban
secara pidana. Perlu pula untuk dikemukakan
bahwa kondisi yang demikian, pada dasarnya telah
menyimpangi asas dalam hukum pidana yang
menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana
hanya dapat dimintakan kepada mereka yang telah
melakukan suatu tindak pidana (Kristian dan Yopi
Gunawan, 2013 : 89-90).
Dalam Pasal 50A UU Perbankan disebutkan
bahwa “Pemegang saham yang dengan sengaja
menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau
pegawai bank untuk melakukan atau tidak

melakukan tindakan yang mengakibatkan bank
tidak melaksanakan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan ketaatan bank
terhadap ketentuan dalam undang-undang ini
dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang
berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar
rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,(dua ratus miliar rupiah)”.
Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan
bahwa yang diancam dengan pidana menurut
ketentuan ini hanya terbatas pada pemegang
saham. Sedangkan mengenai perbuatan yang
dilakukan adalah dengan menyuruh dewan
komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk
melakukan tindakan yang mengakibatkan atau
setidaknya berpotensi mengakibatkan bank tidak
melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan
untuk memastikan ketaatan bank terhadap
ketentuan yang ada dalam undang-undang ini
dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang
berlaku bagi bank. Perlu pula ditekankan bahwa
perbuatan ini harus dilakukan dengan diliputi oleh
unsur kesengajaan (Kristian dan Yopi Gunawan,
2013 : 93). UU Perbankan tidak menjelaskan siapa
yang dimaksud dengan pemegang saham yang
dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris,
Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau
tidak melakukan tindakan atau langkah-langkah
yang diperlukan untuk memastikan ketaatan
bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang
Perbankan. Pemegang saham yang bisa menyuruh
atau mempengaruhi dewan komisaris, direksi, atau
pegawai bank sudah pastilah pemegang saham
yang memiliki jumlah cukup besar atau dikenal
dengan pemegang saham mayoritas. Hanya
pemegang saham inilah yang bisa mempengaruhi
dan menentukan jalannya perseroan perbankan
melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS).
F.

Tindak
Pidana
Perbankan
dan
Penanggulangannya
Dalam rangka penanggulangan kejahatan
pada umumnya dan kejahatan di bidang perbankan
pada khususnya, terdapat berbagai cara sebagai
reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku ke
jahatan, yaitu berupa sarana hukum pidana (penal)
dan sarana non hukum pidana (nonpenal). Jika
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dipilih sarana penanggulangan kejahatan melalui
sarana hukum pidana, berarti akan melaksanakan
politik hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk
mencapai hasil perundang-undangan yang paling
baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan
daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana
berarti “usaha mewujudkan peraturan perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan
situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa
yang akan datang. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undangundang (hukum) pidana pada hakekatnya juga
merupakan bagian integral dari usaha kesejahtera
an masyarakat (social welfare). Oleh karena itu,
wajar pula apabila dikatakan bahwa politik hukum
pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy). Social policy dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus
mencakup perlindungan masyarakat (Jaya, 2008 :
189).
Dalam ketentuan UU Perbankan, terlihat
bagaimana hukum pidana dicantumkan dalam
setiap perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk
dilakukan oleh “orang dalam” sebagai upaya
menanggulangi tindak pidana perbankan.
Menurut Romli Atmasasmita bahwa Model
penyelesaian kasus keuangan dan perbankan
yang memuat aspek kepidanaan dalam konteks
kebijakan makroekonomi tampaknya telah
menjadi ketetapan yang sulit diletakkan terutama
dalam situasi krisis di bidang keuangan dan
perbankan, sekalipun model penyelesaian ini sulit
diterima masyarakat luas dan dipandang tidak
sejalan dengan atau bertentangan dengan perasaan
keadilan masyarakat (social justice) sebagai lawan
dari keadilan restoratif (restorative justice). Model
penyelesaian ini sebaiknya diamati oleh pakar dan
ahli hukum pidana sebagai pergeseran paradigma
dari paradigma klasik kepada paradigma baru yang
mengedepankan pendekatan restoratif-rehabilitatif
(Romli Atmasasmita, 2014 : 94).
Masalah mendasar dari pergeseran paradigma
tersebut ialah sejauh mana implikasi hukum
yang timbul terhadap sistem hukum pidana yang
telah digunakan selama kurang lebih 57 tahun di
Indonesia. Implikasi hukum terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan
dan perbankan memerlukan kajian tentang
dimasukkannya ketentuan pidana ke dalam
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peraturan perundang-undangan tersebut. Implikasi
hukum kedua ialah sejauh manakah pendekatan
restoratif masih harus dipertahankan, jika dalam
kasus keuangan dan perbankan ditemukan bukti
yang cukup adanya kerugian keuangan negara
yang sangat potensial membahayakan ketahanan
iklim keuangan dan perbankan?. Implikasi hukum
ini berkaitan langsung dengan hukum substansi
dan acara yang akan diberlakukan terhadap kakus
tersebut (Romli Atmasasmita, 2014 : 94).
Sebelum membahas kedua implikasi hukum
tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal
tersebut di bawah ini.
Di negara maju yang telah memiliki stabilitas
baik di bidang politik, ekonomi, keuangan,
dan sosial serta iklim perbankan yang sehat,
maka penegakan hukum terhadap para debitur
nonkoperatif dapat dilaksanakan secara
konsisten dan sejalan dengan asas kepastian
hukum dan imparsilitas dalam praktik
peradilan dapat dilaksanakan dengan benar.
Penegakan hukum pidana di negara maju
justru telah memperkuat posisi pemerintah
dalam mencegah dan memberantas tindak
pidana di bidang keuangan dan perbankan.
Di negara berkembang termasuk Indonesia
di mana masih terdapat kelemahan dalam
bidang politik, ekonomi, keuangan dan
iklim perbankan yang kurang/tidak sehat,
maka penegakan hukum pidana justru sulit
dilaksanakan secara konsisten dan sesuai
dengan asas kepastian hukum dan imparsialitas
peradilan masih diragukan. Kondisi ini justru
menyebabkan penegakan hukum pidana
sungguh dipandang vulnerable dan potensial
menimbulkan ketidakseimbangan sehingga
dipandang kurang bermanfaat dibandingkan
dengan penegakan hukum administratif
(Atmasasmita, 2014 : 94).
Bertitik tolak dari uraian di atas menurut
Romli Atmasasmita, maka jawaban atas
pertanyaan mengenai implikasi hukum mengenai
substansi sebagaimana telah disampaikan ialah
ketentuan pidana dalam peraturan perundangundangan di bidang keuangan dan perbankan
menjadi “ketentuan mati” dan tidak akan pernah
efektif diterapkan. Hal ini berarti masih perlu
dikaji kembali relevansi tujuan semula dimuatnya
ketentuan pidana dalam peraturan perundang-
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undangan ini, dan sejauh mana ketentuan ini
masih diperlukan lagi sebagai sarana hukum yang
bersifat ultimum remedium (Atmasasmita, 2014 :
94-95).
Terkait implikasi kerugian keuangan negara
dalam kasus perbankan, Romli Atmasasmita,
mengatakan bahwa “Dalam konteks implikasi
kedua mengenai ditemukannya kerugian keuangan
negara dalam kasus keuangan dan perbankan,
penulis mengutip pendapat Prof. Andi Hamzah,
yang membedakan antara lex specialis yang
dihadapkan kepada lex generalis seperti UU
Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun
2001 terhadap KUH Pidana, dan lex specialis
yang hanya berlaku dan ditujukan terhadap
subjek hukum tertentu seperti UU Nomor 7 Tahun
1992 juncto UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1985 tentang Pasar Modal. Dalam kaitan pendapat
Prof. Andi Hamzah ini, pertanyaan yang muncul
ialah apakah UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto
UU Nomor 20 Tahun 2001 serta-merta dapat
diberlakukan terhadap tindak pidana di bidang
perbankan atau pasar modal yang memenuhi unsur
adanya kerugian keuangan negara?. Prof. Andi
Hamzah berpendapat, bahwa UU Korupsi tidak
serta merta berlaku, melainkan harus diberlakukan
ketentuan pidana yang terdapat di dalam UU Pasar
modal terlebih dahulu, karena UU Nomor 8 Tahun
1985 dan UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU
Nomor 20 Tahun 2001 merupakan dua rezim
hukum yang berbeda. UU Nomor 8 Tahun 1985
merupakan rezim hukum yang berlaku untuk
subjek hukum tertentu yaitu para pelaku pasar
modal sebagaimana diterapkan dalam Ketentuan
Umum dalam UU tersebut. Adapun UU Nomor
31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun
2001 merupakan UU Khusus (lex specialis)
terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang ditujukan terhadap setiap orang (siapa saja)
yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Aturan normanya ialah Pasal 65 ayat (2) KUHP”
(Atmasasmita, 2014 : 95).
Romli Atmasasmita berpendapat bahwa
pendapat Prof. Andi Hamzah dapat dibenarkan
dalam konteks pembagian rezim hukum yang
ada sampai saat ini, namun di sisi lain juga harus
dipertimbangkan prinsip umum yang diakui sejak
lama mengenai penggunaan primum remedium.
Menurut Dr. H.G. de Bunt dalam bukunya
Strafrechtelijke Handhaving va Mileu Recht

(1989), hukum pidana dapat menjadi primum
remedium jika:
a.

korban sangat besar;

b.

terdakwa recidivist;

c.

kerugian
tak
dapat
dipulihkan
(irreparable) (Romli Atmasasmita,
2014: 95-96).

Sejalan dengan pendapat de Bunt, prinsip ini
dapat dibenarkan dalam konteks situasi keuangan
dan perbankan negara tidak dalam keadaan krisis.
Keadaan krisis keuangan dan perbankan ialah
keadaan yang bersifat khusus dan memerlukan cara
yang luar biasa untuk mencegah dan mengatasinya.
Dalam hal ini, penggunaan hukum pidana sebagai
sarana yang bersifat primum remedium bukan
suatu kemustahilan karena konteks situasinya.
Namun demikian, penggunaan sarana hukum
pidana sedemikian juga harus dipertimbangkan
dari sudut kemanfaatan terbesar khususnya untuk
menciptkan perkembangan iklim keuangan dan
perbankan nasional yang sehat di masa yang akan
datang (Atmasasmita, 2014: 96).
Model
penyelesaian
yang
mungkin
dapat memenuhi prinsip proporsionalitas dan
keseimbangan untuk memulihkan kerugian
keuangan negara pada negara di satu sisi dan
kerugian keuangan negara pada pihak ketiga
yang beritikad baik sebagai akibat dari tindak
pidana korupsi yang menyangkut keuangan dan
perbankan, maka diperlukan model penyelesaian
baru, yaitu dengan memberikan peluang kepada
pihak ketiga tersebut untuk mengajukan gugatan
perdata (civil litigation) baik sebelum maupun
selama persidangan atau diajukan bersama dengan
tuntutan pidana (Atmasasmita, 2014 : 96).
Mengenai penjatuhan pidana ini, J.M. Van
Bammelen mempertanyakan, apakah hukum
pidana ultimatum remedium (sarana terakhir)?.
Selanjutnya ia katakan bahwa hukum pidana
sebegitu jauh menunjukkan persamaan dengan
bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian
hukum menentukan peraturan untuk menegakkan
norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan
tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang
dari bagian lain dari hukum, yaitu bahwa dalam
hukum pidana dibicarakan soal penambahan
penderitaan dengan sengaja dalam bentuk
pidana, juga walaupun pidana itu mempunyai
fungsi yang lain daripada menambah penderitaan.
Tujuan utama semua bagian hukum ialah
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menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan
dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan
sengaja menimbulkan penderitaan. Walaupun
begitu untuk menegakkan berbagai peraturan
hukum, tak dapat dihindari bahwa beberapa orang
akan mengalami penderitaan. Dalam penyelesaian
pertikaian antara dua pihak dalam hukum perdata
dan hukum administrasi, tak dapat dihindari,
bahwa pihak yang dinyatakan bersalah akan
mengalami penderitaan. Penderitaan ini juga
hanya suatu kekecualiaan. Dalam hukum pidana
lain keadaanya. Dalam bentuk pidana seseorang
yang bersalah diancam dengan penderitaan dan
sering juga penderitaan dilaksanakan terhadapnya.
Ini malahan terjadi walaupun tak dapat ditunjuk
siapa yang menjadi korban delik itu. Di bagian
lain dari hukum, sedapat mungkin dihindari
penambahan penderitaan dan paling tinggi terjadi
pemindahan penderitaan dari seseorang kepada
orang lain (misalnya dalam peristiwa ganti rugi
karena melanggar persetujuan atau perbuatan
melanggar hukum), dalam hukum pidana, negara
diberi kekuasaan untuk menimbulkan penderitaan
dengan sengaja. Perbedaan yang besar antara
hukum pidana dengan dan bagian lain dari
hukum menjadi alasan untuk menganggap hukum
pidana sebagai satu ultimatum remedium (sarana
terakhir), jadi sedapat mungkin dibatasi (J.M. van
Bemmelen, 1984: 13-14).
Seperti yang telah kami paparkan bahwa
sanksi pidana merupakan “obat terakhir”
(ultimum remedium) dari rangkaian tahapan
penegakan suatu aturan hukum. “Obat terakhir”
ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme
penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja
efektif. Namun, dalam perkembangan hukum
pidana di Indonesia, sanksi
pidana dalam
beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya.
Tidak lagi sebagai ultimum remedium melainkan
sebagai primum remedium (obat yang utama).
Posisi primum remedium dalam konteks hukuman
bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan
menjadi obat pertama untuk membuat jera orang
yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana.
Hukuman pidana dijadikan hal yang paling penting
untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan
atau pun mengganggu ketentraman umum (http://
bambangoyong.blogspot.co.id/2015/02/ultimumremedium-dan-premium-remedium.html diakses,
5-12- 2015). Hal ini dapat kita lihat dalam UU
Tindak Pidana Korupsi dimana pidana menjadi
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obat yang utama dalam menyelesaian tindak
pidana korupsi di berbagai bidang kegiatan,
termasuk dalam bidang perbankan.
Hal senada juga dikemukakan pula oleh
Badra Nawawi arief yang menyatakan bahwa
apabila dilihat dari sudut kebijakan, pengunaan
atau interverensi “penal” atau pengunaan hukum
pidana, seyogyanya dilakukan dengan lebih
cermat, hati-hati selektif dan limitatif, sehingga
pada dasarnya bahwa sarana penal tidak selalu
harus dipanggil atau digunakan dalam setiap
produk legistatif.Lebih lanjut Barda Nawawi Arif
sebagaimana mengutip pendapat dari Nigel Walker
menyatakan bahwa dalam menggunakan sarana
penal, terdapat prinsip-prinsip pembatas (the
limiting principles) yang sepatutnya diperhatikan
sebagai berikut:
a.

Hukum pidana jangan digunakan
semata-mata untuk tujuan pembalasan.

b.

Hukum pidana jangan digunakan
untuk memidana perbuatan yang tidak
merugikan atau membahayakan.

c.

Hukum pidana jangan digunakan untuk
mencapai suatu tujuan yang dapat
dicapai secara lebih efektif dengan
sarana-sarana yang lebih ringan;

d.

Hukum pidana jangan digunakan apabila
kerugian atau bahaya yang timbul dari
pidana lebih besar daripada kerugian
atau bahaya dari perbuatan atau tindak
pidana itu sendiri;

e.

Larangan-larangan hukum pidana jangan
mengandung sifat lebih berbahaya dari
pada perbuatan yang akan dicegah;

f.

Hukum pidana jangan memuat laranganlarangan yang tidak mendapat hukuman
kuat dari publik (Kristian dan Yopi
Gunawan. 2013: 29).

Agar penggunaan pidana tidak lagi dijadikan
sebagai primum remedium dalam menyelesaikan
setiap kejahatan termasuk pada perbankan dan
keuangan negara. Maka muncullah gagasan dan
konsep pemikiran model pendekatan keadilan
restoratif dalam menanggulangi kejahatan. Muladi
menyatakan bahwa restorative justice model
mempunyai beberapa karakteristik yaitu :
a.

Kejahatan
dirumuskan
sebagai
pelanggaran seorang terhadap orang
lain dan diakui sebagai konflik;
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b.

Titik perhatian pada pemecahan masalah
pertanggungjawaban dan kewajiban
pada masa depan;

c.

Sifat normatif dibangun atas dasar
dialog dan negosiasi;

d.

Restitusi sebagai sarana perbaikan para
pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai
tujuan utama;

e.

Keadilan dirumuskan sebagai hubunganhubungan hak, dinilai atas dasar hasil;

f.

Sasaran perhatian
kerugian sosial;

g.

Masyarakat merupakan fasilitator di
dalam proses restoratif;

h.

Peran korban dan pelaku tindak pidana
diakui, baik dalam masalah maupun
penyelesaian hak-hak dan kebutuhan
korban. Pelaku tindak pidana didorong
untuk bertanggung jawab;

i.

Pertanggungjawaban si pelaku di
rumuskan sebagai dampak pemahaman
terhadap perbuatan dan untuk membantu
memutuskan yang terbaik;

j.

Tindak pidana dipahami dalam
konteks menyeluruh, moral, sosial dan
ekonomis; dan

k.

Stigma dapat dihapus melalui tindakan
restoratif (Utomo, 2010 : 19).

pada

perbaikan

Menurut Eva Achjani Zulfa bahwa
pendekatan keadilan restoratif diasumsikan
sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai
model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem
peradilan pidana dalam menangani perkaraperkara pidana pada saat ini. PBB melalui Basic
principles yang telah digariskannya menilai bahwa
pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan
yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana
yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan
G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik
kriminil harus rasional (a rational total of the
responses to crime). Pendekatan keadilan restoratif
merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai
sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara
pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan
atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang
ada saat ini. Keadilan Restoratif adalah sebuah
konsep pemikiran yang merespon pengembangan
sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan

pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban
yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang
bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada
pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif
juga merupakan suatu kerangka berfikir yang
baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu
tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum
(http://evacentre.blogspot.co.id/2009/11/definisikeadilan-restoratif.html diakses tgl.1-12-2015).
Munculnya ide restorative justice sebagai
kritik atas penerapan sistem peradilan pidana
dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif
menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya,
pihak yang terlibat dalam konflik tersebut
tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik.
Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang
dipenjara juga memunculkan persoalan baru
bagi keluarga dan sebagainya. Model hukuman
restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan
pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku
menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan
sekarang tujuan pemberian hukuman adalah
penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian
derita sebagai konsekuensi perbuatannya.
Indikator penghukuman diukur dari sejauh
mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan
penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan
(security approach) (http://evacentre.blogspot.
co.id/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html
diakses tgl.1-12-2015).
ANALISIS
Penerapan UU Tipikor dalam menyelesaikan
setiap permasalahan yang menyangkut kerugian
keuangan negara yang dipisahkan sebagai bentuk
penyertaan modal pada perusahaan (Badan Usaha
Milik Negara) memang menjadi dilematis.Sebagai
sebuah perusahaan maka tentu harus tunduk pada
aturan perseroan dan pada mekanisme aturan dari
bidang bisnis yang ditekuni. Dalam UU Perseroan
Terbatas memberikan kewenangan yang besar
pada Direksi dalam menjalankan perusahaan, yang
tidak diberikan pada jabatan lain. Namun demikian,
dalam menjalankan kewenangan tersebut direksi
juga harus memperhatikan rambu-rambu ketentuan
dalam bisnis yang ditekuni misalnya perbankan.
Jika dalam menjalankan tugasnya direksi lalai
dan tidak mentaati rambu aturan yang ditetapkan
yang menyebabkan perbankan rugi, maka ia akan
dimintakan pertanggung jawaban sesuai ketentuan
UU Perbankan.
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Dalam beberapa kasus perusahaan yang
terdapat penyertaan modal negara, kesalahan atau
kelalaian dari direksi yang menyebabkan kerugian
perseroan umumnya dijerat dengan tindak pidana
korupsi. Sebagaimana halnya kasus terdakwa,
Athouf Ibnu Tama pemimpin Grup Syariah
Bank DKI yang dijerat dengan UU Tipikor.
Pada hal kesalahan dari terdakwa merupakan
bentuk pelanggaran tidak melakukan langkahlangkah yang ditentukan dalam pemberian kredit
dan dengan sengaja mengindahkan ketentuan
UU Perbankan.Seharusnya terdakwa didakwa
melanggar Pasal 8 UU Perbankan. Dengan
demikian, terdakwa diancam dengan tindak
pidana perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 50
UU Perbankan.
Oleh karena itu, kurang tepat bila terdakwa
Athouf Ibnu Tama selaku pemimpin Grup Syariah
Bank DKI didakwa bersalah melakukan tindak
pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal
18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo UndangUndangNo.20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Sebab
kesalahan yang ia lakukan merupakan pelanggaran
pada UU Perbankan sebagaimana disebut di atas.
Dengan demikian tidak ada keharmonisan dan
kepastian hukum dalam perundang-undangan,
karena saling tumpang tindih pengaturan. Para
ahli hukum juga sudah mengatakan bahwa
seyogianya penjatuhan pidana itu sebagai utimum
remedium atau sebagai upaya terakhir saja. Jadi
harus dilakukan terlebih dahulu upaya-upaya
hukum lainnya termasuk yang digagas akhir-akhir
ini yaitu ide restorative justice.
Keanehan lainnya adalah penjatuhan tindak
pidana korupsi pada nasabah atau debitur Banu
Anwari. Bagaimana seandainya Banu Anwari
meminjam uang pada bank swasta karena sesuatu
sebab tidak mampu membayar cicilannya, yang
berakibat menjadi kreditnya macet. Apakah
Banu Anwari dijerat dengan UU Tipikor?.
Jawabannya Banu Anwari tidak dapat dijerat
dengan tindak pidana korupsi, karena ia tidak
merugikan keuangan negara yang menjadi dasar
acuan UU Tipikor. Sebab, pada bank swasta tidak
terdapat penyertaan modal pemerintah. Di sini
kita lihat pemerintah menerapkan standar ganda
dalam penanganan kredit macet terhadap bank
pemerintah dan bank swasta.
Secara teori seharusnya dalam kasus yang
sama, hukum atau undang-undang yang diterapkan
juga sedapat mungkin juga sama sehingga tercipta
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kepastian hukum. Namun dalam kasus kredit macet
terjadi penanganan yang berbeda antara bank
pemerintah dan bank swasta. Sehingga terjadinya
ketidakharmonisan hukum dan menimbulkan
ketidakpastian. Dalam menangani kredit macet
pada perusahaan perbankan yang terdapat
penyertaan modal negara, hukum pidana dijadikan
sebagai yang utama atau primum remedium dalam
menyelesaikan kerugian keuangan negara yang
terdapat pada bank tersebut.
Sebelum terbitnya UU Tipikor, penanganan
kredit macet baik pada bank pemerintah maupun
bank swasta tidak ada perbedaan. Bahkan dalam
sejarah timbulnya usaha perbankan belum pernah
namanya debitur dijatuhkan pidana, karena tidak
membayar hutangnya hingga menjadi kredit macet.
Dalam UU Perbankan dan UU Hak Tanggungan
dan peraturan lain yang terkait dengan perbankan
tidak satu pun pasal yang merumuskan penjatuhan
pidana pada debitur yang tidak membayar hutang.
Hal ini dapat dipahami, karena hutang piutang
merupakan objek dari hukum perdata yang sudah
mengatur mekanisme penyelesaian terhadap
hutang yang macet dimana jaminan harta benda
si debitur menjadi jaminan terhadap hutanghutangnya.
Sebenarnya, bila direksi bank dalam
pemberian kredit menerapkan prinsip kehatihatian dan prinsip 5 C, niscaya kredit macet
kecil kemungkinan terjadi. Sebab, keputusan
pemberian kredit pada debitur sudah terlebih
dahulu dilakukan penilaianyang seksama
terhadap watak, kemampuan, modal agunan,
dan proyek usaha dari nasabah debitur. Sehingga
direksi memiliki keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupan nasabah dibitur dalam membayar
cicilan dan bunga atau pengembalian pinjaman.
Maka, kemungkinan kredit yang diberikan akan
berjalan lancar kecuali ada hal-hal tertentu seperti
situasi perekonomian yang tidak stabil atau
proyek yang didanai mengalami kerusakan cukup
parah karena bencana alam, sehingga debitur
mengalami kerugian dan tidak mampu membayar
pinjamannya ke bank.
Jika debitur tidak lagi mampu membayar
hutangnya karena sesuatu hal tersebut di atas, maka
sebenarnya bank tidak terlalu mengalami kerugian.
Sebab, menurut hukum perdata bahwa pada
dasarnya harta kekayaan seseorang merupakan
jaminan dari utang-utangnya sebagaimana diatur
dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi:
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“Segala kebendaan si berutang, baik yang
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru
akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan
untuk segala perikatan perorangan”.
Selain itu, dalam setiap pemberian kredit
selalu diserta dengan jaminan berupa tanah yang
dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan atas Tanah beserta Bendabenda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT).
Hak tanggungan ini merupakan jaminan atas
pelunasan hutang debitur manakala ia cidera janji
tidak membayar hutangnya. Hak Tanggungan
tersebut memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor
lain. Kreditor tertentu yang dimaksud adalah
yang memperoleh atau menjadi pemegang Hak
Tanggungan tersebut. Maksud kedudukan yang
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap
kreditor-kreditor lain adalah :
a.

memberikan
kedudukan
yang
diutamakan atau mendahulu kepada
pemegangnya;

b.

selalu mengikuti obyek yang dijaminkan
dalam tangan siapa pun obyek itu
berada;

c.

memenuhi asas spesialitas dan
publisitas sehingga dapat mengikat
pihak ketiga dan memberikan kepastian
hukum kepada pihak-pihak yang
berkepentingan;

d.

mudah
dan
eksekusinya.

pasti

pelaksanaan

Kemudian maksud lainnya “memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditor
tertentu terhadap kreditor-kreditor lain” ialah:
“bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang
Hak Tanggungan berhak menjual melalui
pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan, dengan hak mendahulu
daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan
diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak
mengurangi preferensi piutang-piutang Negara
menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.”
Dengan demikian cukup jelas mekanisme
pengembalian pinjaman kredit macet menurut
hukum perdata dan UUHT dalam menanggulangi
kerugian bank. Jadi, penyelesaian kredit macet

melalui ketentuan tersebut di atas jauh lebih efektif
karena bank tidak akan mengalami kerugian.
Sebab, pinjaman kredit yang diberikan akan dapat
dikembalikan dengan menjual aset dari debitur.
Namun sebaliknya, jika hukum pidana korupsi
dipanggil dalam menyelesaikan kredit macet
debitur pada bank yang terdapat penyertaan modal
negara, maka bank tidak mendapatkan kembali
uang yang dipinjam debitur. Sebab, putusan
pengadilan tipikor akan menyita aset-aset debitur
untuk pengembalian kerugian keuangan negara.
Kemungkinan debitur yang dijadikan sebagai
terdakwa tidak lagi kooperatif bahkan berupaya
melakukan perlawanan.

