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ADVERTORIAL
Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan
yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus
ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan
masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan secara tegas bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (Pasal 28
D ayat (1)”. Perlakukan yang sama dihadapan hukum atau tindakan non diskriminasi dalam penegakan hukum
merupakan hak konstitusional atau hak asasi setiap warganegara. Oleh karena itu, perlakukan diskriminatif
atau ketidakadilan terhadap warga negara adalah suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia
Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kiranya bukanlah hanya sekedar kalimat pengindah atau
hiasan biar UUD lebih tampak manusiawi, menghormati dan melindungi HAM. Ketentuan tersebut adalah
kontrak sosial sekaligus kontrak politik antara negara dengan warganegara dalam proses penyelenggaraan
kekuasaan negara dibidang hukum.
Dalam konteks sebagai sebuah kontrak, ketentuan tersebut merupakan perlindungan konstitusional
terhadap warganegara agar tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam proses hukum. Dapat dipahami
pula bahwa semangat keberadaan pasal tersebut, disamping menginginkan tidaknya diskriminasi hukum, juga
menghendaki agar proses hukum dapat memperlakukan setiap orang secara manusiawi. Karena Cepat dan
terbukannya informasi melalui media cetak dan elektronik semakin membuka mata masyarakat akan realitas
yang sesungguhnya. Sekalipun juga membigungkan masyarakat, tapi setidaknya informasi-informasi yang
diterima mempengaruhi penilaian mereka terhadap dunia hukum yang sesungguhnya
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, redaksi jurnal Penelitian Hukum De Jure dalam Volume 16 Nomor
2 Juni 2016 ini sengaja memilih beberapa topik berubungan dengan implementasi dari pasal-pasal konstitusi
khususnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia, diantaranya yaitu: Penegakan Hukum Konflik Agraria yang
terkait dengan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK NO.35/PUU-X/2012, yang diungkap oleh Ahyar
Ari Gayo/Nevey Varida Ariani, Interaksi Antar Hukum dan Pengaruhnya terhadap Penerapan Undang-Undang
Perkawinan yang ditulis oleh Ahmad Ubbe, Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku
Tindak Pidana Korupsi oleh Budi Suhariyanto. Dan beberapa tulisan lainnya.
Semoga dengan beberapa topik yang diangkat oleh redaksi dalam terbitan ini dapat bermanfaat bagi
pembaca baik dalam rangka mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan atau dalam rangka
pengembangan ilmu hukum kedepan.
Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dan Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia dalam
penerbitan buku ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Prof. DR. Rianto Adi, M.A., Prof. DR. Jeane
Neltje Saly, S.H.,M.H., Prof. DR. Hibnu Nogroho, S.H., DR. Farhana, S.H.,M.H.,DR. Ridwan Nurdin, MA.
Selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis.

Jakarta,

Juni 2016
Redaksi
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Marulak Pardede (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)
Grand Design Research Law Reform Ministry of Justice
And Human Rights of The Republic of Indonesia
Law Research Journal De Jure, Juni 2016, Vol. 16 Number 2, Page 125 - 145
In terms of law research, the national law development is a national law system entity that should be
supported by a planning of law material forming, research, study, academic manuscript forming or analysis
and law evaluation, and availability of documentation material and law information, or enhancement of
law awareness. Development in law field also has to make a national defense strong and its development has
support at law understanding that relies on sociological normative by viewing law not only as a complicated
rule and principle that manage thehuman relationships in society but also covering institutions and a needed
process to implement it. This research used a sociological juridical approach, it was a descriptive type. It also
used library study and document study of the primary and secondary material. From analyzing qualitative
data could be said that it was necessary to take strategic steps to accelerate law reformation that consisted
some aspects such as; legislation, human resources, institutional and infrastructure, and culture.The four
aspects were an important thing in basic problem solving of law that encompassed planning, research,
forming process, enforcement and awareness development. To more stabilize tasks and functions of law
researchers need to promote communication forum amongst institutions of law enforcer, law service and law
researchers in an atmosphere of togetherness by trusting and respecting each other; develop education and
training to all institutions of law enforcer in order to equate their perceptions of justice and law enforcement.
It needs to increase the competency of human resources of law researchers to communicate and engage in
using documentation network system and law information.
Keywords: Law Researchers in National Law Development
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Ahmad Ubbe (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)
Interaction Between Law andEffect on The Application of Marriage Law
Law Research Journal De Jure, June 2016, Vol. 16 Number 2, Page 147 - 156
This research was a juridical-dogmatic. The law concept was used a state law, local and religion; a postulate
attached to each genus of law. It answered issue question about how do address interaction amongst state law,
custom and religion when law plurality occur in the marriage of society? Related to that issue, then it would
be appointed purpose and scope of research, firstly, it researched prospect of law pluralism head to make a
national law system in marriage. Secondly, it researched a dogma amongst law, especially custom, religion
and state as support to bring marriage into texts and contexts of Indonesia state. The data was primary law
material, secondary and tertiary collected by library research. It processed and analyzed by systematicqualitative to reveal its interaction between law and postulate, and its implementation and application in
marriage. This research concluded that it was an integration of local law, religion and state through the Act
No.1/1974 on Marriage. But, in its implementation did not happen cooperative interaction between involved
law postulate and that why it happened conflict and or avoidance among marriage registration, polygamy,
and divorces described in that cases both legal and illegal. Meanwhile, many couples of interfaith held their
marriages by converting into another their faiths, but, generally, they did not change their old customary. It
caused the purpose of marriages did not reach. It revealed that many couples converted to another faith or
religion to get married, but resistance often happened in the performing of funeral and customary change
from their origin family. It suggested to renew the Act of Marriage to finish law pluralism and interaction
between law and postulate in it. It was urgent to do in order to accommodate all law and the rule of marriage
in Indonesia.
Keywords: Law Plurality and the Marriage Act
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Ahyar Ari Gayo & Nevey Varida Ariani (The Agency of Research and Development of Law
and Human Rights)
Agrarian Conflict Law Enforcement ThatWasRelated to The Rights of Indigenous Peoples Following the
Ruling of the Constitutional CourtNo.35/ PUU- X/2012
Law Research Journal De Jure, June 2016, Vol. 16 Number 2, Page 157 - 171
This time, the most highlighted policies related to customary society are the Land and natural resources. By
verdict of Constitutional Court of Indonesia on case Number 35/PUU-X/2012 verify the Act Number 41/1999
on Forestry that state indigenous forests are not state forest and it has not given benefit to customary society,
yet. The issues of this research: How the law enforcement of agrarian conflicts related to customary society
rights post- Constitutional Court verdict Number 35/PUU-X/2012, what obstacles and what policy of the
government to finish agrarian conflicts related to customary society rights. This research used a juridical
sociology approach and completed by digging information with stakeholders in order to sharpen study and a
comprehensive completion analysis as an implementation of constitution norm stated by its verdict and there
are other ways. That are legislations which spread out over and need synchronization, application of law
enforcement, truly of stakeholders related to the result of Customary Society National Inquiry carried out by
national commission for human rights human rights (Komnas HAM) to give choices to society. A serious effort
and coordination amongst ministries or relevant institutions in order to uphold agrarian conflicts related to
customary society rights without sectoral ego. The recommendation were coordination amongst institutions
or relevant agencies such as the Ministry of Agrarian and Spatial Planning, the Ministry of Environment and
Forestry, Indonesian National Police, and Indigenous community leaders, national commission for human
rights human rights, and the Ministry of Home Affairs in order to encourage local government record sooner,
did research and strengthen the existence of indigenous law society and their own land.
Keywords: law enforcement of agrarian conflicts
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Gazali (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human Rights)
The Relation of Umara and Ulama in Shaping Socio-Religious life in Aceh Darussalam
under Sultan Iskandar Muda’s Period
Law Research Journal De Jure, June 2016, Vol. 16 Number 2, Page 173 - 185
Umara (leader) and Ulama (moslem scholar) are two elite group that perform a basic instrument of Aceh
development. In sultan Iskandar Muda`s ruler found many products of social-work of their cooperation.
In the capital of the kingdom, Hamzah Fansuri and Symasuddin as-Sumatra’i played roles multi aspects
to develop Aceh as the center of science and Malay literature in southeast of Asia. They were known as
moeslem scholars, diplomats, and Syeikhul Islam. Their existence in Aceh`s Palace was to help the sultan
to solve the social issues, included arrange the acts, issued policies etc.In another side, the relationship
between umara and ulama could be seen in villages of Aceh. In there could found social system formed
both of them. In the eyes of Acehnese, their position is recognized as a leader in the social and spiritual life.
Meunasah, a place that is used as the daily worship, study religious sciences and discussion, enlivened by
their activities.Teuku meunasah, theologian (ulama) who is responsible in meunasah, and respected in his
environment. With keuchik, imeum Mukim and uleebalang they apply the ideas to develop humanity. Their
relationship surrounded by harmony in their act. This article explains about how the relationship between
umara-ulama. It intends to bring a mutual understanding to accomplish socio-religious issues in society.
In this point, we can get picture that explain how the condition have experienced ups and downs of social
structure in Aceh.
Keywords: relationship, cooperation, socio-religious life

Ahmad Jazuli (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)
Development of defence and security for law enforcement In indonesia : a state authority
Law Research Journal De Jure, June 2016, Vol. 16 Number 2, Page 187 - 199
Development of defense and security is primarily intended to uphold state's sovereignty, maintain the integrity
of the Unitary of Indonesia Republic, to protect the safety of the entire nation against military and nonmilitary threats, to intensify security and comfort as guarantee of a secure climate to investment and reinforce
the rule of law, orderly in society. Vast of Indonesia territory (land and marine areas), the large population
and national treasury that has to be protected become duties and responsibility of defense and security get
harder especially in law enforcement. Law enforcement is a pride of a state that has to be created so it still
stands upright. It needs law enforcement that can account for public, nation and state in order to maintain
security and sovereigntyThe purpose of this research was to find out and analyze the development of state
defense and security, its impacts and how did solve the problems of law enforcement. It was a normative
juridical approach that was analytical descriptive by doctrinal law studying of legislation related to security
and Indonesia`s sovereignty. It concluded that its development had tight linkages in law enforcement caused
by encroachment and lawlessness in Indonesia jurisdiction; security and safety of navigation in sea lanes
Indonesian archipelago; terrorism; the number of serious crime; abuse and drug trafficking; security of
state information is still weak; lack of early detection.
Keywords: development of defense and security
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Budi Suhariyanto (Center of Research And Development of Law And Justice of Indonesia Supreme Court)
Progressivity of Criminal Decision on Corporate Actors Corruption
Law Research Journal De Jure, June 2016, Vol. 16 Number 2, Page 201 - 213
Normatively, a corporation has long stipulated as a legal subject of corruption that can be prosecuted and
convicted it. But, it just was one defendant of corruption and sentenced for it by verdict No.04/PID.SUS/2011/
PT.BJM. There is a law principle in verdict consideration that is; affirms correlation between a rudimentary
criminalization consideration to its administrator, nota bene found guilty and convicted by court that has
legally binding (in kracht) with fines that has to be paid by corporation. It is a finding of progressive law as
contain novelty and can be used as reference to punish corporation of corruption by judges, later.
Keywords: progressivity, verdict, corporation, corruption
Muhaimin (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)
The Existence of Judge Commissioner and The Transparencyof The Process of Investigation
Law Research Journal De Jure, June 2016, Vol. 16 Number 2, Page 215 - 230
Criminal Procedure Code in the document asserted that the defendant-formation-convict defendant as a
"Seeker of Justice", then the suspect-defendant-convict get the attention and protection of the law by setting
the portion of his or her rights are quite large. Criminal Procedure Code can be considered as an oriented
arrangement of substance abusers. Over ± 30 years KUHAP rights owned by the perpetrator, especially
during the last 10 years, little by little reduced by the law governing criminal procedure in the legislation
spread outside the Penal Code. The arrangement does not mean deprivation of the rights of the suspectdefendant-convict who had been there before, but the reduction of quality in the implementation or fulfillment
of their legal rights in such a way that essentially contrary to the philosophy underlying the establishment of
legal norms in the Code of Criminal Procedure or the laws in the context of political conflict granting legal
protection to suspects, accused-convict. Therefore, there should be firmness in the draft Law on Criminal
Procedure that the formation of the new Code of Criminal Procedure did not reduce or remove the least the
rights of suspects, defendants, and convicts who have been published in the Code of Criminal Procedure, on
the contrary the Draft Law on the Law of Criminal Procedure in fact strengthen it with more concrete legal
instruments and easy to apply.
Keywords: Judge Commisioner, Supervision, Inspection

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016
Volume 16, Nomor 2, Juni 2016

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.
This abstrack sheet may be reproduced without any permission and free or charge
Eko Noer Kristiyanto (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)
Urgency of Disclosure of Informationin the Implementation of Public Service
Law Research Journal De Jure, June 2016, Vol. 16 Number 2, Page 231 - 244
Since 2008, Indonesia has started a new momentum in an era of openness, associated with ratification of the
Act Number 14/2008 on Public Information Openness (KIP). Public information openness is very important
cause society can control each step and policy of public agency, especially government. The performance of
authority in democracy state must be responsible to society, every time. The accountability brings to a good
governance that begins at human rights guarantee. It is notable for public service performance that also is
an important right and strategic for the citizen to access their other rights, as how it is possible to get their
rights and other government`s services very well if they do not have correct and valid information about
their rights. The poor of public service performance, all this time, because they have not performed their
public service in transparency and participation, yet. This writing tries to explain about correlation and the
importance of information right to public service performance.
Keywords: public service, transparency, participation, accountability
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Kata Kunci Bersumber dari Artikel
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Marulak Pardede (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum
dan HAM RI)
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara
Republik Indonesia
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2016, Vol. 16 Nomor 2, hal. 125 - 145
Dillihat dari sisi penelitian hukum, pembangunan hukum nasional merupakan wujud sistem hukum nasional,
harus didukung oleh perencanaan pembentukan materi hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum,
penyusunan naskah akademis, maupun analisis dan evaluasi hukum, serta tersedianya bahan dokumentasi
dan informasi hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum. Pembangunan di bidang hukum harus pula
memperkuat ketahanan nasional. Usaha pengembangan Hukum bertumpu pada pemahaman hukum yang
bersifat normatif sosiologis yang melihat hukum tidak hanya sebagai kompleks kaidah dan asas yang
mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tetapi juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang
diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis
sosiologis; dan tipe penelitian ini adalah deskriptif; serta Alat Penelitian yang dipergunakan adalah Studi
kepustakaan/Library Studies, dan Studi Dokumen dari bahan primer dan sekunder, dan metode analisis
data kualitatif, dapat dikemukakan bahwa: langkah strategis perlu ditempuh untuk meningkatkan akselerasi
reformasi hukum, yang mencakup aspek, yaitu: aspek legislasi, aspek sumberdaya manusia, aspek
kelembagaan dan infrastruktur, dan aspek budaya hukum.Ke empat aspek tersebut juga merupakan hal
penting dalam memecahkan persoalan mendasar dalam bidang hukum yang mencakup perencanaan hukum,
penelitian hukum, proses pembuatan hukum, penegakan hukum dan pembinaan kesadaran hukum. Untuk
lebih memantapkan tugas dan fungsi peneliti hukum perlu dikembangkan forum komunikasi antar lembaga
penegak hukum, pelayanan hukum, dan peneliti hukum dalam suasana kebersamaan dengan prinsip saling
mempercayai dan menghormati kedudukan masing-masing; dikembangkan pendidikan dan latihan bersama
untuk semua lembaga penegak hukum agar ada kesamaan persepsi di bidang peradilan dan penegakan hukum.
Perlu ditingkatkan kemampuan SDM peneliti hukum untuk dapat berhubungan dengan berpartisipasi dalam
dan memanfaatkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Kata Kunci: Peneliti Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional.
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Ahmad Ubbe (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham Kementerian Hukum dan HAM)
Interaksi Antar Hukum dan Pengaruhnya terhadap Penerapan Undang-Undang Perkawinan
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2016, Vol. 16 Nomor 2, hal. 147 - 156
Penelitian ini bersifat yuridis-dokmatis. Konsep hukum yang dipakai, ialah hukum negara, lokal dan
agama; serta postulat yang melekat pada masing-masing keluarga hukum tersebut. Penelitian ini
menjawab,permasalahan pertama bagaimana interaksi antar hukum negara, adat dan agama ditanggapi,
mana kala terjadi pluralitas hukum dalam pelaksanaan perkawinan didalam masyarakat? Terkait dengan
permasalahan tersebut, ditetapkan tujuan dan ruang lingkup penelitian, pertama meneliti prospek pluralisme
hukum, menuju dibentuknya sistem hukum nasional di bidang perkawinan. Kedua meneliti interaksi dokma
antarhukum, khususnya adat, agama dan negara, sebagai dukungan mewujudkan perkawinan dalam teks
dan konteks negara bangsa Indonesia. Data penelitian ialah bahan hukum primer, sekuder dan tersier yang
dikumpulkan dengan cara penelusuran pustaka. Data diolah dan dianalisa secara kualitatif–sistimatis,untuk
mengungkap interaksi antarhukum, dan antarpostulat hukum,serta pelaksanaan dan penerapannya terhadap
perkawinan. Kesimpulan penelitiaan, bahwa telah terjadi integrasi hukum lokal, agama dan negara melalui
UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun dalam penerapannyatidak terjadi interaksi koorporatif
antarpostulat hukum yang terkait dan sebab itu terjadi konflik dan atau avoidance antara pendaftaran
perkawinan, poligami dan perceraian, yang digambarkan dalam kasus tentang perkawinan, poligami dan
perceraian, yang resmi dan tidak resmi. Sementara itu perkawinan dua orang beda agama, dilaksanakan
dengan cara pindah agama, tetapi pada umumnya tidak diikuti oleh pindah adat. Hal ini menjadi faktor
tidak tercapainya tujuan perkawinan.Diungkap pula bahwa pindah agama untuk melangsungkan perkawinan
mudah terjadi. Namun sebaliknya pinda adat dan agama dalam penyelenggaraan dan upacara kematian,
selalu mendapat perlawanan dari pihak-pihak keluarga yang semula sudah berbeda agama. Disarankan agar
pluralisme hukum daninteraksi antarhukum dan antarpostulat di dalamnya, diselesaikan dengan melakukan
pembaruan hukum perkawinan. Pembaruan hukum perkawinan sangat urgen, agar hukum perkawinaan
mendapatkan tempatnya dalam ruang ke-Indonesia-an kita, sebagai negara kebangsaan dengan hukum yang
beraneka ragam.
Kata Kunci: Pluralitas Hukum dan Undang-undang Perkawinan.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya
Ahyar Ari Gayo & Nevey Varida Ariani (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
KUMHAM RI)
Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan
Mk No.35/Puu-X/2012
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2016, Vol. 16 Nomor 2, hal. 157 - 171
Kebijakan terkait dengan masyarakat adat yang paling banyak di sorot selama ini adalah di bidang tanah
dan sumberdaya alam. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitus atas Perkara nomor 35/PUU-X/2012
Pengujian terhadap UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyatakan hutan adat bukan hutan
negara, belum menjadi kebaikan bagi masyaraka tadat. Adapaun permasalahan yang akan diteliti adalah:
Bagaimana Penegakan Hukum Konflik-konflik Agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, Apa hambatan-hambatan dan Kebijakan apa
yang dilakukan Pemerintah untuk menyelesaikan Konflik Agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat
adat. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dilengkapi penggalian informasi
dengan stakeholder terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis Penyelesaian yang menyeluruh
sebagai implementasi norma konstitusi yang ditegaskan oleh Putusan MK 35/PUU-X/2012 tidak membuat
jalan lain tertutup. Antara lain Peraturan Perundang-undangan yang bersebaran dan perlu sinkronisasi,
Penerapan penegakan hukum secara sungguh-sungguh dari berbagai stikholder terkait termasuk hasil
Inkuiri Nasional Masyarakat Adat yang diselenggarakan oleh Komnas HAM untuk memberi pilihan-pilihan
kepada masyarakat. Upaya yang serius dan koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait dalam rangk
menegakkan konflik-konflik agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat tanpa ada ego sektoral.
Rekomendasi penelitian ini adalah koordinasi antar institusi atau lembaga terkait seperti Kementerian
BPN dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri dan tokoh-tokoh masyarakat
adat, Komnas HAM, serta Kemendagri agar mendorong Pemda segera mendata, melakukan penelitian dan
mengukuhan keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta wilayah adatnya.
Kata kunci: Penegakan Hukum Konplik Agraria

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya
Gazali (Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Sejarah Islam)
Hubungan Umara Dan Ulama Dalam Membentuk Kehidupan Sosio-Relijius Di Aceh Darussalam
Masa Sultan Iskandar Muda
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2016, Vol. 16 Nomor 2, hal. 173 - 185
Umara (pemimpin) dan ulama (sarjana Islam) adalah dua grup elit yang menampilkan instrumen dasar
dari perkembangan Aceh Darussalam. Di masa Sultan Iskandar Muda, banyak ditemukan produk-produk
kerja sosial dari kerjasama mereka. Di ibukota kerajaan, Hamzah Fansuri dan Symasuddin as-Sumatra’i
memainkan peran multiaspek guna mengembangkan Aceh sebagai pusat keilmuan dan sastra Melayu di Asia
tenggara. Mereka dikenal sebagai sarjana Islam, diplomat, dan Syeikhul Islam. keberadaan mereka di istana
Aceh ikut membantu Sultan dalam memecahkan pelbagai masalah sosial, termasuk menyusun undangundang, menerbitkan kebijakan dan lain sebagainya.
Di sisi lain, hubungan umara dan ulama juga terlihat di pedesaan Aceh. Di sana terdapat sistem sosial
yang terbentuk karena keduanya. Di mata orang Aceh, kedudukan mereka diakui sebagai pemimpin dalam
kehidupan sosial dan spiritual. Meunasah, suatu tempat yang biasa digunakan sebagai beribadah seharihari, belajar ilmu-ilmu agama dan bermusyawarah, diramaikan oleh aktivitas mereka. Teuku meunasah,
ulama yang betanggung jawab di meunasah, adalah orang yang dimulyakan di lingkungannya. Bersama
dengan keuchik, imeum mukim dan uleebalang mereka mengaplikasikan gagasan untuk mengembangkan
kemanusiaan. Hubungan mereka dilingkupi oleh suatu kepaduan dalam bertindak.
Artikel ini menerangkan tentang bagaimana relasi umara-ulama berjalan. Pemaparan ini menghadirkan suatu
kesepemahaman bersama untuk menyelesaikan masalah sosio-relijius masyarakat. Pada titik ini, kita bisa
memperoleh gambaran yang menjelaskan bagaimana kondisi pasang surut struktur sosial di Aceh.
Kata kunci: Relasi, Kerja Sama, Kehidupan Sosio-Relijius.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya
Ahmad Jazuli (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum
dan HAM RI)
Pembangunan Pertahanan Dan Keamanan Demi Penegakan Hukum Di Indonesia: Kewibawaan
Suatu Negara
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2016, Vol. 16 Nomor 2, hal. 187 - 199
Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara,
menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari
ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman sebagai jaminan kondusifnya iklim
investasi, serta tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat. Kondisi wilayah Indonesia yang sangat
luas (daratan maupun perairan), jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus
dijamin keamanannya menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan
menjadi sangat berat dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara
yang harus diciptakan agar negara tersebut tidak runtuh. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dalam rangka menjaga keamanan dan
kedaulatan negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pembangunan pertahanan
dan keamanan negara, implikasinya terhadap penegakan hukum dan bagaimana solusi untuk mengatasi
penegakan hukumnya.Dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis melalui
pengkajian hukum doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan
dan kedaulatan negara di Indonesia, maka kesimpulannya adalah bahwa pembangunan bidang pertahanan
dan keamanan ternyata memiliki keterkaitan yang erat dalam hal penegakan hukum yang disebabkan oleh:
terjadinya pelanggaran batas wilayah dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia; keamanan
dan keselamatan pelayaran di Alur Laut kepulauan Indonesia; terorisme; tren kejahatan serius yang semakin
meningkat; penyalahgunaan dan peredaran narkoba; keamanan informasi negara yang masih lemah; serta
deteksi dini yang belum memadai.
Kata Kunci: Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya
Budi Suhariyanto (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI)
Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2016, Vol. 16 Nomor 2, hal. 201 - 213
Secara normatif korporasi telah lama ditetapkan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi
sehingga bisa dituntut dan diputuskan pemidanaannya. Namun baru satu perkara korupsi yang menjadikan
korporasi sebagai terdakwa dan dijatuhkan pemidanaan terhadapnya yaitu melalui putusan No.04/PID.
SUS/2011/PT.BJM. Terdapat kaidah hukum dalam pertimbangan putusan ini yaitu menegaskan korelasi
antara perhitungan pemidanaan yang belum sempurna dijatuhkan kepada pengurusnya yang notabene telah
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pemidanaan oleh pengadilan yang inkracht dengan penghitungan denda
yang harus ditanggung oleh korporasinya. Kaidah hukum ini merupakan penemuan hukum progresif karena
mengandung kebaruan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam mempidana korporasi pelaku tindak
pidana korupsi oleh para Hakim lainnya di kemudian hari.
Kata Kunci: Progresivitas, Putusan Pemidanaan, Korporasi, Korupsi

Muhaimin (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAMKementerian Hukum dan HAM RI)
Keberadaan Hakim Komisaris Dan Transparansi Dalam Proses Penyidikan
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2016, Vol. 16 Nomor 2, hal. 215 - 230
Dokumen KUHAP menegaskan bahwa terdakwa-narapidana sebagai "Pencari Keadilan", maka tersangkaterdakwa-narapidana mendapatkan porsi perhatian dan perlindungan hukum dengan menetapkan bagian hak
yang cukup besar. KUHAP dapat dianggap sebagai suatu pengaturan untuk pelaku substansi. Selama ±
30 tahun hak KUHAP yang dimiliki oleh pelaku, terutama selama 10 tahun terakhir, sedikit demi sedikit
dikurangi dengan hukum yang mengatur acara pidana dalam perundang-undangan yang tersebar di luar
KUHP. Pengaturan ini tidaklah berarti perampasan hak-hak tersangka-terdakwa-narapidana yang sudah
ada sebelumnya, tapi pengurangan kualitas dalam penerapan atau pemenuhan hak-hak hukum mereka
sedemikian rupa yang pada dasarnya bertentangan dengan filosofi yang mendasari pembentukan norma
hukum dalam KUHAP atau hukum dalam konteks konflik politik pemberian perlindungan hukum untuk
tersangka-terdakwa-narapidana. Oleh karena itu, harus ada ketegasan dalam draft UU Acara Pidana bahwa
pembentukan Kode baru Acara Pidana tidak mengurangi atau menghapus setidaknya hak-hak tersangka,
terdakwa, dan narapidana yang telah diterbitkan dalam KUHAP, Sebaliknya, RUU tentang Hukum Acara
Pidana, pada kenyataannya, memperkuatnya dengan instrumen hukum yang lebih konkret dan mudah
diterapkan.
Kata Kunci: Hakim Komisaris, Pengawasan, Pemeriksaan
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Eko Noer Kristiyanto (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum
dan HAM RI)
Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2016, Vol. 16 Nomor 2, hal. 231 - 244
Sejak Tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, terkait dengan
disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah
dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam
negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas
membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM).
Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga
merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak
lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi
yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar.Buruknya kinerja
pelayanan publik selama ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan partisipasi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tulisan ini mencoba menjelaskan korelasi dan pentingnya hak
atas informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas
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ABSTRACT
In view of the legal research, the development of national law is a form of national legal systems, should
be supported by planning the establishment of legal materials, legal research, legal studies, preparation of
academic texts, as well as analysis and evaluation of the law, and the availability of documentation material
and legal information, as well as raising awareness law. Development in the field of law must also strengthen
national defense. Legal development efforts rely on normative legal understanding sociological viewed not
only as a complex legal rules and principles that govern human relations in society but also includes the
institutions and processes necessary to realize the enactment of that law. By using sociological juridical
approach; and the type of research is descriptive; as well as Research Tools used are literature study/Library
Studies, and Documentary Studies of the primary material and the secondary, and the methods of qualitative
data analysis, it can be argued that: a strategic step should be taken to increase the acceleration of the reform
law, which includes aspects: the aspect of legislation, aspects of human resources, institutional aspects and
infrastructure, and cultural aspects. Four aspects are also important in solving the fundamental issues in the
legal field that includes planning laws, legal research, law-making process, law enforcement and fostering
awareness of the law. To further strengthen the duties and functions of the legal researchers need to develop
a forum for communication between law enforcement agencies, legal services and legal research in an
atmosphere of togetherness with the principle of mutual trust and respect each position; developed education
and training together for all law enforcement agencies so that there is a common perception in the judicial and
law enforcement. Need to improve the ability of human resources for legal researchers can relate to participate
in and take advantage of Documentation and Information Networking
Keywords: Researchers Law in The Construction of National Law.

ABSTRAK
Dillihat dari sisi penelitian hukum, pembangunan hukum nasional merupakan wujud sistem hukum nasional,
harus didukung oleh perencanaan pembentukan materi hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum,
penyusunan naskah akademis, maupun analisis dan evaluasi hukum, serta tersedianya bahan dokumentasi
dan informasi hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum. Pembangunan di bidang hukum harus pula
memperkuat ketahanan nasional. Usaha pengembangan Hukum bertumpu pada pemahaman hukum yang
bersifat normatif sosiologis yang melihat hukum tidak hanya sebagai kompleks kaidah dan asas yang mengatur
hubungan manusia dalam masyarakat tetapi juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk
mewujudkan berlakunya hukum itu. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis; dan tipe
penelitian ini adalah deskriptif; serta Alat Penelitian yang dipergunakan adalah Studi kepustakaan/Library Studies,
dan Studi Dokumen dari bahan primer dan sekunder, dan metode analisis data kualitatif, dapat dikemukakan
bahwa: langkah strategis perlu ditempuh untuk meningkatkan akselerasi reformasi hukum, yang mencakup aspek,
yaitu: aspek legislasi, aspek sumberdaya manusia, aspek kelembagaan dan infrastruktur, dan aspek budaya
hukum.Ke empat aspek tersebut juga merupakan hal penting dalam memecahkan persoalan mendasar dalam
bidang hukum yang mencakup perencanaan hukum, penelitian hukum, proses pembuatan hukum, penegakan
hukum dan pembinaan kesadaran hukum. Untuk lebih memantapkan tugas dan fungsi peneliti hukum perlu
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dikembangkan forum komunikasi antar lembaga penegak hukum, pelayanan hukum, dan peneliti hukum
dalam suasana kebersamaan dengan prinsip saling mempercayai dan menghormati kedudukan masing-masing;
dikembangkan pendidikan dan latihan bersama untuk semua lembaga penegak hukum agar ada kesamaan
persepsi di bidang peradilan dan penegakan hukum. Perlu ditingkatkan kemampuan SDM peneliti hukum
untuk dapat berhubungan dengan berpartisipasi dalam dan memanfaatkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum.
Kata Kunci: Peneliti Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional.