KESIMPULAN
Kelalaian direksi selaku pihak terafiliasi
yang tidak mentaati ketentuan perbankan dalam
pemberian kredit, berdasarkan Pasal 50 UU
Perbankan diancam dengan pidana penjara.
Penjatuhan pidana korupsi pada direksi bank
yang dengan tuduhan merugikan keuangan negara
merupakan penerapan hukum yang kurang tepat.
Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan hukum
dalam mengatur suatu masalah. Seharusnya
penanganan masalah pada sektor perbankan harus
lebih mengutamakan ketentuan UU Perbankan
sebagai peraturan yang lebih khusus mengatur
perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk
dilakukan oleh direksi dan nasabah.
Dengan munculnya UU Tipikor maka terjadi
perbedaan penerapan hukum pada kasus kredit
macet antara debitur bank pemerintah dan bank
swasta. Pada kredit macet bank pemerintah,
debitur dapat dijerat dengan UU Tipikor dengan
dalil merugikan keuangan negara. Sementara pada
debitur bank swasta hal demikian tidak dapat
diberlakukan. Tentu menjadi terdapat standar
ganda dalam penyelesaian hukum kredit macet
antara kedua bank. Pada hal sebelum lahirnya UU
Tipikor, penyelesaian kredit macet diselesaikan
dengan mekanisme yang sama. Penjatuhan
tindak pidana korupsi pada nasabah debitur juga
merupakan langkah yang keliru. Sebab, perbuatan
hukum debitur ada dalam lapangan hukum
perdata yang memiliki mekanisme pengembalian
pinjaman dengan penjualan jaminan dimana
kreditur memiliki kedudukan utama sebagaimana
ditentukan dalam UUHT.
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ABSTRACT
There are 13 airports in Papua and West Papua provinces, its land was recorded in the Besluit van de
Nederlands Nieuw Guenia Gouverneur Number 63 /1961, dated on February 22 ,however, it do not
recognized by common law of Papuans because of having no transfer of right`s certificate`s on land and
certificate of right`s disengagement on customary land. Therefore, customary law communities want
to replace the loss turn into money, also require compensation increasing their livelihoods, education,
jobs, and many more. Hence, it will be wise, if provincial government of Papua, House of Regional
Representatives (DPRD), and Indonesia Government c.q. the Ministry of Transportation of Indonesia
agree and compromise after damages assesment of the Act No. 2/2012 provisions to pay compensation
in order to improve the living standards of indigenous peoples, education, jobs, and providing airport
manager of Corporate Social Responsibility (CSR).
Keywords: 13 airports land, conflict of customary law communities, the Ministry of Transportation of
Indonesia

ABSTRAK
Ada 13 Bandara yang terletak di provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tanah dimasukkan dalam
Besluit van de Nederlands Nieuw Guenia Gouvernour nomor 63 tahun 1961 22 Februari 1961, tetapi itu
tidak diakui oleh hukum masyarakat adat karena tidak ada transfer sertifikat hak atas tanah dan sertifikat
pelepasan hak atas tanah adat. Jadi karena itu masyarakat hukum adat ingin mengganti kerugian dalam
bentuk uang, juga memerlukan kompensasi yang meningkatkan mata pencaharian masyarakat adat,
pendidikan, pekerjaan, dan banyak lagi. Oleh karena itu bijaksana jika pemerintah provinsi Papua,
DPRP, dan pemerintah Republik Indonesia c. q Kementerian Perhubungan setuju dan dikompromikansetelah penilaian kerusakan dibawah ketentuan dari undang-undang 2/2012 – membayar ganti rugi,
uang kompensasi untuk meningkatkan standar hidup masyarakat adat, pendidikan, pekerjaan, dan
menyediakan manajer Bandara CSR (Corporate Social Responsibility) Komunitas hukum di tanah di
van Besluit Belanda Nieuw Guenia Gouvernour nomor 63 tahun 1961 22 Februari 1961.
Kata kunci: 13 Tanah Bandar Udara, konflik, masyarakat hukum adat, Departemen Perhubungan.

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret 2016 : 61 - 75

61

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

No:511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013

PENDAHULUAN
Bahwa dalam Proposal Focus Group
Discussion “Tuntutan Ganti Rugi Tanah
Masyarakat Adat di Papua dan Papua Barat
Terhadap Tanah Bandar Udara Yang Masuk
Dalam Besluit van Gouvernour van Nederlands
Niews Guinea Nomor 63 Tahun 1961”, halaman
1 disebutkan, Proposal Focus Group Discussion
“Tuntutan Ganti Rugi Tanah Masyarakat Adat di
Papua dan Papua Barat Terhadap Tanah Bandar
Udara Yang Masuk Dalam Besluit van Gouvernour
van Nederlands Niews Guinea Nomor 63 Tahun
1961”, halaman 1 terdapat 13 bandar udara, yaitu
Bandar Udara Sentani, Bandar Udara Mopak
Merauke, Bandar Udara Jeffman Sorong, Bandar
Udara Frans Kasiepo Biak, Bandar Udara Randani
Manokwari, Bandar Udara Sarmi Orai, Bandar
Udara Noefor Kamoiri, Bandar Udara Kokonau
Mika, Bandar Udara Kaimana Utarom, Bandar
Udara Ransiki Abresso, Bandar Udara Genyem
Jayapura, Bandar Udara Wakde Jayapura, Bandar
Udara Tanah Merah, berada di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat tanahnya masuk dalam
Besluit van de Gouvernour Nederlands Nieuw
Guenia Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 22 Februari
1961.
Secara hukum tanah Besluit van de
Gouvernour Nederlands Nieuw Guenia Nomor
63 Tahun 1961 tanggal 22 Februari 1961 adalah
tanah negara yang telah dibayar oleh Pemerintah
Republik Indonesia kepada Pemerintah Kerajaan
Belanda, namun hal itu tidak diakui oleh
Masyarakat Hukum Adat (Ulayat) karena belum
ada surat keterangan pengalihan hak atas tanah
dan surat keterangan pelepasan hak atas tanah
adat. Sehingga oleh karenanya Masyarakat
Hukum Adat menghendaki ganti kerugian berupa
uang, juga menghendaki kompensasi yang bersifat
meningkatkan taraf hidup masyarakat adat,
pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Di samping
itu juga terdapat pihak ketiga yang mengkalim
kepemilikan atas tanah yang digunakan sebagai
bandara tersebut.
Memperhatikan kejadian yang demikian,
apakah Pemerintah akan menempuh jalur hukum
dengan bukti-bukti yang dimiliki serta kewenangan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang ada untuk melawan Masyarakat Hukum
Adat? Atau, apakah Pemerintah akan melakukan
musyawarah terhadap Masyarakat Hukum Adat
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dengan memberikan ganti rugi dan kompensasi
dikaitkan dengan Eksistensi Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua terhadap perlindungan hakhak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat?

HAK MENGUASAI NEGARA ATAS
TANAH
Hak menguasai negara menurut ketentuan
UU 5/1960 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria) Pasal 2 ayat (2) adalah: a. mengatur
dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang
angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan c.
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.
Wewenang yang bersumber pada hak
menguasai dari Negara tersebut digunakan
untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran
rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara
hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat,
adil dan makmur. Hak menguasai dari Negara
tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan
kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakatmasyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,
menurut ketentuan Peraturan Pemerintah.
Mengenai pelaksanaan hak ulayat dan hakhak yang serupa itu dari masyarakat hukum
adat, sepanjang menurut kenyataannya masih
ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai
dengan kepentingan nasional dan Negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang dan
peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
1.

Hak Atas Tanah oleh Bukan Negara
Atas dasar hak menguasai dari Negara
dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang baik sendiri maupun bersamasama dengan orang lain serta badan-badan
hukum. Hak-hak atas tanah tersebut memberi
wewenang untuk mempergunakan tanah
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yang bersangkutan demikian pula tubuh
bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya,
sekedar diperlukan untuk kepentingan yang
langsung berhubungan dengan penggunaan
tanah itu dalam batas-batas menurut undangundang ini dan peraturan-peraturan hukum
lain yang lebih tinggi. Dalam konteks ini
menurut Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 35/PUU-X/2012 bertanggal 16 Mei
12013 yang menentukan, bahwa: Pasal 4
ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai: “penguasaan hutan oleh negara
tetap memperhatikan hak masyarakat hukum
adat, sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang”.
Adapun hak-hak atas tanah menurut
UU 5/1960 Pasal 16 ayat (1) adalah sebagai
berikut: a. hak milik; b. hak guna-usaha;
c. hak guna-bangunan; d. hak pakai; e.
hak sewa; f. hak membuka tanah; g. hak
memungut hasil hutan; dan h. hak-hak
lain yang tidak termasuk dalam hak-hak
tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan
undang-undang serta hak-hak yang sifatnya
sementara. Adapun hak-hak yang sifatnya
sementara menurut UU 5/1960 Pasal 53 ayat
(1) ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak
menumpang dan hak sewa tanah pertanian
diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang

bertentangan dengan Undang-undang ini dan
hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di
dalam waktu yang singkat.
Menurut Kasubdit Hak Atas Ruang,
Hak Komunal dan Perpanjangan Hak, Badan
Pertanahan Kotamadya Manado dalam
makalahnya berjudul: “Tanah Tanah Bekas
Milik Belanda di Indonesia”, hak atas tanah
merupakan hak penguasaan atas tanah yang
memberi wewenang bagi subyeknya untuk
menggunakan tanah yang dikuasainya, yang
terdiri dari:
a.

Hak Atas Tanah Orisinil atau Primer
Hak Atas Tanah Orisinil atau Primer
adalah hak atas tanah yang bersumber pada
hak bangsa Indonesia dan diberikan oleh
negara dengan cara permohonan hak, yang
terdiri dari: a. Hak Milik; b. Hak Guna
Bangunan Atas Tanah Negara; c. Hak Guna
Usaha; dan d. Hak Pakai Atas Tanah Negara.
b.

Hak Atas Tanah Derivatif atau
Sekunder
Hak Atas Tanah Derivatif atau Sekunder
adalah hak atas tanah yang tidak langsung
bersumber kepada hak bangsa Indonesia dan
diberikan melalui perjanjian antara pemilik
tanah dengan calon pemegang hak, yang
terdiri dari: a. Hak Guna Bangunan atas tanah
Hak Milik atau Hak Pengelolaan; b. Hak Pakai
atas tanah Hak Milik atau Hak Pengelolaan;
c. Hak Sewa; d. Hak Usaha Bagi Hasil; e.
Hak Gadai; dan f. Hak Menumpang.
Hak Atas Tanah Orisinil dan Hak Atas
Tanah Derivatif jika digambarkan adalah
sebagai berikut:
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Sedangkan Tanah Negara Bekas jika
digambarkan adalah sebagai berikut:

EKSISTENSI MASYARAKAT
HUKUM ADAT PAPUA
BERDASARKAN UU 21/2001 DAN
PERATURAN LAINNYA
Menurut pendapat para ahli hukum adat,
bahwa ciri-ciri Masyarakat Hukum Adat –
selanjutnya disingkat MHA – adalah: i. adanya
kesatuan manusia secara teratur; ii. menetap di
suatu daerah tertentu; iii. mempunyai penguasapenguasa; iv. Mempunyai kekayaan materiil
(berwujud) dan immateriil (tidak berwujud); v.
memiliki sisten nilai dan kepercayaan; dan vi.
memiliki tatanan hukum tersendiri.
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Kiranya ciri-ciri MHA tersebut diadopsi
oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 1
angka 1 ditentukan, bahwa MHA adalah Warga
Negara Indonesia yang memiiki karakteristik
khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai
hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul
leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat
hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan
hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan
pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum
dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara
turun temurun.
Namun ada terminologi lain mengenai
MHA ini yang ditentukan oleh Peraturan Menteri
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Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tatacara
Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat
Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam
Kawasan Tertentu Pasal 1 angka 3, bahwa MHA
adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan
hukum adatnya sebagai warga bersama suatu
persekutuan hukum karena kesamaan tempat
tinggal ataupun atas dasar keturunan.
Gubernur dan bupati/walikota melakukan
pengakuan dan perlindungan kepada MHA (vide
Permendagri 52/2014 Pasal 2).
Sedangkan
Bupati/Walikota menetapkan hak komunal atas
tanah untuk (kepada) MHA atau masyarakat
yang berada dalam kawasan tertentu, dalam hal
tanah terletak pada satu Kabupaten/Kota. Atau,
Gubernut menetapkan hak komunal atas tanah
untuk (kepada) MHA atau masyarakat yang berada
dalam kawasan tertentu, dalam hal tanah terletak
pada lintas Kabupaten/ Kota (vide Permenagraria/
Kepala BPN 9/2015 Pasal 13).
Perlu disampaikan bahwa setelah melakukan
penelusuran serius terhadap Permendagri
52/2014, ternyata Permendagri tersebut tidak
mengatur Gubernur melakukan “pemberian
pengakuan dan perlindungan kepada MHA”,
tetapi Gubernur melakukan pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan pengakuan dan
perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/
kota di wilayahnya (vide Pasal 9 ayat 2). Bahkan
Gubernur melaporkan penetapan pengakuan dan
perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/
kota di wilayahnya kepada kepada Menteri melalui
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan.
Berbeda dengan masalah pemberian
pengakuan hak atas tanah kepada MHA. Maka
jelas bahwa Bupati/Walikota menetapkan hak
komunal atas tanah kepada) MHA atau masyarakat
yang berada dalam kawasan tertentu, dalam hal
tanah terletak pada satu Kabupaten/ Kota. Atau,
Gubernut menetapkan hak komunal atas tanah
untuk (kepada) MHA atau masyarakat yang berada
dalam kawasan tertentu, dalam hal tanah terletak
pada lintas Kabupaten/Kota.
Dengan demikian antara Permendagri
52/2014 dan Permen- agraria/Kepala BPN 9/2015
memiliki maksud pemberian yang memiliki
satu kesatuan, dimana Permendagri dengan
syarat tertentu memberikan pengakuan terhadap
keberadaan MHA, sedangkan Permenagraria/

Kepala BPN dengan syarat tertentu memberikan
peng-akuan hak atas tanah kepada MHA.
1.

Pemberian dan Pengakuan Terhadap
Keberadaan MHA
Dalam melakukan pengakuan dan
perlindungan MHA, Permendagri 52/2014
menentukan,
bahwa
Bupati/Walikota
membentuk Panitia MHA Kabupaten/Kota
(selanjutnya disebut Panitia MHA). Adapun
Struktur Organisasi Panitia MHA terdiri atas:
(i) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai
ketua; (ii) Kepala SKPD yang membidangi
pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
dan (iii) sebagai anggotanya adalah Kepala
Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten/
Kota, Camat atau sebutan lain, dan Kepala
SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat
hukum adat setempat. Struktur Panitia
MHA ditetapkan dengan Keputusan Bupati/
Walikota.
Adapun pemberian pengakuan dan
perlindungan kepada MHA dilakukan melalui
tahapan: a. identifikasi MHA; b. verifikasi
dan validasi MHA; dan c. penetapan
MHA. Bupati/Walikota melalui Camat
atau sebutan lain melakukan identifikasi
dengan melibatkan masyarakat hukum adat
atau kelompok masyarakat. Identifikasi itu
dilakukan dengan mencermati: a. sejarah
MHA; b. wilayah adat; c. hukum adat; d.
harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
dan e. kelembagaan/sistem pemerintahan
adat. Hasil identifikasi MHA yang dilakukan
oleh Bupati/Walikota melalui Camat atau
sebutan lain tersebut selanjutnya dilakukan
verifikasi dan validasi oleh Panitia MHA.
Hasil verifikasi dan validasi diumumkan
kepada MHA setempat dalam waktu 1 (satu)
bulan.
Panitia MHA berdasarkan hasil
verifikasi dan validasi yang dilakukannya
menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/
Walikota. Singkatnya, Bupati/ Walikota
menetapkan “Keputusan Kepala Daerah
tentang Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat”. Dalam hal
MHA berada di dua atau lebih kabupaten/
kota, pengakuan dan perlindungan MHA
ditetapkan dengan “Keputusan Bersama
Kepala Daerah tentang Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat”.
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Apabila MHA keberatan terhadap
hasil verifikasi dan validasi yang dibuat
oleh Panitia MHA, maka MHA dapat
mengajukan keberatan kepada Panitia MHA.
Panitia MHA melakukan verifikasi dan
validasi ulang satu kali terhadap keberatan
MHA tersebut. Dalam hal MHA keberatan
terhadap “Keputusan Kepala Daerah tentang
Penetapan Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat” atau “Keputusan
Bersama Kepala Daerah tentang Pengakuan
dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat”,
MHA dapat mengajukan keberatan kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara.
Apakah “Keputusan Kepala Daerah
tentang
Penetapan
Pengakuan
dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat” atau
“Keputusan Bersama Kepala Daerah tentang
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat”, itu juga berlaku terhadap MHA
di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
yang tanahnya masuk dalam Besluit van
de Gouvernour Nederlands Nieuw Guenia
Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 22 Februari
1961?
Permendagri 52/2014 tidak mengatur
ketentuan peralihan. Namun demikian
keberadaan MHA di Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat “kehidupannya”
berada di tanah yang masuk dalam Besluit
van de Gouvernour Nederlands Nieuw
Guenia Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 22
Februari 1961, tetap sah dan dapat diberikan
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat.
2.

Pemberian dan Pengakuan Hak Atas
Tanah Kepada MHA
Dalam melakukan “pemberian dan
pengakuan hak atas tanah kepada MHA”,
Permenagraria/Kepala
BPN
9/2015
menentukan, bahwa Masyarakat Hukum
Adat – selanjutnya disingkat menjadi MHA
– yang meliputi: i. Masyarakat masih dalam
bentuk paguuban, ii. Ada kelembagaan, iii.
Ada wilayah hukum adat yang jelas, dan
iv. ada pranata dan perangkat hukum yang
masih ditaati, dapat dikukuhkan hak atas
tanahnya dalam bentuk hak komunal. Hak
komunal adalah hak milik bersama atas tanah
suatu masyarakat hukum adat (atau hak milik
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bersama atas tanah yang diberikan kepada
masyarakat yang berada dalam kawasan
hutan atau perkebunan). Sedangkan proses
pemberian hak komunalnya dilakukan oleh
Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah atau
disingkat menjadi Tim IP4T.
Kepala Adat MHA mengajukan
permohonan untuk dikukuhkan hak atas
tanahnya kepada Bupati/Walikota atau
Gubernur. Permohonan tersebut disertai
riwayat MHA dan riwayat tanahnya.
Selanjutnya Bupati/Walikota atau Gubernur
membentuk Tim IP4T untuk menentukan
keberadaan MHA.
Jika tanah yang dimohonkan berada
dalam satu Kabupaten/Kota, maka Tim IP4T
terdiri dari: i. Ketua merangkap Anggota
adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kota; ii. Anggota adalah Camat setempat atau
pejabat yang ditunjuk, Lurah/Kepala Desa
setempat; iii. Pakar hukum adat; Perwakilan
MHA; iv. Lembaga Swadaya Masyarakat;
dan v. Instansi yang mengelola sumber daya
alam. Jika tanah yang dimohonkan berada
dalam satu Kabupaten/Kota, maka Tim IP4T
terdiri dari: i. Ketua merangkap Anggota
adalah Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional; ii. Anggota adalah
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,
Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk,
Lurah/Kepala Desa setempat; iii. Pakar
hukum adat; Perwakilan MHA; iv. Lembaga
Swadaya Masyarakat; dan v. Instansi yang
mengelola sumber daya alam.
Tim IP4T bertugas: i. Menerima
permohonan; ii. Melakukan identifikasi
dan verfikasi pemohon, riwayat tanah,
jenis, penguasaan, pemanfaatan, dan
penggunaan tanah; iii. Mengidentifikasi
dan menginventarisasi batas tanah; iv.
Pemeriksaan lapangan; v. Melakukan analisis
data yuridis dan data fisik bidang tanah; dan
vi. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
tugas IP4T kepada Bupati/Walikota atau
Gubernur. Berita Acara Hasil Pemeriksaan
IP4T antara lain memuat: i. Ada tidaknya
MHA; ii. Nama pemimpin dan anggota MHA;
dan iii. Data tanah dan riwayat pemilikan
dan/atau penguasaan tanah.
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Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas
IP4T menyatakan adanya MHA dan tanahnya,
maka: i. Bupati/Walikota menetapkan hak
komunal atas tanah kepada MHA dalam hal
tanah berada dalam satu Kabupaten/Kota;
atau, ii. Gubernur menetapkan hak komunal
atas tanah kepada MHA dalam hal tanah
berada dalam hal tanah berada dalam lintas
Kabupaten/Kota.
Apakah penetapan hak komunal atas
tanah kepada MHA itu juga berlaku terhadap
MHA di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat yang tanahnya masuk dalam Besluit van
de Gouvernour Nederlands Nieuw Guenia
Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 22 Februari
1961? Pada saat Permenagraria/Kepala BPN
9/2015 ini mulai berlaku, maka MHA dan
hak atas tanahnya yang sudah ada dan telah
ditetapkan sebelum Permenagraria/Kepala
BPN 9/2015 ini berlaku, tetap sah dan dapat
diberikan hak komunal atas tanahnya (vide
Permenagraria/Kepala BPN 9/2015 Pasal 17
huruf a).
3.

RUU Perlindungan dan Pengakuan
Hak Masyarakat Adat
Dalam Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015
tentang Program Legislasi Nasional Tahun
2015-2019 dan Program Legislasi Nasional
Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun
2015 ditentukan, telah ditetapkan 160 RUU
dengan salah duanya adalah RUU tentang
Perubahan atas UU 21/2001 ttg Otsus Bagi
Provinsi Papua sebagai inisiatif DPR dalam
Nomor 16 dan RUU tentang Perlindungan
dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat sebagai
inisiatif DPR/DPD dalam Nomor 42.
Sekilas dapat disampaikan alasan Baleg
(Matrix Usulan Perubahan Terhadap RUU
PPHMA Versi Baleg) dalam menyusun RUU
tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak
Masyarakat Adat antara lain: bahwa Negara
mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Masyarakat hukum
adat selama ini belum diakui dan dilindungi
secara optimal dalam melaksanakan hak

pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak
atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya
alam yang diperoleh secara turun-temurun,
maupun yang diperoleh melalui mekanisme
lain yang sah menurut hukum adat setempat.
Sedangkan materi muatan RUU
tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak
Masyarakat Adat antara lain: 1. Masyarakat
Hukum Adat memiliki hak atas tanah,
wilayah, dan sumber daya alam yang mereka
miliki atau duduki secara turun temurun dan
yang diperoleh melalui mekanisme lain yang
sah menurut hukum adat setempat. 2. Sumber
daya alam tersebut mencakup segala sesuatu
yang berada di permukaan tanah maupun
di dalam tanah. 3. Hak atas tanah, wilayah,
dan sumber daya alam mencakup hak untuk
memiliki, menggunakan, mengembangkan,
dan mengendalikan. 4. Masyarakat Hukum
Adat memiliki hak untuk menentukan dan
mengembangkan prioritas dan strategi untuk
pengembangan atau penggunaan tanah,
wilayah, dan sumber daya alam dengan
menggunakan cara-cara yang sesuai dengan
kearifan lokal dan inovasi-inovasi yang
berkembang dalam masyarakat adat yang
bersangkutan.

PENGADAAN TANAH BANDARA
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Dalam konsiderans menimbang huruf b UU
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah kemudian disebut UU 2/2012 - ditentukan, bahwa
untuk menjamin terselenggaranya pembangunan
untuk kepentingan umum, diperlukan tanah
yang pengadaannya dilaksanakan dengan
mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis,
dan adil. Sedangkan yang dimaksud Pengadaan
Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan
cara memberi ganti kerugian yang layak dan
adil kepada pihak yang berhak, yaitu pihak yang
menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
antara lain digunakan untuk pembangunan
pelabuhan, bandar udara, dan terminal.
Sedangkan tanahnya itu sendiri menurut Pasal 1
angka 3 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dapat

berasal dari Pihak yang Berhak. Sedangkan
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yang dimaksud dengan Pihak yang Berhak
menurut ketentuan Pasal 1 angka 3, yaitu pihak
yang menguasai atau memiliki objek pengadaan
tanah. Pihak yang Berhak tersebut dapat sebagai
perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan
keagamaan, atau instansi pemerintah yang
memiliki atau menguasai obyek pengadaan tanah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sebagai: a. pemegang hak atas tanah;
b. pemegang pengelolaan; c. nadzir untuk tanah
wakaf; d. pemilik tanah bekas milik adat; e.
masyarakat hukum adat; f. pihak yang menguasai
tanah negara dengan itikad baik; g. pemegang
dasar penguasaan atas tanah; dan/atau h. pemilik
bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan
dengan tanah (vide PP 71/2012 Pasal 17). Pihak
yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang
ini.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
– dalam hal ini bandar udara – diselenggarakan
oleh
Pemerintah.
Pemerintah
dan/atau
Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah
untuk Kepentingan Umum. Pemerintah dan/
atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya
pendanaan untuk Kepentingan Umum (vide
UU 2/2012 Pasal 4). Pengadaan tanah untuk
kepentingan umum diselenggarakan melalui
tahapan: a. perencanaan; b. persiapan; c.
pelaksanaan; dan d. penyerahan hasil. Instansi yang
memerlukan tanah – dalam hal ini Kementerian
Perhubungan – bersama Pemerintah Provinsi
berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengadaan
Tanah melaksanakan: a. pemberitahuan rencana
pembangunan; b. pendataan awal lokasi rencana
pembangunan; dan c. Konsultasi Publik rencana
pembangunan.
Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah,
yang paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan
rencana pembangunan; b. kesesuaian dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana
Pembangunan Nasional dan Daerah; c. letak
tanah; d. luas tanah yang dibutuhkan; e. gambaran
umum status tanah; f. perkiraan waktu pelaksanaan
Pengadaan Tanah; g. perkiraan jangka waktu
pelaksanaan pembangunan; h. perkiraan nilai
tanah; dan i. rencana penganggaran.
Sedangkan Dokumen Perencanaan Pe
ngadaan Tanah – yang disusun berdasarkan studi
kelayakan - paling sedikit memuat: a. maksud
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dan tujuan rencana pembangunan; b. kesesuaian
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana
Pembangunan Nasional dan Daerah; c. letak tanah;
d. luas tanah yang dibutuhkan; e. gambaran umum
status tanah; f. perkiraan waktu pelaksanaan
Pengadaan Tanah; g. perkiraan jangka waktu
pelaksanaan pembangunan; h. perkiraan nilai
tanah; dan i. rencana penganggaran.
Konsultasi Publik dilakukan dengan
melibatkan Pihak yang Berhak – dalam hal ini
Masyarakat Hukum Adat – dan masyarakat yang
terkena dampak serta dilaksanakan di tempat
rencana pembangunan Kepentingan Umum atau
di tempat yang disepakati. Atas dasar kesepakatan
itu, instansi yang memerlukan tanah mengajukan
permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.
Gubernur – dalam hal ini Gubernur Papua –
menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya
pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi
yang memerlukan tanah.
1.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Berdasarkan
penetapan
lokasi
pembangunan
untuk
Kepentingan
Umum, Instansi yang memerlukan tanah
mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah
kepada Lembaga Pertanahan. Pelaksanaan
Pengada-an Tanah meliputi: a. inventarisasi
dan identifikasi penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah; b.
penilaian Ganti Kerugian; c. musyawarah
penetapan Ganti Kerugian; d. pemberian Ganti
Kerugian; dan e. pelepasan tanah Instansi.
Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk
Kepentingan Umum, Pihak yang Berhak
hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya
kepada Instansi yang memerlukan tanah
melalui Lembaga Pertanahan. Beralihnya
hak dilakukan dengan memberikan Ganti
Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai
pengumuman penetapan lokasi.
2.

Penilaian Ganti Kerugian
Lembaga Pertanahan menetapkan
Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Lembaga Pertanahan
mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan
untuk melaksanakan penilaian Objek
Pengadaan Tanah. Penilai yang ditetapkan
wajib bertanggungjawab terhadap penilaian
yang telah dilaksanakan. Nilai Ganti Kerugian

Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001...

(Rooseno)

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi LIPI: No:511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013

berdasarkan hasil penilaian Penilai menjadi
dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.
Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan
dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c.
permukiman kembali; d. kepemilikan saham;
atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua
belah pihak (vide UU 2/2012 Pasal 31, Pasal
32, Pasal 34, dan Pasal 36).
Lembaga
Pertanahan
melakukan
musyawarah dengan Pihak yang Berhak
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai
disampaikan kepada Lembaga Pertanahan
untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya
Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian
Ganti Kerugian. Hasil kesepakatan dalam
musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti
Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang
dimuat dalam berita acara kesepakatan.
Dalam hal Pihak yang Berhak menolak
bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian,
tetapi tidak mengajukan keberatan kepada
Pengailan Negeri setempat dalam waktu 14
hari kerja, karena hukum Pihak yang Berhak
dianggap menerima bentuk dan besarnya
Ganti Kerugian.
3.

Jika Tidak Terjadi Kesepakatan
Dalam hal tidak terjadi kesepakatan
mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti
Kerugian, Pihak yang Berhak - d.h.i
Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat - dapat mengajukan
keberatan kepada pengadilan negeri setempat
(masing-masing) dalam waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja setelah musyawarah
penetapan Ganti Kerugian.
Pengadilan negeri memutus bentuk dan/
atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya pengajuan keberatan. Pihak yang
keberatan terhadap putusan pengadilan negeri
dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Mahkamah Agung wajib memberikan
putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi
diterima. Putusan pengadilan negeri/
Mahkamah Agung yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap menjadi dasar

pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak
yang mengajukan keberatan (vide Pasal 38
UU 2/2012).
4.

Pemberian Ganti Kerugian
Pemberian Ganti Kerugian atas Objek
Pengadaan Tanah diberikan langsung
kepada Pihak yang Berhak berdasarkan
hasil penilaian yang telah ditetapkan dan/
atau berdasarkan putusan pengadilan negeri/
Mahkamah Agung. Pada saat pemberian Ganti
Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti
Kerugian wajib: a. melakukan pelepasan
hak; dan b. menyerahkan bukti penguasaan
atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah
kepada Instansi yang memerlukan tanah
melalui Lembaga Pertanahan. Bukti tersebut
merupakan satu-satunya alat bukti yang sah
menurut hukum dan tidak dapat diganggu
gugat di kemudian hari.
Pihak yang berhak menerima Ganti
Kerugian bertanggungjawab atas kebenaran
dan keabsahan bukti penguasaan atau
kepemilikan yang diserahkan. Tuntutan pihak
lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah
diserahkan kepada Instansi yang memerlukan
tanah menjadi tanggungjawab Pihak yang
Berhak menerima Ganti Kerugian.
Dalam hal Pihak yang Berhak menolak
bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian
berdasarkan hasil musyawarah dan/atau
berdasarkan putusan pengadilan negeri/
Mahkamah Agung, maka Ganti Kerugian
dititipkan di pengadilan negeri setempat. Di
samping itu Penitipan Ganti Kerugian juga
dilakukan terhadap: a. Pihak yang Berhak
menerima Ganti Kerugian tidak diketahui
keberadaannya; atau b. Objek Pengadaan
Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 1.
sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
2. masih dipersengketakan kepemilikannya; 3.
diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
atau 4. menjadi jaminan di bank.
Pada saat pelaksanaan pemberian
Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak telah
dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian
sudah dititipkan di pengadilan negeri, maka
Objek kepemilikan atau Hak Atas Tanah
dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan
alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku
serta tanahnya menjadi tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara.
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Menurut Data tanah di Kementerian
Perhubungan berdasarkan “Data Simak BMN
Per 30 Juni 2015, Evaluasi Pengawasan dan
Pengendalian Barang Milik Negara Berupa

Tanah di Lingkungan Ditjen Perhubungan
Udara, Sekretariat Jenderal Biro Keuangan
dan
Perlengkapan”,
Kementerian
Perhubungan adalah sebagai berikut:

No.
1.
2.
3.
4.

Unit Kerja
Sekretariat Jenderal
Ditjen Perhubungan Darat
Ditjen Perhubungan Laut
Ditjen Perhubungan Udara

Luasan (M2)
56.479
1.011.309
10.360.531

Nilai (Rp)
277.746.463.404
451.003.463.669
1.457.800.308.699

180.740.904

21.411.647.877.951

5.
6.

Ditjen Perkeretaapian
BPSDM Perhubungan
T O TAL

113.374.269
3.756.453
309.299.945

36.771.101.512.911
1.743.550.749.052
62.112.850.375.686

Sedangkan menurut “Rincian Evaluasi
per sub sektor (dalam 1HA) pada 168 UPT”,
adalah sebagai berikut:

No

Unit Kerja

1.

Sekretariat Jenderal

2.

Ditjen Perhubungan Darat

3.

Ditjen Perhubungan Laut

4.

Ditjen Perhubungan Udara

5.

Ditjen Perkeretaapian

6.

BPSDM Perhubungan
T O TAL
PROSENTASE
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Luasan Dalam

Luasan

Selisih

SIMAK BMN (M2)

Rekon (M2)

(M2)

Sudah
Bersertifikat
(M2)

Bersertifikat
(M2)

56.479

56.479

997.536

-

45.348

11.131

997.385

151

978.887

18.498

7.977.336

8.112.278

(134.942)

5.314.604

2.797.674

163.238.914

68.155.874

95.083.040

52.355.375

15.800.499

2.642.888

2.734.362

(91.474)

840.731

1.893.631

2.272.948

2.138.349

134.599

2.112.494

25.855

177.186.101

2.194.727

94.991.374

61.647.439

20.547.288

75 %

25 %
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Sedangkan menurut “Evaluasi Tanah
di Ditjen Perhubungan Udara (1ha) pada 58
UPT”, adalah sebagai berikut:

Ketimpangan ekonomi, ii. Ketidakadilan sosial, iii.
Penguasaan sumber hidup, iv. Dominasi dan alih
kuasa terhadap sumber strategis, v. Pertentangan

Dengan demikian berdasarkan UU
2/2012 beserta peraturan pelaksanaannya
yang didukung Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 33 ayat 3, di mana “Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,”
maka Kementerian Perhubungan yang
memerlukan tanah ulayat masyarakat hukum
adat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat dapat melaksanakan pembangunan
selanjutnya di atas ke 13 bandar udara
tersebut.
Namun demikian Pemerintah c.q Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan pembangunan selanjutnya di atas ke 13
bandar udara tersebut wajib mewujudkan
Pembukaan UUD 1945 yang menentukan,
bahwa: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia ...”

modernisasi vs nilai adat dan lokalitas, vi.
Perebutan kekuasaan dan tensi politik yang tak
beraturan, vii. Dengki kelompok yang menyejarah
dan adu domba, dan viii. Kebuntuan komunikasi
dan aspirasi yang tersumbat.
Sedangkan untuk menyelesaikan konflik antar
lembaga, misalnya antara Komisi Pemberantasan
Korupsi dan Mabes Polri beberapa waktu lalu,
menurut Dimas Wahyu Satria dalam tulisannya:
“Strategi Pertahanan dan Resolusi Konflik”,
catatan kuliah Cohort 3 Naval Postgraduate School
Monterey CA atas kerjasama Magister Program
Studi Peace and Conflict Resolution, Indonesian
Defense University, hal itu dikarenakan timbulnya
friksi antar stakeholder. Hal tersebut dapat terjadi
karena adanya tarik menarik kepentingan antar
lembaga. Sedangkan menurut Thomas s. Szayna,
Derek Eaton, and Amy Richardson dalam bukunya:
“Preparing the Army for Stability Operations:
Doctrinal and Interagency Issues”, RAND
Corporation, USA, tarik menarik kepentingan
dapat terjadi karena faktor-faktor berikut, yaitu:

SUMBER KONFLIK DAN
PENYELESAIANNYA
Sumber dan bentuk konflik sosial menurut
M. Mas’ud Said Staf Khusus Menteri Sosial:
“Penguatan Keserasian Sosial Dalam Rangka
Pencegahan Konflik Sosial” adalah adanya: i.

a.

Structural differences among agencies
(perbedaan struktur antara instansi);

b.

Competing bureaucrasies interests
(perbedaan kepentingan birokrasi);

c.

Differences in what planning is all
about (perbedaan perencanaan dalam
berbagai hal);

d.

Information sharing practice (tukar
menukar informasi tentang praktek);

e.

Time pressures (tekanan waktu);
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f.

Lack of understanding of planning by
other agencies (kurangnya pemahaman
tentang perencanaan oleh instansi lain).
Dalam mengatasi hambatan dalam kerjasama
antar lembaga menurut Thomas S. Szayna, Derek
Eaton, Amy Richardson dalam bukunya berjudul:
”Preparing the Army for Stability Operations:
Doctrinal and Interagency Issue”, diperlukan
beberapa kunci, yaitu:


Menentukan tujuan bersama (define and
articulate a common outcome);



Mengembangkan strategi bersama yang
dapat memperkuat masing-masing
lembaga (establish mutually reinforcing
or joint strategies);



Menyetujui peran dan tanggung jawab
masing-masing lembaga (agree on roles
and responsibilities); dan



Membuat kebijakan, prosedur, maupun
cara-cara lain yang dapat dioperasikan
antar lembaga (establish compatible
policies, procedures, and other means
to operate across agency boundaries).

Mengenai konflik atas 13 bandar udara
yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat yang tanahnya masuk dalam Besluit
van de Gouvernour Nederlands Nieuw Guenia
Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 22 Februari 1961,
apakah Pemerintah – dalam hal ini Kementerian
Perhubungan – apakah akan melakukan
musyawarah terhadap Masyarakat Hukum Adat
dengan memberikan ganti rugi dan kompensasi
dikaitkan dengan Eksistensi Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua terhadap perlindungan hakhak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat?
Menurut ketentuan UU 12/2002 Pasal 43,
bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui,
menghormati, melindungi, memberdayakan dan
mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan hukum
yang berlaku. Hak-hak masyarakat adat tersebut
meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan
hak perorangan para warga masyarakat hukum
adat yang bersangkutan. Pelaksanaan hak ulayat,
sepanjang menurut kenyataannya masih ada,
dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum
adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum
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adat setempat, dengan menghormati penguasaan
tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak
lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Penyediaan tanah ulayat dan tanah
perorangan warga masyarakat hukum adat
untuk keperluan apapun, dilakukan melalui
musyawarah dengan masyarakat hukum adat
dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh
kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang
diperlukan maupun imbalannya. Pemerintah
Provinsi, Kabupaten/Kota memberi- kan mediasi
aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah
ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan
bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan
yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.
Dengan demikian penyediaan tanah ulayat
warga masyarakat hukum adat untuk keperluan
apapun, harus dilakukan melalui musyawarah
dan mufakat oleh MRP, Pemerintah Provinsi
Papua, DPRP, dan Pemerintah Republik Indonesia
c.q Departemen Perhubungan maupun dengan
Masyarakat Hukum Adat sebagai penguasa atau
pemilik tanah ulayat termasuk warga lain yang
berhak untuk bersepakat mengenai penyerahan
tanah yang diperlukan maupun imbalan ganti
ruginya sesuai aturan UU 21/2001 maupun UU
2/2012.
RUU tentang Perubahan atas UU 21/2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Sebagaimana telah disampaikan bahwa salah
satu ancangan undang-undang yang ditetapkan
oleh Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor
06A/DPR RI/II/2014-2015 adalah RUU tentang
Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat
Adat sebagai inisiatif DPR/DPD dalam Nomor
42. Namun dengan memohon maaf tidak dapat
disampaikan mengenai alasan maupun materi
muatan RUU tentang Perubahan atas UU 21/2001
ttg Otsus Bagi Provinsi Papua karena belum
memilikinya.

KESIMPULAN
Di satu sisi dalam kasus di atas
Pemerintah dapat menempuh jalur hukum untuk
mempertahankan keberadaan 13 bandar udara.
Di sisi lain Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan,
memajukan, melindungi, dan menghormati Hak
Asasi Manusia di Provinsi Papua.
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Dengan demikian apakah Pemerintah akan
menempuh jalur hukum dengan bukti-bukti
yang dimiliki serta kewenangan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang ada untuk
melawan Masyarakat Hukum Adat? Atau, apakah
Pemerintah akan melakukan musyawarah terhadap
Masyarakat Hukum Adat dengan memberikan ganti
rugi dan kompensasi dikaitkan dengan Eksistensi
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap
perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat?





Tuntutan:


Tanah seluas 150.000m2 adalah
tanah di luar Besluit sudah dibayar
GR 5m;



Tanah seluas 287.080m2 masuk
dalam Besluit agar dibayar GR:


Tanah: 287.080 M2 x
Rp500ribu = Rp143.540M;



P3: 47th x Rp100jt =
Rp4.7M;



Immateriil: Rp1M;



Total: 149.240M

Putusan MA:


Hakim PN dan PT tidak faham
gugatan dan memori banding;

 “alasan dan dalam memutus perkara
aquo sudah tepat dan benar”
oleh MA PN dan PT merupakan
pertimbangan yang keliru;

Gambaran itu menunjukkan, jika masingmasing pihak mementingkan dirinya sendiri,
maka tujuan berbangsa dan bernegara akan gagal.
Pemerintah gagal memakmurkan rakyatnya,
rakyatnya gagal memakmurkan dirinya. Sudah
saatnya diakhiri istilah: “Kami tidak mengakui
Negara kalau Negara tidak mengakui Kami”.
Untuk itu masing-masing pihak “bersama-sama
bekerja untuk Indonesia maka pemerintah dan
rakyat yang akan menikmatinya”. Jika konflik
diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat,
maka hasilnya menang dan menang seperti gambar
di atas. Keledai saja bisa melakukannya, kenapa
manusia tidak.
Hasil perselisihan melalui pengadilan
adalah kalah dan menang. Hal itu dapat diberi
contoh dalam kasus Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2164K/Pdt/2010,
sebagai berikut:


Para Pihak: Pemerintah v Ahli Waris
Yahya Felle;





“perempuan tidak mewaris” juga
merupakan pertimbangan yang
salah;



foto copy bukan bukti, yang
diperlukan bukti asli;



1 saksi bukan saksi;



Sampai sekarang belum ada
kejelasan apakah Amerika dan
Jepang sudah membayar ganti
rgi Bandara Sentani” merupakan
tanah obyek yang tidak jelas dan
kabur.



Menolak kasasi Ahli Waris Yahya
Felle.

Saran


Pemerintah – d.h.i. Kemenhub
– dalam pengadaan tanah untuk
bandara agar selalu berkoordinasi
dengan Kemenagraria/Kepala BPN
dan pemerintah daerah setempat;



Jika terjadi sengketa terkait hak
atas tanah adat khususnya tanah
yang ada dalam Besluit van
the Netherlands Nieuw Guenia
Gouvernour Number 63 in 1961,
masing-masing menyiapkan bukti
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konkrit, bukan sekedar foto copy,
atas
kepemilikan/penguasaan
maupun pembayaran tanah tersebut
kepada Pemerintah Kolonial;


Dalam
sengketa
Pemerintah
v MHA akan lebih baik jika
mengedepankan
musyawarah
untuk mufakat; dan



Perlu dikaji lebih mendalam
mengenai Besluit van the
Netherlands
Nieuw
Guenia
Gouvernour Number 63 in 1961.
Oleh karena itu tidak selayaknya ada istilah:
“Kami tidak mengakui Negara kalau Negara
tidak mengakui Kami”. Sungguh sangat bijaksana
jika MRP, Pemerintah Provinsi Papua, DPRP,
Pemerintah Republik Indonesia c.q Departemen
Perhubungan dan Masyarakat Hukum Adat
bersepakat mufakat – setelah dilakukan prosedur
penilaian ganti kerugian menurut ketentuan UU
2/2012 – membayar ganti kerugian berupa uang
maupun kompensasi untuk meningkatkan taraf
hidup masyarakat adat, pendidikan, pekerjaan,
serta pengelola bandar udara memberikan
CSR (Corporate Social Responsibility) kepada
Masyarakat Hukum Adat atas tanah yang masuk
dalam Besluit van de Gouvernour Nederlands
Nieuw Guenia Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 22
Februari 1961. Walaupun diperlukan penyediaan
biaya yang tidak sedikit, tetapi hal itu antara lain
akan:
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1.

membuat adanya kepastian hukum
terhadap kepemilikan tanah bandar
udara sehingga di kemudian hari tidak
ada lagi adanya tuntutan ganti rugi dari
Masyarakat Hukum Adat di Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat;

2.

pengolaan atas 13 bandar udara
tersebut akan aman dan nyaman dengan
dukungan Masyarakat Hukum Adat
setempat; dan

3.

memakmurkan dan memberdayakan
Masyarakat Hukum Adat setempat
merupakan tindakan terpuji dari
Pemerintah, karena hal itu merupakan
bentuk perwujudan Pembukaan UUD
1945.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001...

(Rooseno)
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ABSTRACT
To build community law culture is one of national character building efforts.Some countries have succeded
change mindset, character,and law culture of their people become democratic and uphold human rights. It
is a values, attitude and behavior of communities in law life. Legal and law culture in Indonesia, cannot be
separated by Indonesian transformaton process into industrial-modern society based on Pancasila and the
Constitution (UUD 1945).In globalization era, Indonesia have been achieved many progress, but also have
many impacts, that is openness of information, world is borderless, so we can repress cultural infiltration from
others countries. Sometimes, it is againts to our law culture.Therefore, law culture development must be done
through targeted and measurable strategy by policy-making and law civilizing. It can be provided counselling
of law, both direct and indirect way and some method. And it more important to do that is to prepare human
resources as capable law counsellors with knowlegde in national and international scopes. Finally, some
indicators of its success can be taken in society life.The problems of this writing are how the policy of law
counsellors is that implemented by The Agency of National Legal Development(BPHN)can satisfy society`s
need and what method used to do this law counselling. It aimed to describe about law culture development
to people, clearly. Its conclusion, increasing of villages that inaugurated by the Ministry of Law and Human
Rights as society of law`s awarness and it is needed to recruit number of law counsellors
Keywords: society law culture, law counsellors

ABSTRAK
Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya nation character-building. Beberapa
negara berhasil mengubah pola pikir, karakter, dan budaya hukum masyarakatnya menjadi demokratis dan
menjunjung tinggi HAM. Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam
kehidupan hukum. Hukum dan budaya hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses transformasi
masyarakat Indonesia menuju masyarakat modern-industrial berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945. Pada era globalisasi yang berlangsung saat ini banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh
bangsa Indonesia, namun ada juga dampak yang kita rasakan sebagai bangsa. Salah satunya adalah keterbukaan
informasi yang tanpa batas sehingga masuknya budaya luar menjadi tidak terelakan, kadang-kadang tidak
sesuai dengan budaya hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu
pengembangan budaya hukum harus dilakuan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui
perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum. Kebijakan
itu antara lain melalui penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung serta beberapa
metode yang akan dilakukan dalam pengembangan pembudayaan hukum. Dan tidak kalah pentingnya adalah
bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga fungsional penyuluh hukum yang handal dan
berwawasan pengetahuan hukum yang luas baik nasional maupaun internasional. Akhirnya beberapa indikator
keberhasilan dari strategi pengembangan budaya hukum dapat kita rasakan dalam kehidupan masyarakat.
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Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan penyuluhan hukum yang dilaksanakan
oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak tahu hukum dari
berbagai komunitas budaya yang berbeda-beda dan bagaimana pula metode yang dipakai dalam melaksanakan
kegiatan penyuluhan hukum ini sudah tepat sasaran atau belum. Tulisan ini dibuat dalam rangka mempersiapkan
dan memberikan gambaran yang jelas kepada penyuluh hukum tentang strategi pengembangan budaya hukum
dalam melaksanakan penyuluhann hukum kepada masyarakat. Kesimpulan, Meningkatnya kesadaran hukum
masyarakat dapat dilihat seberapa banyak desa/kelurahan yang telah diresmikan oleh Kementerian Hukum dan
HAM. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini perlu penambahan fungsional penyuluh hukum
Kata kunci: Budaya Hukum masyarakat, Penyuluhan Hukum langsung danTidak Langsung.

PENDAHULUAN.
Dalam mewujudkan Indonesia yang
demokratis berlandaskan hukum, pembanguanan
hukum diarahkan pada: makin terwujudnya
sistim hukum nasional yang mantap bersumber
pada pancasila dan UUD 1945, yang mencakup
pembangunan materi hukum, struktur hukum
termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana
hukum; serta perwujudan masyarakat yang
mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang
tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum
serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil
dan demokratis.
Pada era globalisasi yang berlangsung saat
ini banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai
oleh bangsa Indonesia, namun ada juga dampak
yang kita rasakan sebagai bangsa. Salah satunya
adalah keterbukaan informasi yang tanpa batas
sehingga masuknya budaya luar menjadi tidak
terelakan, kadang-kadang tidak sesuai dengan
budaya hukum yang berdasarkan pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu
pengembangan budaya hukum harus dilakuan
melalui strategi pengembangan yang terarah dan
terukur melalui perumusan kebijakan, strategi
pembudayaan hukum dan upaya pengembangan
budaya hukum.
Terkait dengan budaya hukum, langkahlangkah yang ditempuh untuk mendukung
pembenahan sistem dan politik hukum dijabarkan
ke dalam program peningkatan kesadaran hukum
dan hak asasi manusia. Program ini ditujukan untuk
menumbuhkembangkan serta meningkatkan kadar
kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat
termasuk para penyelenggara negara agar mereka
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tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan
kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku
sesuai dengan kaedah hukum serta menghormati
hak asasi manusia. Dengan program tersebut
diharapkan terwujudnya penyelenggaraan negara
yang bersih serta memberikan penghormatan dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Untuk mewujudkan masyarakat yang
mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang
tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum
serta penciptaan kehidupan masyarakat yang
adil dan demokratis perlu kiranya dibuat suatu
grand design (strategi) pengembangan budaya
hukum sebagai pegangan/acuan bagi para kader
penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat agar mengetahui
dan menyadari hak dan kewajibannya, dan mampu
berperilaku sesuai dengan kaedah hukum serta
menghormati hak asasi manusia.
Dari uraian di atas dapat diidentikasikan
yaitu masalah pembangunan hukum nasional tidak
hanya menyangkut materi hukum, struktur hukum
tetapi juga masalah peningkatan kesadaran hukum
masyarakat dan budaya hukum masyarakat. Dalam
melaksanakan pembinaan hukum kedepan, justru
yang perlu mendapat perhatian utama adalah
masalah kesadaran hukum masyarakat dan budaya
hukum masyarakat ini. Hal ini disebabkan karena
masyarakat Indonesia merupakan masyarakat
majemuk atau pluralistik, yang mencakup pelbagai
kesadaran baik yang bersifat pribadi maupun
kelompok. Dengan demikian terdapat kesadaran
hukum yang tidak tunggal atau seragam, meski
harus diakui bahwa atas dasar studi perbandingan,
terdapat bermacam-macam persamaan di dalam
masyarakat majemuk tersebut.