PENDAHULUAN
Dalam rangka memantapkan sistem hukum
nasional yang bersumber pada Pancasila dan
UUD 1945, pembangunan hukum diarahkan
untuk menghasilkan produk hukum nasional yang
mampu mengatur tugas umum Pemerintahan
dan penyelenggaraan pembangunan nasional,
didukung oleh aparatur hukum yang bersih,
berwibawa, penuh pengabdian sadar dan taat
hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan
kemanusiaan, serta yang profesional, efisien
dan efektif, dilengkapi sarana dan prasarana
hukum yang memadai. Pembangunan hukum
dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan
tetap memperhatikan kemajemukan tatanan
hukum yang berlaku yang mencakup upaya
untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian
hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum,
dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan
dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan
negara yang makin tertib dan teratur, serta
penyelenggaraan pembangunan nasional yang
makin lancar. Keinginan pembangunan hukum
adalah terbentuk dan berfungsinya Sistem Hukum
Nasional yang mantap bersumberkan Pancasila
dan UUD 1945 dan mantapnya wibawa hukum.
Namun demikian, pembangunan hukum haruslah
tetap memperhatikan kemajuan tatanan hukum.
Pembangunan hukum juga mengacu kepada
wawasan nusantara, yang mengandung pengertian
bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan
satu kesatuan sistem hukum dalam arti hanya
ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada
kepentingan nasional(BPHN, 2005).
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Keduduk
an, Tugas Susunan Organisasi Kementerian Negara
dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan
HAM, antara lain disebutkan bahwa : Tugas
kementerian hukum dan HAM adalah membantu
Presiden dalam menyelenggarakan sebagian
tugas pemerintahan di bidang hukum dan HAM,
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yang meliputi: Pengembangan kelembagaan dan
kapasitas kelembagaan; Peraturan Perundangundangan;
Administrasi
Hukum
umum;
Pemasyarakatan; Hak Kekayaan Intelektual;
Pembinaan Hukum Nasional; dan Penelitian dan
pengembangan hukum dan HAM.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan
HAM-RI Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organi
sasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAMRI, dalam pasal 2, antara lain ditegaskan, bahwa
Kementerian Hukum dan HAM-RI mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang hukum dan HAM untuk membantu
presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
Negara. Pasal 3, Untuk melaksanakan tugasnya,
kementerian hukum dan Ham menyelenggarakan
fungsi, antara lain: perumusan, penetapan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan
perundang-undangan,
administrasi
hukum
umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan
intelektual, dan hak asasi manusia, pelaksanaan
pembinaan hukum nasional; pelaksanaan
penelitian dan pengembangan bidang hukum
dan HAM; pelaksanaan pengembangan SDM
bidang hukum dan HAM.Mengenai organisasi
kementerian hukum dan HAM, sebagaimana
diatur didalam pasal 4.Mengikuti perkembangan
reformasi birokrasi yang dikembangkan oleh
pemerintah dewasa ini, patut dan perlu disimak
dengan perhatian yang sangat mendalam
khususnya bagi lembaga/institusi yang dalam tanda
petik “tidak penting, tidak berfungsi, alias tidak
berguna”. Lembaga non-structural yang fungsi
dan bidang kerjanya serupa, diusulkan segera
digabung. Pemerintah juga diminta menyiapkan
Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi
pedoman pembentukan lembaga nonstructural.
Penggabungan lembaga non struktural merupakan
salah satu upaya penataan, selain penghapusan
lembaga
nonstructural.
Mantan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Azwar Abubakar, mengatakan akan
menghapus 13 lembaga nonstructural yang
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tidak efektif serta menggabungkan lembaga
non-struktural sekitar 39 lembaga yang bidang
kerjanya serupa satu sama lain. Lembaga nonstruktural yang tidak efisien dan tugasnya tumpang
tinduh dengan lembaga lain, akan segera dihapus.
Penataan itu ditargetkan selesai pada pertengahan
tahun 2012 (Haramain & Hakam Naja, 2011).
Kementerian yang membidangi urusan
pemerintahan
selain
yang
nomenklatur
kementeriannya
secara
tegas
disebutkan
dalam UUD 1945, dapat diubah oleh Presiden.
Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran
kementerian
tersebut
dilakukan
dengan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
kecuali untuk pembubaran kementerian yang
menangani urusan agama, hukum, keamanan,
dan keuangan harus dengan persetujuan DPR.
Sebagian besar kementerian yang ada sekarang
telah mengalami berbagai perubahan, meliputi
penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan
pembubaran (baik sementara atau permanen).
Jumlah kementerian sendiri hampir selalu
berbeda-beda dalam setiap kabinet, dimulai dari
yang hanya berjumlah belasan hingga pernah
mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan
di dalam UU No. 39 Tahun 2008, yaitu sejumlah
maksimal 34 kementerian.
Dalam rangka pelaksanaan reformasi, program
pembangunan bidang hukum sangat dibutuhkan
untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
yang tertib teratur dan berkeadilan, disamping
melindungi berbagai aspek hak asasi manusia.
Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu
ditempuh untuk meningkatkan akselerasi reformasi
hukum, yang mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: (a)
aspek legislasi, (b) aspek sumberdaya manusia, (c)
aspek kelembagaan dan infrastruktur, dan (d) aspek
budaya hukum (Biro Humas dan Hubungan Luar
Negeri, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003).
Aspek-aspek pembangunan hukum nasional tersebut
merupakan faktor yang menentukan keberhasilan
kebijakan pemerintah dalam menegakkan keadilan
dan hak asasi manusia. Ke empat aspek tersebut
juga merupakan hal penting dalam memecahkan
persoalan-persoalan mendasar dalam bidang hukum
yang mencakup perencanaan hukum (legislation
planning), proses pembuatan hukum (law making
process), penegakan hukum (law enforcement)
dan pembinaan kesadaran hukum (law awareness)
(Majalah Hukum Nasional, 2012).

Kementerian Hukum dan HAM mengemban
visi Terwujudnya Sistem dan Politik Hukum
Nasional yang mantap dalam rangka tegaknya
supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia
untuk menunjang tercapainya kehidupan
masyarakat yang aman, bersatu, rukun, damai,
adil dan sejahtera. Sedangkan misinya adalah
menyusun perencanaan hukum; membentuk,
menyempurnakan dan memperbaharui peraturan
perundang-undangan; melaksanakan penerapan
hukum, pelayanan hukum dan penegakan hukum;
melakukan pembinaan dan pengembangan
hukum; meningkatkan dan memantapkan
kesadaran hukum masyarakat; meningkatkan dan
memantapkan jaringan dokumentasi dan informasi
hukum nasional; melaksanakan penelitian dan
pengembangan hukum dan HAM; meningkatkan
pembinaan sumber daya manusia aparatur hukum;
meningkatkan dan melindungi karya intelektual
dan karya budaya yang inovatif dan inventif;
meningkatkan sarana dan prasarana hukum
Menurut ketentuan pasal 140 Peraturan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor 29 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan HAM-RI: Menyelenggarakan pe
rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
peraturan perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
pasal 141, ditetapkan tugas Dirjen.PP, menyelenggarakan fungsi, antara lain: perumusan kebijakan
dibidang perancangan, harmonisasi, pengundang
an dan publikaasi, litigasi peraturan perundangundangan, fasilitasi perancangan perundangundangan didaerah sesuai permintaan daerah,
pembinaan perancangan peraturan perundangundangan; pelaksanan kebijakan sebagaimana
disebutkan diatas; pemberian bimbingan teknis
dan supervisor dibidang tugas seperti diatas;
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
tugas diatas.
Berdasarkan ketentuan pasal 1004 Peraturan
Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor 29
Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan HAM-RI, tugasnya,
melaksanakan pembinaan hukum nasional
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Fungsinya, penyusunan kebijakan teknis,
program, dan anggaran bidang pembinaan hukum
nasional; pelaksanaan analisis dan evaluasi
hukum, perencanaan hukum, penyuluhan hukum
dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan
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jaringan informasi hukum; pemantauan, evaluasi
dan pelaporan fungsinya.
Bertitik tolak dari namanya, Badan
Pembinaan Hukum Nasioanl (BPHN), sangat
beperanan penting mewujudkan keadaan tersebut
diatas. BPHN sebagai suatu badan/lembaga yang
bertugas melakukan pembinaan hukum nasional,
berarti tidak saja hanya melakukan pembinaan
terhadap hukum tertulis (Peraturan Perundangundangan), akan tetapi juga meliputi pembinaan
terhadap budaya hukum, lembaga, serta aparatur
hukum (SDM) yang masing-masing harus
ditunjang oleh segala sarana dan prasarana fisik
dan nonfisik yang memadai.
Pada awalnya, pembinaan hukum nasional
dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum
Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan KEPPRES
No.107 Tahun 1958 Tanggal, 30 Maret 1958,
berkedudukan di Jakarta, ditempatkan langsung
dibawah Perdana Menteri. Keluarnya Keputusan
Presiden tersebut didasarkan atas laporan Panitia
Ad Hoc yang dibentuk dengan Keputusan Dewan
Menteri dalam sidangnya tanggal 28 Mei 1957
yang terdiri atas Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan, Menteri Kehakiman dan Menteri
Veteran yang mengusulkan dibentuknya Lembaga
Pembinaan Hukum Nasional sebagai sebuah
Badan Khusus dari pemerintah yang bertugas
untuk melakukan pembinaan hukum nasional,
membantu pemerintah secara giat dan penuh daya
cipta dalam hukum untuk mencapai suatu tata
hukum nasional(BPHN, 1995).
Kemudian berdasarkan Keppres No.194
Tahun 1961 tanggal Mei 1961 LPHN ditempatkan
kedalam lingkungan tugas Menteri Kehakiman,
telah mengalami beberapa kali perubahan; baik
susunan organisasi, kedudukan maupun bidang
tugasnya. Dan bahkan setelah diubah namanya
menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN) tanggal, 26 Agustus 1974 berdasarkan
KEPPRES No.45/1974, juga telah mengalami
berbagai perubahan baik struktur organisasi,
kedudukan maupun bidang tugasnya. Terbaru,
berdasarkan pasal 14 Peraturan Presiden Nomor
10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon Satu Kementerian Negara-RI,
disebutkan : Badan Pembinaan Hukum Nasional
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
dibidang hukum nasional. Untuk melaksanakan
tugas tersebut, BPHN menyelenggarakan
fungsi, antara lain sebagai berikut: Penyiapan
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perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang penelitian dan pengembangan sistem
hukum nasional, perencanaan pembangunan
hukum nasional, dokumentasi dan informasi
hukum nasional serta penyuluhan hukum;
Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan
prosedur di bidang pembinaan hukum nasional;
Koordinasi dan kerjasama di bidang penelitian
dan pengembangan sistem hukum nasional,
perencanaan pembangunan hukum nasional,
dokumentasi dan informasi hukum nasional serta
penyuluhan hukum; Pemberian bimbingan teknis
dan evaluasi; Pelaksanaan urusan administrasi di
lingkungan BPHN.
Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut,
BPHN pada awalnya terdiri atas pusat-pusat
yang yang tidak dapat dipisahkan satu sama
lain, yaitu: Pusat Perencanaan Hukum; Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hukum; Pusat
Perancangan Peraturan Perundang-Undangan;
Pusat Penyuluhan Hukum; Pusat Dokumentasi dan
Informasi Hukum. Namun dengan perkembangan
zaman seiring dengan berjalannya waktu, pusatpusat tersebut telah mengalami beberapa kali
perubahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum
dan HAM-RI Nomor: M.03-PR.07.10 Tahun 2005
Tanggal, 7 Desember 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM, pasal
963 mengenai susunan organisasi BPHN, dan
terakhir, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum
dan HAM RI Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun
2010, Tanggal, 30-10- 2010 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM
RI, pada BAB XI pasal 1001 s/d 1089, diatur
tentang BPHN.
Bertitik tolak dari keadaan tersebut diatas,
timbul beberapa pertanyaan, Pertama, apakah nama
BPHN masih relevan dengan bidang tugasnya,
apakah benar tugas dan fungsi BPHN selama ini
dituangkan dalam program kegiatan di masingmasing pusat, merupakan perwujudan pembinaan
hukum nasional? Jika dalam kenyataannya, tidak
merupakan pengejawantahan dari pembinaan
hukum nasional, apakah nama BPHN masih
relevan untuk dipertahankan. Seandainya telah
sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pembina
hukum nasional, apakah BPHN masih tepat berada
dibawah Kementerian Hukum dan HAM - RI.
Kedua, adalah terkait dengan, pelaksanaan
fungsi dan tugas penelitian hukum sampai saat
ini, apakah mekanisme kerja dalam satu pusat,
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sudah menunjukkan alur pekerjaan yang saling
menunjang, terkait, dan berkelanjutan antar
satuan unit kerja dalam satu sistem. Dalam
pelaksanaan program kegiatan penelitian selama
ini, apakah telah ada suatu pola, mekanisme
kerja dalam satu sistem yang saling terkait dan
berkelanjutan diantara satu pusat dengan pusat
lainnya, Direktorat jenderal dengan direktorat
jenderal lainnya, dimana suatu kegiatan dilakukan
dengan dimulai pada tahapan awal pekerjaan di
hulu, dan diakhiri dengan tahap akhir di hilir
Ketiga, sehubungan dengan pelaksanaan
Otonomi Daerah, apakah peneliti hukum telah
mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan
Pemerintah Daerah mengenai pembangunan
di bidang hukum di daerah, sehingga kegiatan
pembangunan hukumnasional tidak hanya
berorientasi pada kepentingan pemerintah pusat,
tetapi justru dimulai dari pembangunan berbagai
aspek kehidupan hukum apa saja yang memerlukan
pengaturan atau pemikiran kearaha penyelesaian
hukum yang diperlukan di daerah, menurut
kepentingan masyarakat daerah setempat. Dalam
kaitan itu juga, bagaimanakah kedudukan peneliti
hukum dan hasil penelitiannya sehubungan dengan
disempurnakannya Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Mekanisme Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
Sumber daya manusia adalah salah satu faktor
yang paling penting dalam rangka pelaksanaan
fungsi suatu lembaga atau organisasi. Tanpa adanya
sumber daya manusia yang memadai baik ditinjau
dari kuantitas maupun kualitas tidak mungkin suatu
program dapat dilakukan dengan baik betapapun
idealnya program tersebut. Begitu pentingnya
sumber daya manusia dalam suatu lembaga sehingga
seleksi untuk mendapatkan sumberdaya manusia
menjadi sangat perlu. Hal ini dilakukan agar mutu
sumber daya manusia yang diterima dalam suatu
organisasi dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan
untuk melaksanakan tugas tugas tertentu. Pada
saat ini memang sudah terdapat beberapa orang
yang sudah berpredikat S2 dan ada yang sedang
mengikuti pendidikan program S2 dan S3. Akan
tetapi melihat semakin kompleksnya permasalahan
hukum tetutama dalam rangka globalisasi dan
perdagangan bebas, perlu diadakan crash program
meningkatkan SDM peneliti hukum.Dalam kaitan
tersebut, menimbulkan permasalahan bagi
keberadaan peneliti hukum yaitu bagaimanakah
reformasi struktur organisasi kementerian hukum

dan HAM terkait dengan keberadaan fungsional
peneliti hukum? Bagaimanakah urgensi dan
pembinaan penelitian hukum dalam pembangunan
sistem hukum nasional? Upaya apakah yang harus
dilakukan untuk pemberdayaan peneliti hukum
dimasa mendatang?
Untuk menyikapi kondisi dimaksud serta
untuk menemukan jawaban atas berbagai
permasalahan, dipandang perlu dilakukan kajian
serta penelitian yang mendalam mengenai
keberadaan fungsional peneliti hukum di
lingkungan kemenkum HAM dan memberikan
pemikiran dalam rangka pemberdayaan peneliti
hukum dimasa mendatang,

METODE
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam
pelaksanaan penelitian ini adalah bersifat yuridis
sosiologis. Pendekatan yuridis dilakukan untuk
menganalisis peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan masalah peneliti hukum.
Sedangkan pendekatan sosiologis dimaksudkan
untuk menganalisis struktur organisasi peneliti
hukum dilingkungan kementerian hukum dan
HAM. Sedangkan metode analisis data yang
dipergunakan adalah adalah kualitatif. Data
berupa angka sedapat mungkin disajikan dalam
bentuk angka (Soeryono Soekanto, 1985).

PEMBAHASAN
A.

Reformasi
Susunan
Organisasi
Kementerian Hukum dan HAM RI
Terkait dengan Keberadaan Fungsional
Peneliti Hukum.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Keduduk
an, Tugas Susunan Organisasi Kementerian Negara
dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum
dan HAM, antara lain disebutkan bahwa: Tugas
kementerian hukum dan HAM adalah membantu
Presiden dalam menyelenggarakan sebagian
tugas pemerintahan di bidang hukum dan HAM,
yang meliputi: Pengembangan kelembagaan dan
kapasitas kelembagaan; Peraturan Perundangundangan;
Administrasi Hukum umum;
Pemasyarakatan; Hak Kekayaan Intelektual;
Pembinaan Hukum Nasional; dan Penelitian dan
pengembangan hukum dan HAM.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan
HAM-RI Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAMRI,dalam pasal 2, antara lain ditegaskan, bahwa
Kementerian Hukum dan HAM-RI mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang hukum dan HAM untuk membantu
presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
Negara. Pasal 3, Untuk melaksanakan tugasnya,
kementerian hukum dan Ham menyelenggarakan
fungsi, antara lain: perumusan, penetapan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan
perundang-undangan,
administrasi
hukum
umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan
intelektual, dan hak asasi manusia, pelaksanaan
pembinaan hukum nasional; pelaksanaan
penelitian dan pengembangan bidang hukum dan
HAM; pelaksanaan pengembangan SDM bidang
hukum dan HAM.
Mengenai organisasi kementerian hukum
dan HAM, sebagaimana diatur didalam pasal
4, ditegaskan, terdiri dari: Sekretaris Jenderal;
Direktorat Jenderal Peraturan PerundangUndangan; Direktorat Administrasi Hukum
Umum; Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
Direktorat Jenderal Imigrasi; Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual; Direktorat Jenderal Hak
Asasi Manusia; Inspektorat Jenderal; Badan
Pembinaan Hukum Nasional; Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan HAM; Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
dan HAM. Kemudian Staf Ahli Bidang Politik dan
Keamanan; Staf Ahli Bidang Ekonomi; Staf Ahli
Bidang Sosial; Staf Ahli Bidang Sosial; Staf Ahli
Bidang Hubungan Antar Lembaga dan; Staf Ahli
BidangPenguatan Reformasi Birokrasi.
Kementerian Hukum dan HAM mengemban
visi Terwujudnya Sistem dan Politik Hukum
Nasional yang mantap dalam rangka tegaknya
supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia
untuk menunjang tercapainya kehidupan
masyarakat yang aman, bersatu, rukun, damai,
adil dan sejahtera. Sedangkan misinya adalah
menyusun perencanaan hukum; membentuk,
menyempurnakan dan memperbaharui peraturan
perundang-undangan; melaksanakan penerapan
hukum, pelayanan hukum dan penegakan hukum;
melakukan pembinaan dan pengembangan
hukum; meningkatkan dan memantapkan
kesadaran hukum masyarakat; meningkatkan
dan memantapkan jaringan dokumentasi dan
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informasi hukum nasional; melaksanakan
penelitian dan pengembangan hukum dan HAM;
meningkatkan pembinaan sumber daya manusia
aparatur hukum; meningkatkan dan melindungi
karya intelektual dan karya budaya yang inovatif
dan inventif; meningkatkan sarana dan prasarana
hukum (Permenkumham, 2005).
1.

Tugas Dan Fungsi Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan.
Menurut ketentuan pasal 140Peraturan
Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor
29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan
HAM-RI: Menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang
peraturan
perundang-undangan
sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam pasal 141, ditetapkan
tugas Dirjen.PP, menyelenggarakan fungsi,
antara lain: perumusan kebijakan dibidang
perancangan, harmonisasi, pengundangan
dan publikasi, litigasi peraturan perundangundangan, fasilitasi perancangan perundangundangan didaerah sesuai permintaan
daerah, pembinaan perancangan peraturan
perundang-undangan; pelaksanan kebijakan
sebagaimana disebutkan diatas; pemberian
bimbingan teknis dan supervisor dibidang
tugas seperti diatas; pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan tugas diatas.

2.

Tugas dan Fungsi Badan Pembinaan
Hukum Nasional.
Berdasarkan ketentuan pasal 1004
Peraturan Menteri Hukum dan HAM-RI
Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan HAM-RI, tugasnya, melaksanakan
pembinaan hukum nasional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Fungsinya,
penyusunan kebijakan teknis, program, dan
anggaran bidang pembinaan hukum nasional;
pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum,
perencanaan hukum, penyuluhan hukum
dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan
jaringan informasi hukum; pemantauan,
evaluasi dan pelaporan fungsinya.
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Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM.
Berdasarkan ketentuan pasal 1100 Peratur
an Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor 29
Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan HAM-RI,
tugasnya adalah : melaksanakan penelitian
dan pengembangan di bidang hukum dan
HAM. Fungsinya pasal 1101: penyusunan
kebijakan teknis, program, dan anggaran
pengkajian, penelitian dan pengembangan
dibidang hukum dan HAM; pelaksanaan
pengkajian, penelitian dan pengembangan
hukum dan HAM; pemantauan, evaluasi dan
pelaporan tugasnya.

4.

Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia.
Menurut ketentuan pasal 1191Peraturan
Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor
29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan
HAM-RI, tugasnya adalah: melaksanakan
pengembangan SDM di bidang hukum
dan HAM. Fungsinya, 1192, penyusunan
kebijakan teknis, program dan anggaran
pengembangan SDM dibidang hukum dan
HAM; pelaksanaan pengembangan SDM
bidang hukum dan HAM; pelaksanaan
penilaian kompetensi SDM dilingkungan
Kemenkumham; pemantauan, evaluasi dan
pelaporan tugasnya.

5.

Grand Design Reformasi Peneliti Hukum
KementerianHukum dan HAM Masa
Depan.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian
Hukum dan HAM dimasa depan, akan
dihadapkan kepada perkembangan zaman
yang semakin pesat. Di abad yang serba
digital dewasa ini, pemanfaatan teknologi
informasi (TI), telah menjadi keniscayaan
dalam
kehidupan
manusia
modern.
Gelombang peradaban baru ini juga telah
membawa perubahan di dalam dunia hukum.
Richard Susskin dalam bukunya: ”The
Future Of Law”, Facing the Challenges
of Information Technology, memaparkan
bagaimana TI dirasakan sangat membantu
industri perbankan dalam melayani

nasabahnya. Kalangan perbankan selalu
bekerja dengan informasi dan TI merupakan
salah satu media penyedia informasi masalah
hukum, politik, dan lain-lain. Dalam era
globalisasi, perubahan dan tantangan zaman
terus bergerak dinamis, tantangan nyata yang
dihadapi harus menyesuaikan hukum dengan
perubahan dimaksud. Negara Republik
Indonesia masih bergelut dengan suasana
reformasi, dan krisis perekonomian yang
mengakibatkan keterpurukan dalam kehidupan
hukum, ekonomi, politik dan sosial. Untuk
membangun kembali sistem hukum dan politik
yang demokratis, Indonesia membutuhkan
bantuan negara donor maupun lembaga
keuangan internasional yang mensyaratkan
“Good Governance”. Good Governance
yang diartikan sebagai “penyelenggaraan
pemerintahan yang baik”, menjadi salah satu
istilah yang cukup populer sejak runtuhnya
negara Uni Soviet dan negara-negara Blok
Timur. Dalam laporan Bank Dunia Tahun 1992
tentang good governance, menyebutkan bahwa
good governance diartikan sebagai pelayanan
publik yang efisien, sistem pengadilan
yang dapat diandalkan, pemerintahan
yang
bertanggungjawab
(accountable)
pada publiknya”. Prinsip-prinsip dari good
governance, antara lain, adalah :Kebijakankebijakan ekonomi dan sosial yang masuk
akal; Pengambilan keputusan yang demokratis;
Transparansi penyelenggaraan pemerintahan;
Pertanggungjawaban (accountability) finansial
yang memadai; Pengembangan ekonomi
pasar atas dasar tanggungjawab kepada
masyarakat (Market Friendly); Perlindungan
konsumen, Pelaksanaan Hak asasi manusia
serta kebebasan pers dan ekspresi.
Good governance atau pemerintahan yang
baik dan demokratis, berarti penegakan
supremasi hukum dan berfungsinya lembaga
pemerintahan baik di tingkat pusat maupun
daerah sesuai dengan aturan hukum yang
demokratis. Berfungsinya pemerintahan
sesuai aturan perundang-undangan, berarti
kekuasaan pemerintah terbatas, pemerintah
harus menyelenggarakan pemerintahan
secara
transparan,
bertanggungjawab
(accountability) terhadap kebijaksanaan yang
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dilakukan dan penggunaan anggaran yang
dikeluarkan, serta tunduk pada pengawasan
yang dilakukan oleh DPR. Masyarakat
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
politik, yang berarti ikut serta dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan yang dapat
dilakukan dengan cara mengartikulasikan
kepentingan politiknya melalui organisasi
kemasyarakatan (Civil Society) ataupun
melalui Lembaga Legislatif.
Menurut analisis penulis, bertitik tolak dari
visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM
dikaitkan dengan tantangan dimasa depan, tugas
dan fungsi tersebut dapat dibagi kedalam dua
kelompok:
a.

Pelayanan Publik & Penegakan Hukum
Fungsi Pelayanan dan Penegakan
hukum dilaksanakan melalui Kelompok
Pertama, terdiri atas: Sekretaris Jenderal;
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum; Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
Direktorat Jenderal Imigrasi; Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual; Direktorat
Jenderal Hak Asasi Manusia; Inspektorat
Jenderal.
Implementasi fungsi pelayanan dan
penegakan hukum ini, selama ini dirasakan
belum menunjukkan kinerja yang optimal
disebabkan oleh berbagai hambatan, terutama
lembaga pemasyarakatan yang akhir-akhir
ini sering muncul didalam pemberitaan
media massa maupun elektronik, khususnya
masalah narkoba, over kapasitas, dan
masalah lainnya. Oleh karena itu, dimasa
depan pelaksanaan fungsi dan pelayanan
penegakan hukum ini dapat terlaksana
dengan baik sesuai dengan tuntutan zaman
dimasa mendatang adalah, melaksanakan
prinsip-prinsip good governance, transparan,
mudah, cepat, efisien, akuntabilitas, serta
harus didukung oleh SDM yang handal,
teknologi canggih dan anggaran yang
memadai.

b.

Pembangunan Substansi/Materi Hukum
Fungsi pembangunan hukum nasional
dalam lingkungan tugas Kementerian Hukum
dan HAM, adalah dilaksanakan melalui
kelompok kedua, yang terdiri atas:Badan
Pembinaan
Hukum
Nasional;Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum
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dan HAM;Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-Undangan;
dan
Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Menurut pendapat penulis, dengan
digabungkannya
semua
peneliti
di
BALITBANG HUKUM DAN HAM,
maka tugas dan fungsi penelitian adalah
kesemuanya hanya untuk mendukung/
supporting kebijakan kementerian hukum
dan HAM, yang meliputi keseluruhan
tugas dan fungsi kementerian hukum
dan HAM guna mewujudkan visi dan
misinya. Dengan beralihnya peneliti hukum
nasional dari BPHN ke BALITBANG
HUKUM DAN HAM, maka para peneliti
tugas dan fungsinya adalah bukan lagi
meneliti bidang hukum nasional, akan
tetapi meneliti bidang hukum yang hanya
terkait dengan kewenangan kementerian
hukum dan HAM. Sesuai dengan tusi
BALITBANG KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM. Penempatan para peneliti pun
juga ditempatkan terpisah dimasing-masing
pusat. Tidak ada bedanya dengan sebelum
digabung dibawah satu Badan. Disamping
itu, dari segi pengalokasian anggaran/dana
maupun susunan personalia Tim pelaksana
program kegiatan, tidak menunjukkan bahwa
program kegiatan berskala nasional.
Dengan demikian, tidak ada lagi peneliti
hukum yang meneliti bidang hukum nasional,
dan pembangunan system hukum nasional,
dilingkungan kementerian hukum dan
HAM. Oleh karena itu sangat disayangkan,
karena kegiatan/program penelitian hukum
nasional yang telah dilakukan sejak tahun
1958 hingga tahun 2015, yang bertujuan
untuk membangun system hukum nasional,
yang merupakan andalan BPHN, hilang
begitu saja seiring dengan kepindahan para
peneliti hukum nasional ke BALITBANG
Hukum dan HAM. Di BPHN saat ini tidak
ada lagi pusat penelitian dan pengembangan
system hukum nasional, karena telah diganti
dengan Pusat Analisa dan Evaluasi, yang
secara nomenklatur diartikan bukan kegiatan
penelitian dan bukan merupakan bagian dari
kegiatan penelitian. Di BPHN saat ini, sesuai
dengan reformasi birokrasi terkini, hanya
terdiri dari Pusat Analisa dan Evaluasi,
Pusat Perencanaan, Pusat Penyuluhan dan
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Bantuan Hukum, Pusat Dokumentasi dan
Informasi Hukum. Salah satu kegiatan
pusat perencanaan hukum nasional adalah
penyelarasan naskah akademis. Pada hal
menurut Undang-Undang No.12 tahun
2011, antara lain ditegaskan, bahwa setiap
pengajuan RUU harus disertai dengan
Naskah Akademis. Dan yang dimaksudkan
dengan Naskah Akademis adalah hasil
penelitian. Bagaimana mungkin BPHN bisa
melaksanakan tugasnya sebagai penyelaras
Naskah akademis (penelitian), sedangkan
tugas dan fungsinya tidak mengenal
penelitian hukum nasional?
Menurut analisis/pendapat penulis,
dimasa mendatang, reformasi
struktur
KemenkumHAM seyogianya ditetapkan
sebagai berikut: Pusat Pengkajian Kebijakan
BALITBANG HUKUM DAN HAM
digabungkan kepada BPSDM; Pusat
Penelitian dan Pengembangan HAM
BALITBANG HUKUM DAN HAM
dimasukkan ke Dirjen HAM. Pusat Data
dan Informasi BALITBANG HUKUM dan
HAM dimasukkan ke Pusat Dokumentasi
dan Informasi BPHN.Selanjutnya, Pusat
Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN,
dimasukkan
ke
Direktorat
Jenderal
Administrasi Hukum Umum. Kemudian,
Pusat Perencanaan Hukum Nasional, BPHN,
dimasukkan ke Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-Undangan.
Sisa kedua Badan tersebut, digabungkan
menjadi satu badan, yaitu BPHN digabung
menjadi satu dengan BALITBANG HUKUM
DAN HAM. Umpamanya, menjadi Badan
Pembinaan dan Penelitian Hukum Nasional,
ataupun nama lain yang lebih pas dan tepat,
yang terdiri dari : Sekretaris Badan; Pusat
Penelitian Hukum Privat; Pusat Penelitian
Hukum Publik; Pusat Penelitian Hukum
Internasional; Pusat Dokumentasi Data dan
Informasi Hukum.
B.