Strategi Pengembangan Budaya Hukum...

(Jawardi)
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Persamaan-persamaan yang ada hendaknya
dimanfaatkan untuk dapat menyusun sebuah
unifikasi hukum, akan tetapi perbedaan-perbedaan
yang ada tidak boleh diremehkan, oleh karena
tidak jarang menyangkut dasar dari sistem atau
sub sistem masyarakat yang bersangkutan. Oleh
karenanya dalam menyusun peraturan perundangundangan, kesadaran hukum dan peningkatan
budaya hukum seyogyanya mendapat tempat
yang proporsional. Hal ini perlu, mengingat
bahwa banyak peraturan perundang-undangan di
Indonesia yang disusun semata-mata atas dasar
pemikiran normatif dan kurang disandarkan pada
pasangannya, yakni pemikiran yang empiris atau
nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat.
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah
untuk mendapatkan gambaran yang jelas
bagaimana kebijakan-kebijakan dan upaya
yang dilakukan Badan Pembinaan Hukum
nasional, Kementerian Hukum dan HAM dalam
pengembangan budaya hukum dan peningkatan
kesadaran hukum masyarakat. Dan tulisan ini juga
dapat menjadi pedoman bagi penyuluh hukum
dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum
kepada masyarakat.
Adapun metode yang digunakan dalam
penulisan ini adalah metode kepustakaan dengan
cara melakukan penelurusan data dan informasi
dari buku-buku, laporan hasil konsultasi, tulisantulisan dan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan penyuluhan hukum dan
pembudayaan hukum. Dari data tersebut di analisis
secara kualitatif untuk mendapatkan kriteria atau
gambaran dari keberhasilan kegiatan penyuluhan
hukum yang dilakuakn oleh seorang penyuluh
hukum.

PEMBAHASAN
A.

Kebijakan
Pengembangan
Budaya
Hukum.
Pembangunan hukum secara umum harus
mengacu dan berpedoman kepada kebijakan yang
telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP), sebagai wadah politik hukum
yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.
Undang-undang yang dimaksud dalam hal ini yaitu
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

tahun 2005-2025. Di dalam RPJP pembangunan
hukum diarahkan pada perwujudan masyarakat
yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum
yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara
hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat
yang adil dan demokratis.
Masalah kesadaran hukum adalah salah satu
bagian dari permasalahan pembangunan hukum
di Indonesia. Ini dinyatakan dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 Bab VII
tentang Hukum dan Aparatur. Dalam Peraturan
Presiden tersebut, dinyatakan bahwa pembangunan
hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi
hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan
tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh
globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan
kepastian dan perlindungan hukum, penegakan
hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM),
termasuk kesadaran hukum.
Sesuai dengan Rencana Strategi Kementerian
Hukum dan HAM Tahun 2014 – 2019, disebutkan
salah satu Sasaran Pembangunan hukum adalah
meningkatnya jumlah desa sadar hukum. Maka
berdasarkan Renstra Kemenkumham tersebut
disusun program pemberdayaan masyarakat
untuk sadar hukum yang dilaksanakan melalui
serangkaian kebijakan, program dan kegiatankegiatan prioritas.
Salah satu upaya yang dilakukan dalam
meningkatkan budaya hukum dan kesadaran
hukum adalah melalui pendidikan dan sosialisasi
berbagai peraturan perundang-undangan dalam
rangka mematuhi dan mentaati hukum serta
penegakan supremasi hukum.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan
HAM R.I. Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum
dan HAM R.I. Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun
2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, disebutkan
bahwa dalam rangka mengembangkan budaya
hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat
tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi
tegaknya supremasi hukum di negara kesatuan
Republik Indonesia perlu dilakukan penyuluhan
hukum secara nasional.
Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan
tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat
yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat
menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya,
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sebagai warga negara dan wewujudkan budaya
hukum dalam sikap dan prilaku yang sadar,
patuh,dan taat terhadap hukum serta menghormati
hak asasi manusia.
Berdasarkan hal tersebut, Badan Pembinaan
Hukum Nasional dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya harus berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan
tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional
membuat langkah-langkah yang mendukung
pembenahan sistem dan tatanan hukum ke dalam
program-program pembangunan hukum. Salah
satunya adalah program peningkatan kesadaran
hukum dan hak asasi manusia.
Program ini ditujukan untuk menumbuh
kembangkan
serta
meningkatkan
tingkat
kesadaran hukum dan hak asasi manusia di
masyarakat termasuk penyelenggara negara agar
mengetahui dan menyadari tentang kewajiban dan
haknya serta mampu menerjemahkannya kedalam
perilaku kehidupan sehari-hari menurut kaidah
hukum dan penghormatan terhadap hak asasi
manusia. Dengan program demikian, diharapkan
terwujud penyelenggaraan negara yang bersih
serta memberikan penghormatan dan perlindungan
terhadap hak asasi manusia.
Badan Pembinaan Hukum Nasional jelas
mempunyai peranan dan andil yang besar,
dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah
melaksanakan penyuluhan hukum yang kemudian
menugaskannya kembali kepada satu pusat yaitu
Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.
Upaya meningkatkan kesadaran hukum,
banyak cara dilakukan, salah satunya dengan
melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi
peraturan perundang-undangan kepada masyarakat,
baik itu warga masyarakat biasa maupun aparatur
pemerintah. Tujuannya adalah agar peraturan
yang telah ditetapkan diketahui, dipahami, dan
dilaksanakan.
Jadi tujuan diselenggarakannya Penyuluhan
Hukum itu adalah untuk mewujudkan kesadaran
hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap
anggota masyarakat menyadari dan menghayati
hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan
mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan
perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap
hukum serta menghormati hak asasi manusia.
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Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
sebagai bagian dari instrumen pembangunan hukum
membawa visi ”tercapainya kesadaran hukum
masyarakat yaitu masyarakat yang berbudaya
hukum yang ditunjukkan dengan perilaku seharihari menurut hukum”. Dalam menjalankan
visinya, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
memiliki misi menyebarluaskan informasi dan
pemahaman norma-norma hukum dan peraturan
perundang-undangan untuk mencapai kesadaran
hukum masyarakat.
Penyebarluasan
peraturan
perundangundangan dengan berbagai metode ini sejalan
dengan bunyi pasal 90 Undang-Undang Nomor
12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa
penyebaraluasan Undang-undang yang telah
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh
DPR dan Pemerintah.
Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan
penyebarluasan informasi dan pemahaman
terhadap norma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku guna mewujudkan dan
mengembangkan kesadaran hukum masyarakat
sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk
tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
demi tegaknya supremasi hukum.
Sampai saat ini penyuluhan hukum telah
dilaksanakan dengan berbagai cara dan metode.
Secara garis besar metode penyuluhan hukum
dibagi menjadi dua, yaitu penyuluhan hukum
langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung.
Metode Penyuluhan Hukum adalah cara
penyampaian informasi hukum dari penyuluh
hukum kepada sasaran penyuluhan hukum.
Penyuluhan hukum langsung dilakukan
dengan cara bertatap muka secara langsung antara
penyuluh dan yang disuluh. Penyuluhan hukum
tidak langsung merupakan penyuluhan hukum
yang dilakukan melalui media cetak dan media
elektronik. Penyuluhan Hukum melalui media
elektronik salah satunya adalah melalui televisi,
baik TVRI maupun Televisi swasta.
Untuk memaksimalkan penyuluhan dan
sosialisasi hukum kepada masyarakat kehadiran
fungsional penyuluh hukum sangat dibutuhkan,
karena diharapkan fungsional penyuluh hukum
ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan
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penyuluhan dan sosialisasi aturan-aturan hukum
kepada masyarakat. Tentu dengan berbagai metode
dan inovasi yang lebih menarik dalam memberikan
penyuluhan dan sosialisasi tersebut.
Dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi di
bidang pembangunan hukum, secara teknis Badan
Pembinaan Hukum Nasional sudah merumuskan
langkah kebijakan di bidang Penyuluhan Hukum
sebagai berikut:
1.

2.

dinilai telah berjasa dalam meningkatkan
budaya hukum masyarakat.
6.

Pembentukan Fungsional Penyuluh Hukum/
Kader Penyuluh Hukum;

7.

Pengembangan modul penyuluhan hukum,
seperti : Modul pembudayaan hukum,
stratrgi penyuluhan hukum, pembentukan
dan pembinaan kelompok kadarkum dan desa
sadar hukum, konsultasi hukum dan bantuan
hukum, kapita selekta, efektifitas hukum dan
komunikasi sosial.

Penyusunan Pola Penyuluhan Hukum yang
komprehensif (termasuk jujklak juknis dan
SOP) serta mencakup pedoman-pedoman
pelaksanaan penyuluhan hukum baik di
tingkat nasional maupun daerah.
Peningkatan frekuensi kegiatan penyuluhan
hukum kepada seluruh unsur masyarakat
(sesuai dengan modul dan segmen masyarakat
sasaran, termasuk aparatur negara, melalui
program kampanye nasional kesadaran
hukum masyarakat.

3.

Pengembangan kegiatan penyuluhan hukum
yang disesuaikan dengan segmen masyarakat
sasaran, baik melalui kegiatan penyuluhan
hukum yang konvensional melalui ceramah
dan tatap muka langsung lainnya, sosialisasi
peraturan
perundang-undangan
baru,
penyuluhan hukum tidak langsung melalui
mass media, baik cetak maupun elektronik
(radio, televisi, spanduk/baliho/banner;
iklan spot di televisi sirkuit terbatas yang
terpasang di tempat umum atau di sarana
transportasi), diskusi atau debat publik di
kalangan mahasiswa, peningkatan diseminasi
informasi hukum dalam bentuk leaflet dan
bahan-bahan cetak lainnya;

4.

Peningkatan kualitas pemahaman hukum
masyarakat, melalui kegiatan keluarga sadar
hukum (Kadarkum) yang dilombakan mulai
dari lingkungan desa sampai tingkat nasional.
Sehingga terbentuk Kelompok Kadarkum
dan Desa Sadar Hukum.

5

Pemberian berbagai bentuk penghargaan
atau anugerah (awards) hukum kepada
perorangan/pakar/figur publik, kelompok
masyarakat, media massa cetak maupun
elektronik, sekolah-sekolah dan lembagalembaga yang berdasarkan kriteria selektif

(Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH.,M.H.,
FCBArb), Keynote Speech, Arah kebijakan
Pembangunan Hukum Nasional 2010 – 2014,
2009:16, disampaikan pada Temu Konsultasi
Pelaksanaan Pembangunan Hukum di Jajaran
Departemen Hukum dan HAM, Cisarua,
tanggal 13-15 Agustus 2009).
B.

Strategi Pengembangan Budaya Hukum.
Strategi (grand design) penyuluhan hukum
disusun dengan mengacu kepada rencana strategis
yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum
dan HAM serta program Program kerja dari Badan
Pembinaan Hukum Nasional, yang disesuaikan
dengan perkembangan dinamika masyarakat
serta kemajuan teknologi informasi. Pelaksanaan
kegiatannya lebih banyak menggunakan inovasi
baru serta peningkatan penggunaan media
komunikasi yang lebih modern baik media
elektronik, media cetak serta media lainnya,
termasuk dalm tehnik dan metode penyuluhan
hukum.
Materi hukum yang disuluhkan meliputi
peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan
Daerah dan norma hukum. Materi hukum yang
disuluhkan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi,
peta permasalahan hukum, kepentingan negara,
dan kebutuhan masyarakat. Setiap tahun ditetapkan
prioritas peraturan perundang-undangan dan
norma hukum yang dijadikan bahan pokok materi
Penyuluhan Hukum.
Penyuluhan Hukum diselenggarakan de
ngan metode Penyuluhan Hukum langsung dan
Penyuluhan Hukum tidak langsung. Penyuluhan
Hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap
muka secara langsung antara penyuluh dan yang
disuluh sedangkan Penyuluhan Hukum tidak
langsung merupakan Penyuluhan Hukum yang
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dilakukan melalui media elektronik dan media
cetak.
Penyuluhan Hukum langsung atau tidak
langsung dapat dilakukan secara terpadu
dengan berbagai instansi dan/atau organisasi
kemasyarakatan yang terkait baik mengenai
penyelenggaraannya, materi yang disuluhkan,
maupun sasaran yang disuluh. Sasaran Penyuluhan
Hukum meliputi Seluruh Lapisan masyarakat,
termasuk Penyelenggara Negara.
Dalam menyampaikan materi penyuluhan
hukum kepada masyarakat dilakukan tehnik
dan metode penyuluhan hukum dengan cara
dan pendekatan-pendekatan yang lebih bisa
diterima oleh masyarakat itu sendiri, pendekatanpendekatan yang dilakukan adalah secara:
1.

Persuasif yakni penyuluh hukum dalam
melaksanakan tugasnya harus mampu
meyakinkan masyarakat yang disuluh,
sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh
perhatian serta minat terhadap hal-hal yang
disampaikan oleh penyuluh;

2.

Edukatif yakni penyuluh hukum harus
bersikap dan berperilaku sebagai pendidik
yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan
membimbing masyarakat yang disuluh ke
arah tujuan penyuluhan hukum; sebagai
contoh : bagaimana membuat hukum itu
tidak menakutkan masyarakat. Hukum dan
pidana tidak untuk balas dendam. Seseorang
dipidana agar dia bisa berpikir dan bertindak
menjadi anggota masyarakat yang lebih
baik.

3.

Komunikatif yakni penyuluh hukum harus
mampu berkomunikasi dan menciptakan
iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga
tercipta suatu pembicaraan yang bersifat
akrab, terbuka dan timbal balik; dan

4.

Akomodatif yakni penyuluh hukum harus
mampu mengakomodasikan, menampung
dan memberikan jalan pemecahannya dengan
bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami
terhadap permasalahan-permasalahan hukum
yang diajukan oleh masyarakat.

Berdasarkan Rercana Strategi Kementerian
Hukum dan HAM tersebut diatas Pusat Penyuluhan
Hukum dalam meningkatkan budaya hukum
masyarakat menetapkan arah kebijakan sebagai
berikut :
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a.

Melakukan edukasi dan pembudayaan
hukum secara umum yang ditujukan kepada
seluruh masyarakat termasuk penyelenggara
Negara dan aparat penegak hukum, sejalan
denga pengarahan Presiden RI, bahwa
seluruh penyelenggara Negara bertanggung
jawab terhadap terdiseminasikannya hukum
kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga
masyarakat memahami hukum secara utuh
yang secara langsung merupakan langkah
preventif agar tidak terjadi pelanggaran
hukum. Pelanggaran hukum yang terjadi
karena lemahnya diseminasi dan penyuluhan
hukum menjadi bagian tanggung jawab
penyelenggara negara.

b.

Meningkatkan penggunaan media komuni
kasi yang lebih modern dalam pelaksanaan
diseminasi dan penyuluhan hukum, baik
media elektronik, media cetak, serta
media lainnya yang menunjang percepatan
penyebaran, pengetahuan, pemahaman dan
penghayatan hukum.

c.

Meningkatkan
koordinasi
dalam
melaksanakan sosialisasi hukum secara
nasional, terpola, dan terstruktur secara
baik dengan memanfaatkan seluruh
infrtastruktur pendukung seperti partisipasi
aktif masyarakat, media elektronik maupun
non elektronik serta saluran-saluran lainnya
seperti pemanfaatan teknologi informasi dan
lain-lain.

d.

Meningkatkan pengkayaan pengembangan
dan meningkatkan diseminasi/penyuluhan
hukum untuk meningkatkan kesadaran
hukum dan hak asai secara terus menerus
untuk mengimbangi pluralitas sosial yang
ada dalam masyarakat maupun sebagai
implikasi dari globalisasi.

e.

Mamanfaatkan segala bentuk kampanye
hukum, baik kampanye langsung maupun
tidak langsung, dengan menciptakan
slogan-slogan hukum yang melekat di hati
masyarakat, sehingga masyarakat dengan
sendirinya dapat meningkatkan budaya
hukum.

f.

Peningkatan kemampuan dan profesionalisme
tenaga penyuluh, baik dari segi kemampuan
substansi hukum, sosiologi serta pengenalan

Strategi Pengembangan Budaya Hukum...

(Jawardi)

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi LIPI: No:511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013

perilaku masyarakat setempat, sehingga
komunikasi dalam menyampaikan materi
dapat lebih tepat, dipahami dan diterima
dengan baik oleh masyarakat.
g.

h.

Tindakan law enforcement harus dibarengi
dengan upaya preventif berbentuk sosialisasi
produk-produk hukum, karena fungsi hukum
selain sebagai pencipta keteraturan (order),
juga harus dapat memberikan perlindungan
bagi rakyat untuk memperoleh keadilan dan
bukan untuk menyengsarakan. Untuk itu
penyuluhan hukum harus mendapat perhatian
yang serius.
Melakukan
langkah
cerdas
dalam
diseminasi hukum, melalui kemampuan dan
profesionslisme dalam melakukan penyuluhan
hukum, agar pesan yang disampaikan kepada
masyarakat dapat diterima secara baik,
antara lain melakukan contoh perilaku, dan
sikap perbuatan penyelenggara Negara dan
penegak hukum yang dapat memberikan rasa
percaya masyarakat.
(Susilawati, 2008:155).

Sedangkan program (kegiatan-kegiatan)
pokok yang dilakukan Oleh Pusat Penyuluhan
Hukum adalah antara lain:
1.

Pemantapan metode pengembangan dan
peningkatan kesadaran hukum dan hak
asasi manusia yang disusun berdasarkan
pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak
hanya dianggap sebagai objek pembangunan
tetapi juga sebagai subjek pembangunan serta
benar-benar memahami dan menerapkan
hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang
berlaku;

2.

Peningkatan penggunaan media komunikasi
yang lebih modern dalam rangka pencapaian
sasaran penyadaran hukum pada berbagai
lapisan masyarakat;

3.

Pengkayaan metode pengembangan dan
peningkatan kesadaran hukum dan hak
asasi manusia secara terus menerus untuk
mengimbangi pluralitas sosial yang ada
dalam masyarakat maupun sebagai implikasi
dari globalisasi;

4.

Peningkatan kemampuan dan profesionalisme
tenaga penyuluh tidak saja dari kemampuan

substansi hukum juga sosiologi serta perilaku
masyarakat setempat, sehingga komunikasi
dalam menyampaikan materi dapat lebih
tepat, dipahami dan diterima dengan baik
oleh masyarakat.
Untuk tercapainya arah kebijakan tersesbut
datas perlu ada beberapa strategi untuk mencapai
nya yaitu: menambah jumlah fungsional penyuluh
hukum agar penyuluhan hukum lebih merata dan
maksimal. Seorang penyuluh hukum yang baik
harus mengetahui dan melaksanakan beberapa
tahapan kegiatan penyuluhan hukum, tahapan
tersebut antara laian : mempelajari peta penyuluhan
hukum setempat, membuat segmentasi audiens
untuk setiap program, menetapkan output dan
outcome dalam setiap program serta menetapkan
ukuran indeks keberhasilan penyuluhan hukum.
Dengan
adanya
jabatan
fungsional
penyuluh hukum ini membawa angin segar
bagi Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
dan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk
mendukung visi kementerian mewujudkan
hukum yang berkepastian, diharapkan penyuluh
hukum mempunyai andil dalam mewujudkan visi
tersebut.
Banyak materi hukum yang selama ini
tidak di pahami oleh masyarakat umum, oleh
karena itu dengan hadirnya jabatan fungsional
penyuluh hukum akan memberikan variasi baru
dan perubahan dalam kegiatan penyuluhan hukum
kedepannya. Selain itu juga kedepannya setiap
penyuluh hukum harus mempunyai spesifikasi
keahlian di bidang hukum tertentu, misalnya
hukum kepegawaian, hukum tata negara, dan lainlain.
Saat ini merupakan era baru bagi Pusat
Penyuluhan dan Bantuan Hukum, BPHN.
Diharapkan bagi para penyuluh agar selalu
update dengan perkembangan yang ada. Selain
itu perlu adanya pelatihan public speaking untuk
memantapkan kemampuan presentasi di depan
audience. Pemanfaatan media teknologi tentu saja
perlu dioptimalkan.
Saat ini Badan Pembinaan Hukum Nasional
sudah mempunyai aplikasi Konsultasi Hukum
Online Legal Smart Channel, diharapkan nanti
para Penyuluh Hukum juga tidak hanya fokus
melalui Penyuluhan Hukum Langsung namun
juga fokus di Penyuluhan Hukum Tidak Langsung
melalu pemanfaatan media teknologi. (Kapusluh:
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Luhkum Tembus 2 Juta Audiens (http://www.
bphn.go.id/2016/02/01/-kapusluh-luhkum-tembus2-juta audiens) diakses tanggal 22 Februari 2016)
C.

Urgensi Kehadiran Penyuluh hukum di
BPHN
Di dalam teori pembentukan peraturan
perundang-undangan ketika suatu peraturan di
sahkan dan diundangkan dalam lembaran negara
otomatis pada saat itu juga semua warga negara
tanpa melihat profesi, kedudukan dan jabatan
seseorang dianggap telah mengetahui undangundang tersebut. Inilah dalam teori ilmu hukum
disebut teori fiksi hukum.
Timbul pertanyaan sekarang apakah benar
adanya bila suatu Undang-Undang ketika di
undangkan dalam lembaran negara maka setiap
orang sudah mengetahui dan memahami isi dari
peraturan perundang-undangan tersebut, tentu
pertanyaan ini belum tentu benar seutuhnya dan
susah untuk dijawab karena tidak mungkin semua
orang akan mengetahui dari isi undang-undang
tersebut bila tidak di informasikan atau tidak di
sosialisakkan terlebih dahulu kepada masyarakat
secara luas.
Melihat kondisi yang seperti inilah peran
dan kehadiran penyuluh hukum sangat diperlukan
untuk menyampaikan atau mengimformasikan
hukum atau peraturan perundang-undangan
kepada masyarakat. Masyarakat disini tidak hanya
masyarakat umum tetapi juga aparatur negara.
Konsitusi kita telah mengatur bahwa setiap warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu tanpa kecualinya (pasal
27 Undang-Undang Dasar 1945). Disamping
itu setiap warga negara juga berhak mendapat
perlindungan hukum dari negara, karena mereka
adalah makhluk Tuhan Yang mempunyai Haka
Asasi yang harus dilindungi dan dihormati.
Berdasarkan pasal 27 UUD 45 tersebut
diatas bahwa setiap warga negara bersamaan
kedudukan nya dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu tanpa kecualinya,
menegaskan kembali
kepada kita bahwa betapa pentingnya seorang
penyuluh hukum untuk manyampaikan atau
menginformasikan hukum kepada masyarakat
yang belum mengetahui hukum. Idealnya setiap
warga negara harus mengetahui dan melek hukum
sejak dini.
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Hadirnya Fungsional penyuluh hukum di
jajaran Kementerian Hukum dan HAM diibaratkan
seperti datangnya hujan dimusim kemarau
artinya kedepan penyuluh hukum di Kementerian
Hukum dan HAM ini sangat dibutuhkan untuk
memberikan informasi hukum kepada masyarakat
yang buta dengan hukum. Walaupun dirasakan
agak terlambat kehadiran penyuluh hukum ini,
tetapi patut disyukuri bahwa pada awal tahun
2016 dilingkungan kementerian hukum dan HAM
sudah hadir lebih kurang 210 penyuluh hukum
dari berbagai tingkatan (penyuluh ahli pertama,
ahli muda, ahli madya dan ahli utama), yang telah
dilantik oleh menteri hukum dan HAM Yasonna
H. Laoly tanggal 21 Desember 2016. Semoga
fungsional penyuluh hukum dapat mendarma
baktikan pengabdiannya kepada masyarakat untuk
melakukan penyuluhan hukum dan mendapat
tempat yang baik di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM RI.
Kalau dibandingkan dengan jumlah pen
duduk dan luasnya georafis Indonesia tentu
jumlah fungsional penyuluh hukum yang ada saat
ini belum mencukupi. jumlah yang ideal untuk
penyuluh hukum diperkirakan sebanyak 85.000
penyuluh hukum, dengan asumsi sama dengan
jumlah desa di Indonesia. Jadi untuk 1 (satu) desa
dibutuhkan 1 (satu) penyuluh hukum.
Sungguh perjuangan yang cukup berat untuk
memenuhi kebutuhan tersebut. Tetapi kalau tidak
di mulai dari sekarang kapan lagi. Sungguh ironis
di negara hukum yang sudah hampir merdeka 70
Tahun ini baru hadir jabatan fungsional penyuluh
hukum yang diakui pemerintah yang telah diberi
tunjangan kinerja dan gaji oleh pemerintah.
Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama
juga diberi tunjangan jabatan seperti tunjangan
jabatan yang ada di jabatan fungsional lainnya
yang ada saat ini.
Tugas penyuluh hukum adalah melaksanakan
kegiatan penyuluhan hukum
yaitu kegiatan
penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman
terhadap norma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, serta pengembangan
kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan
mengembangkan kesadaran hukum masyarakat
sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk
tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
demi tegaknya supremasi hukum.

Strategi Pengembangan Budaya Hukum...

(Jawardi)

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi LIPI: No:511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013

Seorang penyuluh hukum yang baik atau
yang berkualitas dalam melakukan kegiatan
penyuluhan hukum bukan hanya bisa mengajak
orang untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan
hukum yang berlaku tetapi juga dapat memberikan
contoh yang baik dalam masyarakat agar orang
lain dapat melaksanakan apa yang dicontohkan
oleh seorang penyuluh hukum tersebut. Dengan
kata lain sebelum orang melaksanakan ajakan yang
disampaikan oleh kita sebagai penyuluhn hukum
terlebih dahulu seorang penyuluh hukum harus
sudah melaksanakan apa yang disampaikannya
kepada orang lain tersebut.
Sebagai contoh bila penyuluh hukum
memberikan penyuluhan hukum tentang undangundang lalu lintas dan angkutan jalan raya misalnya
yang mengatur bahwa seorang pengendara yang
mengendrai sebuah kenderaan bermotor harus
memakai Helm dan mempunyai SIM, ternyata
seorang penyuluh sendiri tidak memakai helm dan
SIM waktu mengendarai kendaraan, tentu hal ini
tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh
penyuluh hukum kepada masyarakat luas.
Dalam pandangan Islam disampaikan bahwa
siapa yang mengajak kepada kebenaran seperti
yang dilakukan oleh seorang penyuluh, maka ia
memeperoleh pahala seperti pahala orang yang
mengerjakanya tanpa dikurangi sedikitpun. Dan
sebaliknya siapa saja yang mengajak kepada
kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa
orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi
sedikitpun.
Jadi siapa saja yang pertama memberi
contoh perilaku yang baik dalam Islam, maka
ia mendapatkan pahala kebaikannya dan
mendapatkan pahala orang-orang yang meniru
perbuatannya itu tanpa dikurangi sedikitpun. Dan
siapa saja yang pertama memberi contoh perilaku
yang jelek dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa
kejehatan itu dan mendapatkan dosa orang yang
meniru perbuatannya tanpa dikurangi sedikitpun.
(lihat kumpulan hadis Imam Nawawi, terjamah
riyadhus shalihin, jilid 1, pustaka Amani Jakarta,
hal 199 dan 202)
Jadi perbuatan mengajak orang kepada
kebenaran harus dibarengi pula dengan contoh
yang baik pula dalam kehidupan sehari-hari bagi
seorang penyuluh hukum. Jangan bisa bicara
tapi juga bisa melaksanakan apa yang telah
disampaikan.

Dengan kata lain sikap seorang penyuluh
hukum itu harus bisa mengajak dan tidak boleh
mengejek, harus bisa merangkul dan tidak boleh
memukul.
Seperti yang telah diuraikan diatas salah
satu tugas seorang penyuluh hukum adalah
mensosialisasikan hukum kepada masyarakat agar
masyarakat sadar dan taat hukum. Bila masyarakat
sadar dan taat hukum akan tercipta budaya hukum
yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat
berbuat dan berprilaku sesuai dengan hukum dan
peraturan perunddang-undangan yang berlaku.
D.

Upaya Pengembangan Budaya Hukum.
Salah satu upaya dalam membangun dan
menciptakan budaya hukum masyarakat adalah
melalui pendidikan hukum secara umum yang
ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam
bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum. Proses
edukasi dan Pembudayaan hukum dilakukan
terhadap semua lapisan baik penyelenggara negara,
aparatur penegak hukum maupun masyarakat
pada umumnya. Pelaksanaan diseminasi dan
penyuluhan hukum adalah unsur yang tidak
dapat dipisahkan dari penerapan asas fiksi hukum
yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap
tahu hukum”. Penerapan asas fiksi hukum tanpa
dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat
berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu
sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam
pelanggaran yang mungkin dia tidak ketahui dan
kehendaki.
Untuk tercapainnya kesadaran hukum
masyarakat seperti yang disebutkan diatas
yaitu masyarakat yang berbudaya hukum yang
ditunjukan dengan prilaku sehari-hari dalam
masyarakat, maka peran dari penyuluh hukum
sangat diharapkan untuk melakukan penyuluhan
hukum dengan baik.
Jadi Penyuluhan Hukum dilakukan oleh te
naga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang
yang mempunyai pengetahuan dan keahlian
di bidang hukum dan mampu menyampaikan
informasi atau penjelasan tentang materi yang
disuluhkan, secara jelas dan benar, kepada
masyarakat yang disuluh.
Pelaksanaan
penyuluhan
hukum
di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, dikoordinasikan oleh Pusat
Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum
Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional
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dalam melaksanakan penyuluhan hukum dapat
melakukan kerja sama dengan instansi terkait
atau organisasi kemasyarakatan di tingkat pusat.
Bentuk kerjasama dapat dituangkan dalam
peraturan bersama, kesepakatan bersama atau
instrumen hukum lainnya.
Dalam rangka meningkatkan kesdaran hukum
masyarakat dilakukan upaya-upaya dalam bentuk
penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan
hukum tidak langsung dan Kegiatan-kegiatan
prioritas lainnya sebagai berikut :
1.

Bentuk-bentuk
langsung
a.

penyuluhan

c.

Penyuluhan Hukum dalam bentuk
simulasi diselenggarakan untuk membina
Kadarkum, Kadarkum Binaan, Desa
Sadar Hukum, Kelurahan Sadar Hukum
dan kelompok masyarakat lainnya
melalui kegiatan yang menggunakan
alat peraga.
d.

hukum

e.
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Penyuluhan

Kegiatan Lomba Kadarkum

Penyelenggaraan Lomba Kadarkum
tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan/
atau tingkat provinsi dilaksanakan oleh
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia bekerjasama
dengan instansi lainnya di daerah
setempat.

Kegiatan ceramah ini dilaksanakan
bekerjasama dengan instansi pemerintah
maupun non pemerintah, lembaga
pendidikan, ormas dan instansi lainnya
berdasarkan permintaan.
Kegiatan Temu Sadar Hukum
Penyuluhan Hukum dalam bentuk
Temu Sadar Hukum diselenggarakan
untuk membina Kadarkum, Kadarkum
Binaan, Desa Binaan atau Kelurahan
Binaan, Desa Sadar Hukum atau
Kelurahan Sadar Hukum, dan kelompok
masyarakat lainnya. Temu Sadar Hukum
diselenggarakan di tempat yang terbuka
untuk umum, Dalam pelaksanaan Temu
Sadar Hukum harus ada narasumber
dan pemandu.

Pameran

Penyuluhan Hukum dalam bentuk
Lomba Kadarkum diselenggarakan
untuk mengevaluasi tingkat keber
hasilan Penyuluhan Hukum yang
telah dilaksanakan. Lomba Kadarkum
diselenggarakan di tingkat kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, pusat, dan/
atau di tingkat nasional.

Materi ceramah penyuluhan hukum
kepada masyarakat disesuaikan dengan
masalah-masalah aktual yang ada dalam
masyarakat, penyuluhan hukum dimulai
dari komunitas terkecil, yaitu keluarga.
Disiplin tiap anggota keluarga sebagai
langkah awal pembudayaan hukum
sehingga anak diajarkan tertib sejak
kecil.

b.

Kegiatan
Hukum

Penyuluhan hukum dalam bentuk
pameran
diselenggarakan
untuk
memamerkan hasil kegiatan penyuluhan
hukum dan mempromosikan instansi
yang melakukan penyuluhan hukum,
baik melalui panel, foto, grafik, buku,
leaflet, brosur, booklet, maupun audiovisual.

Ceramah Penyuluhan Hukum
Penyuluhan Hukum dalam bentuk
ceramah
diselenggarakan
untuk
memberikan penjelasan tentang materi
hukum (Peraturan Perundang-undangan
tingkat pusat dan daerah dan norma
hukum).

Kegiatan Simulasi

Penyelenggaraan Lomba Kadarkum
tingkat pusat dan tingkat nasional
dilaksanakan oleh Badan Pembinaan
Hukum Nasional Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.
f.

Konsultasi dan Bantuan Hukum
Penyuluhan Hukum dalam bentuk
konsultasi dan bantuan hukum diberikan
kepada anggota masyarakat yang
membutuhkan untuk permasalahan
hukum yang dihadapi.
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Konsultasi Hukum diberikan sebagai
wujud kepedulian pemerintah dalam
membantu masyarakat yang mempunyai
masalah dengan hukum, untuk
memudahkan masyarakat berkonsultasi
atau meminta bantuan hukum maka
pelaksanaannya dilakukan dengan
bekerjasama dengan perguruan tinggi,
lembaga swadaya masyarakat atau
organisasi bantuan hukum. Bantuan
hukum diberikan oleh organisasi
bantuan hukum (OBH) yang telah lulus
verifikasi kepada penerima bantuan
hukum (orang miskin) yang mempunyai
masalah hukum baik perkara litigasi
atau non-litigasi. Kementerian Hukum
dan HAM melalui BPHN memfasilitasi
penyelenggaran Bantuan Hukum dan
penyaluran dana bantuan hukum.
g.

Sosialisasi Undang-undang Khusus
Kepada Masyarakat
Kegiatan Sosialisasi Undang-undangan
Khusus Kepada Masyarakat, sebagai
contoh
tentang
Undang-undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Undang-Undang tentang Bantuan
Hukum,
Undang-undang
tentang
Narkotika, Undang-undang Tentang
Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
Undang-undang tentang pemberantasan
Tindak Perdagnagan Orang, dll.

h.

Peningkatan Pengetahuan Hukum di
kalangan Pelajar SLTA
Kegiatan peningkatan Hukum di
kalangan pelajar ( SLTA ) tujuannya
supaya pengenalan hukum lebih dini
kepada para pelajar.

i.

Penyuluhan Hukum Keliling
Kegiatan penyuluhan hukum keliling
dimaksudkan
agar
masyarakat
mengetahui dan mengerti hak dan
kewajibanya sebagai warga negara.
Penyuluhan
Hukum
Keliling
menggunakan media mobil penyuling.
Beberapa manfaat yang di dapat
dalam menggunakan mobil penyuling,
diantaranya:

mempercepat
akses
pelayanan
hukum kepada masyarakat, berbagai
kebutuhan masyarakat akan pelayanan
hukum dapat diberikan, mobil tersebut
beroperasi hingga ke pelosok daerah
yang jauh dari perkotaan, pelayanan
yang dapat diberikan diantaranya :
Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum,
Perpustakaan Hukum, E Hukum,
Bioskop Hukum, fiducia, pelayanan
kewarganegaraan, pelayanan HKI dan
pelayanan hukum lainnya.
2.

Bentuk-bentuk penyuluhan hukum tidak
langsung.
Penyuluhan hukum tidak langsung
dapat dilakukan melalui media elektronik
dan media cetak.
Penyuluhan Hukum yang dilakukan
melalui media elektronik dapat dilaksanakan
bekerja sama dengan stasiun televisi, radio,
penyedia layanan internet, dan/atau media
elektronik lainnya.
Penyuluhan Hukum yang dilakukan
melalui media cetak dapat dilaksanakan
bekerja sama dengan perusahaan di bidang
media cetak.
Bentuk-bentuk penyuluhan hukum
tidak langsung, antara lain melalui media
elektronik: dialog interaktif; wawancara
radio; pentas panggung; sandiwara; sinetron;
fragmen; film. Dan melalui media cetak
seperti: spanduk; poster; brosur; leaflet;
booklet; billboard; surat kabar; majalah;
running text; filler; dan/atau dalam bentuk
lain
Kegiatan penyuluhan hukum tidak
langsung yang pernah dilakukan melalui
media elektronik adalah sbb: bincang-bincang
hukum durasi 30 menit di TV swasta, iklan
informasi layanan masyarakat (PSA) dan
penayangan iklan di TV swasta, penayangan
iklan penyuluhan hukum di pesawat garuda,
perbincangan penyuluhan Hukum Tidak
Interaktif di TVRI, perbincangan penyuluhan
hukum di radio swasta , kegiatan dialog/
wawancara penyuluhan hukum melalui radio
Republik Indonesia, dan informasi layanan
masyarakat (PSA ) di radio.
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Kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum
tidak langsung yang pernah dilakukan
melalui media cetak adalah sbb: Pembuatan
Kalender Meja, pembuatan kalender dinding,
pembuatan poster dalam bentuk kalender,
pembuatan buku panduan lomba kadarkum,
pembuatan leaflet, pembuatan stiker, baliho,
dan banner.
Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam
rangka mendukung upaya pembudayaan dan
kecerdasan hukum masyarakat, adalah sebagai
berikut :
1.

Upaya pembudayaan hukum harus dilakukan
dengan metode yang tepat dan efektif,
dengan memanfaatkan berbagai media dan
ifrastruktur serta lembaga-lembaga yang
hidup dan tumbuh di masyarakat.

2.

Sosialisasi berbagai materi hukum, perlu terus
diupayakan agar setiap perkembangan terbaru
mengenai perundang-undangan diketahui
dan dipahami oleh masyarakat. Dengan
demikian, ketersediaan dan kemudahan akses
terhadap informasi materi hukum secara
mudah, menjadi bagian penting dari upaya
pembudayaan hukum masyarakat.

3.

Budaya hukum masyarakat harus dibangun
paralel dengan peningkatan profesionalisme
aparat penegak hukum dan birokrasi. Karena
profesionalisme ini akan sangat berpengaruh
terhadap kepercayaan masyarakat terhadap
hukum itu sendiri.

4.

Perlu dilakukan pola dan program
pembudayaan hukum secara terpadu,
terencana dan didasarkan kepada faktafakta permasalahan hukum yang terjadi.
Dengan demikian, keberadaan tenaga
fungsional penyuluh hukum, perlu segera
direalisasikan.

5.

Pembudayaan hukum harus dilakukan sejak
usia dini dan dimulai dari rumah tangga
sebagai miniatur terkecil negara hukum,
untuk mencapai masyarakat berbudaya
hukum saat ini dan masa depan. (Departemen
Hukum dan HAM, Bogor, 2009 : 53)

Badan Pembinaan Hukum Nasional berupaya
secara terus menerus dalam pengembangan budaya
hukum masyarakat, diantaranya adalah dengan
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melakukan penyuluhan hukum serentak di seluruh
Indonesi pada tanggal 28 Januari 2016.
Kegiatan penyuluhan hukum serentak
ini tidak hanya menarik minat masyarakat dan
seluruh instansi terkait tapi juga menarik perhatian
Museum Rekor Indonesia dan untuk pertama
kalinya kegiatan penyuluhan hukum mendapat
penghargaan dari MURI sebagai kegiatan
penyuluhan hukum dengan audiens terbanyak.
Target audiens dari kegiatan penyuluhan hukum
serentak sebesar 1 (satu) juta audiens, bahkan
dalam pelaksanaannya mencapai 2 (dua) juta
audiens tersebar di sekolah SLTA dan kantong
kemiskinan diseluruh Indonesia.
Untuk
memperluas
akses
dalam
penyebarluasan informasi kegiatan penyuluhan
hukum serentak ini digunakan pula media sosial
penyuluh hukum seperti facebook group legal smart
community, akun twitter @penyuluhanhukum dan
akun instagram @penyuluhanhukum_bphn serta
website lsc.bphn.go.id dan kerjasama penyuluhan
hukum dengan beberapa media cetak, web serta
jejaring sosial. Salah satu contoh jika kita lihat
lihat di intagram dengan hastag #cerdashukum
sudah mencapai 4000 porting. (htp//www.bphn.
go.id/2016/02/04-penyuluh-hukum-serentakmendapat-rekor-MURI) diakses tanggal 22
Februari 2016).
Wakil Presiden Republik Indonesia,
Muhammad
Yusuf
Kalla,
mengapresiasi
kegiatan program penyuluhan hukum serentak
(LUHKUMTAK) 2016, yang diselenggarakan
oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Wakil
Presiden kegiatan ini merupakan salah satu
upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat. Apabila masyarakat tidak mengetahui
hak dan kewajibannya dimata hukum maka
sulitlah ditegakan hak dan kewajiban itu. Tema
yang diusung dalam kegiatan ini adalah “Cerdas
Hukum dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean”.
(htp//www.bphn.go.id/2016/02/4-wakil-presidenmengapresiasi-kegiatan penyuluhan- hukum
-serentak ) diakses 22 Februari 2016).
E.

Kriteria Masyarakat Berbudaya Hukum.
Prof. dr Romli Atmasasmita, SH. LLM,
pernah menyampaikan bahwa sampai saat ini
tidak ada tolok ukur termasuk dinegara maju
sekalipun tentang perkembangan kesadaran
hukum masyarakat, kecuali semua masalah ketidak

Strategi Pengembangan Budaya Hukum...

(Jawardi)
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patuhan terhadap hukum dikembalikan kepada
bunyi ketentuan undang-undang. Persoalan hukum
dan sosial selanjutnya dari sumber ketidak patuhan
masyarakat terhadap hukum adalah, kemungkinan
terbesar bagi Indonesia, disebabkan konten
undang-undang itu sendiri yang tidak cocok dengan
nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
( Romli Atmasasmita, Perencanaan Pembangunan
Hukum Bidang Kesadaran Masyarakat dan
Aparatur Hukum 2015 – 2019, 2013:21
Keberhasilan penyuluhan hukum yang
dilakukan selama ini agak sulit diukur dari
segi kualitatif, tetapi secara kuantitatif dapat
diketahui melalui Indikator-indikator keberhasilan
pembudayaan hukum di masyarakat yaitu dengan
melihat meningkatnya budaya hukum masyarakat
melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat
yang ditandai oleh meningkatnya jumlah desa/
kelurahan sadar hukum melalui kegiatan
penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak
langsung yang didukung peran serta seluruh
instansi pemerintah/swasta dan masyarakat
yang peduli dengan masalah hukum. Sehingga
selain berbudaya hukum, masyarakat juga harus
diarahkan menjadi masyarakat yang cerdas
hukum.
Ciri-ciri masyarakat cerdas hukum adalah
masyarakat yang memahami hukum secara
komprehensif yang terkait dengan hak dan
kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan
dan
larangan-larangan
serta
memahami
keuntungan dan resiko apa saja yang akan dialami
terkait perbuatan hukum yang dilakukannya,
teliti dan cermat dalam mengambil langkahlangkah dan tindakan-tindakan hukum serta
mampu menajauhi segala perbuatan yang dapat
menimbulkan pelanggaran hukum, mampu
menghindari perbuatan yang menjurus kepada
pelanggaran hukum. Unsur lain kecerdasan hukum
masyarakat adalah kemampuan untuk berperan
serta dalam upaya mewujudkan negara hukum
yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran
dalam rangka pembangunan hukum nasional,
sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat
mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan
yuridis. (Susilawati, 2009:3)
Selama ini yang dapat di ukur tingkat budaya
hukum masyarakat adalah dengan melihat seberapa
banyak jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang
telah mendapat penghargaan anubawa sasana desa/
kelurahan sebagai desa/kelurahan sadar hukum di
wilayah tersebut.

Jadi kriteria masyarakat berbudaya hukum
dapat diasumsikan ketika masyarakat tersebut
memiliki atau melaksanakan kriteria-kriteria yang
telah ditetapkan untuk penilaian sebuah desa/
kelurahan sebagai Desa Sadar Hukum. Kriteriakriteria tersebut adalah sebagai berikut:
1.

pelunasan kewajiban membayar pajak bumi
dan bangunan mencapai 90% (sembilan
puluh persen), atau lebih;

2.

tidak terdapat perkawinan di bawah usia
berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

3.

angka kriminalitas rendah ;

4.

rendahnya kasus narkoba ;

5.

tingginya kesadaran masyarakat terhadap
kebersihan dan kelestarian lingkungan ;

6.

kriteria lain yang ditetapkan Daerah.
(Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan
HAM R.I. Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor :
M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola
Penyuluhan Hukum)

Di samping adanya kriteria desa sadar
hukum seperti tersebut diatas, saat ini sedang
dikembangkan pula dan bahkan telah ditetapkan
juga kriteria sekolah sadar hukum. Kriteria sekolah
sadar hukum itu adalah sebagai berikut :
1.

tidak ada bullying (kekerasan dalam proses
belajar mengajar);

2.

tidak ada penyalahgunaan narkoba;

3.

tidak pernah terlibat tawuran;

4.

tidak terdapat pungutan liar.

ANALISIS
Dalam rangka Pembangunan Hukum
Nasional terdapat beberapa permasalahan baik di
bidang substansi hukum, struktur hukum maupun
di bidang budaya hukum. Permasalahan di bidang
substansi hukum antara lain adalah tumpang
tindih dan inkonsistensi peraturan perundangundangan, perumusan peraturan perundangundangan yang kurang jelas dan implementasi
undang-undang yang terhambat peraturan
pelaksanaannya. Permasalahan di bidang struktur
hukum antara lain, kurangnya indepartemendensi
kelembagaan hukum, akuntabilitas kelembagaan
hukum, sistem peradilan yang tidak transparan
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dan terbuka, dll. Sedangkan di bidang budaya
hukum muncul permasalahan antara lain dirasakan
timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan
masyarakat, dan menurunnya kesadaran akan hak
dan kewajiban hukum masyarakat. (Laporan Hasil
Temu Konsultasi Pelaksanaan Pembangunan
Hukum di Jajaran Departemen Hukum dan HAM
RI, 2009 :167)
Berkaitan dengan uraian diatas timbul
berbagai masalah dalam budaya hukum, terutama
bagi masyarakat yang tidak tahu hukum atau tidak
faham hukum, karena menegakan hukum tidak
hanya harus dengan norma, tetapi juga harus
dengan prinsip-prinsip hukum, dan nilai-nilai
yang ada dalam masyarakat.
Dengan kata lain pembangunan hukum
di bidang budaya hukum saat ini menghadapi
tantangan yang cukup berat dimana dalam era
globalisasi ini terjadi dinamika perkembangan
masyarakat yang sangat pesat termasuk
perkembangan teknologi informasi.
Tantangan tersebut lebih komplek dihadapi
oleh seorang penyuluh hukum yang secara
langsung berhadapan dengan publik dalam
menyuluh hukum ditengah kompleksnya
permasalahan hukum karena terjadinya degradasi
budaya hukum, yang ditandai dengan semakin
meningkatnya isi lembaga pemasyarakatan sebagai
bukti bahwa pelanggaran hukum meningkat,
maraknya anarkisme, premanisme, sadisme serta
meningkatnya masyarakat yang main hakim sendiri,
termasuk lemahnya kepercayaan masyarakat
terhadap penegakkan hukum, sebagai akibat ulah
oknum yang memperdagangkan hukum. Untuk
itu pendekatan legal formal tidak cukup dalam
mensikapi perubahan yang sedemikian cepat ini.
Melihat kondisi seperti ini seorang penyuluh
hukum harus mempersiapkan diri untuk melakukan
penyuluhan hukum dengan lebih terprogram,
terencana dengan bobot materi yang disesuaikan
dengan segmen audiens dan permasalahanpermasalahan hukum serta berbasis teknologi
informasi dan kearifan lokal.
Dalam penyuluhan hukum selain materi,
metoda, sumber daya manusia, birokrasi dan
mekanisme pelaksanaan, tidak kalah pentingnya
adalah faktor yang mendukung pelaksanaan
Penyuluhan Hukum, yaitu masalah sarana, dana
pendukung, perencanaan yang matang dan evaluasi
dari kegiatan penyuluhan hukum.
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Dalam rangka komunikasi hukum perlu
dipikirkan kebutuhan adanya media digital dan
elektronik, baik radio, televisi maupun jaringan
internet dan media lainnya yang dimiliki dan
dikelola khusus oleh pemerintah. Sumber
informasi dari masyarakat dan dari pemodal sudah
tersedia sangat banyak dan beragam. Namum arus
informasi dari pemerintah kepada masyarakat,
khususnya berkenaan dengan pendidikan dan
pemasyarakatan hukum terasa sangat minim alias
kurang. Untuk itu pembangunan media khusus
tersebut dirasakan sangat dan sangat diperlukan.
(Aristeus, 2009 : 32)
Bertolak dari uraian diatas Badan Pembinaan
Hukum Nasional dalam rangka peningkatan
budaya hukum menetapkan berbagai kebijakan
yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan
masyarakat dan kemajuan teknologi serta sesuai
dengan permasalahan hukum yang bergejolak di
masyarakat yang dilakukan melalui pendidikan
dan sosialisasi peraturan perundang-undangan
agar permasalahan yang terjadi bisa diatasi dengan
cepat. Budaya hukum berisi gagasan, keahlian
dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang
atau sekelompok orang dan dapat dialihkan,
dikomunikasikan dan diturunkan dari generasi
ke generasi berikutnya. Budaya Hukum selalu
berubah-ubah pada setiap waktu.
Budaya hukum adalah proses yang menentu
kan bagaimana hukum mencapai tujuan-tujuan
sosial seperti apa tujuan hukum itu diciptakan.
Proses ini meliputi awal mula dibentuknya hukum,
hingga hukum itu diterapkan oleh penegak hukum.
Sebagai suatu sistem, budaya hukum prosedural
akan mempengaruhi budaya hukum substansial.
Dalam penegakan hukum dapat dilihat dengan
jelas, bagaimana budaya hukum (substansial dan
prosedural) berinteraksi positif dan negatif dengan
budaya hukum lokal. Disini terlihat dengan jelas,
bahwa tegaknya hukum dalam masyarakat sangat
dipengaruhi oleh budaya hukum. Oleh karena itu
pembangunan hukum nasional yang salah satu
komponennya adalah budaya hukum, menghendaki
transformasi nilai-nilai, tidak hanya the rule of
law, tapi juga role of moral, rasa malu, dan nilainilai agama, yakni ketuhanan Yang Maha Esa.
Dengan demikian supremasi hukum dikedepankan
bersama supremasi moral dan keadilan.
Dalam rangka meningkatkan kesadaran hu
kum masyarakat tentu tidak semudah membalikan
telapak tangan, seorang penyuluh hukum dalam
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melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum
kepada masyarakat harus menguasai beberapa cara
berkomunikasi salah satu cara diantaranya adalah
bagai mana teknik berkomunikasi yang baik atau
public speaking, agar materi atau substansi hukum
yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh
masyarakat.
Apa lagi pada tahun 2016 sudah diberlakukan
masyarakat Ekonomi ASEAN dimana orang akan
bebas memasuki wilayah Indonesia untuk bersaing
di bidang ekonomi termasuk didalamnya bidang
ketenagakerjaan atau investasi dengan persyaratan
dan perizinan yang dipermudah oleh setiap negara
di kawasan ASEAN. Dampak dari diperlakukannya
MEA ini terutama akan sangat terasa di bidang
hukum investasi, ketenagakerjaan, pengupahan
dll. Disinilah penyuluh hukum dituntut untuk
membenahi dirinya menjadi informan atau penyuluh
yang baik kepada masyarakat agar masyarakat
mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga
negara yang mempunyai tanggungjawab untuk
memajukan kehidupan bangsa secara menyeluruh
dalam rangka menyambut MEA di tahun 2016
ini. Dalam menyongsong MEA penyuluh hukum
harus mengambil peran untuk kemajuan bangsa.
Harus diakui selama ini pelaksanaan
penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh
BPHN selama ini baru sebatas penyuluhan hukum
secara konvensional atau baru berkisar dalam
hukum kekeluargaan (KDRT, perlindungan anak,
narkoba, Transaksi Elektronik, Lalu lintas dan
anggkutan jalan raya, bulliying dan Bantuan
hukum) tentu dengan adanya MEA ini cakupan
materi penyuluhan hukum akan bertambah luas
dan dilaksanakan secara profesional.
Dalam RPJMN 2014 – 2019 program
penyuluhan hukum sudah mendapat tempat dalam
pembangunan hukum nasional. Penyuluhan hukum
disini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat. Tentu kementerian hukum
dan HAM RI khususnya BPHN dituntut untuk
menyelenggarakan kegiatan ini dengan sebaiksebaiknya sehingga capaian kinerja akan terlaksana
dengan baik dan sasaran atau target akan tercapai
pula sesuai dengan yang direncanakan.
Membangun budaya hukum masyarakat
merupakan bagian dari upaya nation characterbuilding. Membangun sikap dan mengubah mental
bangsa, yang selama ini terlanjur dibebani stigmastigma negatif sebagai bangsa yang cenderung
masih toleran terhadap pelanggaran-pelanggaran