Urgensi dan Pembinaan Penelitian
Hukum Dalam Pembangunan Sistem
Hukum Nasional.
Reformasi Hukum telah melahirkan
perubahan visi, misi dan konstitusional,
sebelumnya titik berat kekuasaan pembentukan
hukum berada di Lembaga Eksekutif, sekarang

pada Lembaga Legislatif(Budiarjo, 2009).Hal ini
berarti tugas eksekutif di bidang pembangunan
hukum harus dikonsentrasikan pada implementasi
dan efektivitas peraturan perundang-undangan,
sesuai dengan perubahan Departemen Kehakiman
dan HAM menjadi Kementerian Hukum dan
HAM. Bertitik tolak dari kondisi tersebut
diatas, maka dalam pembangunan hukum
harus dilakukan reorientasi terhadap program
pembangunan hukum yang didasarkan pada
visi dan misi tersebut. Pembangunan hukum
dimasa mendatang, harus responsif terhadap
kepentingan masyarakat. Sehingga penyusunan
program kegiatan harus memperhatikan aspek
Transparansi, Akuntabilitas dan Aksesibilitas
Publik. Dalam rangka memantapkan sistem
hukum nasional yang bersumber pada Pancasila
dan UUD 1945, pembangunan hukum diarahkan
untuk menghasilkan produk hukum nasional yang
mampu mengatur tugas umum Pemerintahan
dan penyelenggaraan pembangunan nasional,
didukung oleh aparatur hukum yang profesional,
dilengkapi sarana dan prasarana hukum yang
memadai.
Perencanaan Pembentukan serta Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan Ilmu Hukum
harus dilakukan secara terpadu dalam rangka
mewujudkan Sistem Hukum Nasional, yang
mencakup
pembangunan
materi
hukum,
aparatur serta sarana dan pra-sarana hukum
dalam rangka pembangunan negara hukum,
menciptakan kehidupan yang aman dan tenteram.
Amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar
1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah
negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat),
tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat),
dan pemerintahan atas sistem konstitusi (hukum
dasar), tidak bersifat abolutisme (kekuasaan yang
tidak terbatas). Amanat tersebut mengandung
makna bahwa, di Indonesia Hukum harus dapat
menampilkan wibawanya sebagai sarana pengarah
dan pengendali atau sebagai subyek pembangunan
yang berperan sebagai sarana untuk mendatangkan
ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka
membangun manusia Indonesia seutuhnya dengan
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara
kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah; dan
sebagai sarana untuk membangun masyarakat
Indonesia seluruhnya yang berkeadilan(Dit.Jend
HAM, 2010).
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Oleh karena itu, pembangunan hukum
harus
responsif
terhadap
perkembangan
masyarakat, sehingga dengan demikian program
pembentukan peraturan perundang-undangan
baik di pusat maupun didaerah, harus didahului
dengan kegiatan penelitian hukum yang nantinya
dapat dijadikan sebagai bahan hukum dalam
penyusunan peraturan daerah maupun kepentingan
penyusunan peraturan perundang-undangan
yang bersifat nasional. Terciptanya hukum yang
berwibawa adalah tugas dan tanggung jawab para
penyelenggara negara dibidang hukum, untuk
membangun hukum nasional ke arah hukum
yang lebih baik. Oleh karena itu Politik Hukum
Nasional telah mencanangkan suatu program
pembangunan sistem hukum nasional. Program
ini mencakup kegiatan penelitian hukum, yang
ditujukan untuk menunjang kegiatan perancangan
peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum
difokuskan pada permasalahan-permasalahan
hukum yang berinterelasi dengan hukum pada
tingkat daerah (lokal), nasional, dan internasional.
Oleh karena itu semestinya dibutuhkan
koordinasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian
hukum antara pusat dan daerah sebagai wahana
untuk kepentingan para peneliti hukum dalam
pembangunan hukum.
Dalam kaitan tersebut diatas, dalam
pelaksanaan penelitian hukum, desain, bentuk, pola,
kerangka penelitian hukum, tidak seragam, tidak
ada standard yang baku. Masing-masing instansi
maupun organisasi terkait lainnya mempunyai
desain sendiri-sendiri, dan tidak terikat satu sama
lain. Oleh karena itu, perlu diadakan aktivitasaktivitas dalam suatu koordinasi dan kerjasama
dalam pengembangan dan pemanfaatan penelitian
hukum antar instansi baik dipusat maupun
didaerah, kalangan akademis, lembaga penelitian
hukum, organisasi propesi hukum, dan lembaga
swadaya masyarakat. Pengembangan koordinasi
dan kerjasama ini didasarkan pada kenyataan
adanya tuntutan kapasitas dan kapabilitas sebagai
aparat peneliti hukum.
Penelitian hukum seyogianya dilaksanakan
secara terpadu yang meliputi semua aspek
kehidupan dan terus ditingkatkan agar hukum
nasional senantiasa dapat menunjang dan
mengikuti dinamika pembangunan, sesuai dengan
perkembangan aspirasi masyarakat, serta kebutuhan
hukum masa kini dan masa depan. Dalam rangka
pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian
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hukum baik di pusat maupun di daerah, perlu terus
ditingkatkan kerja sama antar lembaga penelitian,
perguruan tinggi, badan penelitian internasional di
bidang hukum dan lembaga lainnya yang terkait
secara terkoordinasi.
Pengertian tersebut bermakna, bahwa
pembangunan hukum nasional harus lahir
dari keterbukaan (transparansi), akuntabilitas,
aksesibilitas dan responsibilitas, sehingga dapat
menjawab tantangan dihadapi oleh masyarakat,
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh sementara kalangan disebutkan bahwa
dalam masa pemerintahan sebelumnya, hukum
kerap dijadikan sebagai alat kekuasaan dan
pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian
rupa sehingga bertentangan dengan prinsip
keadilan, yaitu persamaan hak warga negara
di depan hukum. Untuk itu, produk-produk
hukum dimasa lalu perlu ditinjau ulang melalui
pengkajian, penelitian untuk diorientasikan
kepada kepentingan masyarakat.
Disamping
itu,
terhadap
berbagai
perundang-undangan yang telah berorientasi
kepada kepentingan masyarakat, dirasakan masih
dihadapkan kepada berbagai kendala, antara lain
: terjadi perbedaan penafsiran diantara sesama
aparatur penegak hukum, praktisi, teoritisi;
perbenturan kepentingan; dis-sinkronisasi antar
perundang-undangan; dan ketidak jelasan isi
peraturan itu sendiri. Hal ini tercermin dari Cukup
banyaknya kasus sengketa perundang-undangan
yang diajukan ke Makhamah Konstitusi karena
bertentangan dengan konstitusi. Disamping
itu, berdasarkan data yang didapatkan dari
Departemen dalam Negeri, menggambarkan:
“Bahwa dari Tahun 1999 sampai dengan
Maret 2016, Kementerian Dalam Negeri akan
membatalkan sebanyak puluhan ribu Peraturan
Daerah (Perda), dan akan menyusul Perda-Perda
lainnya. (Www.depdagri.go.id). Oleh karena
itu, menjadi pertanyaan, apakah penyusunan
peraturan perundang-undangan tersebut telah
didahului dengan suatu penelitian hukum
sebelumnya? Untuk itu, pembangunan hukum
dimasa mendatang, harus responsif terhadap
kepentingan masyarakat. Sehingga penyusunan
program-program kegiatan pembangunan hukum
harus didahului dengan kegiatan penelitian hukum
di daerah yang nantinya dapat diajadikan sebagai
bahan hukum dalam penyusunan Perda maupun
kepentingan penyusunan peraturan perundang-

Grand Design Reformasi Penelitian...

(Marulak Pardede)

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

undangan yang bersifat nasional, dengan
memperhatikan aspek Transparansi, Akuntabilitas
dan Aksesibilitas Publik.
Terciptanya hukum yang berwibawa adalah
tugas dan tanggung jawab para penyelenggara
negara, terutama para sarjana hukum, untuk
membangun hukum nasional ke arah hukum
yang lebih baik. Oleh karena itu Politik Hukum
Nasional telah mencanangkan suatu program
pengembangan sistem hukum nasional.
Program ini mencakup kegiatan penelitian hukum,
serta penyusunan naskah akademis peraturan
perundang-undangan, simposium, seminar dan
lokakarya yang ditujukan untuk menunjang
kegiatan perancangan peraturan perundangundangan, baik hukum yang bersifat mendasar
maupun yang bersifat sektoral, disamping
pembangunan di bidang hukum pada umumnya.
Penelitian hukum difokuskan pada permasalahan
hukum dan kemasyarakatan yang berinterelasi dan
berinteraksi dengan hukum pada tingkat daerah
(lokal), nasional, regional, dan internasional.
Pembentukan suatu peraturan perundangundangan nasional yang erat hubungannya dengan
segala aspek bidang pembangunan, senantiasa
harus didahului dengan suatu penelitian, untuk
mengetahui, antara lain: sejauh mana perundangundangan memenuhi nilai-nilai filosofis, sosiologis
dan yuridis. Adapun nilai-nilai filosofis, sosiologis
dan yuridis bangsa Indonesia itu adalah:
Nilai Filosofis, yaitu pandangan hidup
bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara,
yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini di dalam
hukum dapat mencerminkan suatu keadilan,
ketertiban dan kesejahteraan yang diinginkan
oleh masyarakat Indonesia. Temuan tentang
adanya nilai filosofis di sini dikembalikan kepada
Pancasila dan UUD 1945. Nilai filosofis dinyatakan
secara eksplisit maupun implisit. Dasar filosofis
dengan mudah ditemukan/tidak ditemukan pada
RUU, Penjelasaan RUU dan Risalah Sidang
DPR. Kesadaran pembentuk Undang-undang
untuk mewujudkan nilai filosofis dapat dikenali
secara jelas, yaitu pada waktu menyatakan
dengan tegas menunjuk kepada pembukaan UUD
yang berkenaan dengan tujuan negara. Sebagai
contoh, “ ...... berusaha memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan perdamain abadi dan keadilan
sosial. Untuk itu para pembentuk peraturan
perundang-undangan, pertama-tama sudah barang

tentu harus menguasai filsafat hukum, yang
rasanya masih belum terlalu banyak memperoleh
perhatian kita di Indonesia.
Nilai Sosiologis, yaitu budaya bangsa
Indonesia yang tumbuh dan berkembang sesuai
dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia
yang Bhinneka Tunggal Ika yang berwawasan
nusantara. Dalam masyarakat majemuk seperti
masyarakat kita perlu diperhatikan adanya
keaneka ragaman tata nilai budaya yang berlaku
dalam masyarakat, yang mebawa akibat adanya
perbedaan dalam kebutuhan hukum, oleh
karenanya walaupun dalam wawasan nusantara
kita menganut asas kesatuan hukum nasional dan
kita tetap harus memperhatikan kemajemukan
tatanan hukum. Artinya selain adanya peraturan
perundang-undangan nasional yang berlaku
umum, juga dimungkinkan adanya peraturan
perundang-undangan nasional yang mengatur
kebutuhan-kebutuhan hukum untuk golongangolongan tertentu. Nilai sosiologis berhubungan
dengan relevansi sosial suatu peraturan
perundangan, seperti adanya kebutuhan sosial
yang mendorong dikeluarkannya suatu peraturan.
Di dalamnya akan termuat berbagai kepentingan,
seperti ekonomi, publik dan kultural. Dalam
perundang-undangan ia ditemukan dalam bentuk
konstatasi pakta yang mendahului atau mendasari
pembuatan suatu peraturan, atau pakta tersebut
menjadi latar belakang perumusan relevansi sosial
dari peraturan tersebut. Konstatasi fakta tersebut
dapat kita temukan dalam perumusan-perumusan
latar belakang dibutnya suatu undang-undang.
Nilai sosiologis akan sering kita temukan dalam
setiap pembahasan suatu RUU di DPR oleh setiap
faraksi, oleh karena penerbitan suatu peraturan
(undang-undang) harus didahului oleh konstatasi
fakta yang yang menyebabkan undang-undang
tersebut dikeluarkan.
Nilai Yuridis, berkiatan dengan pemberian
legitimasi hukum. Ia muncul untuk menjawab
kewenangan hukum apa yang menjadi dasar untuk
mengeluarkan suatu perundang-undangan tertentu.
Tempat untuk menjawab dan menempatkan
legitimasi tersebut tedapat pada bagian
pembukaan atau konsiderans. Konsiderans atau
bagian untuk mempertimbangkan pengeluaran
peraturan perundangan seperti itu dikatkan kepada
perundang-undangan yang telah ada sebelumnya
dan yang mengatur suatu materi yang berkaitan
dengan yang sekarang. Selain dalam pembukaan/
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konsiderans nilai yuridis ini dapat pula kita
ketemukan dalam batang tubuh atau pasal-pasal
suatu perundang-undangan. Namun tidak semua
ketentuan hukum (hukum positif) dapat dijadikan
aturan dalam menyusun hukum baru, sebab ada
diantara hukum positif itu sendiri yang justru harus
diubah, ditambah diganti ataupun sudah dicabut,
baik yang berasal dari hukum kolonial maupun
yang berasal dari hukum nasional kita sendiri.
Dalam menilai sumber hukum positif yang akan
dijadikan acuan, ada kebutuhan untuk mengikuti
dinamika kebijaksanaan pemerintah serta praktek
penyelenggaraan negara lainnya, yang jika telah
demikian melembaga akan merupakan hukum
dasar tidak tertulis.
Pembangunan sistem hukum nasional yang
adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk
tidak diskriminatif terhadap perempuan atau
bias gender); terjaminnya konsistensi seluruh
peraturan perundang-undangan pada tingkat
pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan
peraturan dan perundangan yang lebih tinggi;
dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum
yang berwibawa, bersih, profesional dalam
upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum
masyarakat secara keseluruhan, adalah merupakan
wujud pembangunan sistem hukum nasional.
Pembangunan hukum yang telah dilaksanakan
selama lebih dari setengah abad di negeri ini,
tampaknya belum berjalan baik dan optimal sesuai
dengan harapan akan fungsi dan peranan hukum
dalam membawa perubahan sikap masyarakat
secara menyeluruh. Kondisi ini terjadi pada
keseluruhan aspek pembangunan hukum, mulai
dari proses pembentukan peraturan perundangundangan sampai kepada penegakan hukum dan
peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Lawrence M. Friedman, dalam bukunya
The Legal System, Russel Sage Foundation,
New York(1975:56), menegaskan bahwa untuk
mendukung berbagai upaya yang dilakukan ke arah
itu, perencanaan dan pembangunan hukum pada
masa sekarang dan mendatang perlu dititikberatkan
pada langkah-langkah strategis dalam meningkatkan
akselerasi reformasi hukum yang mencakup materi
atau substansi hukum baik yang tertulis maupun
tidak tertulis (legal substance), struktur atau
kelembagaan hukum yang juga mencakup aparatur
hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal
culture). Tiga aspek ini dianggap sebagai bagian
yang satu sama lain saling terkait dan menjadi sub-
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sub sistem dari sistem hukum nasional yang di
bangun.
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan
pembangunan hukum nasional tersebut, arah
kebijakan yang diambil perlu diselaraskan dengan
arah kebijakan pembangunan, yakni: Menata
kembali substansi hukum melalui peninjauan dan
penataan kembali peraturan perundang-undangan
untuk mewujudkan tertib perundang-undangan
dengan memperhatikan asas umum dan hirarki
perundang-undangan; dan menghormati serta
memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk
memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui
yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan
materi hukum nasional. Melakukan pembenahan
struktur hukum melalui penguatan kelembagaan
dengan meningkatkan profesionalisme hakim
dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan
yang terbuka dan transparan; menyederhanakan
sistem peradilan; meningkatkan transparasi agar
peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan
memastikan bahwa hukum diterapkan dengan
adil dan memihak pada kebenaran. Meningkatkan
budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan
sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan
serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan
jajarannya dalam mentaati hukum serta penegakan
supremasi hukum.
Implementasi kebijakan penegakan hukum
dewasa ini semakin kental dengan warna politik,
dimana komitmen yang kuat dan tindakan nyata,
tidak sama dan konsisten sehingga terkesan lebih
banyak retorika politik, tebar pesona dari pada
mengedepankan
profesionalisme.
Macetnya
penegakan hukum memang telah terkesan dari
masa lalu dan sudah lama diterlantarkan sehingga
semakin mempersulit masa kini. Penegakan
hukum memerlukan anggaran negara yang sangat
besar karena tingkat kesulitan yang tinggi dalam
penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta
peradilan, bahkan harus dilakukan keluar batas
wilayah Indonesia dan memerlukan waktu yang
relatif lebih lama. Termasuk faktor mass-media
yang dalam keadaan euforia telah mengabaikan
faktor keamanan (security) dari suatu pemberitaan
sehingga cenderung malah mempersulit penyidikan.
Kesimpangsiuran, pernyataan para ahli, politisi,
praktisi, dan teoritisi, serta multitafsir peraturan
perundang-undangan berdasarkan kepentingan
sesaat, telah melanda birokrasi, para penegak hukum,
politisi, dan juga para pakar hukum, sehingga
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terbentuk publik opini yang terkadang menyesatkan
masyarakat.Masalah penegakan hukum (law
enforcement process (LEP)) dan Law making
process (LMP), memang adalah dua hal yang
berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan
satu sama lain. Kementerian teknis, serta DPR-RI
berada pada posisi LMP. Sedangkan kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, dan para penasehat hukum
berada pada posisi LEP. Baik buruknya kinerja
LEP sangat tergantung dari kinerja dan komitmen
para aktor yang berperan di dalamnya, ditambah
kontrol sosial terhadap kinerja mereka. Baik
buruknya LEP juga berkaitan dengan LMP yang
harus memenuhi kedua pertimbangan tersebut
diatas.
Gunther Teubner, dalam bukunya:
Substantive and Reflexive Elements in Modern
Law”, Law and Society (1983: 247), menyatakan:
berkaitan dengan kebijakan pembangunan hukum,
satu hal ing of norms, principles, and basic concepts
of law. Rather, it is determined by the dynamic
interplay of social forces, institutional constraints,
organizational structures, and last but not least
– conceptual potentials“.Pembangunan hukum
bukan sekedar pembangunan atau pembaruan
materi atau substansihukumnya semata-mata,
melainkan merupakan pembaharuan orientasi dan
nilai-nilai yang melandasi aturan hukum termasuk
juga elemen lainnya, struktur hukum dan budaya
hukum.
Aturan perlu dilaksanakan sebaikbaiknya oleh segenap aparat hukum, didukung
oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai
dan juga ditaati oleh masyarakat yang memiliki
budaya atau kesadaran hukum yang tinggi.
1.

Pembangunan Materi/Substansi Hukum
Materi hukum (legal substance) secara
umum diartikan sebagai aturan hukum, yang
meliputi aturan baik yang tertulis (peraturan
perundang-undangan) maupun tidak tertulis
(hukum adat, hukum kebiasaan, konvensi
ketatanegaraan, dan yurisprudensi) yang ber
laku dalam penyelenggaraan segenap dimensi
kehidupan masyarakat, berbangsa dan ber
negara. Dalam kaitan pengertian yang luas ini,
maka tentunya pembangunan materi hukum
tidak dibatasi pada pembentukan peraturan
perundang-undangan saja akan tetapi juga pada
pengembangan materi hukum yang termasuk
kategori aturan hukum tidak tertulis (hukum
adat dan kearifan tradisional/lokal, kebiasaan,
konvensi ketatanegaraan, yurisprudensi). Kondisi

umum materi hukum dalam hukum nasional kita
sangat ruwet (complicated). Pembangunan materi
hukum terus berlangsung, setiap tahun sejumlah
peraturan perundang-undangan dikeluarkan,
sementara itu, tidak ada suatu upaya nyata untuk
terus melakukan evaluasi atau peninjauan kembali
yang komprehensif terhadap aturan hukum yang
telah dibuat.
Di samping peraturan perundang-undangan
nasional yang dibentuk pada masa sesudah
kemerdekaan, saat ini masih berlaku sejumlah
perangkat hukum peninggalan masa kolonial
Hindia Belanda, sebagai akibat dari ketentuan
pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Sebagian
dari peraturan tersebut masih menggunakan bahasa
Belanda, dan secara resmi belum diterjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan diantaranya
terdapat sejumlah perangkat hukum pokok (basic
laws), antara lain, Burgerlijke Wetboek (Kitab
Undang-undang Hukum Perdata), Wetboek van
Strafrecht (Kitab Undang-undang Hukum Pidana),
Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-undang
Hukum Dagang), Herziene Inlands Reglement
(HIR atau Hukum Acara Perdata). Di samping
itu juga ada sejumlah peraturan peninggalan
Hindia Belanda yang bukan merupakan aturan
hukum pokok, akan tetapi cukup penting
peranannya dalam rangka upaya penegakan
hukum di Indonesia, misalnya sebagian dari
aturan dalam Territoriale Zee en Maritieme
Kringen Ordonnantie (TZMKO) S.1939 Nomor
442, dan Vuurwapen Ordonnantie S.1937 Nomor
170. Sebagian besar dari peraturan tersebut selain
tidak sesuai dengan perkembangan jaman, juga
tidak mendukung upaya pembangunan nasional,
dan tidak sesuai dengan falsafah dan sistem
ketatanegaraan NKRI. Diperkirakan, kurang lebih
masih ada sekitar 338 peraturan warisan masa
kolonial Hindia Belanda. Dan sampai saat ini
perhatian terhadap kelanjutan proses penggantian
peraturan peninggalan kolonial, tidak terdengar
lagi.
Beraneka ragam produk peraturan perundangundangan yang telah dikeluarkan, namun tidak
dengan serta merta kondisi hukum nasional
menjadi lebih baik. Salah satu sebabnya adalah
karena perkembangan yang terjadi dalam lingkup
nasional maupun internasional/global senantiasa
menuntut adanya jaminan dari aturan hukum
yang mampu mengikuti perkembangan demikian.
Banyak produk perundang-undangan yang hanya
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dilandasi orientasi jangka pendek dan tidak lentur
terhadap kebutuhan hukum masyarakat akan
tunduk pada “hukum perubahan”, yaitu cepat
menjadi usang dan ketinggalan zaman, hanya
mampu bertahan satu atau dua tahun, bahkan
dalam hitungan bulan, atau yang sama sekali tidak
pernah dapat diberlakukan, yang selanjutnya
harus ditangguhkan, direvisi atau bahkan harus
dicabut.
Hal ini dapat disebabkan, antara
lain, karena dibuat terburu-buru tanpa didasari
oleh proses pematangan, di samping itu juga
karena kemampuan para perancang perundangundangannya (legislative drafters), serta anggota
DPR yang memiliki kemampuan berpikir yang
menjangkau jauh ke depan (futuristik), sangat
minim.
Di antara beberapa peraturan perundangundangan yang “bermasalah” tersebut, misalnya
adalah UU No. 5/1985 tentang Referendum,
yang dianggap kurang memiliki urgensi baik
dari aspek materinya maupun dari aplikasinya,
sehingga keberadaan UU ini dianggap mubazir,
dan dicabut dengan UU No. 6/1999. Selanjutnya
masalah UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan yang ditangguhkan
berlakunya untuk waktu yang cukup lama karena
substansinya dipandang tidak sesuai dengan
kenyataan hukum dalam masyarakat, lalu UU No.
25/1997 tentang Ketenagakerjaan yang dianggap
tidak mencerminkan kepentingan kalangan buruh
dan pekerja, UU No. 4/1998 tentang Kepailitan,
UU tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya,
UU No. 16/2001 tentang Yayasan dan lain-lain.
Berbagai macam factor penentu mutu produk
peraturan
perundang-undangan,
disamping
substansi, juga kualitas dan kuantitas para
legislative drafters masih sangat memprihatinkan.
Bukan saja dalam kaitan skill dan knowledge, tetapi
juga jenjang karir dan insentif mereka. Karir ini
belum menjanjikan. Sehingga penyusunan produk
peraturan perundang-undangan pun banyak yang
ditangani tenaga yang tidak memiliki keahlian
merancang peraturan perundang-undangan.
Akibatnya dapat diduga, banyak produk peraturan
perundang-undangan yang tidak memenuhi
kualitas perundang-undangan yang baik.
Perencanaan pembentukan perundangundangan selama ini, tidak mempertimbangkan
kemampuan untuk melaksanakannya. Misalnya,
penetapan sejumlah RUU yang harus disusun
dan ditetapkan dalam Program Pembangunan
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Nasional (Propenas), ternyata hanya mampu
terealisasi sekitar 30 persen-nya saja. Peranan
Program Legislasi Nasional, tidak berjalan efektif
dan optimal. Hanya sebagai saluran penyampaian
usulan program pembuatan peraturan perundangundangan, tidak mampu menjadi instrumen
koordinasi yang efektif dalam rangka harmonisasi
dan sinkronisasi guna mencegah atau mengurangi
tumpang tindih materi, menghilangkan egosektoralisme,
dan
menentukan
prioritas,
berdasarkan
pertimbangan
urgensi
dan
kebutuhan masyarakat, serta kemampuan untuk
melaksanakannya baik di pihak pemerintah dan
DPR. Berdasarkan kenyataan, dari sejumlah
program legislasi yang ditetapkan sebagai
prioritas untuk dibahas dan ditetapkan menjadi
undang-undang setiap tahun, hanya sedikit yang
benar dibahas di DPR. Prolegnas hanya dipandang
sebagai instrumen koordinasi belaka, yang
didasarkan pada kesukarelaan (voluntary basis),
out-put-nya tidak mengikat Kementerian/LPND
maupun DPR. Orientasi pembangunan materi
hukum, sejatinya juga tidak hanya dilakukan di
tingkat pusat saja, tetapi juga di daerah.
Pembangunan materi hukum tidak sematamata membentuk peraturan perundang-undangan
(hukum tertulis) tetapi juga mengembangkan
hukum tidak tertulis, termasuk yurisprudensi dan
hukum adat. Pembangunan materi hukumbukanlah
suatucreatio ex nihilo. Pembangunan hukum
dapat dilakukan denganmengadopsi praktikpraktik, sikap-sikap dan perilaku yang ada
dalam hidupmasyarakat, atau bahkan dengan
meminjam pertimbangan-pertimbangan atau ratio
decidendiputusan-putusan pengadilan termasuk
pengadilan asinguntuk bidang hukum yang
bernilai universal.Hal inilah menjadi sumber bagi
hakim menemukanhukum (rechtsvinding).
Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru
Besar tetap Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991, yang
berjudul Pembinaan Hukum Nasional Dalam
Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia, Prof.
Dr. Sunaryati Hartono, SH, menegaskan, bahwa:
di masa yang lalu, politik hukum yang dianut
terkesan hendak menghapuskan pluralisme
hukum, tidak memberikan ruang gerak bagi
hukum adat dan hukum agama. Karena unsur
hukum adat dan hukum agama, serta kearifan lokal
dapat ditransformasikan kedalam sistem hukum
nasional. Kebijakan menghapuskan hukum adat,
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semestinya dilakukan melalui pendekatan adaptif
dan restitutif, seperti penelitian komprehensif
mengenai asas-asas hukum adat yang masih bisa
diadopsi ke dalam perundang-undangan. Hal
yang sama juga berlaku untuk upaya pembinaan
yurisprudensi (judge-made-law). Selama ini
yurisprudensi tidak/kurang mendapat peran sebagai
sumber hukum, karena dalam sistem hukum
nasional Indonesia konsep kedaulatan legislatif
masih kuat. Terkait dengan tersebut, Frances
Russel–Christine Locke, dalam bukunya:
English Law and Language, Cossel Publishers
Ltd., Villiers House (1992:58), menyatakan,
bahwa : inti dari kedaulatan legislatif ini adalah
“Parliament passes the laws, and the court apply
them to individual cases” Dalam sistem yang
ekstrim semacam ini, hakim ditempatkan sebagai
antreanenimes (mahluk tak bernyawa). Hakim
tidak boleh bergeser dari rumusan undang-undang,
dan hakim tidak berwenang melakukan penafsiran
dengan cara apapun. Keadaan seperti ini tidak bisa
dibiarkan, Karena sesuai dengan tujuan lembaga
peradilan “to enforce the truth and justice”,
maka sangat beralasan kepada hakim diberikan
kewenangan untuk melakukan penafsiran. Oleh
karenanya, pembinaan yurisprudensi penting
dilakukan, karena mendukung kepastian hukum
(judge made law), dapat mengisi kekosongan
hukum, sebagai katalisator pembaruan hukum,
yaitu antara perubahan sosial dan pembangunan
hukum.
2.

Kelembagaan/Struktur Hukum
Pembentukan peraturan perundang-undangan
saja, tidak akan berarti apabila lembaga peradilan
dan lembaga penegak hukumnya tidak mampu
mengimplementasikan peraturan secara konsisten
dan konsekuen.Oleh karenanya, pembangunan
hukum di bidang kelembagaan, mencakup lembaga
peradilan, sarana dan prasarana serta aparatur
hukum, sangat diperlukan untuk mendukung
pembangunan materi hukum. Kepolisian,
Kejaksaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS), Makhamah Agung, merupakan proses
yang membutuhkan perencanaan yang terarah dan
terpadu, realistis dan sekaligus mencerminkan
prioritas dan aspirasi kebutuhan masyarakat,
yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa
dan pihak manapun, tidak memihak (imparsial),
transparan, kompeten dan memiliki akuntabilitas,
partisipatif, cepat dan mudah diakses. Upaya ini
pun harus didukung oleh peningkatan perbaikan

dalam pola rekruitmen, promosi, pendidikan,
pelatihan, serta pengawasan bagi Hakim dan Hakim
Agung dan aspek kesejahteraan, karena hal ini
akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas aparat penegak hukum (KemenkumHAM,
2010).
Selain itu, persoalan yang harus segera
dituntaskan, antara lain, adalah menghilangkan sisasisa bentuk otoriterisme dalam penyelenggaraan
pemerintahan, termasuk dalam menuntaskan
berbagai kasus pelanggaran HAM dan kasuskasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang hingga
sekarang belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti
secara hukum. Tindak kekerasan atau main hakim
sendiri masih terus berlangsung. Hal ini paling
tidak mencerminkan ketidakberdayaan hukum
dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat
penegak hukum.
Pembangunan struktur hukum tidak terbatas
pada kelembagaan dan aparatur hukum di lembaga
peradilan, kepolisian dan kejaksaan. Karena
aparatur hukum pada dasarnya tidak hanya
mencakup hakim, jaksa dan polisi saja, akan
tetapi juga aparat di biro-biro dan bagian hukum
pada institusi pemerintah, baik di pusat maupun
di daerah, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
yang tersebar di instansi sektoral pemerintah, para
advokat dan pengacara, konsultan hukum, notaris,
petugas lembaga pemasyarakatan, imigrasi, dan
kalau hendak diperluas lagi juga mencakup tenaga
yang bergiat di bidang pendidikan hukum, baik
di perguruan tinggi maupun dalam pendidikan
hukum lanjutan, para peneliti bidang hukum,
pustakawan hukum, dan sebagainya.
3.