hukum. Pada hal dari sisi hukum (peraturan
perundang-undangan) sudah lengkap dan bahkan
selalu dimutahkirkan dengan sangsi yang jelas
dan tegas.
Melalui penerapan prinsip law as a tool of
social engineering, beberapa negara berhasil
mengubah pola pikir, karakter, dan budaya
hukum masyarakatnya menjadi demokratis dan
menjunjung tinggi HAM tanpa mengingkari
kenyataan dan prinsip legalitas dan menjadikan
segala fakta filosofis, sosialogis, yuridis yang ada
dalam sejarah sebagai modal untuk membangun
hukum modernnya.
Dengan demikian, membangun budaya
hukum dimulai dari lingkup keluarga berarti
memberi landasan pola pikir, karakter dan budaya
disiplin dan tertib bagi anggota keluarga tersebut.
Pada gilirannya, budaya hukum ini merupakan
kebutuhan hidup dan menjadi kebiasaan tanpa ada
rasa paksaan dan rasa diintimidasi.
Pada dasarnya selain berbudaya hukum,
masyarakat juga harus diarahkan menjadi
masyarakat cerdas hukum. Masyarakat cerdas
hukum merupakan masyarakat yang memahami
hukum secara komprehensif, yang terkait dengan
hak dan kewajibannya. Mengetahui kebolehankebolehan dan larangan-larangan, memahami
keuntungan dan resiko apa saja yang akan dialami
terkait perbuatan hukum yang dilakukannya. Teliti
dan cermat, dalam mengambil langkah-langkah
dan tidakan-tindakan hukum, mampu menjauhi
segala perbuatan yang dapat menimbulkan
pelanggaran hukum.
Kemampuan menghindari perbuatan yang
menjurus kepada pelanggaran hukum adalah
salah satu wujud kecerdasan hukum masyarakat,
sebab seringkali logika tidak bisa lagi diandalkan
ketika sesorang yang tidak berniat sama sekali
untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan
yang lebih serius tetapi kemudian melakukannya
karena dalam keadaan tertekan oleh perasaan dan
ketakutannya yang dapat datang tiba-tiba.
Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat
adalah kemampuan untuk berperan serta
dalam upaya mewujudkan Negara hukum
yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran
dalam rangka pembangunan hukum nasional,
sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat
mencerminkan nilai filosofis, sosiologis dan
yuridis.
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KESIMPULAN
Dalam pengembangan budaya hukum, Badan
Pembinaan Hukum Nasional berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
dan Jangka Menengah (RPJM), rencana kerja
pemerintah (RKP), nawa cita Presiden, rencana
strategis Kementerian Hukum dan Ham dan Pola
penyuluhan hukum. Sehingga penyuluhan hukum
yang dilakukan sesuai dengan kebijakan, program
dan kegiatan yang ditetapkan sebelumnya.
Masyarakat cerdas hukum merupakan kunci
utama bagi terbentuknya budaya hukum yang
baik pada suatu bangsa. Budaya hukum adalah
bagian atau sub system dari sistem hukum, yang
berhubungan dengan gagasan, sikap, kepercayaan,
harapan-harapan, maupun pandangan-pandangan
tentang hukum yang berisikan nilai-nilai.
Sedangkan nilai-nilai hukum merupakan konsepsi
abstrak tentang suatu yang dianggap baik atau
buruk menjadi dasar hukum yang berbeda satu
sama lainnya.
Penyuluhan hukum adalah bagian dari
pembangunan hukum di bidang budaya hukum
sebagai salah satu elemen penting dalam sistem
hukum nasional. Oleh karena itu pula, seluruh
aktivitas yang terkait dengan kegiatan penyuluhan
hukum harus mengacu kepada kebijakan
pembangunan hukum yang ada.
Dari pengalaman yang selama ini
berlangsung dapat disimpulkan bahwa sosilisasi
hukum merupakan salah satu yang perlu dengan
sungguh-sungguh ditingkatkan melalui koordinasi
secara nasional, terpola, dan terstruktur secara
baik dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur
pendukung seperti partisipasi aktif masyarakat,
media elektronik maupun non elektronik serta
saluran-saluran lainnya seperti pemanfaatan
teknologi informasi dan lain-lain.
Akhirnya kita berharap penyuluhan hukum
yang dilaksanakan dapat mewujudkan dan
mengembangkan kesadaran hukum masyarakat
sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk
tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
demi tegaknya supremasi hukum.
Saran
Perlu dilakukan percepatan penambahan fung
sional penyuluh hukum dilingkungan Kementerian
Hukum dan HAM untuk mensosialisasikan
berbagai peraturan perundang-undangan kepada
masyarakat.
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ABSTRACT
This research tried to elaborate implementation of human rights and principles of suitability types, hierarchy,
and material of regional regulation making. The main problem was whether in the making regional regulation
of Nias Barat Regency, No. 8 / 2014 on Provisions of shift appeal of Civil Servants in Nias Barat Local
Government neighbourhood, have paid attention to human rights and the principles of suitability types,
hierarchy, and material of regional regulation making. It aimed to find out the implementation of human
rights principles, especially right to develop their potency and its implementation. Hopefully, it also could
contribute and have the benefit of knowledge of legislation and understanding for lawmakers related to the
implementation of human rights and the principles of suitability types, hierarchy, and material of regional
regulation making. It was a normative legal research method with analytical descriptive type. The result of
this research showed that the provisions of regional regulation No.8/2014 did not show the interest in human
rights principles, especially right to develop their potency and the principles of suitability types, hierarchy, and
material of regional regulation making.
Keywords: Civil Servants, Local Government

ABSTRAK
Tulisan ini mencoba untuk menguraikan implementasi penerapan hak asasi manusia dan asas kesesuaian
jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah.
Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah Nias Barat telah memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan asas kesesuaian antara
jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk
mengetahui penerapan prinsip hak asasi manusia khususnya hak untuk mengembangkan diri dan penerapan
asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan berguna
bagi pengembangan ilmu pengetahuan perundang-undangan serta dapat memberikan pemahaman bagi organ
pembentuk peraturan daerah terkait penerapan prinsip HAM maupun asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan
materi muatan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan sifat deksriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Nias
Barat tidak memperhatikan prinsip HAM khususnya hak untuk mengembangkan diri dan tidak memperhatikan
asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil; Pemerintah Daerah
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PENDAHULUAN
Pada akhir tahun 2014 tepatnya pada tanggal
10 Desember 2014, Pemerintah Kabupaten Nias
Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Usul Pindah
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nias Barat. Penerbitan Perda tersebut
mengundang reaksi dari berbagai pihak, terutama
Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan
Kabupaten Nias Barat. Hal ini dikarenakan salah
satu rumusan Pasalnya memuat persyaratan pindah
tugas PNS ke daerah luar wilayah Kabupaten Nias
Barat dengan masa kerja sekurang-kurangnya 15
(lima belas) tahun sejak diangkat menjadi PNS
di Kabupaten Nias Barat. Adapun latar belakang
penerbitan Perda tersebut dikarenakan Kabupaten
Nias Barat yang merupakan daerah pemekaran
berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun
2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Barat di Provinsi Sumatera Utara, mengalami
kekurangan PNS yang cukup signifikan. Sejak
pemekaran Kabupaten Nias Barat telah beberapa
kali melaksanakan perekrutan Calon Pegawai
Negeri Sipil melalui pengadaan formasi tahun
2009, 2010, 2013 dan 2014, dengan jumlah pegawai
yang masih jauh dari ideal (lihat Penjelasan Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8
Tahun 2014).
Ketentuan tersebut dianggap mengabaikan
Hak untuk mengembangkan diri sebagaimana
termaktub dalam ketentuan Pasal 28 C UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dikarenakan beberapa ketentuan Perda
berpotensi menghambat pengembangan karier
PNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Selain itu,
apabila ditelaah berdasarkan salah satu asas
pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik, ketentuan Perda tidak sesuai dengan
asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan
materi muatan yakni bahwa dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan harus benar-benar
memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai
dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan Penjelasan Pasal 5 huruf c UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011). Jumlah rasio ideal
jumlah kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nias Barat berjumlah 4.008 (empat ribu
delapan) orang, sedangkan jumlah PNS yang ada
saat ini sampai dengan penerbitan Perda berjumlah
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1.608 (seribu enam ratus delapan) orang (Pasal 6
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8
Tahun 2014).
Berdasarkan latar belakang di atas maka
rumusan masalah dalam penulisan ini adalah
apakah dalam membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2014
tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Nias
Barat telah memperhatikan prinsip-prinsip Hak
Asasi Manusia dan asas kesesuaian antara jenis,
hirarki dan materi muatan peraturan perundangundangan.
Tujuan dan Kegunaan
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk
mengetahui penerapan prinsip hak asasi manusia
khususnya hak untuk mengembangkan diri dan
penerapan asas kesesuaian antara jenis, hirarki
dan materi muatan peraturan perundang-undangan
dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Nias Barat tentang Ketentuan Usul Pindah
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nias Barat. Tulisan ini juga diharapkan
dapat memberikan kontribusi dan berguna bagi
pengembangan ilmu pengetahuan perundangundangan serta dapat memberikan pemahaman
bagi organ pembentuk peraturan daerah terkait
penerapan prinsip HAM maupun asas kesesuaian
antara jenis, hirarki dan materi muatan peraturan
perundang-undangan.
Kerangka Teori/Konsep
Kerangka teori yang digunakan dalam
penulisan ini adalah teori jenjang atau stufenbau
theorie atau stufen des recht. Menurut teori ini,
dasar (legalitas) dari suatu norma ada pada norma
yang lebih tinggi tingkatannya (Amiroeddin
Sjarif, 1987:11). Dalam hal ini yang paling tinggi
adalah apa yang dinamakannya ursprungnorm
atau grundnorm yang sifatnya masih relatif atau
abstrak. Dari ursprungnorm atau grundnorm
yang masih relatif atau abstrak itu dijabarkan
ke dalam norma yang positif yang disebutnya
generallenorm. Selanjutnya dari generallenorm
diindividualisasikan menjadi norma yang konkret
atau disebut concretenorm (Amiroeddin Sjarif,
1987:11). Berdasarkan hal tersebut, maka norma
yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh
bertentangan dengan norma yang lebih tinggi
tingkatannya (Amiroeddin Sjarif, 1987:11).
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Agar terhindar dari perbedaan pengertian
terhadap istilah yang digunakan, maka dipandang
perlu untuk menjelaskan kerangka konsep
dalam penelitian ini, yaitu bahwa maksud dari
penerapan prinsip HAM dalam tulisan ini lebih
difokuskan kepada salah satu hak yaitu hak
setiap warga negara untuk mengembangkan diri.
Negara sebagai pemegang kewajiban pemenuhan
dan perlindungan HAM harus dapat menjamin
sepenuhnya baik dalam tataran konstitusi maupun
peraturan perundang-undangan lainnya termasuk
peraturan daerah. Adapun maksud dari penerapan
asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi
muatan peraturan perundang-undangan adalah
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal
5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yaitu bahwa dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar
memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai
dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan.

METODE PENELITIAN
Penelitian yang akan dilakukan adalah
penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang
dilakukan dengan menganalisis permasalahan
dengan menggunakan azas-azas hukum dan
prinsip-prinsip hukum. Peneliti ingin melihat
sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum yang
menjadi dasar dan landasan bagi permasalahan
yang sedang dibahas dengan melakukan Studi
Kepustakaan (Library Research).
Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitis
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk
mendeskripsikan (menggambarkan) tentang
fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi
objek penelitian, setelah itu dilakukan telaah
secara kritis, dalam arti memberikan penjelasanpenjelasan atas fakta atau gejala tersebut, baik
dalam kerangka sistematisasi atau sinkrosnisasi,
dengan berdasarkan pada aspek yuridis dengan
demikian akan menjawab permasalahan yang
menjadi objek penelitian.
Di dalam penelitian ini digunakan beberapa
pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti
akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek
mengenai issue permasalahan yang sedang
dicari jawabannya. Penelitian ini sendiri akan
menggunakan metode pendekatan normatif

atau pendekatan peraturan (statute approach).
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua
peraturan perundang-undangan dan regulasi yang
berkaitan dengan permasalahan yang menjadi
objek penelitian ini. Pendekatan normatif
dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan
yang merupakan objek permasalahan dalam
penelitian yaitu untuk meninjau dasar dan prinsip
hukum mengenai pembentukan Peraturan Daerah
yang baik. Pengumpulan data ditempuh dengan
melakukan studi dokumen.

PEMBAHASAN
A.

Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia
Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.
Menurut teori hak kodrati (natural rights
theory), hak asasi manusia adalah hak-hak
yang dimiliki manusia semata – mata karena ia
manusia (Vini Hygyani Waluya, tanpa tahun:
2) Umat manusia memilikinya bukan karena
diberikan kepadanya oleh masyarakat atau
berdasarkan hukum positif, melainkan sematamata berdasarkan martabatnya sebagai manusia,
dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir
dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya
dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap
mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal
dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal,
hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable).
Artinya hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai
makhluk insani (Ibid). Menurut aliran naturalis,
HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang dimiliki
seluruh manusia di setiap saat dan di setiap tempat
semenjak lahir menjadi manusia (Jack Donelly
dalam Faiq Tabrani, 2010:100). Keberadaan
hak ini tidak membutuhkan pengakuan baik dari
Pemerintah maupun dari sistem hukum manapun,
karena hak-hak tersebut bersifat universal dan
harus diakui keberadaannya sebagai manusia
(Ibid). Universalitas HAM dalam bentuk serta
pengertiannya yang umum tersebut sudah
mendapatkan klarifikasi sebagaimana dijelaskan
dalam spektrum konseptual bahkan legal baik
internasional maupun nasional (Hasani. ed,
2013:47).
Di Indonesia pasal-pasal tentang Hak Asasi
Manusia, terutama yang termuat dalam Pasal 28
A sampai dengan Pasal 28 J, substansinya berasal
dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998,
tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya
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menjadi materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia (Ibid). Oleh
karena itu, untuk memahami konsepsi tentang
hak asasi manusia secara lengkap dan historis,
ketiga instrumen UUDNRI Tahun 1945, TAP
MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia tersebut dapat dilihat sebagai
satu kontinum (Ibid). Secara keseluruhan dapat
dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak
asasi manusia yang telah diadopsikan ke dalam
sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal
dari berbagai konvensi internasional dan deklarasi
universal tentang hak asasi manusia serta berbagai
instrumen hukum internasional lainnya (Ibid).
Secara yuridis defenisi HAM terdapat dalam Pasal
1 butir (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang
HAM (UU HAM) yang berbunyi : “Hak asasi
manusia adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan
pemerintah dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Salah satu hak yang dilindungi adalah hak setiap
warga negara untuk mengembangkan diri. Pasal
12 UU HAM menyebutkan : “setiap orang
berhak atas perlindungan bagi pengembangan
pribadinya, untuk memperoleh pendidikan,
mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas
hidupnya agar menjadi manusia beriman,
bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia,
bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi
manusia”. Lebih lanjut ketentuan Pasal 5 UU
HAM menyebutkan : “setiap orang berhak untuk
memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik
secara pribadi maupun kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya”. Hak untuk
mengembangkan diri adalah hak yang melekat
pada seseorang yang wajib dihormati, bukan
berasal dari pemberian Negara atau golongan.
Dengan demikian ada kewajiban pihak-pihak
yang terkait, yaitu setiap orang, masyarakat dan
pemerintah, untuk menghormati hak-hak itu,
baik dengan cara mendukung perwujudannya
ataupun dengan cara tidak menghalanginya
(www.leimena.org). Pasal 28I ayat (4) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan, bahwa perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
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pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung
jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi,
menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia
yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan
peraturan perundang-undangan dalam bidang hak
asasi manusia serta hukum internasional tentang
hak asasi manusia yang diterima oleh Pemerintah
Republik Indonesia.
Salah satu upaya untuk melaksanakan
kewajiban tersebut adalah dengan melaksanakan
ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999, yaitu melakukan langkah
implementasi yang efektif dalam bidang hukum,
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
keamanan negara, dan bidang lain. Langkah
implementasi hak asasi manusia di bidang
peraturan perundang-undangan antara lain
dapat dilakukan dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan yang memuat nilai-nilai
hak asasi manusia, termasuk produk hukum
daerah. Untuk itu, diupayakan agar setiap produk
hukum daerah yang ditetapkan tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip HAM termasuk hak untuk
mengembangkan diri. Apabila di dalam materi
muatan produk hukum daerah terdapat ketentuan
yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM
tersebut, sudah sepatutnya dapat dibatalkan baik
melalui executive review maupun judicial review.
Pasal 3 ayat (1) Perda Nias barat tentang Ketentuan
Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Nias Barat dianggap
menghambat pengembangan diri PNS Kabupaten
Nias Barat yang berkeinginan untuk pindah tugas
ke luar daerah Nias Barat dan bahkan ketentuan
tersebut patut dianggap mengabaikan hak asasi
manusia khususnya hak untuk mengembangkan
diri sebagaimana telah diatur dalam ketentuan
peraturan
perundang-undangan,
hal
ini
dikarenakan seorang PNS daerah Kabupaten Nias
Barat yang akan mengajukan pindah tugas ke luar
wilayah Nias Barat harus memenuhi persyaratan
dengan masa kerja sekurang-kurangnya 15 (lima
belas) tahun.
Jangka waktu 15 (lima belas) tahun tentunya
bukan merupakan waktu yang singkat terutama
bagi PNS terutama yang berdomisili di luar
Kabupaten Nias Barat, apalagi berdasarkan salah
satu butir konsideran Perda menyebutkan bahwa
Kabupaten Nias Barat sebagai daerah otonomi
baru secara geografis merupakan bagian dari
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daerah kepulauan Nias yang termasuk daerah
terisolir. Lamanya jangka waktu yang ditentukan
untuk pindah tugas dari Kabupten Nias Barat
dapat mengakibatkan timbulnya kejenuhan
PNS terutama yang domisilinya berasal dari
luar wilayah Kabupaten Nias Barat yang pada
akhirnya akan berdampak pada jalannya roda
pemerintahan di Kabupaten Nias Barat. Akan jauh
lebih baik kiranya, Pemerintah Kabupaten Nias
Barat melahirkan produk-produk hukum daerah
yang dapat mendukung akselerasi pembangunan
di Kabupaten Nias Barat sehingga Kabupaten
Nias Barat tidak lagi menjadi daerah yang terisolir,
dan pada akhirnya diharapkan berdampak pada
keengganan PNS yang berada di Nias Barat untuk
mengajukan pindah tugas ke daerah lain, bukan
dengan melahirkan produk hukum yang berpotensi
mengabaikan hak asasi manusia. =
B.

1.

Penerapan Asas Kesesuaian Antara Jenis,
Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan
Perundang-Undangan

Hierarki Peraturan Perundang-Undang
an
Hans Kelsen mengemukakan bahwa dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan
dikenal teori jenjang hukum (Stufentheorie). Dalam
teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa
norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan
berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan)
dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku,
bersumber dan berdasar pada norma yang lebih
tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu
norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan
bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar
(Grundnorm). Norma Dasar merupakan norma
tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak
lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi
lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih
dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang
merupakan gantungan bagi norma-norma yang
berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar
itu dikatakan pre-supposed (Farida, 2010:41).
Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum
itu selalu bersumber dan berdasar pada norma
yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum
itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi
norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam
hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma
yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat
bergantungnya norma-norma di bawahnya,

sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan
menjadi rusaklah sistem norma yang ada di
bawahnya.
Hans Nawiasky mengembangkan teori
Hans Kelsen tentang jenjang norma dalam
kaitannya dengan norma hukum suatu negara
yang menyatakan suatu norma hukum dari negara
manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjangjenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber
dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma
yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar
pada suatu norma yang tertinggi yang disebut
Norma Dasar. sebagai murid Hans Kelsen, teori
yang dikembangkan Hans Nawiasky selain norma
itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma
hukum dari suatu negara itu juga berkelompokkelompok, dan pengelompokan norma hukum
dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok
besar antara lain:
Kelompok I  	 : Staatsfundamentalnorm (Norma
Fundamental Negara);
Kelompok II : Staatsgrundgesetz
(Aturan
Dasar/Aturan Pokok Negara);
Kelompok III : Formell Gesetz (Undang-Undang
”Formal”);
Kelompok IV : Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana/Aturan
otonom).
Menurut
Hans
Nawiasky,
isi
staatsfundamentalnorm ialah norma yang
merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi
atau
undang-undang
dasar
dari
suatu
negara (Staatsverfassung), termasuk norma
pengubahannya. Hakikat hukum suatu Staatsfundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya
suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia
ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi
atau undang-undang dasar (Ibid). Selanjutnya
Hans Nawiasky mengatakan norma tertinggi
yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar
(basic norm) dalam suatu negara sebaiknya tidak
disebut sebagai staatsgrundnorm melainkan
staatsfundamentalnorm atau norma fundamental
negara. Grundnorm mempunyai kecenderungan
untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan
di dalam suatu negara norma fundamental negara
itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya
pemberontakan, kudeta dan sebagainya.
Indonesia sebagai negara hukum yang
menganut ajaran negara berkonstitusi seperti
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negara-negara modern lainnya, memiliki konstitusi
tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar 1945 ini ditempatkan
sebagai fundamental law sehingga menjadi hukum
dasar atau sumber pembuatan hukum-hukum
yang lainnya dan sebagai higher law UndangUndang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi
dalam tata urutan Perundang-undangan Republik
Indonesia (Bagir Manan, 1993:41-42). Secara
kontekstual dalam sistem hierarki peraturan
perundang-undangan dikenal dengan tiga asas
mendasar (Jazim Hamidi, 2012:19). Adapun
tiga asas sebagaimana dimaksud antara lain asas
lex superior de rogat lex inferior, lex specialist
derogat lex generalis, lex posterior de rogat lex
priori (Ibid). Berdasarkan studi ilmu hukum tiga
asas sebagaimana dimaksud merupakan pilar
penting dalam memahami konstruksi hukum
perundang-undangan di Indonesia secara detail
dapat dijelaskan bahwa:
a)

Asas lex superior de rogat lex inferior,
peraturan yang lebih tinggi akan
mengesampingkan peraturan yang lebih
rendah apabila mengatur substansi yang
sama dan bertentangan.

b)

Asas lex specialist derogat lex generalis,
peraturan yang lebih khusus akan
mengesampingkan peraturan yang umum
apabila mengatur substansi yang sama dan
bertentangan.

c)

Asas lex posterior de rogat lex priori,
peraturan yang baru akan mengesampingkan
peraturan yang lama.

Menurut Padmo Wahjono, bahwa peraturan
perundang-undangan tersusun dalam suatu
susunan yang bertingkat seperti piramida yang
merupakan sokoguru sistem hukum nasional
(Trijono, 2014:48).
Secara yuridis, di dalam penjelasan Pasal 7
ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hierarki
adalah penjenjangan setiap jenis peraturan
perundang-undangan yang didasarkan pada asas
bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan
demikian, dalam setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan harus memperhatikan sistem
hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga
tercipta keharmonisan antara peraturan perundang-
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undangan yang dibentuk dengan berbagai
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
maupun yang setara. Dalam hal ini, peraturan
daerah sebagai peraturan perundang-undangan
yang hierarkinya berada pada tingkatan terbawah,
dalam pembentukannya harus berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan yang hierarkinya
lebih tinggi.
2.