Pembangunan Budaya Hukum
Pembangunan hukum seharusnya mem
berikan secara proporsional kepada setiap
orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan
kewajibannya dalam ikut serta melaksanakan dan
memelihara aturan-aturan hukum yang dibuat.
Untuk itu diperlukan pemberdayaan masyarakat
tentang hak dan kewajiban sesuai dengan perintah
undang-undang yang berlaku dan pemahaman
bahwa pemberdayaan masyarakat harus disertai
peningkatan budaya hukum termasuk kesadaran
hukum masyarakat. Upaya penyadaran hukum
perlu dilakukan dengan metode yang lebih tepat dan
efektif serta sifatnya dua arah. Upaya yang ditempuh
untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
di masa yang lalu, yang utamanya dilakukan melalui
kegiatan penyuluhan hukum, ternyata lebih banyak
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menekankan pada aspek kewajiban yang harus
dipatuhi oleh masyarakat dan penyelenggara negara
dan mengabaikan hak-hak yang seharusnya dimiliki
oleh setiap anggota masyarakat dan penyelenggara
negara. Sejalan dengan tuntutan reformasi
yang lebih memberdayakan masyarakat, maka
penyadaran hukum tidak hanya tertuju pada aspek
kewajiban tetapi juga hak serta upaya pemahaman
melalui sosialisasi berbagai materi hukum dan
peraturan perundang-undangan. Bahkan, kalau
memungkinkan, setiap bentuk perencanaan
pembentukan peraturan perundang-undangan harus
disosialisasikan terlebih dahulu, agar masyarakat
mengetahui paling tidak intisari substansi hukum
yang akan dibentuk itu. Untuk itu, kerjasama
dan koordinasi antar instansi, baik pusat maupun
daerah, dengan masyarakat dan lembaga swadaya
masyarakat perlu terus diupayakan agar setiap
perkembangan terbaru mengenai peraturan hukum
diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Demikian
pula, akses masyarakat terhadap pembuatan aturanaturan hukum baru harus dibuka lebar dan aspirasi
masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan.
Peningkatan kesadaran hukum terlebih
dahulu harus ditanamkan pada kalangan birokrasi,
institusi penegak hukum, khususnya aparat
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, harus
menjadi prioritas sasaran sosialisasi peraturan atau
bidang hukum baru. Bukan saja dalam lingkup
pendidikan bagi calon-calon aparat penegak
hukum, akan tetapi juga dalam rangka pendidikan
hukum lanjutan (continuing legal education) bagi
mereka yang sudah menduduki jabatan sebagai
aparat penegak hukum. Hal ini dipandang sebagai
patron dalam masyarakat dan bahkan mengemban
tugas sebagai agent of social change.
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
yang selama ini dilakukan melalui model atau
cara penyuluhan hukum konvensional, ternyata
hasilnya tidak efektif. Bukan karena metodenya
yang salah akan tetapi karena seringkali
masyarakat melihat adanya kontradiksi antara
apa yang tertulis dalam suatu aturan hukum dan
realitanya, atau antara aturan-aturan hukum yang
ideal dengan praktik, sikap tindak dan mentalitas
aparatur hukum yang jauh dari kesan melaksanakan
aturan-aturan ideal tersebut. Secara signifikan
perilaku aparatur negara/birokrasi mempengaruhi
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum
dan pembangunan hukum. Fiksi hukum bahwa
“setiap orang dianggap mengetahui hukum”
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sudah tidak realistik terutama dan khususnya
dalam masyarakat yang bersifat multi-etnik dan
agama serta masih jauh dari jangkauan informasi,
termasuk informasi hukum. Oleh karenanya
sosialisasi hukum perlu dilakukan terpadu,
tidak dilakukan masing-masing sektor, seperti
penyuluhan hukum oleh BPHN-Kemenkumham,
Kejaksaan, Pemerintah Daerah, institusi sektoral
(pertanian, pertanahan dan sebagainya).
Terlepas dari kesemuanya uraian diatas,
dalam rangka penegakan hukum, ketentuan
tentang berlaku surut (asas retro-aktif), merupakan
terobosan terhadap asas ne bis in idem, dan
terobosan terhadap ketentuan protokoler bagi
para pejabat tinggi negara dalam hal ia dijadikan
tersangka; dan proses pengambilalihan wewenang
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
dari kepolisian atau kejaksaan, penentuan alat
bukti yang syah, siapa atau instansi mana yang
berwenang menentukan atau menyimpulkan
kepastian kerugian keuangan negara, merupakan
faktor penting dalam peradilan kasus korupsi.
KPK yang sangat powerfull dan very promising
terhadap rakyat, sangat mungkin berbuat sesuatu
dalam penegakan hukum. Akan tetapi tampaknya
KPK sejak didirikan, masih jauh dari harapan.
Belum lagi kalau dihitung hasil korupsi yang
berhasil dikembalikan ke negara, dibandingkan
biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk KPK,
rasanya sangat jauh panggang dari api, tidak
sebanding (Hernold Ferry Makawimbang, 2013).
C.

Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk
Pemberdayaan Peneliti Hukum Dimasa
Mendatang.
Salah satu komponen pelaksana pembinaan
Sistem Hukum Nasional tersebut adalah para
Peneliti Hukum baik yang berstatus pejabat
fungsional peneliti maupun yang belum atau yang
bukan tetapi melakukan kegiatan penelitian hukum.
Mengingat pembangunan Hukum merupakan suatu
proses yang mencakup 3 (tiga) komponen yakni:
materi, aparatur, sarana dan prasarana hukum,
maka upaya pembinaan terus menerus di sektor
pembinaan aparatur peneliti hukum merupakan
salah satu tugas pembangunan Bidang Hukum itu
sendiri. Peneliti Hukum sebagai aparatur pelaksana
Pembangunan Hukum mempunyai kebutuhan
yang khusus yang pada dasarnya belum dapat
tertangani sepenuhnya oleh lembaga formal yang
ada. Untuk mewujudkan aparatur peneliti hukum
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yang baik diperlukan sistem pembinaan tersendiri.
Peneliti dituntut untuk terus berkarya sebagai
prasyarat eksistensi dan peningkatan karirnya.
Oleh karena itu semestinya dibutuhkan koordinasi
dan sinkronisasi antara pusat dan daerah sebagai
wahana penunjang untuk membantu kebutuhan
para peneliti seperti forum-forum ilmiah secara
periodik untuk mempresentasikan hasil-hasil
penelitian, penerbitan jurnal penelitian hukum,
maupun buletin penelitian hukum, dan lain
sebagainya.
Peranan Penelitian Hukum dalam pembinaan
Sistem Hukum Nasional sangat penting untuk
mengungkapkan data ilmiah yang menyangkut
aspek-aspek filosofis, yuridis, sosiologi, ekonomi,
maupun politik yang dapat mempengaruhi
perkembangan hukum yang memerlukan kesiapan
Pemerintah Indonesia sebagai bahan kebijaksanaan
pembangunan di Bidang Hukum. Sebab banyak
hasil-hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh
berbagai lembaga penelitian hukum didaerah
seperti: Perguruan Tinggi (akademisi), Biro-biro
hukum Pemda, organisasi propesi, organisasi
kemasyarakatan lainnya, tidak terakumulasi
dalam penentuan kebijakan hukum di pusat sesuai
dengan semangat otonomi daerah.
Perkembangan ekonomi dunia yang makin
terbuka serta kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang semakin meningkat pesat
akan berpengaruh kepada kehidupan hukum
di Indonesia. Di satu sisi bangsa Indonesia
dihadapkan dengan arus globalisasi yang semakin
deras, tetapi di sisi lain masyarakat pada umumnya
masih dalam masa transisi dari masyarakat
agraris ke masyarakat industri. Dengan demikian
diperlukan berbagai data yang dapat memberikan
masukan kepada pemerintah mengenai keadaan
proses transformasi masyarakat tersebut. Sebab
dalam proses itu masyarakat dan ekonomi
Indonesia akan mengalami banyak perubahan dan
pergeseran nilai yang menimbulkan kerawanan di
dalam masyarakat.
Oleh karena itu tentu saja akibat dari proses
ini diperlukan penyesuaian dalam sistem dan
perangkat hukum nasional sebagai bagian dari
proses modernisasi masyarakat. Sehingga melalui
suatu penelitian yang baik tentu akan dapat
diperoleh masukan yang akurat bagi penciptaan
perangkat hukum nasional yang mampu
menampung perkembangan hukum yang pesat
dengan mengantisipasi pengaruh dari luar tetapi

tetap melindungi kepentingan masyarakat dan
bangsa.
Pentingnya peningkatan kehandalan dan
kualitas Peneliti Hukum Indonesia diperlukan
dalam rangka menghadapi era globaliasi dewasa
ini. Secara bertahap tetapi pasti, perekonomian
nasional maupun internasional akan terus
dikembangkan ke arah suasana yang semakin
bebas dan terbuka. Perkembangan ini akan
membawa serta persaingan yang semakin ketat,
sebab komoditi-komoditi yang akan bertarung
dalam pasar nasional, tidak hanya berupa barang
atau produk-produk manufaktur dari negaranegara anggota ASEAN, yang tergabung dalam
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan
dari negara-negara non-ASEAN, tetapi juga
akan berbentuk jasa-jasa, mengingat perjanjian
GATT dan WTO telah menyepakati liberalisasi
perdagangan barang maupun jasa, (trade in
services), termasuk jasa di bidang hukum(BPHN,
2015). Perkembangan tersebut telah menimbulkan
berbagai dampak, baik yang positif maupun
negatif. Oleh karena itu diperlukan kesiapan para
peneliti hukum dalam memberikan masukan
bagi pembaharuan dan penataan kembali
sistem dan pranata hukum (ekonomi) nasional
(Balitbangham, 2013).
Peneliti Hukum juga sangat berperan
dalam pengumpulan dan analisis tentang
kesadaran masyarakat terhadap hukum, sebab
kesadaran hukum yang makin meningkat
dapat menyebabkan meningkatnya tuntutan
masyarakat terhadap perangkat hukum yang
dapat memberikan kepastian dan pengayoman
hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.
Bahkan tingginya kesadaran hukum dapat pula
menyebabkan masyarakat menjadi semakin kritis
dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan
dengan hukum. Akibatnya tuntutan akan keadilan
makin meluas. Apabila tuntutan tersebut tidak
terpenuhi baik secara formal maupun materil
kadang kala dapat mengakibatkan sikap sebagian
masyarakat menjadi kurang menghargai hukum.
Hal demikian merupakan fenomena yang
tidak sederhana yang memerlukan penelitian
secara mendalam. Oleh karena itu diperlukan
pengembangan metoda-metoda penelitian hukum
yang dapat menjaring data yang sangat mendasar.
Misalnya timbulnya gejala-gejala konflik sosial
mungkin saja diakibatkan oleh kurangnya
kesadaran hukum masyarakat atau mungkin juga
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diakibatkan oleh adanya tindakan aparatur negara
yang mencerminkan kurangnya penghayatan
terhadap hukum. Hukum sesungguhnya tidaklah
semata-mata ditujukan kepada masyarakat, namun
ditujukan pula kepada setiap penyelenggara
negara, khususnya dalam melaksanakan fungsinya
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam hal ini peranan penelitian juga sangat
penting dalam upaya mengembangkan kesadaran
dan ketaatan hukum serta disiplin nasional yang
merupakan perwujudan kepatuhan dan ketaatan
kepada hukum dan norma yang berlaku dalam
masyarakat.
Paradigma pembangunan hukum nasional
yang dilakukan pada saat ini dan masa yang akan
datang, memandang hukum tidak hanya sebagai
obyek, tapi juga menjadi subyek pembangunan.
Materi hukum (UU pada khususnya) dipandang
tidak lagi sebagai instrumen penjaga keamanan,
ketertiban, dan keadilan belaka, tapi sekaligus
sebagai instrumen perubahan masyarakat, alat
transformasi nilai dari bentuk tertentu ke dalam
wujud dan bentuk nilai lain yang lebih baik. Visi
pembangunan hukum nasional yang demikian
menuntut terjadinya perubahan penanganan
pembinaan hasil-hasil penelitian hukum. Perubahan
ini hendaknya diarahkan pada pengadaan peneliti
hukum yang tidak saja memiliki kemampuan,
perhatian yang cukup, terdidik dan terlatih dengan
baik, tapi juga diangkat dan diberi tunjangan dan
fasilitas serta penghargaan yang memadai sebagai
aparat peneliti hukum sebagaimana mestinya.
Dalam rangka mengupayakan pengadaan
dan pembinaan bagi aparat peneliti hukum
khusus bagi Pembangunan Hukum Nasional
perlu diadakan aktivitas-aktivitas dalam suatu
koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan
dan pemanfaatan penelitian hukum antar
instansi baik dipusat maupun didaerah, kalangan
akademis, lembaga pengkajian dan penelitian
hukum, organisasi propesi hukum, dan lembaga
swadaya masyarakat. Aktivitas ini diarahkan
untuk memenuhi kebutuhan pembinaan aparat
peneliti hukum dan berusaha memperlancar usaha
pemenuhan kebutuhan itu dengan teratur dan
tertib. Pengembangan koordinasi dan kerjasama
ini didasarkan pada kenyataan adanya tuntutan
kapasitas dan kapabilitas sebagai aparat peneliti
di satu sisi dan banyaknya kendala pembinaan
hukum yang belum tertangani secara efektif dan
efisien di sisi lainnya.
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Hal demikian merupakan fenomena yang
tidak sederhana yang memerlukan penelitian
secara mendalam. Oleh karena itu diperlukan
pengembangan metoda-metoda penelitian hukum
yang dapat menjaring data yang sangat mendasar.
Misalnya timbulnya gejala-gejala konflik sosial
mungkin saja diakibatkan oleh kurangnya
kesadaran hukum masyarakat atau mungkin juga
diakibatkan oleh adanya tindakan aparatur negara
yang mencerminkan kurangnya penghayatan
terhadap hukum. Hukum sesungguhnya tidaklah
semata-mata ditujukan kepada masyarakat, namun
ditujukan pula kepada setiap penyelenggara
negara, khususnya dalam melaksanakan fungsinya
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam hal ini peranan penelitian juga sangat
penting dalam upaya mengembangkan kesadaran
dan ketaatan hukum serta disiplin nasional yang
merupakan perwujudan kepatuhan dan ketaatan
kepada hukum dan norma yang berlaku dalam
masyarakat.
TAP Nomor II/MPR/1993 jo Tap Nomor
IV/MPR/1999 tentang GBHN jo Undangundang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program
pembangunan nasional (PROPENAS) tahun 20002004 pada Bab III Tentang Pembangunan hukum
dalam huruf C tentang Program Pembangunan
hukum pada angka 1 telah mengarahkan bahwa
Penelitian dan pengembangan hukum serta ilmu
hukum dilaksanakan secara terpadu yang meliputi
semua aspek kehidupan dan terus ditingkatkan
agar hukum nasional senantiasa dapat menunjang
dan mengikuti dinamika pembangunan, sesuai
dengan perkembangan aspirasi masyarakat, serta
kebutuhan hukum masa kini dan masa depan.
Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan
hasil penelitian di bidang hukum, perlu terus
ditingkatkan kerja sama antar lembaga penelitian,
perguruan tinggi, badan penelitian internasional di
bidang hukum dan lembaga lainnya yang terkait
secara terkoordinasi.
a.

Permasalahan Peneliti Hukum.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, di
satu sisi tantangan dan tuntutan kehandalan
dan kualitas peneliti hukum sangat dibutuhkan,
tetapi di sisi lain sampai saat ini belum terbentuk
suatu wadah/wahana yang dapat membantu
pembinaan keberadaan Peneliti Hukum Indonesia.
Permasalahan-permasalahan
yang
dihadapi
dan dialami oleh para peneliti hukum saat ini
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sekurang-kurangnya, antara lain berkisar pada
hal-hal sebagai berikut :
1.

Belum termanfaatkannya hasil-hasil pe
nelitian hukum yang dilakukan oleh berbagai
lembaga penelitian hukum baik di pusat
maupun di daerah dalam pembangunan
hukum nasional. Disamping itu, masih relatif
rendahnya kualitas kemampuan aparatur
peneliti hukum, sedangkan pembinaan
keahlian dan karier dewasa ini belum
ditangani sesuai dengan kebutuhan.

2.

Belum adanya suatu pola penelitian hukum
yang baku (standard) dalam pelaksanaan
penelitian di masing-masing lembaga/
instansi penelitian hukum di Indonesia.

3.

Belum terbinanya forum ilmiah khusus bagi
para peneliti hukum baik dipusat maupun
didaerah sebagai wahana pembinaan
kemampuan dalam penyajian hasil-hasil
penelitian dan penyelenggaraan diskusi
yang dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan
untuk
memupuk
keterampilan intelektual dan mengemukakan
gagasan dan temuan penelitian. Karena
tersedianya wahana diskusi hasil penelitian
merupakan prasyarat peningkatan kualitas
temuan penelitian dan berguna sebagai bahan
pembinaan karier aparatur peneliti.

4.

5.

Belum maksimalnya penerbitan dari berbagai
karya ilmiah dan temuan penelitian dari
aparat peneliti hukum yang sesungguhnya
dapat berguna bagi masyarakat seperti
himpunan peraturan perundang-undangan
di bidang tertentu, buku-buku karangan
ilmiah pokok tentang dan sekitar berbagai
aspek hukum yang tengah dibangun, artikelartikel hukum, jurnal-jurnal yang berupa
berbagai komentar (anotasi) putusanputusan pengadilan, buletin periodik yang
melaporkan kegiatan pembinaan hukum
nasional dan berbagai kegiatan penelitian
lainnya.
Belum terbinanya koordinasi informasi
hasil-hasil
penelitian
hukum
yang
dilaksanakan oleh berbagai instansi dan
pihak pelaksana penelitian hukum. Hal
ini diperlukan dalam rangka pembinaan
agar informasi hasil penelitian hukum

dapat dimanfaatkan secara optimal bagi
pembinaan sistem hukum nasional. Padahal
TAP Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN
jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang program pembangunan nasional
(PROPENAS) tahun 2000-2004 pada Bab III
Tentang Pembangunan hukum dalam huruf
C tentang Program Pembangunan hukum
pada angka 1 tentang Program pembentukan
peraturan perundang-undangan, ditetapkan
bahwa salah satu sasaran program ini
adalah terciptanya harmonisasi peraturan
perundang-undangan yang sesuai dengan
aspirasi masyarakat baik dipusat maupun
didaerah dan kebutuhan pembangunan
yang salah satu kegiatan pokok yang harus
dilakukan adalah meningkatkan koordinasi
dan kerjasama dalam pengembangan
dan pemanfaatan penelitian hukum antar
instansi baik dipusat maupun didaerah,
kalangan akademis, lembaga pengkajian dan
penelitian hukum, organisasi profesi hukum,
dan lembaga swadaya masyarakat.
6.

Semakin menurunnya minat para pegawai
dari waktu ke waktu untuk menjadi pejabat
fungsional peneliti hukum, yang disebabkan
oleh berbagai hal, baik dari segi pembinaan
karier sebagai pegawai negeri sipil, maupun
penghargaan atas professional peneliti.

b.

Upaya PemberdayaanPeneliti Hukum.
Bertitik tolak dari keadaan tersebut diatas,
maka dimasa mendatang perlu dilakukan hal-hal,
antara lain :
1.

Mengembangkan forum pertemuan ilmiah
secara periodik diantara para peneliti
hukum antar pusat dan daerah dilingkungan
kementerian hukum dan HAM, dalam rangka
pemanfaatan hasil-hasil penelitian hukum
baik ditngkat pusat maupun di daerah.

2.

Membuat suatu pola penelitian hukum yang
baku (standard) yang dapat dijadikan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan penelitian
hukum di Indonesia.

3.

Memberdayakan hasil-hasil penelitian yang
dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian
hukum baik dipusat maupun yang di daerah
sebagai bahan dalam penentuan kebijakan di
bidang hukum; serta pada umumnya untuk
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membantu kelancaran pelaksanaan tugas
program-program pemerintah dibidang
pembangunan hukum agar dicapai hasil
kerja yang maksimal;
4.

Mengembangkan
Pembinaan
kualitas
Peneliti Hukum, baik tingkat kemampuan
profesionalnya maupun kesejahteraannya,
sebagai aparatur pelaksana pembangunan
hukum agar dapat bekerja lebih baik dan
profesional. Kualitas peneliti hukum harus
tercermin dalam sikap yang menjunjung
tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan,
bersih, berwibawa dan bertanggung jawab
dalam perilaku keteladanan. Para Peneliti
Hukum agar mampu melaksanakan tugas
kewajibannya yang mencakup penelitian,
dan penyebarluasan hasil-hasilnya secara
profesional dalam rangka pemantapan fungsi
dan peranan hukum sebagai sarana pengatur
dan pengayom masyarakat.

5.

Mengembangkan
penerbitan
(Jurnal
Terakreditasi) sebagai wadah kreativitas
para peneliti hukum baik secara individual
maupun kelembagaan. Penerbitan tersebut
berupa: penulisanKarya Ilmiah; buku-buku
hasil penelitian, opini, artikel, dll.

6.

Membina koordinasi dan kerja sama dalam
pengembangan dan pemanfaatan hasil
penelitian hukum antar berbagai instansi
baik di pusat maupun di daerah, kalangan
akademis, lembaga pengkajian dan penelitian
hukum, organisasi profesi dan organisasi
kemasyarakatan lainnya.

7.

Mengupayakan kondisi jabatan fungsional
peneliti hukum menjadi lebih menarik, agar
minat para pegawai bergairah kembali untuk
meniti karir menjadi peneliti hukum.

yang menyangkut aspek-aspek filosofis, yuridis,
sosiologi, ekonomi, maupun politik yang dapat
mempengaruhi perkembangan hukum sebagai
bahan kebijaksanaan pembangunan hukum.
Sebab banyak hasil-hasil penelitian hukum yang
dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian
hukum didaerah, tidak sepenuhnya terakumulasi
dalam penentuan kebijakan hukum di pusat sesuai
dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena
itu, perlu peningkatan kehandalan dan kualitas
peneliti hukum baik dipusat maupun di daerah.

SARAN
Guna memaksimalkan tugas dan fungsi
peneliti hukum pada kementerian hukum dan
HAM dimasa mendatang,
perlu dilakukan
reformasi struktur organisasi Kementerian hukum
dan HAM. Selain itu, untuk mewujudkan aparatur
peneliti hukum yang baik diperlukan sistem
pembinaan tersendiri. Oleh karena itu semestinya
dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi antara
pusat dan daerah sebagai wahana penunjang
untuk membantu kebutuhan para peneliti
seperti forum-forum ilmiah secara periodik
untuk mempresentasikan hasil-hasil kajian dan
penelitian, penerbitan, jurnal hukum, buletin
kegiatan dsb.

KESIMPULAN.
Penelitian hukum mempunyai peranan
penting dalam pembangunan hukum, agar
peraturan perundang-undangan yang hendak
disusun dapat dipertangung jawabkan secara
akademis, dan menjamin peraturan tersebut telah
memenuhi nilai-nilai filosofis, sosiologis, yuridis,
dan aspek lainnya.Peranan Penelitian Hukum
dalam pembinaan Sistem Hukum Nasional
sangat penting untuk mengungkapkan data ilmiah
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ABSTRACT
This study is juridical-dogmatic. Legal concepts used, is the law of the state, local, and religion; and postulate
attached to each family of the law. This research said, the first problem of how interaction between legal system
in the country, customs and religions addressed, which occurs when a plurality of law in the implementation
of marriage in society? Related to these problems, set objectives and scope of the study, first examine prospect
of legal pluralism, towards the establishment of national legal systems in the field of marriage. Both examine
the interactions dogma between legal system , especially customs, religions and countries, as a support
to realize the marriage in the text and context of the Indonesian nation. The research data is the primary
legal materials, secondary and tertiary collected by literature review. The data is processed and analyzed
qualitatively-systematically, to unravel the interaction between law, and interpostulate law, as well as the
implementation and enforcement of the marriage. Research conclusion, that there has been integration with
local laws, religion and state through Act No. 1 of 1974 About Marriage. But in its application no interaction
cooperatifinterpostulate related laws and therefore there is a conflict or avoidance of registration of marriage,
polygamy and divorce, which is illustrated in the case of marriage, polygamy and divorce, official and
unofficial. While the marriage of two people of different religions, carried out by way of conversion, but
generally not followed by a customary move. This is a factor not achieving the purpose of marriage. Revealed
also that converts to enter into marriage easily occur. On the contrary move in the administration of customary
and religious and funeral rites, always gets stiff resistance from those families that originally had a different
religion. It is recommended that legal pluralism and interaction between legal system andinterpostulate in it, is
solved by reforming marriage laws. Updates marriage law is very urgent, that the law of marriage get a place
in the room to the our Indonesian-ness, as a nation-state with a diverse of law.
Keywords: Plurality of law and Marraiage Law.

ABSTRAK
Penelitian ini bersifat yuridis-dokmatis. Konsep hukum yang dipakai, ialah hukum negara, lokal dan agama;
serta postulat yang melekat pada masing-masing keluarga hukum tersebut. Penelitian ini menjawab,
permasalahan pertama bagaimana interaksi antarhukum negara, adat dan agama ditanggapi, mana kala terjadi
pluralitas hukum dalam pelaksanaan perkawinan didalam masyarakat? Terkait dengan permasalahan
tersebut, ditetapkan tujuan dan ruang lingkup penelitian, pertama meneliti prospek pluralisme hukum, menuju
dibentuknya sistem hukum nasional di bidang perkawinan. Kedua meneliti interaksi dokma antarhukum,
khususnya adat, agama dan negara, sebagai dukungan mewujudkan perkawinan dalam teks dan konteks
negara bangsa Indonesia. Data penelitian ialah bahan hukum primer, sekuder dan tersier yang dikumpulkan
dengan cara penelusuran pustaka. Data diolah dan dianalisa secara kualitatif-sistimatis, untuk mengungkap
interaksi antarhukum, dan antarpostulat hukum, serta pelaksanaan dan penerapannya terhadap perkawinan.
Kesimpulan penelitiaan, bahwa telah terjadi integrasi hukum lokal, agama dan negara melalui UU No 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan. Namun dalam penerapannyatidak terjadi interaksi koorporatif antar postulat hukum
yang terkait dan sebab itu terjadi konflik dan atau avoidance antara pendaftaran perkawinan, poligami dan
perceraian, yang digambarkan dalam kasus tentang perkawinan, poligami dan perceraian, yang resmi dan tidak
resmi. Sementara itu perkawinan dua orang beda agama, dilaksanakan dengan cara pindah agama, tetapi pada
umumnya tidak diikuti oleh pindah adat. Hal ini menjadi faktor tidak tercapainyatujuan perkawinan. Diungkap
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pula bahwa pindah agama untuk melangsungkan perkawinan mudah terjadi. Namun sebaliknya pinda adat
dan agama dalam penyelenggaraan dan upacara kematian, selalu mendapat perlawanan dari pihak-pihak
keluarga yang semula sudah berbeda agama. Disarankan agar pluralisme hukum dan interaksi antarhukum dan
antarpostulat di dalamnya, diselesaikan dengan melakukan pembaruan hukum perkawinan. Pembaruan hukum
perkawinan sangat urgen, agar hukum perkawinaan mendapatkan tempatnya dalam ruang ke-Indonesia-an
kita, sebagai negara kebangsaan dengan hukum yang beraneka ragam.
Kata Kunci: Pluralitas Hukum dan Undang-undang Perkawinan.

PENDAHULUAN
Dari sudut pengkajian akademik, konsep
pluralisme hukum bukanlah wacana yang
sungguh-sungguh baru bagi kehidupan hukum
di Indonesia. Terutama bila permasalahan ini
ditinjau dari sudut sejarah hukum. Konsep dan
permasalahannya,telah dikenal dan digeluti oleh
peneliti hukum adat, pada masa sebelum dan saat
penjajahan, atau pun awal mula kemerdekaan
hingga sekarang.
Indonesia dikenal luas sebagai negara yang
dihuni oleh beratus-ratus suku bangsa. Masingmasing suku bangsa mempunyai identitas
kebudayaan sendiri-sendiri, setiap suku bangsa
mengakui (dan diakui) mempunyai daerah teri
torial. Lagi pula setiap suku bangsa mempunyai
bahasa, yang berlainan dan biasanya tidak
dipahami oleh suku bangsa lainnya (Warnaen,
2002: 310).
Bahkan sebagian diantaranya mempunyai
aksara dan kitab hukum sebagai rujukan
kebersamaan dan kebudayaan hukum mereka.
Di samping itu Indonesia merupakan negara
kepulauan,mempunyai wilayah yang paling luas di
antara negara kepulauan lainnya di dunia. Sekitar
14.000 pulau tersebar di sepanjang Khatulistiwa.
Terbentang di antara 6° Lintang Utara dan 11°
Lintang Selatan, serta di antara 95° dan 141°
BujurTimur. Jarak terjauh dari Barat ke Timur
adalah 5.110 km. Jarak terjauh dari Utara ke
Selatan adalah 1.888 km (Warnaen, 2002: 310).
Pluralis medan pluralitas (space of plurality)
perlu diperhatikan karena alasan, pertama, bahwa
pluralitas pada tingkat kesadaran dan sikap
belum mampu dijadikan ruang toleransi, dialog
dan saling pengertian, serta saling menerima
apa adanya, saling melengkapi dan menguatkan.
Kedua belum ditemukan cara yang jitu untuk
mengelola pluralitas kebudayaan, termasuk
pluralitas hukum didalamnya, meskipun dalam
hal ini, sarjana ilmu hukum dan kemasyarakatan
dengan teliti telah mengkajinya, tetapi mereka
jauh dari mendapatkannya.
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Berbeda dengan negara-negara di Eropa
Barat, dikotomi antara hukum rakyat dan hukum
negara diatasi dengan upaya positivisasi hukum
masyarakat setempat menjadi hukum nasional.
Dengan posistivisasi atau nasionalisasi ataupun
formalisasi tersebut, hukum rakyat setempat
akan diaku sebagai hukum nasional, yang karena
itu diberlakukan dan ditegakkan di seluruh
negeri dan oleh badan dan/atau aparatur negara
(Wignjosoebroto, 2007: 1).
Upaya nasionalisasi hukum rakyat di negaranegara barat, baik melalui legislasi seperti di
Perancis dengan civil law system-nya, atau pun
melalui upaya yudisial seperti di Inggris dengan
common law systemnya, tidaklah menimbulkan
permasalahan interaksi antarhukum. Hal ini
disebabkan karena negara-negara barat tersebut,
dibangun atas fondasi bangsa yang faktual
secara kultural. Sementara di pihak lain, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya
disingkat NKRI) dibangun atas dasar kepentingan
politik, yakni kehidupan “bernegara bangsa” di
atas kemajemukan sosio-kultural, suku bangsa
dan agama.
Seperti dikatakan di atas, interaksi antar
hukum dalam penelitian ini, didasarkan pada
konsep pluralisme hukum, yang tidak lagi
menonjolkan dikotomi antara sistem hukum
resmi dan sistem hukum tidak resmi tentang
perkawinan. Pluralisme hukum perkawinan
tidak lagi cukup digambarkan, melukiskan aneka
warna hukum (rechtsbedeling) yang mengatur
perkawinan. Namun sekaligus dengan itu adalah
soal bagaimana sistem-sistem hukum yang ada
tersebut saling berintegrasi satu sama lain, serta
bagaimana keberadaan sistem hukum yang
beragam itu secara bersama-sama dalam mengatur
perkawinan.
Pengelolaan pluralitas hukum, belum
begitu berkembang baik. Masalah pluralitas ini
merupakan hal yang peka dan menjadi sifat khas
negara baru merdeka. Dalam hal ini negara baru
merdeka berkeinginan menciptakan suatu tertib
politik dan hukum yang efektip. Namun di pihak
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lain terdapat keinginan untuk menyatakan diri,
seperti tercerminkan pada identitas premordial
suku masing-masing. Keinginan terakhir ini
dijejali dan diberati dengan kenyataan ikatan
darah, suku, bahasa, agama, tradisi lokal dan
sebagainya (Rahardjo, 1976:74).
Kerinduan beridentitas premordial bagi
modernisasi hukum, juga diungkapkan oleh
Daniel S. Lev yang mengatakan, bahwa
cendekiawan hukum Indonesia, pasca revolusi,
walaupun merindukan modernisasi hukum, tetapi
tetap berada di bawah pesona hukum adat mereka
(Daniel S. Lev, 1999:7).
Konsep pluralisme hukum pada awalnya
diartikan sebagai keadaan berlakunya lebih dari
satu sistem hukum dalam satu wilayah negara,
Atau seperti apa yang dimaksudkan Ali Afandi,
yaitu berlakunya sistem hukum yang berlain-lainan
terhadap golongan penduduk tertentu (Affandi,
1985: 2). Namun di dalam kajian antropologi
hukum masa kini, John Griffit, seorang peneliti,
mengatakan pluralisme hukum terjadi, apabila di
dalam satu wilayah sosial berlaku lebih dari satu
tertib hukum (Griffiths, 2005: 69).
Bertolak dari latar belakang pemikiran
disebut di atas, penelitian ini terkait dengan
konsep pluralisme hukum yang tidak lagi
dirancang secara dikotomis antara hukum negara
dan adat; hukum lokal, hukum agama dan
seterusnya. Namun dengan paradigma baru yang
tidak dikotomis, yakni melihat relasi interaktif,
kompetitif dan saling mempengaruhi antara tertib
hukum yang satu dengan tertib hukum lain dalam
suatu wilayah sosial tertentu (Simarmata, 2005:
8).
Pluralitas kebudayaan (termasuk hukum)
sering didekati dengan ancangan konflik. Dalam
pemikiran konflik ini, lazinnya permasalahan
difokuskan pada situasi persaingan antara ego
dengan alam pikiran individu; antara loyalitas
etnik, agama dan kepercayaan dengan loyalitas
nasional (Simarmata, 2005: 8).
Dalam rangkaian kerja teori konflik yang
demikian, seringkali diskusi berkutak-katik pada
soal hubungan antara orientasi hukum masa lalu,
masa kini dan hukum masa depan yang terdapat
dalam pikiran dan catatan sejarah hukum kita.
Berbeda dengan pendekatan konflik disebut di
atas, Koentjaraningrat mengajukan ”pendekatan
intergaratif” dengan mengatakan, bahwa loyalitas
etnik dan loyalitas nasional mendominasi dua

bidang kehidupan pribadi dan bidang kehidupan
umum, sehingga dengan demikian kedua
loyalitas itu lebih sering melengkapi, daripada
saling bersaing atau saling terlibat konflik
(Koentjaraningrat, 1993: 5).
Dengan demikian penelitian ini dikaitkan
dengan permasalahan pokok pertama, apakah
hubungan antar suku bangsa dalam negara
multietnik, dapat memperkuat kesatuan bangsanya,
tanpa menghilangkan kebudayaan-kebudayaan
suku bangsa yang ada. Kedua bagaimana
kebudayaan, negara multietnik diperankan untuk
mempertahankan kesatuan nasional sebagai satu
negara dan bangsa.
Berawal dari permasalahan pokok di
atas,penelitian ini menyoal pertama bagaimana
interaksi antarhukum negara, adat dan agama
ditanggapi, bila terjadi pluralitas hukum dalam
pelaksanaan perkawinan di masyarakat?. Pertanyaan di atas, pertama membicarakan prospek
pluralisme hukum, menuju terbentuknya sistem
hukum nasional di bidang perkawinan. Kedua
meneliti intraksi dokma antarhukum, khususnya
adat dan hukum negara, sebagai dukungan terwujudnya tujuan perkawinan sesuai dengan UUP.

KERANGKA TEORI
Kini dan seterusnya untuk NKRI sebagai
negara bangsa, telah dilahirkan pandangan guna
menjadi arahan pengelolaan pluralitas ke dalam
arus “berbeda-beda, tetapi satu”; “bersukusuku, tetapi satu bangsa” dan seterusnya seperti
dikemas dalam idiologi nasional dan janji
sumpah pemuda serta Garuda lambang negara,
yang bertuliskan “bhinneka tunggal ika”. Maka
semua itu merupakan ruang “ke-Indonesia-an”
kita yang perlu diterima dan dipahami dengan
penuh tanggung jawab. Hukum nasional sebagai
salah satu penghuni ruang ke-Indonesia-an kita,
merupakan bagian dari wujud dan isi sistem
kebudayaan Indonesia.Oleh sebab itu dibutuhkan
rancangan praktis yang tidak melihat komponen
tata hukum secara monolistik, tetapi sebagai
refleksi pluralime, dimana hukum dilihat sebagai
suatu konstruksi kebudayaan dari bangsa yang
menjadi tujuan pengaturannya (Marzuki, 1995:
12).
Sejalan dengan nukilan di atas, Ratno Lukito
dengan mengutip Masaji Chiba, mengajukan
rancangan pemikiran praktis dalam mengkaji
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aspek pluralisme hukum di Indonesia. Ia menyoal
pluralisme hukum dengan pertanyaan apakah
dengan tatanan hukum yang berbeda-beda,
bisa berinteraksi antara satu sama lain, secara
harmonis ataupun berkonflik secara baik dalam
ikatan kesatuan Indonesia(Lukito, 2008: 12).
Dengan demikian Sistem Hukum Nasional
(SHN), komponen dan postulat-postulatnya,
tampil sebagai pencerminan multikultural. Dalam
hal ini komponen materi hukumnya terdiri dari
hukum resmi (hukum negara); hukum non-resmi,
seperti adat-istiadat, kebiasaan; dan norma agama
dan kaidah-kaidah hukum kolonial yang berlaku
positif di Indonesia. Di sisi lain komponen materi
hukum, didukung oleh aparatur hukum, kesadaran
dan kebudayaan hukum yang dikembangkan
menurut fungsi-fungsi yang diharapkan oleh SHN
tersebut.
Dari pandangan yang agak berbeda dari
pola pikir dijelaskan di atas, tetapi dapat dipakai
sebagai kerangka teoritis untuk mengungkap
interaksi komponen pluralitas hukum di Indonesia,
adalah hubungan segi tiga antara hukum resmi
(hukum negara), hukum non-resmi (hukum nonnegara), dan postulat hukum masing-masing yang
mendukung dan berhubungan dengan hukum
resmi dan tidak resmi tersebut.
Ratno Lukito menjelaskan bahwa hubungan
segi tiga antara konstruksi (teradisi) hukum yang
membentuk pluralitas hukum Indonesia sebagai
berikut:
1)

Hukum Resmi, adalah sistem hukum yang
diresmikan oleh otoritas negara yang sah.
Termasuk juga dalam kategori ini, adalah
hukum yang bersumber dari agama, adatistiadat, kebiasaan yang diterima oleh hukum
resmi dan diberlakukan sebagai hukum
negara.

2)

Hukum tidak resmi, adalah hukum yang
tidak disahkan oleh otoritas negara yang
sah, tetapi didalam praktiknya didukung
oleh kelompok masyarakat tertentu, didalam
ataupun diluar ikatan negara. Di sini dicatat
khusunya meliputi hukum-hukum yang
memiliki pengaruh terhadap epektifitas,
mengubah atau melemahkan hukum negara
itu.

3)

Postulat hukum, (resmi dan tidak resmi)
tertentu yang berfungsi menjastifikasi dan
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mengarahkan efektifitas hukum disebut
pertama dan kedua (Lukito, 2008 : 12).
Berdasarkan nukilan teoritis di atas, fenomena
pluralitas hukum Indonesia secara praktis dapat
diungkapkan dengan baik. Meskipun demikian
postulat hukum dalam kaitan uraian ini, diartikan
sebagai prinsip atau nilai-nilai sosial yang khusus
diperankan untuk menjastifikasi pengakuan atau
penolakan hukum resmi atau hukum tidak resmi,
sebagai komponen hukum nasional kita.
Seperti dikatakan di atas, pemikiran
postulat hukum membantu kita memahami aspek
pluralisme hukum secara lebih praktis.Dengan
demikian dalam diri postulat hukum terdapat
penegasan, hukum itu tidak bebas nilai dan tidak
pula memiliki karakter seragam, tetepi beragam
dan plural.
Ratno Lukito berkesimpulan bahwa
postulat hukum merupakan ”postulat identitas”
yang membuat seseorang bisa mempertahankan
identitas hukum sebagai produk kebudayaan. Ia
berpendapat melalui identitas hukum ini, orang
menentukan memilih dan mentaati hukum resmi
atau tidak resmi. Dengan kata lain, menyesuaikan
diri dengan perubahan situasi, tetapi dengan tetap
mempertahankan identitas diri sendiri sebagai
dasar keputusan dan ketaatannya terhadap hukum
(Lukito, 2008 : 12).
Melihat konsep hukum dalam penelitian ini,
adalah teori, postulat dan asas hukum tentang
pluralisme dengan pengembangan budaya hukum
nasional, maka penelitian ini berkarakter yudisdokmatis (Wignyosoebroto, 1982 : 230).
Menurut
tempatnya,
penelitian
ini
merupakan penelitian perpustakaan. Oleh sebab
itu, data penelitian terutama berasal dari bahanbahan hukum primer dan sekunder, khususnya
yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian.
Data dikumpulkan dengan cara penelusuran
bahan pustaka, data diolah secara sistimatis dan
kualitatif, gunamenjelaskan interaksi antar hukum
resmi (UU Perkawinan), dengan postulat adat dan
budaya hukum, sebagai hukum tidak resmi.
Interaksi antarhukum menurut Ade Saptomo,
melahirkan empat kemungkinan, yaitu integrasi
(intergrate),
inkoorporasi
(incoorporate),
konflik (conflict) dan menghindar (avoidancce).
Kemungkinan interaksi, yakni penggabungan
sebagian hukum negara dan hukum lokal,
sedangkan inkoorporasi merupakan penggabungan
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sebagian hukum negara kedalam hukum adat atau
sebaliknya. Adapun konflik tidak menyebabkan
penggabungan, karena antara hukum negara dan
hukum lokal saling bertentangan. Dalam hal
ini bahkan terjadi avoidancce, yakni salah satu
hukum menghindari keberlakuan hukum yang
lain (Saptomo, 2010 : 70).
Interaksi antarhukum tersebut, penting
diungkapkan melalui penelitian, guna menjelaskan
apa makna teoritis dan filosofis, perkawinan
sebagai peristiwa hukum dan kebudayaan. Lagi
pula perkawinan tidak cukup diatur oleh hukum
negara, tetapi juga oleh hukum adat, yakni aturan
yang berlaku dan ditaati bersama oleh masyarakat
(Ubbe, 2008 : 45). Bersama dengan itu, penelitian
ini bertujuan menyokong upaya-upaya trasformasi
hukum positif Indonesia menjadi hukum
nasional, sesuai perubahan dan kebutuhan hukum
masyarakat(BPHN, 1996 : 50).
UUP sebagai hukum nasional dibutuhkan
dalam suatu kehidupan NKRI sebagai negara
bangsa. Hukum nasional disebut demikian
karena dibentuk atau dibuat oleh suatu organ
negara, legislatif ataupun yudisial, dalam bentuk
tertulis atau pun tidak tertulis. Hukum nasional
pada hakekatnya adalah hukum yang kesahan
pembentukan dan pelaksanaannya bersumber
dari kekuasaan dan kewibawaan negara
(Wignjosoebroto, 2007: 2).
Hukum nasional tentang
perkawinan
dihadapkan pada fakta sosial kultural yang sangat
beraneka ragam. Namun sebagai negara bangsa
dibutuhkan adanya hukum nasional yang tunggal
tentang perkawinan. Bangsa Indonesia pada
galibnya bukan lah suatu bangsa yang berkesatuan
keturunan, tradisi yang alami. Namun menyatukan
diri dengan ikrar bersatu sebagai bangsa.

PEMBAHASAN
A.

Analisis Interaksi Antar Hukum Tentang
Perkawinan
Secara umum interaksi antarhukum
menjadi pembicaraan dalam buku-buku ajaran
Hukum Intergentil (Hukum antargolongan) yang
kemudian berkembang menjadi dan Hukum
Antar Tata Hukum. Dalam studi hukum telah
terjadi perkembangan, bahwa Hukum Intergentil
bergeser menjadi Hukum Antartempat(Interlokal
Recht) yang oleh Sunaryati disebut sebagai
Hukum Antaradat (Hartono, 1991 : 64).

Sunaryati Hartono mengajukan soal
mengapa hukum anatargolongan akan berubah
menjadi hukum antaradat dengan alasan, bahwa
di masa lampau luas lingkup (geldings gebied)
kaidah hukum adat masih terbatas pada wilayah
tertentu. Hal ini disebabkan oleh karena penduduk
Indonesia masih statis. Namun sekarang dengan
bertambah bebasnya orang Indonesia bergerak
dari satu daerah ke lain daerah, maka lingkup
kuasa berlakunya hukum adat telah meluas ke
seluruh wilayah RI. (Abdurrahman, 2007 : 9).
Selanjutnya Sunaryati Hartono, dengan
mengutip disertasi Klein, yang banyak ditolak
pada waktu itu, tetapi ternyata benar, bahwa
bjidragen tot de studie van het intergentil recht.
Hal ini sejalan pula pendapat Van Vollenhoven
yang memasukkan peleburan (oplossing)menjadi
bagian Hukum Antartempat yang kemudian
disebut Hukum Antaradat, yang pada akhirnya
Hukum Antaradat akan melebur menjadi Hukum
Nasional. Hal ini terjadi mana kalahukum
antartempat dan batas hukum antaradat semakin
menipis (Abdurrahman, 2007 : 9).
Lebih lanjut interaksi antarhukum atau
antarsubsistem dari SHN, dapat digambarkan
melalui konsep hukum sebagai sistem. Dijelaskan
bahwa sistem hukum terdiri dari materi, budaya,
lembaga dan aparatur. Keempat komponen
sistem hukum itu, senantiasa saling pengaruhmempengaruhi, sehingga apabila salah satu
komponennya tidak atau kurang berfungsi, maka
seluruh sistem hukum itu tidak akan berfungsi
dengan baik (BPHN, 1996 : 19).
Hukum perkawinan menarik ditelaah
dalam teks dan konteks pluralitas hukum, sesuai
uraian di atas. Perkawinan adalah wilayah sosial
yang dihuni oleh lebih dari satu keluarga hukum.
Sistem hukum yang ada di dalam Undang-Undang
RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP),
dapat digambarkan sebagai berikut:
a)

Hukum negara tentang unifikasi hukum di
bidang perkawinan (UUP).

b)

Hukum agama tentang sahnya perkawinan
(Pasal 2 ayat 1 UUP).

c)

Hukum adat tentang harta bersama (Pasal 37
UUP).

d)

Hukum eks kolonial, hukum adat, hukum
agama yang terkait dengan masa peralihan
(Pasal 66 UUP).
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Dari data hukum disebut di atas, dapat
digambarkan rezim hukum negara, yakni hukum
yang sah karena otoritas negara dengan postulat
hukum dan identitas hukumnya sendiri, sedangkan
substansi hukum adat dan hukum agama yang
disebut dalam Pasal-Pasal di atas, juga menjadi
hukum resmi karena terintegrasi (integrate)
dalam UUP. Namun penerapan dan penegakannya
dicakupi oleh postulat hukum asalnya, dari adat
dan agama sebagai sumber materiilnya.
Dalam hal ini hukum adat dan agama, sebagai
postulat dan identitas hukum, menjadi dasar
jastifikasi pelaksanaan Pasal-Pasal UUP seperti
disebut di atas. Namun karena hukum adat dan
agama telah menjadi materi muatan UUP, maka
rezim hukum adat dan agama telah berganti baju
serta mendapat sumber formalnya dari negara.
Meskipun demikian postulat hukum masingmasing, adat dan agama, tetap merujukpada
kebudayaan dan struktur kaidah-kaidah hukum
yang melahirkannya. Oleh sebab itu, permasalahan
tentang keberlakuan dan keberfungsiannya, tetap
berada pada wilayah asalnya masing-masing.
Maka dalam hal demikian, diperlukan adanya
pembinaan hukum berikutnya, khususnya tentang
postulat dan kebudayaan hukumnya masingmasing.
Dalam penelitian kesadaran hukum
masyarakat Peusangan (data tahun 1985),
diungkapkan, bahwa nilai-nilai hukum adat
mempengaruhi penerapan dan penegakan
peraturan UUP. Paradigma yang dijadikan
obyek penelitian pada saat itu, adalah ketentuan
UUP tentang pencatatan perkawinan, poligami
dan perceraian yang dipersulit. Dari penelitian
tersebut, diungkapkan berbagai hal sebagaimana
diilustrasikan berikut ini:
1)
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Keharusan pencatatan perkawinan sebagai
fungsi yang dikehendaki oleh UUP,
melahirkan dikotomi dalam pelaksanaannya
(conflict). Dari sini dikenal ”perkawian
resmi” dan ”perkawinan tidak resmi”
dengan postulat hukumnya masing-masing.
Perkawinan bentuk pertama, merupakan
perkawinan yang dilaksanakan dalam hukum
adat, hukum Islam dan hukum negara, secara
sekaligus. Adapun perkawinan bentuk
kedua, karena suatu hal, tidak terjangkau
fungsi pencatatan nikah yang dikehendaki
oleh hukum negara(avoidance). Perkawinan

tidak resmi dikualifikasi sebagai perbuatan
melenggar undang-undang, tetapi di pihak
postulat hukum adat dan Islam, perbuatan
ini ditolir. Kedua bentuk perkawinan ini
tetap eksis dalam masyarakat Peusangan
Aceh Utara. Pelaksanaan kedua bentuk
perkawinan ini saling menghindari satu
dengan lainnya, karena pertama hukum
negara tentang pencatatan perkawinan
hanya berlaku bagi perkawinan normal atau
biasa, artinya memenuhi syarat formal yang
diminta oleh UUP(intergate). Sebaliknya
perkawinan tidak resmi, pada umumnya
merupakan perkawinan tidak nomal, atau
diluar yang biasa,misalnya ”kawin hamil”.
Hukum adat dan Islam ”membolehkan kawin
hamil”(Abdurrahman, 1992 : 125). Namun
dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan
dalam pelaksanaannya; di sisi hukum adat,
wanita hamil dapat dikawinkan baik dengan
laki-laki penyebab kehamilan atau laki-laki
lain, sebagai penutup malu; sedangkan di sisi
hukum Islam, wanita hamil tersebut, hanya
boleh dikawinkan dengan laki-laki penyebeb
kehamilan wanita yang bersangkutan.
2)

Poligami dipersulit sebagai tujuan yang
hendak dicapai oleh UUP. Pencapaian
tujuan ini menjadi wilayah bekerjanya
konsep pluralisme hukum. Meskipun
UUP sebagai hukum negara mewajibkan
izin poligami dari isteri yang dikeluarkan
melalui penetapan pengadilan. Namun
praktik poligami tanpa izin isteri ataupun
penetapan pengadilan masih eksis seperti
keadaan sebelum berlakunya UUP. Hal ini
terjadi, pertama karena postulat hukum adat
dan Islam, mentolerir praktik laki-laki dapat
mempunyai isteri lebih dari seorang.

3)

Perceraian dipersulit sebagai tujuan
diundangkannya UUP. Pelaksaan fungsi ini
tidak terlaksana dengan baik. Perceraian di
luar ketentuan UUP masih eksis, meskipun
UUP tersebut mengatur perceraian sebagai
kewenangan pengadilan negara. Namun
dalam pelaksanaan dan penerapannya,
UUP dan aparaturnya, tidak cukup berperan
menghilangkan bentuk perceraian di bawah
tangan. Dari sini, dilahirkan juga dikotomi,
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”perceraian resmi” dan ”perceraian tidak
resmi”. Bentuk perceraian kedua ditolak oleh
hukum negara, tetapi dibenarkan oleh hukum
adat dan hukum agama. Dari data ini, hukum
negara dan postulat-postulatnya, diketahui
tidak cukup berwibawa menghentikan
kebiasaan perceraian sebagai tindakan
sendiri. Sementara perceraian di bawah
tangan dibolehkan oleh hukum adat dan
hukum Islam (Ubbe, 2008 : 173).
Kedudukan hukum adat dalam UUP menarik
dalam pembicaraan pluralisme hukum. Dari pakta
hukum yang ada, diketahui bagian tertentu dari
hukum perkawinan adat mengalami perubahan.
Diketahui dalam UUP asas poligami yang dianut
oleh hukum adat dan Islam, diubah menjadi asas
monogami. Demikian juga pencatatan pernikahan
dan perceraian adalah kewenangan aparatur yang
ditunjuk berdasarkan UUP. Bagian lain hukum
adat perkawinan yang diangkat dan dijadikan
isi UUP, adalah harta benda perkawinan, bila
terjadi perceraian diatur menurut hukum masingmasing.
Substansi hukum adat perkawinan, sebagai
hukum tidak resmi, yang masih hidup hingga
sekarang, adalah rangkaian perbuatan hukum
(adat) dalam pelaksanaan perkawinan, yakni
peminangan, pernikahan dan respsi perkawinan.
Khusus untuk pernikahan di antara dua orang
penganut agama Islam, maka perbuatan hukum
ijab-kabul dilaksanakan menurut hukum Islam.
Perbuatan hukum lainnya, yakni peminangan
dan resepsi perkawinan, dilakukan berdasarkan
kaidah adat-istiadat. Rentetan perbuatan ini,
merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat
hukum, menurut rezim hukum yang mendasarinya
(Ubbe, 2008 : 53).
Bagian dari hukum adat perkawinan yang
tersisa dan bertahan hidup ini dilaksanakan
sebagai bagian pelengkap dari pelaksanaan Pasal
66 UUP, walaupun hanya sebagai pelengkap tetapi
menambah mantap dan membuat pelaksanaan
UUP tidak saja sebagai suatu peristiwa hukum,
tetapi juga sebagai peristiwa kebudayaan serta
bahkan sebagai ibadah menurut agama.
B.

Perkawinan Antara Dua Orang Berbeda
Agama Menurut Adat Bugis
Di masa pemerintahan raja Bone ke XXII,
La Temmasonge To Appawelling, (1749-1775),
dicatat mempunyai 80 putera-puteri dari isteri-

isterinya yang berjumlah sangat banyak. Di antara
isterinya yang banyak itu, terdapat seorang wanita
Belanda dan beragama Keristen. Perkawinan
Temmasonge dengan orang Belanda tersebut,
digolongkan sebagai pelanggaran adat dan Islam.
Oleh sebab itu tidak dicatat dalam silsilah raja-raja
Bone. Isteri dan anak-anaknya puntidak menjadi
ahli waris kerajaan (Wawancara Andi Mapesissi,
Musium Lapawawoi, Watampone, 21 Juli 2004).
Sanksi terhadap pelanggar perkawinan
pasangan beda agama, sangat beraneka ragam
di antaranya, perkawinan itu tidak melahirkan
hubungan kesanak-saudaraan. Dari sebab itu,isteri
dan anak pasangan kawin beda agama, tidak
saling mewaris harta kekayaan, karena terhalang
perbedaan agama.
Prosedur penjatuhan sanksi terhadap
pelanggaran perkawinan pasangan berbeda agama
melalui beberapa cara. Sebagian melalukan
pemutusan hubungan kesanak-saudaraan melalui
kenduri yang diakhiri denganmenghayutkan
barang milik pelaku pelanggaran larangan kawin
antara orang beda agama tersebut.
Sebagian lagi melakukan pemutusan
hubungan kesanak-saudaraan hanya dilakukan
dengan pernyataan kepada anggota keluarga.
Upacara dan pernyataan ini merupakan perbuatan
hukum dengan akibat putusnya kekerabatan dan
hilangnya hak waris di antara mereka.
Perkawinan pasangan berbeda agama masih
terjadi, dari sudut pelakunya, dicatatbaik oleh
pasangan wanita suku bugis/Islam dengan lelaki
non Bugis/non Islam dan sebaliknya. Berikut
ini ada beberapa kasus kawin pasangan berbeda
agama yakni:
1.

Mempelai Lelaki Bugis/Islam, bernama M.
berpendidikan menegah dan berasal dari
keluarga berstutus sosial rendah, menikah
dengan wanita Minahasa/Keristen, bernama
Z. berpendidikan dan berstatus sosial rendah
pula. Pada awalnya M dan Z. bekerja di
perusahaan milik paman mempelai lelaki.
M melakukan pernikahan tanpa izin dari
keluarga, terutama dari pamanya sendiri.
Oleh sebab itu M dinyatakan melanggar
larangan agama dan adat keluarga. Pasangan
ini dipecat dari perusahaan dan M tidak lagi
mempunyai hubungan kekerabatan dengan
keluarganya.
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Segala upaya ditempu M untuk mendekatkan
diri, isteri dan anak-anak kepada keluarganya,
tetapi tidak berhasil. Di pihak keluarga, M
dan anaknya bukan siapa-siapa lagi, mereka
dianggap telah mati, meskipun masih hidup.
Anak-anak, bersama ibu menganut Keristen
dan hanya berkerabat dengan keluarga ibunya
itu. Sementara M. hidup kadang ke mesjid
kadang ke gereja, serta kadang bekerja atau
menganggur.
2.

Seorang wanita, bernama NW, bangsawan
Bugis/Islam, terhormat dan berpendidikan
tinggi, berjodoh dengan bangsawan Flores/
Katolik, bernama MB, terhormat dan juga
berpendidikan tinggi. Semasi kecil, NW
telah menjadi siswi SMP Perater di Makassar.
Melanjutkan pendidikan hingga menjadi
sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia. Dalam perjalanan hidupnya, ia
berjodoh dengan teman kuliahnya MB, yang
kemudian menjadi pejabat dan tokoh yang
sangat terpandang dan berpengaruh di daerah
asalnya.
Di tengah perjalanan hidup pasangan ini,
NW meleburkan diri dan mengikuti agama
suaminya. Meskipun hubungan keluarga
terputus, NW tidak menyesal dengan agama
barunya,yang telah dipelajarinya sejak usia
belia.Sementara agama awalnya hanyalah
kebetulan, karena sebab kelahiran saja.
Meskipun hubungan NW-keluaga terputus,
namun NW tidak peduli dan dia telah
meleburkan diri di lingkungan adat dan
agama suaminya, serta sama sekali lupa pada
agama dan tradisi daerah asalnya.

3.
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Seorang lelaki Bugis/Islam, bernama
AH, dosen perguruan tinggi terkemuka di
Makassar, berjodo dengan wanita Minahasa/
Keristen, bernama SS, dosen perguruan
tinggi di wilayah itu. Ketika pasangan
beda agama ini pindah dari Makassar ke
Jakarta, karena alasan pendidikan S2, AH
diminta menyerahkan foto copy kartu
tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga
di Rukun Tetangga (RT) setempat. Pada
KTP ibu dan dua anaknya tercatat Kristen
sebagai agamanya, sedangkan di KTP
ayah tercatat Islam sebagai agamanya.

Pada saat AH dirawat di Rumah Sakit,
keluaga Bugisnya bergantian membaca
Surat Yasin dan diikuti oleh AH. Namun
ketika AH koma (sakratul maut) anak,
SS dan keluarganya, menyanyikan lagu
penghiburan kepada AH, yang tidak lagi
sadarkan diri. Tatkala kematiannya datang,
AH dimandikan, dikapani dan dikebumikan
di pemakaman umum Kristen.
4.

Seorang wanita Bugis/Islam, bernama RN,
berpendidikan dan berstatus sosial tinggi. RN
dilahirkan oleh seorang ayah dan ibu guru
agama Islam. Mendapatkan kekasih, seorang
mahasiswa Fakultas Kedokteran, suku Batak/
Katolik, bernama LT. Tatkala pernikahannya
berlangsung, LT dan RN menalukkan diri
pada syariat Islam dan tradisi Bugis. Namun
ketika LT mengucapkan sumpahpada acara
wisuda sarjananya, ia melakukannya dengan
tradisi Keristen. Setiap Bulan Puasa dan hari
raya Islam, LT menyesuaikan diri, bahkan
ikut puasa dan salat. Namun pada acara
kematian ibunya, LT menyelenggarakan pesta
kematian Batak di rumah kediaman LT dan
RN, atas dasar alasan LT anak lelaki pertama
di keluarganya, maka dia harus ketempatan
upacara tersebut.Pada beberapa saat setelah
wafatnya, LT dipakaikan busana kematian
jas dan celana. Namun beberapa saat setelah
itu, jas dan celananya dibuka oleh keluaga
RN, kemudian dimandikan dan dikapani
sesuai tradisi/syariat Islam. Tujuh hari
setelah kematiannya, tahlil dan baca Yasin
pun berjalan terus. Anak-anak pasangan LT
dan RN menjadi anak soleh dan soleha, rajin
mengirim doa kepada ayahandanya secara
Islam.

Kedudukan hukum adat perkawinan
setelah berlakunya UUP, digambarkan oleh
T.O. Ihromidengan mengatakan, bahwa jika
sudah diatur, yang menguasainya adalah UUP
dan kemudian pelaksanaannya diatur menurut
peraturan pelaksanaan, sedangkan mengenai halhal yang sudah tercantum dalam UUP, tetapi belum
ada peraturan pelaksanaannya, atau mengenai
hal-hal yang sama sekali tidak tercantum dalam
Undang-Undang, maka yang menguasainya adalah
ketentuan yang ada sebelum 1 Oktober 1975, jadi
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antara lain meliputi hukum adat (Ihromi, 1981:
135).
Adegium yang menggambarkan interaksi
antar hukum adat dan agama, terlihat dalam
nilai budaya dan adat, seperti yang hidup di
Minangkabau, adat bersandi sarak, sarak ber
sandi Kitabullah. Demikian pula diungkapkan
dalam penelitian Franz dan Keebet von Benda
Beckmann, bahwa 80% putusan hakim Pengadilan
Negeri di Sumatera Barat berisi hukum adat
(Irianto, 2007 : 4-5).
Selanjutnya persoalan hubungan hukum
Islam dengan hukum adat di Aceh perlu
mendapatkan perhatian. Dilihat dari titik pandang
hukum Islam, yang mengenal postulat hukum
Al-Adat Muhakkamah, yang berarti adat dapat
dijadikan hukum. Konsepsi dan cara kerja ulamaulama Islam, dalam transformasi hukum, bila
posisi adat berhadapan dengan hukum Islam,
maka hukum Islam mentolerir praktik adat,
sepanjang tidak berlawanan dengan ketentuan
eksplisit dari Qur’an dan Hadis (Syahrizal, 2004:
1; Muhammad, 1985 : 322).
Di sisi lain, postulat hukum adat melihat
hubungannya dengan hukum Islam sebagai
hubungan yang saling melengkapi. Di masyarakat
hukum Aceh hubungan ini dirujuk pada postulat
hukum ”hukoom ngong adat, lagee zat ngon
sifeuet”. Maksud perkataan itu, ialah hukum
adat dan hukum Islam satu, tak terpisahkan,
seperti satunya sifat dan zat. Hubungan menyatu
adat dan agama, dijelaskan lebih lanjut dalam
postulat hukum yang mengatakan, ”adat bak
poteu meureuhom, hukoom bak Syiah Kuala”.
Maksudnya adat dipegang oleh raja, sedangkan
hukum (Islam) dipegang oleh ulama(Ubbe,
1985 : 8; Ubbe, 1988 : 173).Jadi dalam hal ini,
hubungan hukum adat sebagai ”hukum kerajaan”
ditempatkan setara dan dalam ikatan sinergis
dengan hukum Islam sebagai ”hukum ulama”.