Materi Muatan Peraturan Daerah
Dalam membentuk peraturan perundangundangan, organ pembentuk terlebih dahulu harus
mengetahui mengenai jenis peraturan perundangundangan (Bayu Dwi Anggono, 2014:36). Menurut
Sri Hariningsih, pentingnya pembentuk peraturan
perundang-undangan untuk mengetahui jenis
peraturan perundang-undangan karena hal-hal
sebagai berikut: 1. setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan harus mempunyai landasan
hukum yang jelas; 2. Tidak semua peraturan
perundang-undangan dapat dijadikan landasan
hukum, tetapi hanya yang sederajat atau yang lebih
tinggi tingkatannya; 3. Adanya prinsip : a. Hanya
peraturan yang berlaku boleh dijadikan sebagai
dasar hukum; b. Peraturan yang akan dicabut tidak
boleh dijadikan sebagai dasar hukum; 4. Berkaitan
dengan perbedaan materi muatan yang harus diatur
dalam tiap jenis peraturan.
Istilah materi muatan pertama kali
dipergunakan atau dipublikan A. Hamid S.
Attamimi, yang memuat pengakuannya sejak tahun
1979 sebagaimana dimuat dalam Majalah Hukum
dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 1979 dalam
tulisannya disebutkan bahwa istilah materi muatan
diartikan sebagai isi kandungan atau substansi
yang dimuat (atau yang menjadi muatan) dalam
peraturan perundang-undangan (I Gde Pantja
Astawa dan Suprin Na’a, 2008:90). Ketentuan
Pasal 1 angka 13 UU P3 menyebutkan bahwa
materi muatan peraturan perundang-undangan
adalah materi yang dimuat dalam peraturan
perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi
dan hirarki peraturan perundang-undangan.
Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi
muatan merupakan hal yang sangat penting untuk
diketahui secara mendalam oleh organ pembentuk
peraturan perundang-undangan. Pengabaian
terhadap hal dimaksud dapat mengakibatkan
ketidakseuaian antara jenis, hirarki dan materi
muatan peraturan perundang-undangan.
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Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk
peraturan perundang-undangan, oleh para ahli
telah digariskan materi muatannya. menurut
Soehino materi yang dapat diatur dalam Peraturan
Daerah meliputi: (Soehino, 1997:8)
1.

2.

Materi-materi atau hal-hal yang memberi
beban kepada penduduk, misalnya pajak
daerah dan retribusi daerah;
Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi
kebebasan penduduk, misalnya mengadakan
larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban
yang biasanya disertai dengan ancaman atau
sanksi pidana;

3.

Materi-materi atau hal-hal yang membatasi
hak-hak penduduk, misalnya penetapan garis
sepadan;

4.

Materi-materi atau hal-hal yang telah
ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang sedrajat dan tingkatannya
lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan
daerah.

Bagir Manan juga memberikan petunjuk
mengenai materi muatan Perda, yakni: (Astawa,
105-106)
(1) Sistem rumah tangga daerah. Dalam sistem
rumah tangga formal, segala urusan pada
dasarnya dapat diatur oleh daerah sepanjang
belum diatur atau tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Pada sistem rumah tangga materiil,
hanya urusan yang ditetapkan sebagai urusan
rumah tangga daerah yang dapat diatur
dengan perda.
(2) Ditentukan secara tegas dalam UndangUndang Pemerintahan Daerah, seperti APBD,
Pajak dan Retribusi.
(3) Urusan pemerintahan yang diserahkan oleh
pemerintah pusat atau pemerintah daerah
yang lebih tinggi tingkatannya.
Lebih lanjut Rosjidi Rangga Widjaja
menyatakan bahwa materi muatan peraturan daerah
pertama-tama adalah materi yang berkaitan dengan
urusan rumah tangga daerah, karena hal-hal yang
menjadi urusan rumah tangga daerah diatur oleh
daerah sendiri (Rosjidi Ranggawidjaja, 1998:66).
Ketentuan Pasal 14 UU P3 menyebutkan bahwa
Materi muatan Perda Kabupaten/Kota sebagai
mana yang termaktub dalam berisi:

a.

Materi muatan dalam rangka penyelenggara
an otonomi daerah dan tugas pembantuan;

b.

Materi muatan untuk menampung kondisi
khusus daerah; dan/atau

c.

penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

Dengan memahami materi muatan perda
diharapkan organ pembentuk perda dapat
mengarahkan pada pembentukan perda yang
lebih baik sesuai dengan hakikat dan tujuan
pembentukan perda itu sendiri.
3.

Penerapan Asas kesesuaian antara jenis,
hierarki, dan materi muatan peraturan
perundang-undangan dalam Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat
Nomor 8 Tahun 2014
Penerapan asas-asas pembentukan peratur
an perundang-undangan yang baik dalam
pembentukan peraturan daerah selama ini masih
cenderung terabaikan, hal ini dapat dibuktikan
dengan banyaknya peraturan daerah yang
dibatalkan, Berdasarkan data yang dihimpun dari
Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2002-2009
perda yang dibatalkan 1.878 Perda, tahun 2010 se
banyak 407 Perda dibatalkan, tahun 2011 sebanyak
351 Perda dibatalkan dan terakhir pada tahun
2012 sebanyak 173 perda dibatalkan Kementerian
Dalam Negeri. Sepanjang 2011, Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi sekitar
9000 peraturan daerah (perda). Dari jumlah
itu, sebanyak 351 perda dibatalkan. Khusus
dari wilayah Sumut, perda yang dicoret dan tak
boleh lagi diberlakukan sebanyak 36 perda, dan
menjadikan Provinsi Sumatera Utara sebagai
penyumbang perda yang dibatalkan dibandingkan
Provinsi lainnya. Dari wilayah Sumatera Utara
untuk daerah terbanyak perda yang dibatalkan
adalah daerah Kabupaten Simalungun sebagai
sebanyak
9
perda
(http://www.rmol.co).
Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (UU P3) telah
ditetapkan serangkaian asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik maupun
asas materi muatan peraturan perundang-undangan.
Apabila ditelisik, ketentuan Perda Kabupaten
Nias Barat Nomor 8 tahun 2014 dapat dikatakan
bertentangan dengan asas keseuaian antara jenis,
hirarki dan materi muatan peraturan perundang-
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undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU
Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan, bahwa Materi
muatan Perda Kabupaten/Kota berisi:

Lebih lanjut dalam ketentuan dalam ketentuan
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa:

a.

Materi muatan dalam rangka penye
lenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan;

b.

Materi muatan untuk menampung kondisi
khusus daerah; dan/atau

c.

penjabaran
lebih
lanjut
Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau
lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antarInstansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antarInstansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan
Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara
Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.

ad. a. Materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan
mengandung
makna
bahwa
pembentukan peraturan daerah harus didasarkan
pada pembagian urusan antara pemerintah,
pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/
Kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang
dikenal dengan istilah urusan pemerintahan
absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.
Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat,
Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota
(Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014). Urusan Pemerintahan Wajib dibagi
dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan
Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar
ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat
(Ibid). Pembagian urusan pemerintahan konkuren
antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/
kota walaupun Urusan Pemerintahan sama,
perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang
lingkup Urusan Pemerintahan tersebut (Ibid).
Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/
kota mempunyai Urusan Pemerintahan masingmasing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap
akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat,
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam
pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK
yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.
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(2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau
Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.
(3) Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu
provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah
memperoleh pertimbangan kepala BKN.
(4) Mutasi
PNS
antar
kabupaten/kota
antarprovinsi, dan antar provinsi ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri setelah
memperoleh pertimbangan kepala BKN.
(5) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke
Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan
oleh kepala BKN.
(6) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan
oleh kepala BKN.
(7) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan
prinsip larangan konflik kepentingan.
(8) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya
mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibebankan pada anggaran pendapatan
dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah
untuk Instansi Daerah.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka
Pemerintah Kabupaten/Kota hanya diberikan
kewenangan untuk menetapkan Mutasi PNS dalam
satu Instansi Daerah dalam hal ini Pemerintah
Kabupaten Nias Barat hanya berwenang
menetapkan mutasi PNS dalam lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Nias Barat, sedangkan
untuk menetapkan mutasi PNS antar kabupaten/
Kota dalam satu Provinsi ditetapkan oleh Gubernur
setelah mendapat pertimbangan BKN, penetapan
mutasi PNS antar kabupaten/Kota antar provinsi
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah
mendapat pertimbangan Kepala BKN, penetapan
Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi
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Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala
BKN, penetapan Mutasi PNS antar-Instansi Pusat
ditetapkan oleh kepala BKN.
Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten
Nias Barat tidak diperkenankan untuk menetapkan
peraturan yang mengatur mutasi PNS sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2014 tentang Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
ad.b. Berkaitan dengan Materi muatan
dalam rangka menampung kondisi khusus daerah,
mengandung makna bahwa peraturan daerah
sebagai peraturan yang mengabstraksi nilai-nilai
masyarakat di daerah yang berisi materi muatan
nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi
khusus daerah. Dalam hal ini Usul Pindah Pegawai
Negeri Sipil bukan merupakan kondisi khusus
daerah, akan tetapi merupakan kebijakan nasional
yang telah diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan.
ad.c. Berkaitan dengan penjabaran lebih
lanjut Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis
pembentukan perda bersumber kepada Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan
kata lain pembentukan Peraturan Daerah harus
berdasarkan pendelegasian dari Peraturan
Perundang-undangan
yang
lebih
tinggi.
Pembentukan Peraturan Daerah, meskipun
memiliki kualifikasi materi yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat
daerahnya, tetapi juga memiliki sinkronisasi
dan harmonisasi dengan hukum nasionalnya
(Sabarno, 2007:197). Dalam beberapa ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur
Sipil Negara maupun Kepegawaian tidak satupun
terdapat rumusan yang memerintahkan atau
mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota untuk menetapkan Peraturan
Daerah tentang Usul Pindah Pegawai Negeri
Sipil. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai
pengembangan karier, pengembangan kompetensi,
pola karier, promosi, dan mutasi berdasarkan
ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 bersifat imperatif yang harus diatur
dalam Peraturan Pemerintah bukan peraturan
daerah.

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa dalam pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun
2014 tentang Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat
belum memperhatikan prinsip hak asasi manusia
khususnya hak untuk mengembangkan diri PNS
Kabupaten Nias Barat yang berkeinginan untuk
pindah tugas ke luar wilayah Kabupaten Nias Barat
dikarenakan PNS yang bertugas di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Nias Barat baru dapat
mengajukan pindah tugas setelah masa kerja 15
(lima belas) tahun.
Selain itu ketentuan Perda juga tidak
memperhatikan asas kesesuaian antara jenis,
hierarki, dan materi muatan peraturan perundangundangan. Hal ini dikarenakan dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan PNS/Aparatur Sipil Negara hanya
memberikan kewenangan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk menetapkan mutasi dalam
satu instansi pemerintah, selain itu berdasarkan
ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 secara imperatif memerintahkan
pengaturan mengenai pengembangan karier,
pengembangan kompetensi, pola karier, promosi,
dan mutasi dengan Peraturan Pemerintah bukan
dengan Peraturan Daerah.

SARAN
Berdasarkan
kesimpulan
di
atas,
diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Nias
Barat mempertimbangkan untuk mencabut dan
menyatakan tidak berlaku Perda dimaksud, dan
berupaya secepatnya untuk melahirkan produkproduk hukum daerah yang mendukung akselerasi
pembangunan di daerah Kabupaten Nias Barat.
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ABSTRACT
The policy of free trading can be observed by promoting the economy competitiveness of a country through
global market integration. One of the integrations that is dynamic of service policy in ease of import for export
purposes (KITE) of business interests to those who invest in Indonesia which managed by Directorate General
of Customs and Excise (DJBC) that facility return of import duty (BM), or Customs and value-added tax (PPn)
and value-added tax of import duty especially other commodities for export purposes. By facilitating that,
it is hoped can improve and increase the trading value of export tax revenues,create jobs and then, it makes
technology transformation exchange for development of human resources quality of manufacturing industry
which running the business in ease of import for export purposes (KITE), in Indonesia.
Keywords: KITE, customs and excise,

ABSTRAK
Adanya kebijakan Perdagangan bebas dapat dilihat dengan upaya peningkatan daya saing ekonomi suatu
negara, melalui integrasi pasar global. Salah satu bentuk integrasi dimaksud yaitu adanya dinamika kebijakan
pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang dikenal dengan istilah (KITE) bagi kepentingan kelancaran
usaha bisnis para Investor yang menanamkan Investasinya di Indonesia yang penangganannya ditangani oleh
Institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang memberikan kemudahan fasilitas dalam bidang
Pengembalian Bea Masuk (BM), atau Cukai serta PPn dan PPn BM terutama bagi komoditas lainnya yang hasil
akhirnya adalah tujuan Ekspor. Dengan pemberian fasilitas tersebut, diharapkan terjadinya peningkatan nilai
perdagangan dari penerimaan Pajak Ekspor, Membuka usaha lapangan kerja dan pada gilirannya akan terjadi
alih transformasi tehnologi bagi kepentingan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pekerja Industri
Manufaktur yang bergerak di bidang usaha KITE di Indonesia.
Kata Kunci: KITE menciptakan Iklim Usaha Kondusif.

PENDAHULUAN
Terdapat suatu anggapan bahwa perdagangan
tidak lagi dapat diurus sendiri oleh suatu
negara dalam hubungan bilateral, Karakteristik
globalisai perdagangan adalah menganut
faham saling ketergantungan, saling mengisi
kepentingan bersaing dan saling menguntungkan.
Hakikat makna perdagangan bebas (free trade)
merupakan konsep di bidang ekonomi dan
perdagangan mencakup perdagangan internasional

(international trade). Tujuan utamanya adalah
mengurangi atau meniadakan tarif Bea Masuk
atas barang-barang yang diimpor antar negara
dalam kerangka meunjang investasi dikalangan
para Investor yang melakukan usaha bisnisnya
di Indonesia. Dalam upaya mendukung kebijakan
pemerintah tersebut, DJBC telah membuat suatu
program kebijakan yang tujuan utamanya ialah
memberikan kemudahan pelayanan “ Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor “ (KITE) sebagai mana
terlihat pada tabel 1 tersebut di bawah ini :
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Tabel : 1

Di dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fung
si (TUPOKSI), DJBC adalah salah satu institusi
pemerintah yang mempunyai peran yang sangat
penting dalam menggerakkan roda perekonomian
nasional. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk
pengumpulan penerimaan negara untuk membiayai
pembangunan nasional, pemberian fasilitas
perdagangan untuk menunjang efisiensi rantai
pasokan perdagangan internasional, pemberian
intensif fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan
dan melindungi investasi dalam negeri, serta
melindungi masyarakat dari masuknya barangbarang yang berbahaya bagi keamanan dan
mengganggu kesehatan masyarakat. Peran ini pada
akhirnya juga memberikan kontribusi signifikan
dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang
tinggi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi
yang tinggi terutama dalam menggerakkan
pertumbuhan di sektor riil karena peran DJBC
menjadi salah satu faktor penting daya saing
nasional dalam ekonomi global dan menjadi salah
satu faktor penentu keputusan investasi asing.
Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai
aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang
impor dan ekspor, DJBC mengemban tugas dan
tanggung jawab yang cukup besar, meliputi :
1.

106

Pengamanan dan pengamatan penerimaan
negara dari kegiatan impor, ekspor dan
pemungutan cukai (revenue collection);

2.

Melancarkan arus barang dari transaksi
perdagangan
internasional
(trade
facilitation);

3.

Membantu menciptakan iklim usaha
yang kondusif bagi pertumbuhan industri
dan investasi melalui pemberian fasilitas
kepabeanan dan cukai serta pencegahan
unfair trading (industrial assistance);

4.

Menjamin perlindungan kepada masyarakat
terhadap akses yang timbul sebagai akibat
dari masuknya barang-barang pembatasan
dan larangan serta narkotika (community
protection).

Dengan semakin bertambahnya komitmen
kerjasama ekonomi dengan negara lain yang
ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik
berat tugas di bidang Kepabeanan telah bergeser
dari Revenue Collection ke Trade Facilitation,
Industrial Assistance dari Community Protection
yang bertujuan untuk dapat mendorong
pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri.
Kepabeanan atau Customs (Inggris)
atau Douane (Perancis) adalah instansi yang
bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan
administrasi penerimaan/pendapatan negara
(revenue) dalam bentuk bea impor/bea masuk
(Customs Duties), cukai, pajak pertambahan nilai
(value added tax), pajak barang mewah (luxury
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goods tax) dan pajak penghasilan dalam rangka
impor Pasal 22 serta bea keluar. Dari pengertian
tersebut, faktor terpenting dalam pelaksanaan
tugas-tugas pabean adalah pengawasandan
pemungutan bea masuk. Peraturan di bidang
Kepabeanan diatur sesuai dengan standar pabean
internasional, sehingga pengertian undangundang kepabeanan diartikan sebagai ketentuanketentuan yang berkaitan dengan impor, ekspor,
dan pergerakan atau penimbunan barang, dimana
administrasi dan penegakan hukumnya dibebankan
kepada Pabean. Semua peraturan yang dibuat
pabean sesuai apa yang terjadi dalam kegiatan
perdagangan internasional, dengan wewenang
seperti yang diatur dalam undang-undang.
Kepabeanan
yang
berfungsi
dalam
pengawasan atas lalu lintas barang, baik yang
dibawa atau yang dimasukkan ke/dari luar negeri
yang biasa disebut dengan ekspor impor. Dalam
pelaksanaan pengawasan lalu-lintas barang, terkait
dengan sistem dan prosedur yang berlaku dalam
perdagangan internasional. Untuk memenuhi
sistem dan prosedur tersebut, dikenal secara
umum dalam teknik perdagangan internasional.
Kebijakan-kebijakan yang menjadi tanggung jawab
kepabeanan untuk diawasi, berasal dari peraturanperaturan instansi-instansi, seperti : Kementeriankementerian : Perdagangan, Kesehatan, Pertanian,
Kebudayaan, Pertahanan, Informasi, Kejaksaan
Agung dan sebagainya. Pada dasarnya institusi
kepabeanan di dalamnya terdapat peraturan atau
kebijakan masing-masing Kementerian teknik
terkait.
Semua kegiatan di bidang kepabeanan, yang
terkait dengan ekspor-impor, akan berhubungan
dengan kegiatan pengangkutan, pembongkaran,
penyimpanan, penimbunan yang wajib dilakukan
oleh orang yang melakukan kegiatan kepabeanan.
Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan
pemeriksaan dan pemenuhan kewajiban pabean,
yaitu semua kegiatan di bidang kepabeanan
yang wajib dilakukan dengan melaksanakan
serta mematuhi ketentuan perundang-undangan
kepabeanan atau peraturan lainnya yang berlaku.
Dari uraian latar belakang masalah diatas,
dapat dirumuskan pokok permasalahan utama
yaitu: Bagaimana bentuk optimalisasi pelayanan
KITE oleh DJBC agar dapat meningkatkan
dan mendorong para pelaku usaha bisnis
khususnya para Investor untuk lebih bergairah
untuk menginvestasikan usahanya di Indonesia

khususnya dalam kegiatan Industri Manufacturing
berorentasi ekspor yang nantinya dapat memberikan
kontribusi nyata dalam penerimaan negara
dari sektor Bea Masuk (BM) dan Pajak Ekspor
(PE) berupa Devisa yang digunakan nantinya
untuk kepentingan pembangunan nasional dan
menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
adalah pemberian fasilitas berupa pembebasan
dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau
Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan
untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang
lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
Tata laksana KITE diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 580/KMK.04/2003
s.t.d.t.d. PMK Nomor : 15/PMK.011/2011 tanggal
24 Januari 2011 tentang Tatalaksana Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.
Dengan pemberian fasilitas Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE) tersebut, Pemerintah
Indonesia berharap terjadi peningkatan nilai
perdagangan melalui peningkatan nilai ekspor
berbagai komoditi ke negara-negara di dunia.
Selain itu, fasilitas KITE diharapkan dapat
meningkatkan lapangan kerja yang tersedia. Hal
ini dimungkinkan karena jenis bidang usaha
yang memperoleh fasilitas KITE tersebut adalah
hanya jenis usaha yang didalamnya melakukan
kegiatan pengolahan, perakitan atau pemasangan
(manufaktur).Terjadinya peningkatan lapangan
pekerjaan ini disebabkan karena jenis usaha
yang memperoleh fasilitas KITE ini merupakan
jenis usaha dengan rantai produksi yang panjang
sehingga membutuhkan banyak pekerja.

TUJUAN PENELITIAN
Secara umum penelitian ini bertujuan
untuk memperjelas pemahaman serta gambaran
konkrit
terhadap
masalah-masalah
yang
dirumuskan, dengan tujuan ini diharapkan akan
memperluas cakrawala pemikiran mengenai
upaya optimalisasi pelayanan KITE bagi kalangan
dunia usaha khususnya para Investor, meyakini
tentang usaha investasi yang berkaitan dengan
usaha KITE, di Indonesia akan mendapat suatu
kemudahan pelayanan dalam berinvestasi yang
diberikan oleh institusi DJBC, Selanjutanya
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dari kegitan KITE tersebut diharapkan negara
akan memperoleh kontribusi BM dan PE untuk
kepentingan pembangunan nasional secara umum
di Indonesia.

b.

Pemerintah dalam hal ini Kementeri
an Keuangan (KEMENKEU), Dit.
Jend Pajak (DJP) dan Dit. Jend Bea
dan Cukai (DJBC), Kantor Wilayah
(KANWIL) DJBC setempat, Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (BAPEKSTA
Keuangan), Badan Informasi dan Tehnologi (BINTEK) Kementerian Perdagangan (KEMENPERINDAG), Kementerian Perindustria, Bank Indonesia (BI)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), PMA dan PMDN, dalam menyusun suatu kebijakan/regulasi yang
lebih sederhana, simplikasi sehingga
tidak berdampak adanya peningkatan
biaya operasinal pelaksanaan KITE
yang tinggi (Higt cost economy) yang
nantinya dapat membebani para pelaku
usaha/pebisnis dan masyarakat.

c.

Para pelaku bisnis Investor, Importir,
Eksportir Staholder lainnya serta fihakfihak terkait lainnya yan berhubungan
dengan kegiatan Investasi KITE, agar
mendapat suatu pemahaman secara utuh
dan menyeluruh mengenai masalahmasalah utama yang berkaitan dengan
penyelenggaraan/pelaksanaan KITE di
Indonesia.

KEGUNAAN PENELITIAN
1.

Secara Teoritis :
a.

b.

2.

Untuk pengajian secara mendalam
terhadap Perundang-undangan Nomor:
17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor :580/KMK.04/2003 Tanggal
31 Desember 2003 dan Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor: KEP.205/BC/2003 tentang
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan
Pengawasannya .

Secara Praktis :
a.
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Secara teoritis hasil penelitian ini
diharapkan dapat menambah khasanah
Ilmu Pengetahuan, paling tidak sebagai
langkah awal penyusunan konsep hukum
(peraturan pelaksanaan) pelayanan
kemudahan Kite dalam kerangka
peningkatan usaha investasi bagi para
Investor yang berimplikasi adanya
optimalisasi penerimaan keuangan
negara dari aspek Pajak Ekspor (PE) bagi
kepentingan Pembangunan nasional
serta memberikan Kemakmuran serta
kesejahteraan bagi segenap lapisan
masyarakat Indonesia.

Masyarakat secara umum agar
lebih memahami tentang kehadiran
dan manfaat langsung KITE bagi
kepentingan Pembangunan nasional
yang berimlikasi adanya peningkatan
transformasi ilmu pengetahuan bagi
kepentingsumber daya manusia yang
handal yang mempunyai kompetensi
Soft Skill yang memadai untuk mengisi
kebutuhan pembangunan nasional,
serta memberikan kesempatan bekerja
secara padat karya bagi masyarakat
Indonesia untuk memenuhi kebutuhan
kehidupannya menuju kemakmuran dan
kesejahteraannya.

METODE PENELITAN
Sesuai sifat dan corak masalah yang diteliti,
maka penulisan ini mempergunakan Hukum
Normatif, melalui penelitian hukum normatif
yang bersifat kualitatif, penelitin hukum Emperis,
Sosiologis secara sederhana untuk melihat
pelaksanaan kegitan KITE yang berdampak
terhadap kontribusi penerimaan negara dari sektor
Pajak Ekspor (PE) bagi perkembangan kemajuan
perekonomian dan perdagangan dalam bidang
Investasi yang berkaitan dengan pelaksanaan
KITE, terutama pelayanan kemudahan fasilitas
bagi Investor yang menanamkan modal/
investasinya di Indonesia.
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Sumber data yang digunakan dalam penelitain
ini berasal dari Data Sekunder dan Data Primer
sebagai berikut :
1.

Data Sekunder
Data yang dikumpulkan dari studi literatur
dengan mempelajari berbagai ketentuan
perundang-undangan, pendapat para sarjana,
meneliti naskah akademisi, hukum lainnya
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas,
dalam penelitian ini dengan jalan menelusuri
dokumen-dokumen yang berkatan dengan
KITE seperti arsip-arsip yang ada di Kantor
Pusat DJBC dan Kanwil DJBC setempat
terhadap
perusahaan-perusahaan
yang
memperoleh Fasilitas BAPEKSTA/KITE

2.

Data Primer
1.

Data Primer dikumpulkan melalui
penelitian lapangan yaitu dengan cara
melakukan wawancara atau kuisioner
dengan beberapa Pimpinan Perusahaan
yang mendapat fasilitas KITE dan Para
Pegawai/Pejabat yang mempunyai
kewenangan penanganan masalah KITE
baik di Kantor Pusat maupun Kantor
Wilayah sertempat dimana lokasi KITE
berada.

2.

Bahan hukum tertier, yaitu berupa kamus
sertabuku-buku ilmiah lainnyaguna
menunjang data yang ada. Dari data
yang diperoleh dilakukan analisis
dengan memperbandingkan data yang
penulis dapati secara langsung di
lapangan melalui metode wawancara
dan memperoleh data-data secara tertulis
dengan bahan-bahan yang dikumpulkan
dari data Perpustakaan universitas,
dan data perpustakaan Arsip Nasional
(ARNAS) dan data-data dari Biro Pusat
Statistik Nasional Indonesia.

RUANG LINGKUP PENELITIAN
Pada dasarnya penelitian ini dilaksanakan
khusus
terhadap
perusahaan-perusahaan
(company) penggunaan fasilitas KITE pada
kelompok kerja Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
(KITE) di lingkungan wilayah kerja DJBC seluruh
Indonesia.