Analisis interaksi antarhukum di bidangbidangpencatatan perkawinan, monogami, per
ceraian, perkawinan antara pemeluk agama yang
berbeda, mengungapkan bahwa hukum lokal
dan agama berhasil dintegrasikan dalam UUP,
sebagai hukum negara. Namun kemudiantidak
terjadi inkoorporasi dalam pelaksanaan dan
penerapannya.
Hal ini disebabkan
masih
terjadinyakonflik dikotomis antarpostulat hukum
negara dan lokal serta agama tentang pencatatan
perkawinan, poligami dan perceraian. Kini dalam
peristiwa konkrit masih terjadi avoidance antara
pencatatan perkawinan, perceraian dan poligami
resmi dan tidak resmi. Hal yang sama terungkap
pula bahwa perkawinan antara pemeluk agama
yang berbeda, diterapkan dengan pilihan pindah
agama. Namun pada umumnya belum diikuti
dengan pindah adat, meskipun kemudian menjadi
faktor tidak tercapainya tujuan perkawinan, sesuai
yang dikehendaki oleh UUP.

SARAN
Penelitian interaksi antarhukum perlu
digiatkan guna menempatkan hukum nasional,
dalam hal ini UUP, dalam ruang ke-Indonesiaan kita, agar tercapai tujuan perkawinan dengan
baik, sesuai hukum perkawinan dan nilai agama
serta budaya bangsa Indonesia.
Perlu upaya perubahan UUP, yang ditunjang
oleh penelitian interaksi antarhukum
tentang
kaidah hukum perkawinan, aturan agama dan
norma sosial budaya bagiterwujudnya lembaga
perkawinan guna pembangunan keluarga bahagia
lahir dan batin.

KESIMPULAN
Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, sebagai hukum negara telah
mengitegrasikan hukum lokal dan hukum agama
tentang perkawinan. Pelaksanaan dan penerapan
UUP berinteraksi dalam lokal sosial sama, sesuai
obyek penelitian yakniparadigma pencatatan
perkawinan, monogami, perceraian, perkawinan
antara pemeluk agama yang berbeda.
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ABSTRACT
Policies related to indigenous peoples most in highlight during this time is in the field of land and natural
resources. With the Konstitus Court decision on Case No. 35 / PUU-X / 2012 Testing of Law No. 41 of 1999
on Forestry which states the indigenous forest instead of the country’s forests, yet be good for Indigenous.
The problems to be studied are: How Law Enforcement Agrarian Conflicts related to the rights of indigenous
peoples Following the Ruling of the Constitutional Court No.35 / PUU-X / 2012, what barriers and what
policies made by the government to resolve the Agrarian Conflict related to the rights of indigenous peoples.
Methods This study used juridical sociology include extracting information with relevant stakeholders in order
to sharpen the research and thorough analysis of the Settlement as the implementation of the constitutional
norm which is confirmed by the Constitutional Court Decision 35 / PUU-X / 2012 did not make another road
closed. Among other legislation that needs to be spread and synchronization, Application of law enforcement
were full of a variety of related stikholder including the results of the National Inquiry Indigenous Peoples
organized by the Commission for giving choices to the public. Serious effort and coordination among relevant
ministries or agencies in enforcing circuit has agrarian conflicts related to the rights of indigenous peoples
without any sectoral ego. Recommendations of this study is coordination between institutions or agencies such
as the Ministry of BPN and Spatial Planning, Ministry of Environment and Forestry, the National Police and
leaders of indigenous peoples, the Commission, as well as the Ministry of Home Affairs in order to encourage
the provincial government immediately assess, conduct research and confirm existence of Indigenous People
and their customary territory.
Keywords: law Enforcement, Agrarian conflict, Indegenous and Tribal Peoples

ABSTRAK
Kebijakan terkait dengan masyarakat adat yang paling banyak di sorot selama ini adalah di bidang tanah
dan sumberdaya alam. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitus atas Perkara nomor 35/PUU-X/2012
Pengujian terhadap UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara,
belum menjadi kebaikan bagi masyaraka tadat. Adapaun permasalahan yang akan diteliti adalah: Bagaimana
Penegakan Hukum Konflik-konflik Agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, Apa hambatan-hambatan dan Kebijakan apa yang dilakukan
Pemerintah untuk menyelesaikan Konflik Agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dilengkapi penggalian informasi dengan stakeholder
terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis Penyelesaian yang menyeluruh sebagai implementasi
norma konstitusi yang ditegaskan oleh Putusan MK 35/PUU-X/2012 tidak membuat jalan lain tertutup. Antara
lain Peraturan Perundang-undangan yang bersebaran dan perlu sinkronisasi, Penerapan penegakan hukum
secara sungguh-sunguh dari berbagai stikholder terkait termasuk hasil Inkuiri Nasional Masyarakat Adat yang
diselenggarakan oleh Komnas HAM untuk memberi pilihan-pilihan kepada masyarakat. Upaya yang serius
dan koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait dalam rangk menegakkan konflik-konflik agraria yang
terkait dengan hak-hak masyarakat adat tanpa ada ego sektoral. Rekomendasi penelitian ini adalah koordinasi
antar institusi atau lembaga terkait seperti Kementerian BPN dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016 : 157 - 171

157

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

dan Kehutanan, Polri dan tokoh-tokoh masyarakat adat, Komnas HAM, serta Kemendagri agar mendorong
Pemda segera mendata, melakukan penelitian dan mengukuhan keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta
wilayah adatnya.
Kata kunci: Penegakan Hukum Konflik Agraria

PENDAHULUAN
Konflik agraria yang merebak adalah tanda
utama dari kebutuhan untuk segera dilaksanakannya
Pembaruan Agraria, karena konflik yang terjadi
selalu disebabkan oleh alasan-alasan ketimpangan
pemilikan, penguasaan dan pengelolaan sumbersumber agraria atau yang disebut ketimpangan
struktur agraria. Soal ketimpangan struktur
agraria ini, Karakter sengketa dan konflik
agrarian yang dimaksud adalah: a) Bersifat
kronis, masif dan meluas; berdimensi hukum,
sosial, politik dan ekonomi; b) Merupakan konflik
agrarian structural, dimana kebijakan-kebijakan
pemerintah dalam penguasaan dan penggunaan
tanah serta pengelolaan SDA menjadi penyebab
utama; c) Penerbitan ijin-ijin usaha penggunaan
tanah dan pengelolaan SDA tidak menghormati
keberagaman hukum yang menjadi dasar dari
hak tenurial masyarakat; d) Terjadi pelanggaran
HAM.
Dengan adanya keputusan Mahkamah
Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang menyatakan
hutan adat bukan hutan negara, belum menjadi
kebaikan bagi masyarakat adat. Di lapangan,
kriminalisasi masyarakat adat sangat tinggi dan
luar biasa.”Hampir di seluruh tempat. Masalah
dalam pengadaan tanah skala luas untuk investasi
infrastruktur, perkebunan, pertambangan, dan
kehutanan, atau dalam istilah lebih memihak,
‘perampasan tanah’, sebagaimana dilaporkan oleh
Komnas HAM dari tahunketahun, selalu menjadi
urutan pertama dari pengaduan rakyat.
Akibat lanjutan dari konflik agraria adalah
meluasnya konflik itu sendiri, dari sekedar konflik
klaim atas tanah, sumberdaya alam dan wilayah
menjadi konflik-konflik lain. Konflik agraria
yang berkepanjangan menciptakan krisis sosialekologi, termasuk yang mendorong penduduk
desa bermigrasi ke wilayah-wilayah baru untuk
mendapatkan tanah pertanian baru, atau pergi
dan hidup menjadi golongan miskin kota. Hal
ini menjadi sumber masalah baru di kota-kota.
Lebih jauh dari itu, artikulasi konflik agraria dapat
membentuk konflik lain seperti konflik antara
para petani pemilik asal tanah dengan pekerja
perkebunan, konflik etnis antar ‘penduduk asli’dan
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pendatang, bahkan hingga konflik antar kampong
atau desa. sebagian besar dilatarbelakangi oleh
perebutan atas tanah, Sumber Daya Alam, dan
wilayah hidup. Masyarakat hukum adat saat
ini keberadaannya sering kali terabaikan dalam
pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh
Pemerintah yang menyangkut konflik-konflik
agraria yang terus terjadi sampai saat ini dan tidak
jarang permasalahan itu terus bergulir.
Sementara itu, Undang-undangan Nomor 7
Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
menyebutkan bahwa, (1) Penyelesaian Konflik
dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat
dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui
keberadaannya. (2) Pemerintah dan Pemerintah
Daerah mengakui hasil penyelesaian Konflik
melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata
Sosial. (3) Hasil kesepakatan penyelesaian
Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/
atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat
bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam
Konflik. (4) Dalam hal penyelesaian Konflik
melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik
dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian
Konflik Sosial. (5) Penyelesaian Konflik melalui
mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi
oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan
melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/
desa setempat
Beberapa sifat yang menonjol tentang
pemilikan secara individu menurut hukumadat
antara lain:
1.

Pemilikan tanah hanya dapat dipunyai oleh
warga masyarakat hukum saja (krama desa
adat).

2.

Pemilikan tidak lahir berdasarkan keputusan
atau izin kepala adat. Keputusan atau izin
kepala adat hanya berfungsi sebagai pembuka
jalan ke arah kemungkinanmenguasai
tanah dengan hak milik. Pemilikan lahir
berdasarkan pengakuan masyarakatyang
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disebabkan oleh kenyataan erat tidaknya
hubungan seseorang atas tanah. Erat dalam
arti tanah senantiasa dikerjakan, dirawat
dengan baik dan tidak diabaikan.
3.

Pemilikan hanya timbul apabila syarat de
factoberupa tempat tinggal dalam masyarakat
hukum, mengerjakan tanah secara terus
menerus, dan syarat de jureberupa pengakuan
masyarakat akanpemilikan tersebut, berlaku
secara bersamaandalam diri pribadi yang
bersangkutan.

4.

Berakhirnya hak milik atas tanah, berarti
berhentinya pengakuan masyarakat atashak
orang yang bersangkutan.

Dua unsur utama yang memberikan ciri
khas hak ini yakni, pertama: tiadanya kekuasaan
untuk memindahkan tanah, dan kedua, terdapat
interaksi antara hak komunal dan hak individu
yang mempunyai akibat atau berlaku ke dalam
maupun berlaku ke luar.
Pengertian penguasaan dan menguasai di
sini dapat berdimensi perdata dan publik, namun
pemilahan secara tegas tidak dikenal dalam hukum
adat. Penguasaan dalam dimensi perdataadalah
penguasaan yang memberi “wewenang untuk
mempergunakan” tanah yang bersangkutan,
sedangkan penguasaan dalam dimensi publik,
memberi “wewenang kepada pemegangnya (desa
adat) untuk mengurus dan mengatur” tanah
(wilayah) yang dikuasainya
Adapun permasalahan yang akan diteliti
dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Penegakan
Hukum Konflik-konflik Agraria yang terkait
dengan hak-hak masyarakat adat Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 dan
Kebijakan apa yang dilakukan Pemerintah untuk
menyelesaikan Konflik Agraria yang terkait
dengan hak-hak masyarakat adat ?

METODE PENELITIAN.
Penelitian hukum tentang Penegakan
Hukum Konflik-Konflik Agraria yang terkait
dengan hak-hak masyarakat adatyang dilakukan
dengan menggunakan metode pendekatan yuridis
sosiologis. Metode yuridis sosiologis ini dilengkapi
penggalian informasi dengan stakeholderyaitu
Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, Dinas
Kehutan dalam rangka mempertajam kajian dan
analisis.

Adapun
analisis
dilakukan
dengan
cara pengolahan data yang dilakukan secara
kualitatif yaitu bahan-bahan hukum tertulis yaitu
penyelesaian kasus-kasus tentang penyelesaian
konflik agaraia yang terkait dengan hak-hak
masayarakat adat, pendapat pakar, risalah sidang,
dokumen penyusunan peraturan yang terkait
dengan penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan
dalam berbagai mediayang telah terkumpul
diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang
telah diidentifikasi, kemudian dilakukan content
analysis secara sistematis terhadap dokumen
bahan hukum dan dikomparasikan dengan
informasi narasumber, sehingga dapat menjawab
permasalahan yang diajukan

PEMBAHASAN
A.

Hasil Penelitian Lapangan

1.

Penegakan Konflik Agraria yang Terkait
dengan Hak-Hak Masayarakat Adat di
Provinsi Sulawesi Selatan (Nevey, 2015)
Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12’
- 8° Lintang Selatan dan 116°48’ - 122°36’ Bujur
Timur. Luas wilayahnya 45.764,53 km². Provinsi
ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan
Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi
Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan
Laut Flores di selatan.Jumlah pendudukSampai
dengan Mei 2010, jumlah penduduk di Sulawesi
Selatan terdaftar sebanyak 8.032.551 jiwa
dengan pembagian 3.921.543 orang laki-laki dan
4.111.008 orang perempuan.
Sepanjang 2014, tak ada perubahan
signifikan terkait perlindungan masyarakat adat di
Sulawesi Selatan. Putusan Mahkamah Konstitusi
yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara,
belum berjalan di lapangan, Demikian salah satu
poin penting Laporan Akhir Tahun Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel,
yang diungkapkan Responden Armansyah
Dore, Kepala Biro I AMAN Sulsel, di Makassar
(Nevey,
2015).
Penyebab
implementasi
putusan MK mandek karena pemberian ‘syarat
pengakuan’ berupa peraturan daerah (perda) yang
mengatur masyarakat adat, karena daerahpun
tidak serta merta merespon baik putusan MK dan
menindaklanjuti dengan menggagas perda. Hanya
beberapa daerah merespon baik. Tingkat nasional
RUU masyarakat adat juga belum disahkan, tidak
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ada pengakuan negara terhadap masyarakat adat
berimbas pada konflik tenurial tinggi.
Konflik terbesar dialmi komunitas adat
berhadapan dengan kawasan hutan negara, baik
kawasan konservasi maupun status hutan negara
lain. Total luasan konflik lebih 1.000 hektar,
dengan populasi penduduk terdampak 10.000
warga.Upaya pembatasan akses masyarakat adat
terhadap hutan dan sumber daya alam, kadang
berujung pada pengusiran dan kriminalisasi.
Misal Bahtiar Bin Sabang, warga komunitas adat
Soppeng Turungan di Sinjai yang ditahan sejak 13
Oktober 2014 karena tuduhan menebang pohon di
hutan.Hal ini terjadi di beberapa komunitas adat
misal Barambang Katute, Sinjai, Pattontongan
Maros, dan di Baroko, Enrekang dan sejumlah
komunitas adat lain.
Konflik lain yang terjadi pada masyarakat
adat adalah sektor perkebunan, misal Komunitas
Adat Ammatoa Kajang, Bulukumba berseteru
dengan PT. Lonsum, konflik antara warga dan
PTPN XIV di Keera dan Pasengloreng, Wajo
serta konflik antara warga dengan PTPN XIV di
Takalar. Dalam ketiga konflik ini pendekatan
refresif aparat terus dilakukan. Perampasan tanah
kelola rakyat, berupa persinggungan wilayah adat
dengan konsesi dan klaim lain makin diperparah
dengan mega proyek Master Plan Percepatan
Pembangunan Indonesia (MP3EI).Mengingat
koridor ekonomi Sulawesi sebagai pusat produksi
dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan,
perikanan, migas dan pertambangan nasional.
Di tengah konflik, komunitas adat berupaya
mendorong perlindungan terhadap diri mereka.
Berbagai inisiasi keberadaan kebijakan lokal
terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat
terus dilakukan, misal di Bulukumba, perda
kini dalam proses. “Di Enrekang dan Sinjai
sudah tahap persiapan.AMAN Sulsel, berupaya
memberi dukungan penguatan internal kepada
masyarakat adat. Salah satu, pemetaan wilayah
adat partisipatif.Sampai akhir 2014, AMAN telah
pemetaan di puluhan komunitas adat dengan
luasan 92.000 hektar. Total luasan pemetaan
indikatif sekitar 500.000 hektar.Upaya lain,
pengembangan ekonomi masyarakat adat,
misal, pengelolaan poduksi dan pemasaran
kain tenun khas Kajang dengan membentuk
Koperasi Turikale, pengembangan neras
Tambara di Pattalassang Kabupaten Gowa,
Koperasi Masyarakat Adat Piongan Kabupaten
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Tana Toraja dalam pengembangan usaha kopi
dan lain-lain. Peninjauan berbagai kebijakan
pengukuhan kawasan hutan yang tidak melibatkan
masyarakat adat harus dihindarkan karena
partisipasi dan peran masyarakat adat menjadi
sarana untuk mencegah konflik. Pemerintah
menghentikan pendekatan keamanan represif
terhadap masyarakat adat dalam menyelesaikan
konflik tenurial.Diskriminasi pelayanan publik,
intimidasi, kriminalisasi terhadap masyarakat adat
tidak akan menyelesaikan konflik tenurial, justru
makin memupuk antipati masyarakat terhadap
aparatur negara dan kebijakan-kebijakannya.
Masayarakat adat meminta RUU-PPHMA
segera disahkan. Begitupun perda,seharusnya
menjadi perhatian pemerintah daerah.Pemerintah
diharapkan mengakomodir peta wilayah adat
dalam berbagai kebijakan tentang ruang dan
pengelolaan SDA.Tidak hanya itu, penguatan
ekonomi melalui gerakan kemandirian ekonomi
masyarakat adat melalui produk-produk lokal
penting ditingkatkan.
Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan
untuk memberikan pengakuan terhadap wilayah
atau hutan adat. Narasumber Dinas kehutanan
Provinsi dan BPKHN Menyampaikan beberapa
peluang untuk mengeluarkan tanah/hutan adat
dari kawasan hutan Negara termasuk diantaranya
melalui revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan,
hal mana diungkapkan responden Hariani
Samad dari Dinas kehutanan Provinsi dan
BPKHN. hal ini menjadi penting, selain untuk
melegalkan hak masyarakat adat diatas wilayahnya
juga untuk meminimalisir konflik. Dari beberapa
skemayang diusulkan, semuanya bermuara pada
keinginan kuat pemerintah Kabupaten/Kota untuk
melakukan penyelesaian sengketa penguasaan dan
pengelolaan yang terus terjadi antara masyarakat
adat/lokal dengan Negara melalui skema
pengusulan revisi kawasan hutan.Tanah atau
Hutan Adat bisa dikeluarkan dari kawasan hutan
Negara, catatannya adalah Pemerintah Daerah
yang harus mengajukan revisi tersebut, misalnya
di Kab. Sinjai yang rentan kriminalisasi terhadap
masyarakat adat ternyata pihak pemerintah
kabupaten tidak melakukan pengajuan perubahan
kawasan hutan. “Hal ini menandakan ketidakseriusan pemerintah dalam menyikapi konflik di
tingkat bawah.
Skema pengakuan hak atas tanah secara
individu melalui mekanisme Iventarisasi
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Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pe
manfaatan Tanah (IP4T). Skema tersebut
merupakan pintu masuk pengakuan atau
pemeberian hak atas tanah oleh Negara.Tanah yang
sudah dikelola lebih dari 20 tahun oleh masyarakat
akan langsung diakui oleh Negara, sementara
yang dibawah 20 tahun bisa saja diberikan
hak atau tidak tergantung situasi objektif saat
inventarisasi(Awaluddin, perwakilan dari BPN
Sulawesi Selatan). Bahwa dalam masyarakat adat,
hak atas tanah tidak bersifat individual namun
bersifat komunal perlu memikirkan mekanisme
pengakuan tanah adat yang lebih efektifhanya
saja perlu dicatat bahwa hak tanah adat itu tidak
bersifat individual tapi komunal. BPN Sul-Sel
siap mengeluarkan pengakuan terhadap tanah adat
selama itu tidak lagi berada di dalam kawasan
hutan negara. Kendala dimasyarakat menyatakan
soal kawasan hutan takut memberikan hak di
atas kawasan hutan sebelum adat bukti dari dinas
kehutanan setempat.
Situasi masyarakat adat yang ada di Sulawesi
Selatan menggambarkan sebaran komunitas adat,
luas wilayah indikatif dan pemetaan partisipatif
serta mempertegas posisi masyarakat adat yang
menginginkan peta partisipatif yang dihasilkan
tersebut diakomodir oleh pemerintah sebagai
salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun
kebijakan, bahwa terdapat tumpang tindih klaim
hak di atas objek tanah, terdapat sejumlah wilayah
adat di Sulawesi Selatan yang di dalamnya
juga merupakan kawasan hutan, sehingga
memicu konflik dan seringkali berujung pada
kriminalisasi masyarakat adat. Maka negara harus
mengakomodir peta wilayah adat sebagai salah
satu acuan dalam menyusun kebijakan.
Beberapa catatan penting antara lain BPKH
Wilayah VII Makassar meminta peta-peta wilayah
adat tersebut didorong dalam revisi RTRW
Provinsi, SKPD terkait bersepakat bahwa Pemkab
harus lebih pro-aktif dalam menyelesaikan konflik
di tingkat akar rumput dengan memberikan
pengakuan hak atas tanah atau hutan adat. Perlunya
menginisiasi pertemuan non-formal secara
berkala antar SKPD dan AMAN Sulawesi Selatan
untuk sharing informasi dan pentingnya satu data
base bersama yang menyiapkan informasi tentang
masyarakat adat di Sulawesi Selatan

2.

Penegakan Konflik Agraria yang Terkait
dengan Hak-Hak Masayarakat Adat di
Provinsi Riau
Eksistensi masyarakat adat di Indonesia
diakui secara konstitusional sebagaimana tertuang
dalam pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar
(UUD) NRI Tahun 1945 dan perubahannya
menyatakan bahwa Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam UndangUndang(Syafa’at, (Dkk), 2008:28). Pengakuan
terhadap eksistensi masyarakat adat secara de
jure juga ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 28
I ayat (3) yang menyebutkan, “Identitas budaya
dan hak masyarakat tradisional dihormati
selaras dengan perkembangan jaman dan
peradabannya”(Syafa’at, (Dkk), 2008:29).Alinea
1, Pasal 33 UUD NRI 1945 mewajibkan agar
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sejalan dengan ketentuan tersebut, harus senantiasa
mengandung jiwa dan semangat kerakyatan,
berkeadilan dan berkelanjutan. Pengakuan
terhadap eksistensi masyarakat adat tidak hanya
berhenti pada ranah konstitusi. Sejumlah undangundang mengatur lebih lanjut eksistensinya
Selanjutnya dalam Pasal 41 UU No. 7 Tahun
2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, (1)
Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan
Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada
dan diakui keberadaannya. (2) Pemerintah dan
Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian
Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau
Pranata Sosial. (3) Hasil kesepakatan penyelesaian
Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/
atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat
bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam
Konflik. (4) Dalam hal penyelesaian Konflik
melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik
dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian
Konflik Sosial. (5) Penyelesaian Konflik melalui
mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi
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oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan
melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/
desa setempat
Berdasarkan hasil hasil wawancara peneliti
Ahyar Ari Gayo dengan beberapa institusi terkait
dalam penyelesaian konplik-konplik agraria
yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat
yaitu, ABBASRI, SH, Kasubbag Non Litigasi,
(Karo hukum dan HAM)Setda Prov. Riau Setda
Prov. Riau, Miswaruddin, SP, Kasi Pemanfaatan
Hutan Tanaman, Dinas Kehutanan Prov. Riau
Dinas Kehutanan Prov. Riau dan Ahmad Syukri,
Kassubag Per-UUan, Bagian Hukum Sekda
Kab. Kampar, Prov. Riau Bagian Hukum Pemda
Bangkinang kabupaten Kampar mengenai :
1.

Mekanisme Penegakan Hukum Konflikkonflik Agrariayang terkait dengan hak-hak
masyarakat adat Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi, bahwa menurut reponden bahwa
mereka belum mengimplementasikan hasil
putusan MK yakni putusan MK No.35/PUUX/2012 dikarenakan realisasi yang pernah
terjadi belum sampai kepada pihak-pihak
terkait dan bagaimana mengimplemetasikan
putusan tersebut mereka basih perlu
mempelajarinya.

2.

Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan
Hukum Konflik Agraria yang terkait dengan
hak-hak masyarakat adat Saat ini. Menurut
reponden bahwa masih banyaknya klaim lokasi
oleh masyarakat akan tetapi tidak didukung
dengan bukti-bukti outentik. Dan juga belum
jelasnya lokus yang dipersengketakan serta
belum adanya pemetaan wilayah-wilayah
yang dipersengketakan tersebut. Kemudian
juga wilayah yang dipersengketakan hanya
didasarkan pada pernyataan lisan dari pihakpihak yang bersengketa.

3.
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Kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk
menyelesaikan Konflik Agararia yang terkait
dengan hak-hak masyarakat adat. Menurut
pendapat responden bahwa secara umum
untuk mengakomodir penegak hukum
terhadap penyelesaian konflik peraturan
perundang-undangan sudah cukup memadai,
penerapan peraturan yang ada tersebut
masih kurang. Namun, secara khusus perda
mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah
belum ada. Selanjutnya diungkapkan oleh
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Responden bahwa dalam menyelsaikan
konplik yang terjadi, mediasi (musyawarah
mupakat) merupakan usaha pertama yang
dilakukan, namun apabila hal ini tidak
menemukan titik temu maka pihak-pihak
dapat menempuh melalui jalur litigasi di
pengadilan. Menjadi persoalan juga adalah
bahwa pihak-pihak yang bersengketa tidak
mentaati hasil kesepakatn-kesekapatan yang
telah dilakukan mereka.
4.

Saran-saran dari Responden bahwa
sangat diperlukan pemetaan wilayah
konplik, penelitian tatanan hukum adat
yang masih ada dapat dipakai sebagai
rujukan dalam penyelesaian persolanpersoalan dilingkungan masyarakat adat.
Ditingkatkannya koordinasi antar institusi
seperti BPN, Dinas Kehutanan, Polri dan
tokoh-tokoh masyarakat adat. Juga evaluasi
terhadap wilayah hak-hak masyarakat adat.
Terkahir sangat diperlukan kemauan politik
pemerintah kab/kota maupun provinsi untuk
menetapkan tanah-tanah adat melalui perda
sebagaimana siatur dalam Permen Agraria
No. 5 Tahun 1999, dan putusan MK No.35/
PUU-X/2012

B.

Penegakan
Hukum
Konflik-konflik
Agraria yang terkait dengan hakhak masyarakat adat Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi
No.35/PUUX/2012
Sejak 16 Mei 2013, hutan adat bukan lagi
bagian dari hutan negara yang berada di bawah
penguasaan Kementerian Kehutanan, tapi “hutan
adat adalah hutan yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat”. Mahkamah Konstitusi
memutuskan demikian dalam perkara nomor 35/
PUU-X/2012, berkenaan dengan gugatan Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama
dua anggotanya, yakni kesatuan masyarakat
hukum adat Kenegerian Kuntu, dan kesatuan
masyarakat hukum adat Kasepuhan Cisitu.
Mereka memohon Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (selanjutnya disebut MK) menguji
konstitusionalitas pasal 1.6, dan beberapa pasal
lainnya, dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan. (Rachman, BPHN: 25)
Putusan MK itu meralat kekeliruan praktek
kelembagaan Kementerian Kehutanan dengan
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menegaskan norma konstitusional tertinggi,
yakni pengakuan status masyarakat hukum adat
sebagai penyandang hak subjek hukum, dan
pemilik wilayah adatnya itu. Sebagai penjaga
norma konstitusi (constitutional guardian) dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia, MK telah
menegaskan bahwa selama ini Undang-undang
No. 41 tentang Kehutanan telah salah secara
konstitusional memasukkan hutan adat ke dalam
kategori hutan negara. Kategorisasi itu, yang
telah dipekerjakan sedemikian rupa lamanya oleh
praktek-praktek kelembagaan pemerintah, adalah
bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 yang
berlaku, termasuk pasal 18B yang berbunyi 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, yang diatur
dalam undang-undang”.
Beberapa istilah kunci dalam kalimat di atas
itu perlu penjelasan. Sebagaimana diterangkan
oleh Wignyosoebroto (2012) Istilah masyarakat
hukum adat sebaiknya dipahami dalam padanan
bahasa Belanda rechtsgemeenschap, dan dasar
pembentukan katanya, yakni “masyarakat
hukum” dan “adat”, dan bukan “masyarakat” dan
“hukum adat”. Masyarakat hukum ini dipadankan
pula dengan istilah persekutuan hukum (seperti
yang dipakai oleh Muhamad Yamin). Istilah ini
juga diberi kata “kesatuan” didepannya, hingga
menjadi kesatuan masyarakat hukum (seperti
pada penjelasan umum angka 9 UU Nomor
22 Tahun 1999). Masyarakat hukum adalah
suatu subjek hukum tersendiri, yang dibedakan
dengan subjek hukum lainnya, seperti individu,
pemerintah, perusahaan, koperasi, yayasan atau
perkumpulan. Istilah “penyandang hak” yang
ditabalkan pada masyarakat hukum itu, dipakai
oleh Putusan MK itu dengan maksud tersediri
bahwa masyarakat adat itu memiliki konstitusi
yang sudah ada dalam dirinya sendiri sebagai
pihak yang berhak (entitled), dan hak itu bukanlah
sesuatu yang diterimanya sebagai pemberian,
melainkan sebagai bawaan. Dalam kontek
kebijakan agraria kehutanan, hal ini memiliki
implikasi yang penting untuk membedakan antara
ijin pemanfaatan atas suatu bidang hutan Negara
yang merupakan pemberian dari pemerintah
(dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan),
misalnya dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan,

Hutan Desa, atau Hutan Tanaman Rakyat,
dengan Hutan Adat yang dimaksud oleh putusan
Mahkamah Konstitusi sebagai pengakuan negara
atas hak yang telah dipunyai masyarakat hukum
adat. Istilah “penyandang hak” adalah semaksud
dengan istilah “pemangku hak”, “pemilik hak”,
atau “pengampu hak”, walau tentu saja perlu
diperhatikan perbedaan arti konotatif dari istilah
masing-masing. Istilah serupa dalam bahasa
Inggris adalah right-bearer, right-bearing subject
atau right-holder.
Putusan MK ini meralat apa yang diistilahkan
Negara-isasi Wilayah Adat, yakni bahwa wilayah
adat yang (didalamnya terdapat permukiman, tanah
pertanian atau perladangan, tanah bera, padang
pengembalaan, wilayah perburuan, hutan yang
berisikan tanam tumbuh dan binatang-binatang,
pesisir dan pantai, serta kekayaan alam di dalam
bumi), dikategorikan oleh pemerintah sebagai
“tanah negara” dan “hutan negara”, lalu atas dasar
kewenangan berdasarkan perundang-undangan,
pejabat publik memasukan sebagian atau seluruh
wilayah adat itu menjadi bagian dari lisensilisensi yang diberikan badan-badan pemerintah
pusat dan daerah untuk perusahaan-perusahaan
yang melakukan ekstraksi sumber daya alam, dan
produksi perkebunan/kehutanan/pertambangan
untuk menghasilkan komoditas global, atau juga
badan pemerintah dalam mengelola kawasan
koservasi (Taman Nasional, Taman Hutan Raya,
dan lain lain).
Putusan MK ini merupakan koreksi terharap
hal ini, dan memulihkan status dari masyarakat
hukum adat. Penelitian ini menghubungkan apa
yang dilakukan MK ini sebagai perwujudan
pesan Mr. Muhammad Yamin untuk menjaga “.
Kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia
dalam mengurus tata negara danhak atas tanah
sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu, dapat
diperhatikan padasusunan persekutuan hukum
seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari
diMinangkabau, susunan Negeri Sembilan di
Malaya, begitu pula di Borneo, di tanahBugis,
di Ambon, di Minahasa, dan lain sebagainya.”
Pandangan Muhamad Yamin inilah yang ikut
menginspirasikan rumusan pasal 18 UUD 1945.
(Laujeng 2012 :15)
Status masyarakat hukum adat sudah
demikian lama tidak diakui sebagai penyandang
hak dan pemilik tanah-wilayah adatnya. Putusan
MK itu menyebutkan bahwa dibandingkan
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dengan dua subjek hukum lainnya, yakni
pemerintah dan perusahaan pemegang hak
atas tanah, masyarakathukum adat diperlakukan
berbeda dan tidaksecarajelas diatur oleh UU No.
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tentanghaknya
atas tanahmaupunhutan.
Sesungguhnya perbuatan memasukkan tanahwilayah adat ke dalam kategori hutan Negara itu
adalah suatu bentuk khusus dari penyangkalan
status masyarakat hukum adat sebagai penyandang
hak dan pemilik tanah-wilayah adatnya.
Mekanisme lanjut dari penyangkalan itu adalah
penggunaan kewenangan pemerintah pusat, yakni
Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN), atau pejabat pemerintah daerah
(Bupati dan Gubernur) memberi ijin/hak/lisensi
pemanfaatan sumber daya alam untuk instansi
pemerintah atau perusahaan-perusahaan raksasa
untuk usaha kehutanan/perkebunan/ pertambangan
(Mahkamah Konstitusi 2013:66-68)
Jadi,perpindahan kategori hutan adat itu, dari
“hutan Negara” menjadi “hutan hak”, sama sekali
bukan soal yang remeh. Yang relevan dibicarakan
disini adalah status kewarganegaraan masyarakat
hukum adat sebagaimana mana secara aktual
dibentuk oleh praktek-praktek kelembagaan
badan-badan pemerintah. Menurut Hanna Arendt
(sebagaimana diuraikan oleh Somers 2008:25),
(status) kewarganegaraan (suatu kelompok atau
individu) itu adalah kondisi yang diperlukan untuk
semua penyandangan hak. Kewarganegaraan
adalah hak untuk mempunyai hak-hak (the right
to have rights), yakni hak yang paling utama
berupa hak atas pengakuan, masuk-ke-dalam, dan
keanggotaan baik dalam masyarakat politik dan
masyarakat sipil.
Dalam hal ini, mempertentangkan antara
status warganegara yang secara penuh diakui
sebagai penyandang hak,dan status sebagai
warga negara yang didiskriminasi dan disangkal
eksistensinya sebagai penyandang hak. Selama
status
kewarganegaraan
satu
kelompok
masyarakat secara aktual tidak diakui oleh praktek
kelembagaan badan-badan pemerintah, maka
diskriminasi terhadapnya akan terus berlangsung.
Pada konteks pembahasan memang pada cara
bagaimana secara aktual masyarakat hukum adat
berjuang memperoleh pengakuan yang nyata oleh
badan-badan pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.(Somers, 2008, p. 25)
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Bagaimana Putusan MK itu secara nyata
berpengaruh pada posisi komunitas masyarakat
hukum adat yang beragam-ragam nama, bentuk
dan susunan di berbagai wilayah kepulauan
yang berbeda-beda. Setelah Putusan MK 35 itu
dibacakan pada tanggal 16 Mei 2013, segera
AMAN dan para pendukungnya melancarkan
“gerakan plangisasi” yang menunjukkan klaimklaim atas wilayah adat secara terbuka pada
wilayah-wilayah adat yang berada dalam kawasan
hutan Negara, baik yang berada di kawasan hutan
produksi maupun konservasi. Plangisasiadalah
membuat plang-plang yang menunjukkan tanda
klaim kepunyaan. Misalnya, seperti yang dipasang
oleh warga Padumaan dan Sipituhuta di Kabupaten
Humbahas, Sumatera Utara: “Pengumuman:
Hutan Adat Padumaan dan Sipituhuta Bukan
Lagi Hutan Negara Sesuai Keputusan MK No.
35/PUU-X/2012”. AMAN memprakarsai pula
Deklarasi Masyarakat Sipil untuk Hutan Adat
(27/5/13).
Tantangan terbesar saat ini adalah
menemukan cara yang manjur untuk mengoreksi
kebijakan-kebijakan dan praktik kelembagaan
pemerintah yang menyangkal status masyarakat
adat sebagai penyandang hak dan subjek hukum
atas wilayah adatnya. Mahkamah Konstitusi telah
memulai menegaskan norma konstitusi untuk ralat
itu. Mahkamah Konstitusi telah “memukul gong”
dan membuat “pengumuman deklaratif” meralat
penyangkalan itu. Agenda berikutnya yang menarik
untuk disaksikan tentunya adalah bagaimana
badan-badan pemerintah menindaklanjuti Putusan
Mahkamah Konstitusi itu.
Selanjutnya, berdasar pada pasal 4 ayat (3)
yang telah diperbaharui, bahwa “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”, maka Menteri Kehutanan
telah menetapkan bahwa penguasaan negara
atas wilayah adat yang berada dalam kawasan
hutan negara tetap sah berlaku dan tidak perlu
dianggap keliru. Surat Edaran itu menunjukkan
bahwa “Pasal 4 ayat (3), diberlakukan terhadap
masyarakat hukum adat yang keberadaannya
belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah
(Perda)”.
Surat Edaran ini menyebutkan bahwa
berdasar pada Pasal 5 ayat (3), maka Menteri
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Kehutanan lah yang menetapkan status hutan
adat.
“Yang menetapkan status Hutan Adat adalah
Menteri Kehutanan, sepanjang keberadaan
masyarakat hukum adat telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan
hasil penelitian oleh Tim, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 dan Penjelasan
pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004.”
Karena pasal 5 ayat (3) memberi dasar kewenangan
bagi untuk menetapkan status hutan adat ini, maka
Menteri akan menggunakan kewenangannya
ini “sepanjang keberadaan masyarakat hukum
adat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
(Perda) berdasarkan hasil penelitian oleh Tim,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan
Penjelasan pasal 67 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.”
Jadi, dapat disimpulkan Kementerian
Kehutanan bersifat “patuh dan pasif menunggu”.
Dalam pernyataan suatu wawancara, Menteri
Kehutanan menyebutkan bahwa “negara mengakui
keberadaan hutan adat yang merupakan hak adat
dan ulayat, namun terlebih dahulu harus ada
peraturan daerah (Perda) yang mengaturnya”; dan
“kementerian berposisi menunggu, sebaliknya
pemerintah kabupatan atau kota yang harus
aktif mengajukan Perda tersebut mengingat
yang mengetahui kawasan hutan adat adalah
pemerintah daerah” “Perda harus tetapkan hutan
adat(Antara News, 18 Mei 2013). Menteri
Kehutanan yang menetapkan pengeluarkan suatu
wilayah adat dari kawasan hutan negara, dan
Menteri Kehutanan jugalah yang menetapkan
suatu wilayah sebagai hutan adat. Kedua hal ini
hanya bisa dilakukan setelah Menteri Kehutanan
mendapatkan permintaan dari pemerintah daerah
dan/atau bersama masyarakat adatnya atas
dasar Peraturan Daerah mengenai pengakuan
keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak atas
wilayah adatnya yang telah dibuat sebelumnya.
Sekretaris Jenderal Kementrian Kehutanan, Hadi
Daryanto, menjelaskan lebih detil tentang strategi
Kementrian Kehutanan:
Berbagai praktek kelembagaan dari
Kementerian Kehutanan paska Putusan MK 35

ini, termasuk dengan mengeluarkan Surat Edaran
berbagai penyataan publik dari Menteri Kehutanan
dan Sekjen Kementerian Kehutanan, berhasil
dengan cepat meredam dan menormalkan kembali
guncangan yang timbul sebagai akibat dari Putusan
MK 35 itu, dan berbagai tekanan eksternal yang
mengiringinya. Kemampuan meredam ini telah
mereka telah tunjukkan pula ketika menghadapi
berbagai tuntutan dari luar sehubungan Putusan
MK atas perkara nomor 45/PUU-IX/2011,
yang menguji Pasal 1 butir 3 UU No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan, yang meralat definisi
kawasan hutan menjadi: “Kawasan hutan adalah
wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
untuk dipertahankan keberadaannya sebagai
hutan tetap.” MK berpendapat bahwa keberadaan
frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 butir 3
UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
bertentangan dengan jaminan kepastian hukum
yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum(Mahkamah
Konstitusi, 2012: 157-161) .Kementerian
Kehutanan berhasil membuat tenang seluruh
jajaran Kementerian Kehutanan dengan argumen
yang mampu meredamkan gejolak, yakni bahwa
Putusan MK itu tidak berlaku surut sehingga
status kawasan hutan Negara yang telah mereka
tunjuk tetap berlaku.
Bagaimana dengan sikap Badan Pertanahan
Nasional (BPN) yang merupakan kelembagaan
pemerintah pusat yang berwenang menjalankan
pendaftaran tanah dalam suatu wawancara dengan
BPN mengemukakan sikap normatif bahwa
lembaganya adalah berwenang dalam melakukan
pendaftaran tanah, termasuk untuk wilayah-wilayah
adat. Ia menegaskan komitmen kelembagaannya
yang belum pernah dijalankan untuk menjalankan
pendaftaran tanah untuk wilayah adat yang berada
dalam kawasan hutan Negara (Huma, 2013).
Pandangan-pandangan Pejabat BPN senantiasa
mendasarkan diri pada Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat, yang pada dasarnya
bersikukuh bahwa keberadaan masyarakat hukum
adat ditetapkan dengan peraturan daerah (perda),
dengan kondisionalitas bahwa masyarakat hukum
adat itu dinyatakan ada apabila:

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016 : 157 - 171

165

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

a.

terdapat sekelompok orang yang masih me
rasa terikat oleh tatanan hukum adatnya
sebagai warga bersama suatu persekutuan
hukum tertentu, yang mengakui dan me
nerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan
tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;

b.

terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi
lingkungan hidup para warga persekutuan
hukum tersebut dan tempatnya mengambil
keperluan hidupnya sehari-hari; dan

c.

terdapattatanan hukum adat mengenai
pengurusan, penguasaan dan penggunaan
tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh
para warga persekutuan hukum tersebut.
(BPN: 2013)

Perda itu dibuat atas dasar penelitian mengenai
masih ada atau tidaknya hak ulayat, yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan
para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat
yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga
Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang
mengelola sumber daya alam antara lain instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanahan, kehutanan, pertambangan dan
lain sebagainya (Pasal 5 ayat (1)).
Sesungguhnya Permenag No.5 Tahun 1999
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat ini hanya bisa
memproses upaya pengakuan atas wilayah adat di
luar wilayah-wilayah yang telah dimasukkan oleh
pejabat pemerintah pusat (Menteri Kehutanan atau
Kepala BPN atau lainnya) ke dalam lisensi-lisensi
kehutanan, perkebunan atau pertambangan.
Selanjutnya, dalam rangka pendaftaran
tanah, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat,
BPN (2013) mengemukakan bahwa mekanisme
administrasi terhadap wilayah adat dijalankan
dengan memastikan bahwa Keberadaan tanah
ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada
tersebut dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran
tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi,
dan apabila memungkinkan, menggambarkan
batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar
tanah. Lebih lanjut, tata cara pengukuran dan
pemetaan batas wilayah masyarakat hukum
adat ke dalam peta dasar pendaftaran tanah
dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PMNA/
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KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997.
Sistem pendaftaran tanah di BPN belum dapat
diandalkan untuk pendaftaran tanah untuk wilayahwilayah adat. Secara praktek kelembagaan, BPN
hanya dapat melakukan pendaftaran tanah adat
jika tanah itu sudah dikeluarkan dari kawasan
hutan negara. Sesungguhnya, pendaftaran
demikian ini mensyaratkan terlebih dahulu
masyarakat hukum adat di formalkan sebagai
subyek hukum pemegang hak atas bidang tanah
luas yang dinamakan wilayah adat. Wilayah adat
itu pun harus juga diformalkan sebagai satu jenis
bidang tanah yang dapat dihaki suatu masyarakat
hukum.
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) patut dicermati dalam memprakarsai satu
Nota Kesepakatan Bersama untuk mencegah
korupsi kehutanan, dibawah judul “Percepatan
Pengukuhan Kawasan Hutan”, bersama dua belas
lembaga pemerintah pusat, yang ditandatangani
di Istana Presiden, Jakarta. Presiden dan Wakil
Presiden, dan Kepala Unit Kerja Presiden untuk
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
(UKP4) menyaksikan penandatanganan memo
randum untuk aksi bersama ini. Lebih dari 150
rencana aksi dikembangkan oleh KPK bersama
dengan 12 lembaga pemerintah pusat itu, dimana
secara eksplisit beberapa rencana aksinya sangat
berkaitan dengan implementasi Putusan MK itu.
Di tengah-tengah berbagai langkah mengelak
dari Menteri dan pejabat Kehutanan, dan
langkah-langkah tidak pasti dari instansi-instansi
pemerintah lainnya, masih akan diuji apakah KPK,
yang kuat kedudukan dan legitimasinya, sanggup
bekerja efektif mempengaruhi implementasi
Putusan MK itu.
C.

Kebijakan
Pemerintah
untuk
menyelesaikan Konflik Agararia yang
terkait dengan hak-hak masyarakat adat
Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara
nomor 35/PUU-X/2012 ini meralat politik hukum
agraria kolonial yang terus dilanjutkan oleh
pemerintah paska kolonialbahwa masyarakat
hukum adat adalah penyandang hak, subjek
hukum, dan pemilik wilayah adatnya. Hal ini
menantang mekanisme negara-isasi wilayah adat,
yang memasukan wilayah adat dimasukkan dalam
kategori “tanah negara”, “hutan negara” dan
sejenisnya. Inilah mekanisme dasar dari apa yang
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dirasakan dan atau diekspresikan mereka sebagai
sebagai perampasan tanah, perampokan sumber
daya alam, penggusuran tempat tinggal, maupun
penyempitan ruang kelola. Ketika suatu kelompok
rakyat itu, dan para pembelanya, menentang
legitimasi dari proses ini melalui tindakan
langsung dan terus-menerus, terbentuklah kasus
konflik agraria. Konflik agraria yang bersifat
struktural ini menjadi kronis dan meluas karena
penanganannya sama sekali tidak adekuat.
Jurisdiksi“pengaturan kehutanan”berbeda
dengan jurisdiksi “pengaturan agraria”. Secara
aktual, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (dahulu Kementerian Kehutanan)
mengatur Kawasan Hutan Negara, sementara
Kementerian Agraria Tata
Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (BPN) mengurusi pengaturan
di luar Kawasan Hutan Negara. Dua lembaga
pengurus pengaruran itu tidak bekerja-sama,
hingga diperlukan adanya rujuan baru untuk
bekerjsama.
Perintah mengeluarkan Peraturan Bersama
Mendagri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan
Umum, dan Kepala BPN tentang Tata Cara
Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada
dalam Kawasan Hutan. Peraturan ini dikeluarkan
dengan pertimbangan bahwa selama ini belum
terdapat ketentuan yang mengatur tata cara
penyelesaian penguasaan/hak-hak atas tanah
masyarakat yang berada di dalam kawasan
hutan karena menyangkut kewenangan beberapa
Kementerian/Lembaga Negara. Munculnya
Perber ini memecah kebekuan pengelolaan
hutan yang selama ini dikelola berdasarkan
paradigma bahwa hutan adalah sumber daya yang
memberikan garis batas yang tegas antara hutan
dan masyarakat. Masyarakat distigma sebagai
penjarah. dan perusak hutan yang akibatnya
menjauhkan masyarakat untuk mengakses hutan
tersebut Melalui Perber ini, terbuka peluang akan
kembalinya hak-hak masyarakat untuk mengakses
kawasan hutan secara sah (Safitri, 2015).
Di tengah ketiadaan prosedur resmi
pengakuan hak kepemilikan masyarakat adat
atas wilayah adatnya dalam kawasan Hutan
Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang
pada tanggal 12 Mei 2015 mengeluarkan suatu
terobosan baru, yakni Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN) nomor 9 tahun 2015 (selanjutnya
disebut Peraturan MATR/KBPN Nomor 9/2015)

yang mengatur tata cara penetapan hak komunal
atas tanah untuk masyarakat hukum adat, dan
untuk masyarakat yang berada dalam kawasan
kehutanan, perkebunan dan lainnya. Peraturan
ini menghapuskan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN nomor 5 tahun 1999 tentang
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat.
Masyarakat Hukum Adat dirumuskan
oleh peraturan baru ini adalah suatu kelompok
masyarakat yang secara fisik menguasai tanah,
sumber daya alam, dan wilayah adat mereka
secara terus-menerus, bercirikan paguyuban
yang memiliki kelembagaan perangkat penguasa
adatnya, wilayah hukum adat yang jelas, dengan
pranata dan perangkat hukum adatnya masih
ditaati oleh masyarakatnya.
BPN memperkenalkan suatu jenis hak
yang baru, yakni Hak Komunal atas Tanah, yang
dirumuskan sebagai “hak milik bersama atas tanah
suatu MHA”. Dengan memperkenalkan “Hak
Komunal” sebagai suatu hak milik bersama yang
dipunyai oleh suatu MHA, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN telah membuat terobosan
hukum, tanpa membuat amandemen atas PP
nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Proses pemberian Hak Komunal ini dilakukan
oleh suatu tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah)
yang dibentuk oleh Bupati/Walikota atau Gubernur
untuk menentukan keberadaan MHA beserta
tanahnya. Bupati/Walikota lah membentuk Tim
IP4T apabila lokasi tanah adat itu berada di dalam
wilayah administrasi Kabupaten/Kota. Apabila
tanah adat itu berada di setidaknya dua wilayah
Kabupaten/Kota, maka Gubernur lah yang
membentuk tim IP4T itu. Peraturan MATR/KBPN
Nomor 9/2015 ini memberi pedoman siapa-siapa
saja yang menjadi anggota Tim IP4T itu.
Permohonan dapat diajukan oleh Kepala
Adat yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota
atau Gubernur, dengan diperlengkapi syarat:
riwayat masyarakat hukum adat dan tanahnya,
kartu identitas pemohon, dan surat keterangan
dari desa atau desa-desa. Tim IP4T memproses
permohonan tersebut, melakukan identifikasi
dan verifikasi pemohon, riwayat tanah, jenis
penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah,
mengidentifikasi dan menginventarisasi batas
tanah, melakukan pemeriksanaan lapangan,
analisa data yuridis dan data fisik bidang tanah,
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dan menyampaikan laporan hasil kerja Tim IP4T
kepada yang membentuknya. Apabila posisi tanah
adalah sedang dipersengketakan, maka Tim IP4T
ini memiliki kewenangan pula untuk melakukan
musyawarah dengan para pihak yang bersengketa
itu, meski tidak dijelaskan bagaimana penyelesaian
sengketa itu dilakukan. Hal ini penting sekali
sehubungan dengan banyaknya bidang tanah
yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat
sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan
hukum dengan sesuatu hak atas tanah, atau sudah
“dibebaskan” untuk keperluan instansi pemerintah
pemerintah, badan hukum atau perseorangan.
Sebagai yang membentuk Tim IP4T, Bupati/
Walikota atau Gubernur lah yang menindaklanjuti
laporan yang diterimanya dengan membuat
penetapan Hak Komunal atas nama Masyarakat
Hukum Adat, lalu menyampaikan penetapan itu
ke Kantor Wilayah BPN, atau Kantor Pertanahan
setempat untuk kemudian dilakukan proses
pendaftaran hak atas tanah. Sertifikat hak komunal
akan dikeluarkan sebagai tanda kepemilikan dari
Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
Pertimbangan utama dari dihadirkannya
peraturan itu adalah bahwa sebagian rakyat
telah menguasai tanah dalam jangka waktu yang
cukup lama dan membangun tempat hidup dan
mencari penghidupan, sehingga perlu diberikan
perlindungan hukum oleh pemerintah dalam
rangka mewujudkan cita-cita tanah untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat( Kompas 6 Juli 2015)
Peraturan ini mengatur bahwa manakala
Tim IP4T menemukan lokasi dari tanah yang
diinventarisasi itu berada dalam Kawasan
Hutan, maka rekomendasi dari Tim IP4T adalah
menyerahkan hasil analisisnya pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), c.q.
Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan, “untuk
dilepaskan dari kawasan hutan. Penulis berpendapat
bahwa terdapat pilihan lain bahwa dengan
penetapan status kepemilikan bersama atas tanah
adat sebagai Hak Komunal tidak berarti wilayah
adat itu niscaya dikeluarkan dari Kawasan Hutan,
melainkan dikukuhkan oleh Kementerian LHK
sebagai Hutan Hak berdasarkan Hak Komunal,
dan tetap berada dalam Kawasan Hutan. Kawasan
Hutan dapat berupa Hutan Negara (yang berdiri di
atas tanah Negara), dan Hutan Hak (yang terdiri
dari Hutan Pribadi yang berdiri di atas tanah milik
pribadi, dan Hutan Adat yang berdiri di atas hak
kepemilikan bersama atas wilayah adat).
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Dalam konteks kegagalan penegakan hukum
atas norma konstitusional yang ditegaskan
oleh Putusan MK 35 tersebut, langkah Komisi
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk
menyelenggarakan Inkuri Nasional Masyarakat
Adat perlu sajikan disini. Langkah Komnas ini
merupakan bagian dari agenda yang diaransir
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dibawah satu Nota Kesepakatan Bersama (NKB)
untuk mencegah korupsi kehutanan, dibawah
judul “Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan”,
bersama dua belas lembaga pemerintah pusat,
yang ditandatangani di Istana Presiden, Jakarta.
Inkuiri nasional (national inquiry) adalah
suatu alat eksklusif dari Komisi Hak Asasi
Manusia, untuk memeriksa pelanggaran HAM
yang sistemik yang dipergunakan di tengah-tengah
berbagai langkah mengelak dan menyangkal
dari Kementerian Kehutanan. Inkuiri Nasional
dilakukan sebagai bagian dari kegiatan untuk
memenuhi mandat Komnas HAM dengan cara
transparan dan melibatkan publik, dan mencakup
bukti publik dari para saksi dan ahli, dan diarahkan
menuju investigasi pola sistemik pelanggaran
HAM serta identifikasi rekomendasi penyelesaian
masalah pelanggaran HAM tersebut.
Tujuan dari Inkuiri Nasional tentang Hakhak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan
Hutan adalah:


Menyelidiki pelanggaran HAM pada isu
masyarakat adat di kawasan hutan



Menganalisa penyebab utama terjadinya
pola pelanggaran HAM



Memberikan informasi kepada pemerintah
dan melakukan penyadaran



Memberikan edukasi untuk peningkatan
pemahaman mengenai HAM dan komitmen
demi kepatuhan terhadap HAM yang lebih
baik



Menyusun rekomendasi bagi tindakan
pemulihan atas pola pelanggaran HAM
& mencegah pelenggaran HAM di masa
datang



Melakukan pemberdayaan masyarakat adat
(Moniaga 2014).

Adapun alasan-alasan Komnas HAM
memilih menyelenggarakan Inkuiri Nasional,
adalah karena:
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Sejumlah besar pengaduan individu/
masyarakat dapat diatas dengan cara yang
proaktif dan hemat biaya



Proses penyusunan kerangka acuan
dilaksanakan melalui seri konsultasi dengan
ornop dll



Penyelenggaran Dengar Kesaksian secara
terbuka – pendidikan publik



Dapat mengatasi secara efektif pelanggaran
HAM yang sistematis



Proses Inkuiri secara nasional memungkinkan
Komnas dalam memberikan saran-saran
pembaruan kebijakan yang responsif



Memberikan kesempatan kepada para
pengambil kebijakan (politisi, birokrat dll)
untuk menyampaikan pandangan-pandangan
mereka secara terbuka



Proses public hearing (dengar keterangan
umum) dapat menjadi sarana pendidikan
publik yang efektif ttg beberapa prinsip
HAM (ketidakterpisahan dll)



Proses inkuiri nasional dapat langsung
menerapkan prinsip2 perjanjian HAM dan
instrumen HAM internasional sebagai tolak
ukur dalam mengkaji hukum dan kebijakan
nasional



Kesadaran masyarakat dan tekanana
publik yan dihasilkan oleh proses Inkuiri
Nasional yang dipublikasikan dengan baik
memungkinkan rekomendasi utk perubahan
hukum dan kebijakan dapat diterima para
legislator dan pembuat kebijakan publik
lainnya.

Inkuiri Nasional yang dilansir pada 20 Mei
2014, melibatkan kegiatan dengar keterangan
umum (publik hearing)yang diselenggarakan
secara terbuka di tujuh wilayah dan 1 tingkat
nasional (Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara,
Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua.
Perwilayah membahas sejumlah kasus terpilih
kasus dengan melibatkan saksi korban secara
langsung, saksi ahli dari akademisi, pemuka
masyarakat, dan pendamping korban. Dengar
Keterangan Umum (DKU) ini berhasil
mengungkap lebih dari 40 (empat puluh) kasus
yang berkenaan dengan perusahaan-perusahaan
perkebunan, perusahaan-perusahaan kehutanan,
kawasan konservasi (taman nasional, taman

wisata alam, dan lain-lain). Tiap-tiap kasus yang
diungkap menunjukkan bagaimana pengusiran,
pembatasan akses, diskriminasi, kekerasan hingga
kriminalisasi dialami rakyat akibat wilayah adat
mereka tidak dianggap milik mereka, tapi milik
negara.
Dari Inkuiri Nasional, Komnas HAM
membuat rekomendasi yang komprehensif,
termasuk kepada pelaku tiap-tiap kasus, dan
Menteri Kehutanan beserta jajaran pejabatnya.
Namun, dikarenakan perundang-udangan baru
belum dihasilkan sebagai rujukan baru untuk
mengakui hak-hak masyarakat hukum adat,
maka kita tidak bisa melihat perubahan yang
drastis dan menyeluruh. Jika rekomendasi dari
Inkuiri Nasional Komnas HAM diperhatikan dan
diimplementasikan pemerintah, nasib masyarakat
adat sehubungan dengan hak kepemilikan atas
wilayah adatnya, akan berubah.

KESIMPULAN
Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara
nomor 35/PUU-X/2012 dalam penyelesaian
konpilk agraria belum terimplenmentasi di tengah
masyarakat.
Penegakan norma konstitusional yang telah
ditegaskan oleh Putusan MK 35 berada di dalam
kemelut, karena ketiadaan peraturan perundangundangan yang menjadi rujukan birokrasi
pemerintahan untuk mengakui dan melindungi
hak milik dari masyarakat hukum adat
Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan
Hukum Konflik Agraria yang terkait dengan
hak-hak masyarakat adat saat ini bahwa masih
banyaknya klaim lokasi oleh masyarakat akan
tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti
outentik. Dan juga belum jelasnya lokus yang
dipersengketakan serta belum adanya pemetaan
wilayah-wilayah yang dipersengketakan. Wilayah
yang dipersengketakan hanya didasarkan
pada pernyataan lisan dari pihak-pihak yang
bersengketa.