LANDASAN TEORITIS
Kerangka teori merupakan landasan dari suatu
teori atau dukungan teori dalam membangun atau
memperkuat kebenaran dari permasalahan yang
dianalisis. Kerangka/landasan teori dimaksud
adalah kerangka pemikiran atau butir-butir
pendapat sebagai pegangan baik disetujui atau
tidak disetujui yang nantinya digunakan sebagai
alat pisau analisis dalam membedah permasalahan
yang diangkat untuk menghasilkan suatu kajian
yuridis yang dapat diakui keabsahan penelitian
serta kajian akademisinya dengan model yang
dibuatnya.
Teori utama yang digunakan dalam penelitian
ini adalah TEORI HECKSCHER-OHLIN, Pada
dasarnya teori ini menjelaskan tentang keunggulan
Kompratif yang mendorong timbulnya spesialisasi
bagi negara yang terlibat dalam suatu perdagangan
internasional. Menurut para ekonom klasik
bahwa`spesialisasi ini bersumber dari perbedaan
tingkat produktifitas tenaga kerja, Perbedaan
tingkat produktifitas ini berasal dari perbedaan
iklim, hal ini didasari karena model yang mereka
buat, para pekerja umumnya diserap oleh sektor
pertanian yang produktifitasnya tergantung pada
cuaca. Selanjutnya untuk memperkuat teori
tersebut diatas terdapat 2 (dua) teori pendukung
lainnya yaitu :
1.

TEORI KEUNGGULAN KOMPARATIF
yang dikemukakan oleh DAVID RICARDO
yang menyatakan
bahwa perdagangan
internasional
terjadi
karena
adanya
keunggulan komparatif suatu negara A
dibandingkan dengan negara B, dimana
suatu suatu negara yang memiliki kelemahan
absolute dalam memproduksi dua barang
dibanding negara lain, namun memiliki suatu
keunggulan komparatif ataurelative dalam
memproduksi barang dimana kelemahan
absolutnya berkurang, masih dapat berdagang
dengan negara lain.

2.

Teori yang dikemukakan oleh MICHAEL
PORTER yang menyatakan suatu negara
yang mengandalkan keunggulan komparatif
bagi kepentingan tidak memadai untuk
meningkatkan kemakmuran bangsanya.
Fakta menunjukkan bahwa negara Jepang,
Singapura, Taiwan, Hongkong dan Korea
Selatan, walaupun tidak mempunyai
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sumber daya alam yang melimpah lebih
dari Indonesia, hal ini karena sumber daya
manusianya lebih unggul. Dengan demikian
sumber keunggulan terletak pada sumber
daya manusia yang menguasai teknologi
dibidang rekayasa teknik maupun bisnisnya.

PEMBAHASAN
A.

Sejarah Fasilitas Impor Tujuan Ekspor
(KITE)
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor: 1231/KMK.01/1988
maka kewenangan terhadap pemberian fasilitas
pembebasan Bea Masuk terhadap bahan baku
impor yang dipergunakan untuk menghasilkan
barang jadi berorientasi ekspor diserahkan
kepada Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor
Dan Pengolahan Data Keuangan (BAPEKSTA
Keuangan).Berdasarkan Undang-undang Nomor
17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan, kewenangan
terhadap kegiatan ekspor impor di Indonesia
kembali ditangani oleh DJBC, Seiring dengan hal
tersebut, DJBC juga ikut serta dalam penanganan
terhadap fasilitas pembebasan dan pengembalian
Bea Masuk serta tidak dipungutnya Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah (PPnBM) barang impor
yang diperlukan dalam memproduksi barang
berorientasi ekspor.
Namun kewenangan DJBC hanya terhadap
pengawasan dan pemeriksaan barang impor serta
barang jadi yang akan diekspor baik melalui
pemeriksaan fisik maupun audit. Sedangkan
pemberian fasilitas ini tetap ditangani oleh Badan
Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan
Data Keuangan (BAPEKSTA Keuangan).
Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 88/
KMK.013/2011 kewenangan pemberian fasilitas
pembebasan dan pengembalian Bea Masuk
serta tidak dipungutnya Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah (PPnBM) barang impor yang diperlukan
dalam memproduksi barang berorientasi ekspor
dipindahkan dari BAPEKSTA Keuangan kepada
Badan Informasi dan Teknologi (BINTEK).
Tatalaksana atau fasilitas ini kemudian
tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 580/KMK.04/2003
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tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan
Pengawasannya. Berdasarkan Keputusan ini,
maka istilah fasilitas pembebasan ini kemudian
lebih dikenal dengan nama Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor (KITE). Dengan adanya keputusan
ini, maka menjadi dasar (tatalaksana) bagi DJBC
dalam melaksanakan kewenangan ini. Tatalaksana
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) ini
mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2003
Dalam rangka pelaksanaannya, maka pada
tiap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai dibentuk Tim Kerja Pelayanan Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor yang bertugas melakukan
pelayanan dan pengawasan atas fasilitas
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) ini.
B.

Skema Fasilitas Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor (Kite)
Berdasarkan ketentuan umum dalam
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember
2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian
pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk
(BM) dan/atau Cukai serta Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPnBM) tidak dipungut atas impor barang dan/
atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang
pada barang lain yang hasilnya terutama untuk
tujuan ekspor.
Pembebasan yang dimaksud disini adalah
pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai
atas Impor barang dan/atau bahan untuk diolah,
dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan
tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke Kawasan
Berikat. Sedangkan yang dimaksud dengan
pengembalian adalah pengembalian BM dan/atau
Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/
atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada
barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke
Kawasan Berikat.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun
2006 tentang Kepabeanan, Daerah Pabean adalah
wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah
darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta
tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif
dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku
Undang-undang ini. Daerah Pabean Indonesia
Lainnya (DPIL) merupakan daerah peredaran
bebas dalam negeri.Dalam rangka memperoleh
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fasilitas KITE ini, maka perusahaan yang berhak
mengajukan permohonan adalah perusahaan yang
telah memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER)
yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai. Untuk memperoleh
NIPER ini, perusahaan harus mengajukan Data
Induk Perusahaan (DIPER) kepada Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) Sulawesi Selatan.
Setelah DIPER tersebut diterima, maka akan
dilakukan penelitian administratif dan lapangan
oleh Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang bersangkutan. Apabila dari hasil
penelitian tersebut dianggap telah memenuhi
syarat sebagai penerima fasilitas KITE maka akan
diterbitkan NIPER. NIPER juga telah dimiliki
oleh suatu perusahaan, dapat pula dicabut kembali
oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC. Pencabutan
ini dilakukan apabila :
a.

b.

c.

Perusahaan tersebut tidak melakukan
kegiatan impor barang dan/atau bahan untuk
memproduksi barang ekspor selama 12 (dua
belas) bulan berturut-turut sejak NIPER
diterbitkan atau tanggal realisasi ekspor
dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat
terakhir.
Perusahaan tersebut tidak memberitahukan
perubahan data yang ada di dalam DIPER,
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
perubahan terjadi.
Atas permintaan perusahaan tersebut setelah
dilakukan Audit di Bidang Kepabeanan
dan Cukai atas pembebasan dan/atau
pengembalian Bea Masuk serta PPn
dan PPnBM tidak dipungut yang telah
diperolehnya.

Dalam fasilitas KITE, selama 2 (dua)
bentuk fasilitas yaitu: fasilitas pembebasan dan
pengembalian.
1.

Fasilitas Pembebasan
Dalam rangka memperoleh fasilitas
pembebasan, maka permohonan harus diajukan
ke Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai (DJBC) dengan dilengkapi rencana
impor dan ekspor serta rincian kebutuhan barang
dan/atau bahan baku impor dan hasil produksinya
selama 12 (dua belas) bulan. Apabila atas
permohonan tersebut telah disetujui, maka Kepala
Kantor Wilayah DJBC akan menerbitkan Surat

Keputusan Pembebasan Bea Masuk dan/atau
Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak
dipungut.
Bagi para perusahaan yang telah memperoleh
fasilitas ini, maka wajib :


Pada saat melakukan importasi barang
atau bahan, wajib menyerahkan jaminan
sebesar Bea Masuk dan PPN Impor serta
PPnBM sesuai dengan yang tertera pada
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).



Merealisasikan ekspornya atas barang dan
bahan yang diimpor paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pengimporan.
Dikecualikan terhadap batasan waktu ini
terhadap perusahaan dengan proses produksi
lebih dari 12 (dua belas) bulan, misalnya
untuk perusahaan yang memproduksi kapal
atau pesawat.



Memenuhi kewajiban impor sesuai dengan
tatalaksana impor dan ekspor yang berlaku.



Membuat laporan secara periodik sesuai
dengan ketentuan fasilitas pembebasan.

Jaminan yang dimaksudkan diatas dapat berupa :


Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank
Devisa;



Customs Bond atau Surety Bond yang
dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan.



Surat Sanggup Bayar (SSB).

Setelah jaminan tersebut diserahkan, maka
oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC atau pejabat
yang ditunjuk akan menerbitkan Surat Tanda
Terima Jaminan (STTJ) yang dipergunakan
sebagai dokumen pelengkap PIB. Dalam rangka
melaksanakan ekspor barang hasil produksi yang
berasal dari barang dan/atau bahan impor dengan
fasilitas pembebasan maka dilakukan dengan
mempergunakan Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB). Terhadap PEB ini, oleh Kantor Pelayanan
dan Pengawasan DJBC setempat, kemudian akan
diterbitkan Laporan Pemeriksaan Bea dan Cukai
(LPBC) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Laporan Pemeriksaan Bea dan Cukai (LPBC) atau
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan
dokumen yang dipergunakan nantinya untuk
mempertanggung jawabkan penggunaan barang
dan atau bahan impor dengan fasilitas KITE. Bila
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pertanggung jawaban tersebut telah dilaksanakan
oleh perusahaan penggunaan fasilitas KITE, maka
Kepala Kantor Wilayah DJBC akan menerbitkan
Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan
(SPPJ).
Di dalam SPPJ ini akan ditunjukkan jumlah
Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM
yang telah selesai dipertanggungjawabkan dan/
atau masih harus dijamin oleh perusahaan yang
bersangkutan. Terhadap Bea Masuk, Cukai,
PPN dan PPnBM yang masih harus dijaminkan,
perusahaan yang bersangkutan dapat mengganti
jaminan yang pernah disampaikan yang besar
nilainya adalah minimal besar nilai jaminan yang
ditetapkan dalam SPPJ. Sedangkan terhadap
Bea Masuk, Cukai, PPN dan PPnBM yang telah
selesai dipertanggungjawabkan, jaminan akan
dikembalikan paling lama 14 (empat belas) hari
kerja setelah SPPJ terakhir diterbitkan.Terhadap

realisasi ekspor yang melebihi periode 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pengimporan, maka
atas Bea Masuk, Cukai, PPN dan PPnBM yang
terutang tersebut wajib dibayar dengan ditambah
bunga sebesar 2% (dua persen) dari pungutan
yang seharusnya dibayar selama-lamanya 24 (dua
puluh empat) bulan.
Apabila dalam pemeriksaan, diketahui
atas barang dan/atau bahan yang bahan bakunya
memperoleh pembebasan serta PPN dan PPnBM
tidak dipungut yang seharusnya diekspor atau
seharusnya terdapat di perusahaan namun ternyata
tidak ada atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
maka atas Bea Masuk dan/atau Cukai yang
terutang ditambah denda sebesar 100% (seratus
persen) Bea Masuk dan/atau Cukai, PPN dan
PPnBM yang terutang wajib untuk dibayar.

Tabel 2.
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2.

Fasilitas Pengembalian
Dalam hal pengembalian, maka pemohon
yang merupakan perusahaan yang telah memiliki
Nomor Induk Perusahaan (NIPER), pada saat
melaksanakan importasi atas barang dan/atau
bahan terlebih dahulu harus membayar Bea Masuk
dan Pajak Dalam Rangka Impor sesuai dengan
yang terdapat dalam Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
Dalam
rangka
untuk
memperoleh
pengembalian, maka pemohon mengajukan
permohonan dengan syarat :


Terhadap pelaksanaan ekspornya, telah
diajukan Pemberitahuan Ekspor Barangnya
(PEB KITE) ke Kantor Wilayah DJBC
setempat



Terhadap pelaksanaan ekspor tersebut, telah
dilakukan pemeriksaan fisik oleh pejabat Bea
dan Cukai dimana hasil pemeriksaan fisik ini
dituangkan petugas Laporan Pemeriksaan
Bea dan Cukai (LPBC);



Tanggal Bill of Lading (BL) atau Air Way
Bill (AWB) atau dokumen pengangkutan
lainnya yang disamakan, tidak melebihi 12
(dua belas) bulan sampai dengan tanggal
permohonan diterima;



Tanggal dan Nomor Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) yang dimohonkan
untuk memperoleh pengembalian tersebut
maksimal 24 (dua puluh empat) bulan
sebelum pengapalan barang ekspor.

Permohonan tersebut kemudian dilampiri
pula Laporan Penggunaan Barang dan/atau Bahan
Asal Impor yang dimintakan Pengembalian (BCL.
KT02) dan Surat Sanggup Bayar. Permohonan
pengembalian tersebut akan diproses untuk
diterima atau pun ditolak dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan
tersebut diterima dengan lengkap dan benar. Bagi
perusahaan yang memperoleh fasilitas pembebasan
atau pengembalian, apabila tidak mengerjakan
keseluruhan proses produksi diperbolehkan untuk
memberikan subkontrak kerja kepada perusahaan
lain dengan ketentuan bahwa pelaksanaan
subkontrak kerja tersebut telah didasari atau
memiliki kontrak kerja serta telah memperoleh
persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah DJBC.
C.

Pengawasan
Terhadap
Fasilitas
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
(KITE)
Dalam rangka pengawasan terhadap
perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor (KITE) baik fasilitas pembebasan
maupun pengembalian, dilakukan melalui 3 (tiga)
cara yaitu :
1.

Pengawasan dalam memperoleh Nomor
Induk Perusahaan (NIPER);

2.

Pengawasan terhadap realisasi impor dan
ekspor serta pertanggungjawabannya;

3.

Pengawasan melalui Audit
Kepabeanan dan Cukai.

di

Bidang

Tabel 3.
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D.

Pengawasan Dalam Memperoleh Nomor
Induk Perusahaan (NIPER)
Perusahaan yang berhak untuk memperoleh
fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
adalah perusahaan yang telah memiliki Nomor
Induk Perusahaan (NIPER). Dalam rangka
memperoleh NIPER ini, maka perusahaan wajib
mengisi Daftar Isian Perusahaan (DIPER) serta
menyerahkannya disertai dokumen pendukung
kepada Kantor Wilayah DJBC setempat.
Di dalam DIPER tersebut antara lain berisi
tentang:


Data umum perusahaan yang didalamnya
terdapat data tentang alamat kantor dan
alamat pabrik, status penguasaan kantor
dan pabrik, Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) perusahaan, susunan pengurus
dan penanggung jawab perusahaan, Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi para
pengurus dan penanggungjawab perusahaan,
akte pendirian perusahaan serta akte
perubahannya, status investasi.



Data perpajakan yang didalamnya berisi
tentang status wajib pajak, tanggal
dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena
Pajak (PKP), data mengenai rekening bank
perusahaan (nama dan nomor rekening
bank).



Data pembukuan yang memuat tentang
pembukuan yang diselenggarakan oleh
perusahaan serta memuat juga tentang modal
awal yang disetorkan.

Setelah DIPER dan dokumen pendukungnya
tersebut telah diterima, maka akan dilaksanakan
pemeriksaan lapangan oleh Pejabat Bea dan
Cukai. Dalam pemeriksaan lapangan ini, akan
diuji tentang kebenaran isian dalam DIPER
serta kelayakan permohonan dalam memperoleh
NIPER.

KESIMPULAN
Indonesia saat ini membutuhkan dana/
modal yang besar untuk membangun negara
akibat persoalan multi dimensi yang terjadi seperti
realisasi target pembebanan penerimaan pajak
APBN tahun berjalan 2015/2016 tidak terpenuhi
karena terjadinya beberapa kendala utama seperti
melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US
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Dollar, jatuhnya harga jual komoditas andalan
ekspor di pasar global, Adanya ketidak pastian
hukum dalam iklim berusaha/berinvestasi yang
berkaitan dengan kegaduhan politik dalam negeri,
dan tuntutan buruh didalam negeri terutama
berhubungan dengan pemanfaatan tenaga out
sourcing yang dianggap mengurangi pendapatan/
penghasilan buruh lokal dalam negeri,Adanya
langkah terobosan baru pemerintah sebagai wacana
yang masih menunggu persetujuan DPR tentang
upaya Pengampunan Pajak (TAX ANMESTI)
yang digunakan sebagai modal tambahan untuk
memperkuat postur APBN saat ini, lain dari
pada itu kondisi out sourcing diatas merupakan
penyebab utama ketidaktertarikan para investor
menanamkan modal investasinya di Indonesia,
dampaknya para investor memilih hengkang/
pindah lokasi usahanya dengan cara mencari
negara lainnya yang dianggap lebih kondusif
dapat memberikan kemudahan investasi tanpa
hambatan melalui kerja sama seperti negaranegarai Vietnam, Kamboja, Thailand, Birma serta
China, Malaysia.
Untuk menjawab persoalan/tantangan ter
sebut diatas melalui koordinasi antar Kementerian
terkait KEMENKEU, KEMENPERINDAG,
BUMN dan BNI dirancang adanya kemudahan
pelayanan pemberian fasilitas Kepabeanan dalam
bidang Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
yang pelaksanaan dan tanggung jawabnya berada
dibawah Institusi Tehnis Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang diberikan kepada para Investor
yang menanamkan modalnya melalui investasi
dalam bentuk PMA dan PMDN dalam bidang
usaha Industri Manufacturing di Indonesia adalah
bentuk nyata upaya DJBC dalam menjalankan
TUPOKSI-nya dalam memberikan kontribusi
peningkatan penerimaan negara dalam rangka
memenuhi target APBN secara optimal dalam
bentuk Bea Masuk (BM) dan Pajak Ekspor (PE)
atas hasil akhir produk-produk komoditas unggulan
yang mempunyai nilai jual (value) di pasar global
yang nantinya diharapkan akan mendatangkan
devisa guna menopang Pembangunan Nasional dan
Memberikan Kemakmuran serta Kesejahteraan
bagi segenap bangsa dan masyarakat Indonesia.
Hal lain yang tidak kalah penting dalam
pemberian fasilitas KITE, terdapat nilai tambah,
Benefit lainnya bagi masyarakat pekerja di
Indonesia yang dikenal dengan istilah-istilah
tersebut di bawah ini :
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Transfer Teknologi
Teknologi yang berasal dari pemilik modal
(Investor) cenderung menjadi suatu hal baru
bagi negara Indonesia, melalui alih teknologi
dapat meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dan sebagai upaya mencapai tingkat
kemampuan yang sejajar di bidang teknologi
antara berbagai bangsa di dunia, hal ini dapat
mengatasi pengganguran, peningkatan SDM.
Outsourcing, dan lain-lainnya.

b.

Tersedianya Lapangan Pekerjaan
Kehadiran investasi asing memberikan
sejumlah manfaat bagi Indonesia selaku tuan
rumah (host country) diperoleh dari tambahan
pemasukan devisa, penyerapan tenaga
kerja, pembangunan infrastuktur ekonomi,
alih tehnologi, percepatan pengembangan
sumber daya manusia melalui transfer
keahlian, manajemen, dan multiplier effect
yang ditimbulkan kegiatan investasi bagi
kepentingan ekonomi nasional;

c.

Aktivitas Ekonomi Bagi Peningkatan
Kontribusi Devisa Negara
Dengan tumbuh dan berkembangnya
KITE, maka secara tidak langsung negara
akan memperoleh pajak dalam bentuk
Bea Masuk (BM dan Pajak Ekspor (PE)
yang pada akhirnya akan mendatangkan
penerimaan devisa yang berasal dari kegiatan
perdagangan internasional Impor dan Ekspor
bagi kepentingan penerimaan negara;

Pemulihan ekonomi suatu negara seperti
Indonesia saat ini membutuhkan investasi dari
danadalam dan luar negeri. Para investor akan
datang ke suatu negara, bila dirasakan negara
tersebut berada dalam situasi yang kondusif.
Untuk mewujudkan suatu sistim hukum yang
mampu mendukung iklim usaha investasi
diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk
usaha sampai biaya-biaya yag harus dikeluarkan.
Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah
penegakan supremasi hukum (rule of law). Sistem
hukum yang mampu menciptakan Kepastian
hukum (legal certainty), keadilan (fairness) dan
efisiensi (effciency) bagi investor asing, hukum
dan Undang-undang menjadi satu tolok ukur
menentukan kondusif tidaknya iklim investasi
di suatu negara, selain itu infrastruktur hukum

bagi investor menjadi instrumen penting dalam
menjamin investasi mereka. Masalah hukum
bagi mereka memberikan keamanan, certainty
dan predictability atas investasi mereka. Semakin
baik kondisi hukum dan Undang-undang yang
melindungi investasi mereka, dianggap kondusif
iklim investasi dari negara tersebut;

SARAN
Dalam mengantisipasi kondisi penerimaan
keuangan negara yang kurang kondusif saat ini
terutama yang berkaitan dengan penerimaan
Keuangan Negara dari sektor PERPAJAKAN,
maka perlu difikirkan adanya suatu terobosan
upaya nyata pemerintah dalam mencari solusi
alternatif mengali potensi-potensi sumber
pembiayaan negara melalui intensifikasi dalam
bidang-bidang tertentu yang dianggap mampu
menopang penerimaan Keuangan Negara, salah
satunya adalah mendorong dan menggalakan
penerimannya dalam bidang Tatalaksana
Kepabeanan yang berkaitan dengan Pemberian
Pelayanan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor atas aktifitas investasi yang berskala
prioritas utama tujuan Ekspor bagi para Investor
yang menanamkan modalnya dibidang Penanaman
Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia;
Perlu adanya suatu Legalitas Tata Kelola
Kelembagaan Pemerintahan Institusi DJBC yang
baik (good governance) termasuk kejelasan dan
efektivitas peraturan Kepabeanan yang tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Kepabeanan yang dapat memberikan
kepercayan (trust) bergaransi kepada para Investor
bahwa investasi mereka yang di tanamkan di
Indonesia memberikan benefit keuntungan bagi
perkembangan kemajuan usahanya. Bila terjadi
gonjangan politik didalam negeri, maka modal
mereka dapat dikembalikan, disinilah terlihat yang
sering menjadi perhatian investor adalah resiko
yang akan dihadapi atas legitimasi dari pemerintah
khususnya kelembagaan DJBC, Pengelolaan iklim
investasi memerlukan kemampuan manajerial
dalam menjaga iklim tetap kondusif. Kemampuan
tersebut antara lain: Kemampun dalam menjaga
hubungan harmonis antara pemerintah dan
investor, hal ini sebagai bagian koordinasi
internal, Kemampuan cepat tanggap terhadap
permasalah yang membutuhkan penyelesaian

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret 2016 : 105 - 118

115

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

No:511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013

yang cepat yang sifatnya menguntungkan kedua
belah fihak, menjaga agar stabilitas fiskal tetap
terkendali terutama penerimaan Bea Masuk (BM)
dan Pajak Ekspor (PE) dalam rangka menunjang
dan mendorong usaha KITE ditanah air. Membuat
suatu terobosan atau inovasi yang efektif agar
menarik lebih banyak para investor berinvestasi di
Indonesia;
Masalah lainya yang berkaitan dengan
penegakan hukum dan supremasi hukum dalam
mencapai kepastian hukum dalam berinvestasi,
dimana kepastian hukum berperan menciptakan
keseimbangan (balance). Karena hal ini berkaitan
dengan peraturan berinvestasi yaitu bagaimana
menciptakan keseimbagan antara kepentingan
investor dengan kepentingan masyarakat, negara
atas tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan
KITE.
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PEDOMAN PENULISAN NASKAH
JURNAL PENELITIAN HUKUM DE JURE
1.

Naskah yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah tulisan yang belum pernah
dipublikasikan dalam media massa.

2.

Naskah yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure meliputi tulisan tentang hasil penelitian
(penelitian empiris maupun penelitian normatif atau studi dokumenter), pemikiran dan informasi lain
yang bersifat ilmiah.

3.

Menggunakan bahasa Indonesia yang baku.

4.

Sistimatika Penulisan :
A.

Naskah artikel hasil penelitian empiris :
o

Judul aktual
Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia
dan Inggris

o

Nama penulis
Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail

o

Abstrak
Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi
Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi;
150 kata (10-20 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New
Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

o

Kata Kunci
Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris
dengan minimal 3 kata maksimal 5 kata

•

PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep,
Metode (metode penelitian yang digunakan, di antaranya meliputi jenis penelitian, lokasi
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.)

•

PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti

•

Analisis
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan

•

•

PENUTUP

Kesimpulan dan saran
Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk’angka
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota
penerbit: nama penerbit, tahun penerbitan.
Contoh ....Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1983.
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Naskah artikel ulasan Hasil penelitian normatif atau studi dokumenter), pemikiran dan
informasi lain yang bersifat ilmiah.
o

Judul aktual
Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa
Indonesia dan Inggris

o

Nama penulis
Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail

o

Abstrak
Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi
Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi;
150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times
New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

o

Kata Kunci
Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris
minimal 3 kata maksimal 5 kata

•

PENDAHULUAN
Latar belakang masalah dan rumusan masalah

•

PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji

•

ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan

•

PENUTUP
Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka

•

DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota
penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.
Contoh ....Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1983.

5.

Naskah dilengkapi dengan indeks.

6.

Naskah diketik rapi 1,5 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf Times New Roman; Font 11; antara
20-30 halaman; diprint out dan disertai soft copy CD.

7.

Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menulisk^n nama pengarang (tanpa
gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang
kutipan. Contoh : ........................(Hamzah, 2007: 15)

8.

Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi. Dan redaksi berhak mengedit redaksional tanpa merubah arti.

9.

Naskah yang belum memenuhi syarat akan dikonfirmasikan atau dikembalikan untuk diperbaiki.

10. Keterangan lengkap dapat menghubungi redaksi Jurnal Peneltian Hukum De Jure melalui
Emailjurnaldejure@yahoo.com
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