SARAN
Perlunya kemauan politik pemerintah
kab/kota maupun provinsi untuk menetapkan
tanah-tanah adat melalui perda dan putusan
MK No.35/PUU-X/2012 untuk berkoordinasi
dengan Kemendagri mendorong Pemda segera
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mendata, melakukan penelitian dan mengukuhkan
keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta
wilayah adatnya
Perlunya dengan segera pemerintah
menyelesaikan RUU Pengakuan dan Perlindung
an Hak-hak Masyarakat Adat
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ABSTRACT
Umara (the ruler) and ulama (islamic scolar) are two elite groups which are showing an elemental instrument
for developing Aceh Darussalam. In the age of Iskandar Muda, there is a truly work-grouping which are filling
with many work of them. In the capital kingdom, Hamzah Fansuri and Syamsuddin as-Sumatra’i had played a
multidimensional role for strengthern and eriching Aceh as a central Islamic knowledge and Malay literature
in South East Asia. They had known as Islamic scholar, diplomat and bishop. Their existence in the sultan
palace helped other Sultan’s cabinet for finishing many social problem, include acts arragement, legalizing an
prudence and many more. In the other hand, the relation of ulama-umara also seen in village or out-palace
life. There are a social system which is based on their activities. In people of Aceh’s ayes, their position
regarded as a leader of social and spiritual life. Meunasah, a place that is used for, daily islamic rituals
studying many various of islamic knowledge, discussion about social needing, is crowded by their activities.
Teungku meunasah, ulama that is leading in meunasah, is the most outstanding men in their society. With
keuchik, imeum mukim or uleebalang, they applicate the idea of developing humanity. There is a passion which
is created from their bounderies. This article talks about how the relation of umara and ulama is working. This
explanation presented their mutual undersatnsing to solve various problem of social-religious life. From that
point, we can get some pictures which is describes how the condition of dynamic of social structure of Aceh.
Keywords: Relation, Mutual-Working And Social-Religious Life

ABSTRAK
Umara (pemimpin) dan ulama (sarjana Islam) adalah dua grup elit yang menampilkan instrumen dasar dari
perkembangan Aceh Darussalam. Di masa Sultan Iskandar Muda, banyak ditemukan produk-produk kerja
sosial dari kerjasama mereka. Di ibukota kerajaan, Hamzah Fansuri dan Symasuddin as-Sumatra’i memainkan
peran multiaspek guna mengembangkan Aceh sebagai pusat keilmuan dan sastra Melayu di Asia tenggara.
Mereka dikenal sebagai sarjana Islam, diplomat, dan Syeikhul Islam. keberadaan mereka di istana Aceh
ikut membantu Sultan dalam memecahkan pelbagai masalah sosial, termasuk menyusun undang-undang,
menerbitkan kebijakan dan lain sebagainya. Di sisi lain, hubungan umara dan ulama juga terlihat di pedesaan
Aceh. Di sana terdapat sistem sosial yang terbentuk karena keduanya. Di mata orang Aceh, kedudukan mereka
diakui sebagai pemimpin dalam kehidupan sosial dan spiritual. Meunasah, suatu tempat yang biasa digunakan
sebagai beribadah sehari-hari, belajar ilmu-ilmu agama dan bermusyawarah, diramaikan oleh aktivitas
mereka. Teuku meunasah, ulama yang betanggung jawab di meunasah, adalah orang yang dimulyakan di
lingkungannya. Bersama dengan keuchik, imeum mukim dan uleebalang mereka mengaplikasikan gagasan
untuk mengembangkan kemanusiaan. Hubungan mereka dilingkupi oleh suatu kepaduan dalam bertindak.
Artikel ini menerangkan tentang bagaimana relasi umara-ulama berjalan. Pemaparan ini menghadirkan suatu
kesepemahaman bersama untuk menyelesaikan masalah sosio-relijius masyarakat. Pada titik ini, kita bisa
memperoleh gambaran yang menjelaskan bagaimana kondisi pasang surut struktur sosial di Aceh.
Kata kunci: Relasi, Kerja Sama, Kehidupan Sosio-Relijius.
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PENDAHULUAN
Kepulauan Nusantara tersusun dari beragam
suku bangsa yang berbeda. Masing-masing suku
bangsa memiliki perbendaharaan masa lalu yang
khas, dan berbeda dengan daerah lainnya. Salah
satu peninggalan yang bisa diketahui adalah
bagaimana sistem sosial di sana terbangun.
Pergaulan antarmasnusia, tidak bisa dipungkiri,
dipengaruhi oleh banyak hal, bisa oleh keadaan
alam, profesi, keyakinan atau pandangan hidup.
Unsur-unsur yang telah mengendap kemudian
berjumpa dengan unsur baru yang semakin
memperkaya peninggalan masa lalu tersebut.
Kerajaan Aceh Darussalam didirikan berkat
kerja keras para manusianya. Mulai dari tingkat
penguasa hingga bawahan terjalin komunikasi
yang intens, sehingga hal ini dijadikan suatu
modalitas untuk melanjutkan berbagai proyek
kehidupan yang lebih besar, seperti di bidang
penataan kehidupan sosio-keagamaan di
masyarakat. Membicarakan hal ini maka tidak
terlepas dari siapa yang bertugas di baliknya.
Tentu saja ulama tidak bisa bekerja sendiri, namun
membutuhkan banyak pihak untuk membantunya.
Salah satu pihak yang tepat membantu kerja
bekesinambungan ini adalah ulama.
Ulama dianggap sebagai golongan yang
dimulyakan oleh orang Aceh. Mereka adalah sosok
yang melampaui profesinya, dari sekedar imam
sembahyang dan mengajar al-Qur’an mengarah ke
hal yang lebih komples, seperti mendampingi para
kepala daerah dalam pemerintahan, merumuskan
hukum, bahkan menjadi atase kerajaan bidang
hubungan internasional. Mereka memiliki modal
untuk mengurusi hal tersebut, yakni penguasaan
keilmuan, keteladanan dan bahasa. Hampir
sebagian besar ulama di tataran pemerintahan
Aceh menguasai bahasa Arab, baik sebagai bahasa
pendidikan maupun alat untuk berinteraksi.
Tulisan ini mengetengahkan relasi umara atau
pemimpin kerajaan Aceh, dalam kasus ini diwakili
oleh Sultan dan keuchik (pemimpin gampong atau
kampung) dan ulama (dalam hal ini mereka yang
duduk sebagai alat kelengkapan kepemerintahan
dan imeum meunasah di tingkat gampong) dalam
mengurusi masalah sosio-keagamaan di Aceh
Darussalam. Oleh sebab cakupan waktu yang luas,
maka dibatasi yakni hanya ketika Sultan Iskandar
Muda memimpin yakni 1607-1636).
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Adapun rumusan masalah yang dikemukakan
ada dua hal, yakni; 1) Bagaimana bentuk
hubungan umara-ulama di Aceh pada era Sultan
Iskandar Muda?; 2) Apa saja bentuk kerjasama
keduanya dalam menciptakan kesejahteraan di
Aceh Darussalam?
Sumber yang digunakan berasal dari studi
pustaka yang dikumpulkan dan dipilah-pilah
kembali, disesuaikan dengan otentisitas dan
kredibilitasnya,atau dalam studi sejarah masuk
dalam fase kritik sumber. Kemudian, dilakukan
interpretasi atas sumber-sumber terkait, baru
kemudian dilakukan penulisan naskah. Adapun
lokasi penelitian mengambil tempat di Jakarta
dan di Provinsi Aceh Darussalam. Metode yang
digunakan adalah model penelitian kualitatif.

PEMBAHASAN
A.

Kerajaan Aceh Darussalam Era Iskandar
Muda
Kerajaan Aceh Darussalam merupakan lokus
penting dalam membincangkan perkembangan
Islam masa awal. Keberadaannya merupakan
oase yang mengalirkan berbagai bentuk kemajuan
peradaban dan kebesaran yang menyokong wacana
kesejarahan Indonesia. Posisinya yang terletak di
pinggir perairan menyebabkan kerajaan ini perlu
mengembangkan ekonomi maritimnya. Aspek ini
pula yang menyebabkan tersiarnya Islam lebih
ke dalam, dan semakin menguat ketika Aceh
Darussalam berdiri. Pergaulan kosmopolit khas
pemandangan pesisir menjadi modalitas yang
penting.
Salah satu aktor penting yang memperkenal
kan Islam sebagai agama adalah tetkala banyak
saudagar Timur Tengah menghampiri dan berniaga
di Bandar Aceh. Wan Hussein Azmi menyebutkan
bahwa orang Arab tidak sulit diterima penduduk
pribumi adalah karena beberapa alasan, yakni; 1)
hubungan yang baik antara para pedagang Arab
dengan pemerintah lokal; 2) para pedagang Arab
itu tidak berminat ikut campur masalah politik;
3) para pedagang Arab senantiasa menunjukkan
akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam,
sehingga membuat penduduk betah bergaul
dengan meteka; 4) dalam mensyiarkan Islam
mereka tidak menggunakan paksaan; 5) dakwah
Islam dilakukan sesuai dengan tuntunan al-Quran,
sebagaimana yang disebutkan dalam surat anNahl ayat 125; 6) akhlak orang Islam yang baik
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tidak terbandingkan dengan ajaran Hindu-Budha
yang banyak dianut penduduk kala itu (Hajsmy,
1981: 182-183).
Pada tahun 1978, diselenggarakan Seminar
Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di
Aceh. salah satu hasil dari seminar itu, diketahui
bahwa pada abad 6 M, Islam sudah esksis di
Aceh. Dari istana, perlahan Islam mulai dipeluk
oleh masyarakat bawah luar istana. Dianutnya
Islam sebagai keyakinan, di kemudian hari
termanifestasi dalam pola-pola kehidupan yang
rill salah satunya adalah kesadaran mendirikan
institusi pemerintahan berbasiskan hukum Islam.
Hal ini bisa dibuktikan dengan berdirinya beberapa
kerajaan penting yang mewarnai perkembangan
Islam di Aceh seperti Perlak, Lamuri dan Pasai
(Hasjmy, 1981: 12).
Hadirnya Kerajaan Aceh Darussalam dalam
pergaulan raja-raja di kawasan Sumatera Utara
dan sekitarnya, semakin menyemarakan dinamika
kota-kota pesisir. Ada dua pendapat yang
menyatakan kapan kerajaan ini berdiri. Pertama,
Aceh Darussalam merupakan bentuk perluasan
dari kerajaan Aceh yang sebelumnya dirintis oleh
Meurah Johan pada abad 13. Kedua, ada pendapat
yang menyatakan bahwa Aceh Darussalam muncul
dan dibangun oleh Sultan Ali Mughayyat Syah
pada medio pertama abad 16. Pendapat yang kedua
berdasarkan pada Bustanussalatin yang ditulis
oleh Nurudin ar-Raniri. Lebih lanjut ar-Raniri
menyebutkan bahwa Kerajaan Aceh Darussalam
dibangun pada hari Ahad bulan Jumadil Awal
tahun 913 H. Sultan Ali Mughayyatsyah juga
yang pertama mengenalkan hukum Islam sebagai
hukum kerajaan (ar-Raniri, tanpa tahun: 12).
Ketika Sultan Ali Mughayyat Syah memimpin
Aceh, di Malaka sedang terjadi serangan besar
yang menyebabkan jatuhnya bandar tersebut ke
tangan Portugis pada 1511. Sejak itu, di Aceh
dilakukan persiapan perang besar untuk mengusir
Bangsa Kulit Putih itu dari Malaka. Pesenjataan
diperkuat, pasukan-pasukan berlatih dengan giat.
Meskipun begitu, Sultan Aceh tidak serta merta
melupakan tugasnya untuk menyejahterakan
rakyat. Penguasaan Pedir dan Pasai mempunyai
arti penting dalam kemajuan ekonomi Aceh.
Dua kerajaan tersebut mempunyai pelabuhan
internasional yang hasilnya bisa memenuhi
perbendaharaan kerajaan (Hadi, 2010:15). Dari
perbendaharaan inilah sektor-sektor kehidupan
manusia lainnya dikembangkan.

Masyarakat Aceh adalah sekumpulan entitas
yang menggantungkan hidup pada berbagai profesi.
Selain berdagang dengan orang asing, orang Eropa
yang mengunjungi Aceh banyak melihat di antara
mereka ada yang menjadi nelayan yang hilir
mudik ke perairan dengan menggunakan perahu
bercadik dua. Mereka menangkap ikan di sungai
maupun di laut. Pada waktu itu, ikan di Aceh
amat melimpah dan termasuk dalam lauk pauk
orang Aceh sehari-hari. Seorang pelaut Prancis
bernama Guillaume Dampier yang mengunjungi
Aceh pada abad 16, menyebutkan bahwa profesi
nelayan adalah orang terkaya ketimbang orang
yang berprofesi selainnya.
Di samping itu, masih menurut Dampier,
orang Aceh banyak yang menyibukkan diri sebagai
pandai besi yang membuat berbagai senjata
seperti pisau, keris, mata lembing dan sebagainya.
Agustine de Beaulieu, pelaut Prancis lainnya, juga
mengatakan bahwa di Aceh banyak ditemukan
tukang tuang meriam. Mereka juga mencetak
berbagai macam alat dari kuningan seperti
kandil, lampu dan bokor. Pandai besi menempati
posisi yang istimewa. Keahlian mereka begitu
dibutuhkan. Disebutkan bahwa Sultan Iskandar
Muda memiliki perhatian yang besar terhadap
batu permata dan emas. Mungkin saja dalam
perawatannya dipekerjakan beberapa pandai
besi yang menguasai hal tersebut, mengingat di
antara mereka juga terbiasa melakukan pekerjaan
yang berhubungan dengan tembaga dan kayu
(Lombard: 1986, 64-65).
Di masa Iskandar Muda, istana mempunyai
perhatian besar terhadap pertumbuhan dakwah
Islam di pedalaman. Ar-Raniri menuturkan
bahwa pada saat itu, Sultan menggalakkan
pembangunan masjid-masjid yang besar, seperti
masjid Baiturrahman, dan masjid serupa di
tempat lainnya (Ar-Raniri,Tanpa Tahun :16).
Denys Lombard mengakui kebenaran cerita
ar-Raniri dengan menegaskan bahwa di masa
Iskandar Muda dilakukan pembangunan banyak
masjid besar. Masjid Baiturrahman dibangun
sekitar tahun 1614. Masjid ini pernah mengalami
kebakaran pada masa pemerintahan Putri Nurul
Alam (memerintah 1675-1678).
Peter Mundy, seorang pelaut Eropa, yang
datang ke Aceh pada 1637, memiliki sketsa masjid
Baiturrahman pada tahun itu. Menurut sketsanya,
masjid itu adalah bangunan yang sangat khas,
bentuknya persegi empat dan dikelilingi tembok.
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Atapnya berbentuk susun empat dan memiliki
bubungan yang langsing. Bentuk atapnya seperti
meru atau atap yang biasa ditemukan dalam pura
Hindu di Bali. Bentuknya amat berlainan dengan
masjid di Timur Tengah (Lombard, 1986: 6061). Masjid Baiturrahman bisa digunakan untuk
sembahyang raja beserta rakyatnya (Lombard,
1986: 185).
Uka Tjandrasasmita meyakini bahwa
menginjak abad 17, pesisir Aceh Darussalam
sudah mengalami kepadatan penduduk. Di
abad itu, pembangunan di ranah politik,
ekonomi-perniagaan dan kebudayaan semakin
menanjak,
berbarengan
dengan
semakin
pentingnya kedudukan Banda Aceh sebagai pusat
pemerintahan raja. Uka merujuk pada catatan
Thomas Bowrey yang menuliskan bahwa di kota
itu terdapat sekitar 7.000 sampai 8.000 rumah.
Oleh karena kepadatan penduduknya, maka tidak
sampai memakan waktu yang lama dan menjadi
kesulitan, tatkala Iskandar Muda mempersiapkan
40.000 personel militer dalam tempo yang tidak
lama (Tjandrasasmita, 2000: 37).
Ramainya bandar pesisir Aceh, keamanan
negeri yang terjamin serta stabilitas ekonomi yang
mapan, membuat motif orang asing yang datang
pun beragaman. Selain berdang, mereka juga
mulai melirik Aceh sebagai tempat mengandikan
keilmuannya. Bukan merupakan pemandangan
yang asing, jika saat itu banyak guru-guru
yang datang dari luar Aceh, bahkan dari luar
Asia Tenggara. Jika ditelusuri lebih mendasar,
sebenarnya keadaan tersebut terjadi sejak masa
yang lama, yakni tatkala kerajaan Samudera Pasai
masih berkuasa. Saat itu Aceh sudah terlebih
dahulu dikenal sebagai pusat keilmuan Asia
Tenggara.
Terdapat suatu cerita yang menerangkan
kedudukan Aceh sebagai pusat keilmuan. Suatu
hari, Sultan Mansyur Syah (wafat 1477), Raja
Malaka, mendapat hadiah dari Maulana Abu
Bakar, seorang ulama yang berkunjung ke Malaka,
sebuah kitab yang berjudul Darul Mazlum yang
ditulis oleh Maulana Abu Ishaq. Mulana Abu
Bakar adalah murid dari sang penulis kitab.
Setelah menerima kitab tersebut, Raja Malaka
meminta seorang ulama asal Pasai bernama
Makhdum Patakan untuk menerjemahkan kitab
itu. Pada kesempatan yang sama, Raja Malaka
juga terlibat pembicaraan serius mengenai
beberapa pasal agama dengan ulama Pasai itu.
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Ketika Malaka dipimpin oleh Sultan Mahmud
Syah (wafat 1530), diceritakan pernah ia mengirim
utusan yang dipimpin oleh Tun Muhammad untuk
menanyakan beberapa pertanyaan tentang ilmu
tauhid ke Pasai. Dari cerita ini diketahui bahwa
Pasai, kerajaan yang kemudian menjadi bawahan
Aceh sudah dikenal sebagai salah satu sentrum
keilmuan di antara kerajaan-kerajaan Melayu.
Menginjak abad 17, merupakan titik
balik peran ulama di kerajaan. Mereka tidak
saja dipercaya sebagai sosok pengampu
masalah keilmuan, namun juga pribadi yang
cakap membicarakan kepentingan negara dan
politik (Hadi, 2010: 156-158). Kebolehannya
tersebut semakin mempertebal kepercayaan
penguasa kepada mereka. Sebagai pribadi yang
menyibukkan diri dalam ilmu pengetahuan dan
mempunyai pergaulan yang luas, menyebabkan
dirinya layaknya telah memadukan antara teori dan
praktek, sehingga meminta nasehat dari mereka
saat itu sudah dianggap merupakan kelaziman,
jika bukan keharusan.
Kota yang disesaki oleh orang dari
mancanegara ini, mempunyai reputasi sebagai
kota kosmopolit dan inklusif. Keadaan yang
sedemikian rupa ikut pula merubah pandangan
budaya masyarakat setempat, dari yang
sebelumnya berkisar pada satu kebudayaan,
perlahan merambah ke kesadaran akan
keanekaragaman budaya. Salah satu contohnya
adalah ditetapkannya bahasa Melayu sebagai
bahasa resmi kerajaan Aceh. Sebagaimana
diketahui Aceh mempunyai bahasa pribumi yang
digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat
setempat. Namun, oleh karena menimbang bahwa
bahasa yang saat itu digunakan di pergaulan
raja-raja setempat, termasuk di bdunia Melayu
adalah bahasa Melayu, maka bahasa itulah yang
digunakan sebagai alat komunikasi di istana.
Leonard Y. Andaya bahkan menyebutkan saat itu
Aceh sudah menjadi “model masyarakat Melayu
Aceh abad 17” (Andaya, 1999: 1).
B.

Kepemerintahan dan Keulamaan di Aceh
Eksistensi kerajaan amat bergantung dengan
bagaimana rajanya memenej kerajaannya. Hal
tersebut merupakan suatu keniscayaan yang
bisa ditemukan dalam sistem monarki. Raja
mempunyai posisi utama dan urgen, yakni sebagai
tumpu seluruh distribusi kepemimpinan mulai
dari istana hingga ke negara-negara bawahan.
Meskipun demikian, raja bukanlah sosok yang
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mampu menyelesaikan atau menjamin ketepatan
seluruh tugas di istananya. Tentu ia membutuhkan
bantuan orang lain yang sanggup dan mempunyai
kualifikasi di bidangnya. Di samping itu, ia
tentu membutuhkan seorang penasehat yang
mendampinginya dalam memutuskan sesuatu.
Pada titik ini, ia mmebutuhkan seorang yang arif
dan bijak yang salah satunya dia dapatkan dari
sosok ulama (Gazali: 2016, 57).
Kata umara adalah kata yang berasal dari
bahasa Arab yang bermakna pemimpin atau dalam
konteks kerajaan disebut raja. Mahmud Yunus
dalam Kamus Arab-Indonesia mengatakan bahwa
umara adalah bentuk kata jamak taksir yakni bentuk
perubahan kata yang menegaskan jumlah yang
lebih dari dua, dan struktur hurufnya mengalami
perubahan yang tidak beraturan. Umara makna
aslinya pemimpin-pemimpin, sedangkan untuk
menyebut seorang pemimpin menggunakan kata
amir, dan dua orang pemimpin amirani. Umara
terbentuk dari kata dasar amara, kata kerja yang
bermakna menyuruh atau memerintahkan(Yunus,
tanpa tahun: 48).
Sistem pemerintahan kesultanan Aceh
sejatinya bukanlah terbentuk secara langsung
sejak pendiriannya, melainkan memiliki pola-pola
umum seperti yang ditemukan dalam kerajaan
Hindu-Budha di negeri Melayu pada umumnya.
Berdasarkan konsep Hindu, terdapat pemahaman
bahwa rakyat harus patuh terhadap dewa.
dewa dianggap sebagai personifikasi kelompok
penguasa dan pemimpin. Dalam stratrifikasi
masyarakat Hindu diketahui terdapat empat kasta,
yaitu; Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra.
Mereka yang berhak menduduki pimpinan adalah
yang berasal dari golongan tertinggi.
Masyarakat Hindu sudah terbiasa dengan
konsep pemerintahan beraja-raja atau aristokrasi.
Dalam masyarakat Melayu konsep tersebut dikenal
dengan sebutan ketemanggungan. Paradigma
tersebut semakin menebal dan meluas diyakini oleh
orang Melayu baru ketika tersistematisasikan ke
dalam bentuk-bentuk cerita tentang penghambaan
seseorang terhadap junjungannya. Misalnya saja
terlihat dari cerita ketundukan Hang Tuah kepada
Sultan Malaka. Untuk membuktikan loyalitasnya
pada raja, ia sampai membunuh sahabatnya, Hang
Jebat dan Hang Kasturi.
Berlainan dengan sistem sosial masyarakat
Hindu, masyarakat beragama Budha tidaklah
menggunakan sistem kasta dalam bermasyarakat.

Mereka yang dikatakan sebagai orang yang
mulia, adalah ia yang mengamalkan ajaran
Budha dan meninggalkan apa yang dilarang.
Dalam ajaran Budha terdapat lima pantangan
yang harus dihindari manusia, yakni membunuh,
mencuri, main perempuan, berjudi dengan
segala macam bentuknya serta minum-minuman
yang memabukkan dan menghilangkan akal
sehat (Suwardi, 2005: 42-43). Mereka yang
berhasil menghindari itu dianggap cakap untuk
memimpin.
Snouck Hurgronje mengatakan bahwa letak
penghormatan orang Aceh kepada rajanya adalah
karena dirinya dianggap sebagai pemegang adat.
Raja dan para pembantu yang ditunjuknya adalah
perumus adat serta ketetapan hukum Aceh, yang
kemudian diberlakukan kepada rakyatnya sebagai
pedoman hidup. Hukum adat tersebut dianggap
sebagai kerja besar yang amat berguna untuk
pembentukan tata kelola masyarakat yang tertin
teratur dan berkeadilan. Istana atau dalam bahasa
Aceh disebut dalem yang menjadi kediaman
raja diyakini sebagai simbol kekuasaan raja
yang sejak masa yang lama membaktikan diri
mengembangkan kebudayaan dan peradaban
Aceh (Hurgronje, 1985: 160).
Iskandar Muda sepertinya telah sadar, luasnya
wilayah bawahan Aceh membawa serta banyak
kebutuhan lain, salah satunya adalah memenuhi
dakwah Islam yang sedianya menjadi tugas
kerajaan. Cara ini juga sebagai pembuktian bahwa
ibukota kerajaan ikut memperhatikan tumbuh
kembang daerah kekuasannya. Sebagai raja yang
dilahirkan di pergaulan istana yang berperadaban
tinggi, Sultan Iskandar Muda menerapkan potensi
sumber daya manusia terdidik guna membentuk
negara Islam yang di dalamnya terjalin secara kuat
antara pemerintah dengan rakyatnya. Salah satu
langkah yang bisa diandalkan adalah memperkuat
basis relijius masyarakatnya (Gazali: 2016, 57).
K.F.H. van Langen memaparkan bahwa pada
awalnya, ulama Aceh hanya berperan sebatas
pada wilayah keagamaan. Aktivitas mereka
tidak bisa dijauhkan dari masjid. Tersebarnya
ulama di bidang lainnya, baru ditemukan pada
masa pemerintahan Isakndar Muda, yakni ketika
diputuskan suatu konsep geografis-administratif
yang disebut mukim(van Langen, 2002: 11-12).
Saat itu ulama mulai dilirik potensinya, karena
memang sudah teruji sebagai profesi yang bisa
diandalkan untuk kepentingan kerajaan.
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Zainuddin menyebutkan bahwa ulama
merupakan unsur dasar dalam menyelenggarakan
kerajaan dan hukum dalam masyarakat Aceh.
Di masa Iskandar Muda, pola tata negara Aceh
disokong oleh empat pilar, yaitu:
1.

2.

3.

Adat merupakan tanggung jawab Sultan
dibantu dengan para penasehat dan pembantu
kerajaannya (Orang Besar)
Urusan hukum menjadi perhatian Syekh
Nuruddin ar-Raniri dan Syekh Abdurrauf
Singkel yang didaulat sebagai Syaikhul
Islam atau Qadhi Malikul Adil dan ulamaulama yang lain.
Masalah Kanun, tata cara bermajelis, sopan
satun dan tata tertib ketika pernikahan
menjadi dirumuskanoleh Maharani (Putri
Pahang, permaisuri Iskandar Muda)

4.

Mengenai Resam, ditangani oleh Panglima
Kaum atau Bentara yang ditempatkan di
masing-masing kenegerian.
Keempat pilar itu terpatri dalam peribahasa:
Adat bak po teumereuhom
Hukom bak syiah kuala
Meujeuleueih kanun bak potue phang
Resam bak bentara-bentara
Iskandar Muda sempat menyelenggarakan
sidang rancangan program kerajaan dengan
mendatangkan para pejabat terkait dan ulamaulama serta para uleebalang dan Orang Kaya guna
membahas rumusan adat yang nantinya menjadi
petunjuk bersama, mulai dari warga istana sampai
masyarakat bawah. Belakangan, undang-undang
ini juga dijalankan di seluruh negeri bawahan
di luar Aceh Besar (Atjeh Rayeuk). Konsolidasi
tersebut digelar di balai Masjid Baiturrahman.
Setelah melewati proses pembahasan,
disahkanlah suatu undang-undang yang diberi
namaAdat Meukuta Alam. Di dalam produk
hukum ini terdapat pembahasan mengenai
distribusi tugas pengelola kerajaan mulai dari
tingkat keuleebalangan, termasuk di dalamnya
adalah posisi dan peran ulama di pemerintahan.
Yang dikatakan sebagai pembahasan mengenai
posisi ulama, bukanlah mengebiri kreatifitas serta
aktivitas para ulama, melainkan mempertegas
tugas mereka agar sesuai dengan kecakapan serta
kedalaman wawasan yang mereka miliki.
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Meskipun Sultan Aceh memegang kuasa
tertinggi di seluruh daerah kekuasaannya,
namun pada kenyataannya, ia tetap diharuskan
mengangkat beberapa pejabat yang membantunya,
sekaligus sebagai peninjau atas kebijakankebijakan yang diputuskannya. Sultan yang
berkuasa berkewajiban menetapkan:
1.

Mengangkat para ahli hukum, yakni para
ulama

2.

Mengangkat orang-orang bijak bestari, yakni
para praktisimasalah negara (wazir, menteri,
dan lain-lain)

3.

Mengangkat orang yang perkasa yang
bertugas mempertahankan negeri, yakni para
uleebalang, panglima perang dan lain-lain

Fungsi dari ketiga abdi negara tersebut
dipaparkan dalam perundangan, sedangkan para
ulama sendiri mempunyai tugas antara lain:
1.

Menjadi penasihat sultan dalam urusan
agama dan memberikan pengajaran kepada
masyarakat tentang keteguhan iman
mereka kepada Tuhan, serta kebaikan yang
berdasarkan ajaran agama

2.

Menjadi qadhi sultan (hakim) dalam
memutuskan kebijakan dalam negeri

3.

Menerima wilayah (pelimpahan wewenang)
dari sultan, panglima sagi ataupun
uleebalang, untuk menikahkan orang yang
tidak mempunyai wali

4.

Dan masalah lain sebagainya yang berhubung
an dengan hukum agama (Zainuddin, 1957:
89-98)

Ketika membicarakan relasi antara agama dan
sultan, Amirul Hadi memiliki penilaian tersendiri.
Ia menyebutkan bahwa warga istana Aceh, dalam
hal ini diwakili raja, sejatinya memiliki andil
dalam menentukan masalah keagamaan. Hal ini
bisa dilihat dari banyaknya gelar kebangsawanan
seperti khalifatullah fil ardi, zillullah fil ardi atau
juga zillullah fil alam. Walaupaun demikian,
gelar-gelar tersebut tidak lantas menahbiskan
sultan sebagai sosok yang memahami secara
mendalam ketentuan serta ajaran agama. Bukan
menjadi suatu kesalahan, jika seorang raja
memiliki keluasan masalah agama, bahkan jika
dirinya menyandang gelar ulama. Tetapi, dalam
penyelenggaraan kerajaan khususnya pada kurun
abad 16 dan 17, belum ditemukan sosok raja yang
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sampai menyandang gelar ulama dan keahliannya
menyamai kapasitas seorang ulama, seperti
Nuruddin ar-Raniri misalnya, di Aceh.
Untuk itu, sosok yang dianggap mempunyai
kecakapan agama hanyalah seorang yang digelari
ulama. Sementara itu, kecakapan pengetahuan
agama yang dimiliki oleh para penguasa adalah
dianggap semacam “otoritas yang diberikan nilai
keagamaan” atau religiously anctioned authority.
Alasan ini dianggap sebagai landasan yang tidak
terbantahkan dari hadirnya ulama ke dalam
sistem pemerintahan. Dengan modal keluasan
pengetahuan agama serta kearifan yang menjadi
ciri khasnya, banyak ulama yang kemudian
diserahi tugas di bidang-bidang lainnya, seperti
menangani masalah sosial, politik, budaya bahkan
ekonomi (Hadi, 2010: 162)
Rushdi Ali Muhammad menyebutkan bahwa
dalam beberapa literatur berbahasa Arab, ulama
kerap disebut dengan istilah al-ijtihad (mujtahid
?), yakni segolongan orang yang mempunyai
keluasan ilmu dan untuk melakukan ijtihad. Ijitihad
sendiri dimaknai sebagai usaha maksimal seorang
fakih atau ahli hukum Islam ata perkara-perkara
yang termasuk dalam zhanni, atau prasangka,
yakni pendapat pribadi si ulama. Orang yang
mengeluarkan hasil ijtihad dinamakan mujtahid.
Seorang ulama yang berpangkat mujtahid,
dianggap sanggup memecahkan persoalanpersoalan yang menyangkut pada dimensi agama
dan sosial.
Lebih lanjut, Rushdi menyebutkan bahwa
seorang ulama yang mendapat gelar mujtahid,
setidaknya mempunyai kualifikasi sebagai
berikut:
1.

Penguasaan al-Qur;an dan hadis

2.

Mengerti ijma’ (ketetepan tertentu sebagian
besar ulama) sehingga tatkala ia menerbitkan
ijtihad tidak sampai bertentangan dengan
ijma’

3.

Menguasai bahasa Arab, bahasa ini
digunakan sebagai jendela untuk memahami
lebih mendalam rujukan-rujukan agama,
baik al-Qur’an dan hadis secara benar

4.

Memahami ilmu ushul fiqih, ilmu ini adalah
untuk mengetahui dasar-dasar berijtihad

5.

Memahami nasikh (yang menghapuskan)
dan mansukh (yang dihapuskan)

6.

Mengetahui masalah seputar qiyas,
mencakup syarat-syaratnya, ilat-ilat hukum
dan metodologi perumusan istinbath-nya
dari nash.

7.

Mempunyai pemahaman tentang maqashid
al-syar’iyyah dalam menetapkan hukum.
Yang dikatakan sebagai
maqashid alsyar’iyyah adalah upaya menjaga kebaikan
(kemaslahatan) manusia dengan cara
mengambil manfaat serta menghindari
sesuatu yang tidak bermanfaat (mudharat)
bagi manusia.

Dalam struktur pemerintahan Aceh, ulama
menempati kedudukan yang istimewa. Mereka
adalah tempat meminta fatwa, petunjuk atau
nasehat. Beberapa dari mereka memainkan peran
sebagai sosok yang tidak saja ahli agama, namun
juga menguasai bidang-bidang lainnya. Misalnya
saja di istana Aceh, Syamsuddin as-Sumatra’i
pernah bertindak sebagai atase tinggi Sultan dalam
bidang hubungan internasional. Ia dipercaya
menguasai berbagai bahasa termasuk bahasa
orang-orang Eropa (Lombard,1986: 218).
Menjamu para tamu mancanegara sudah
tentu diserahkan pada seorang yang memiliki
pengetahuan yang luas akan geografi dunia dan
bahasa asing. Tidak menutup kemungkinan, asSumatra’i saat itu dikenal kerena penguasaan
bahasa asingnya yang baik, sehingga tidak ada
keraguan jika pihak keluarga istana menyerahkan
tugas ini kepadanya. Pokok-pokok masalah yang
dibahas kala itu adalah menyangkut perdagangan
internasional, atau sekedar pembicaraan mengenai
keadaan kedua bangsa. Kemampuan itu, semakin
memperkuat anggapan bahwa dirinya adalah
sosok penting yang duduk di istana Aceh.
Aktivitas ulama di istana nyatanya juga
memiliki kesamaan dengan yang ditemukan di
masyarakat bawah. Ulama menjadi garda depan
yang mengatur masalah-masalah sosial. Bersama
aparatur gampong, mukim hingga kesagian, ulama
menjadi pendamping terdepan para kepala daerah
untuk menghadirkan kesejahteraan sembari
menanamkan keimanan kepada khalayak luas.
Beberapa dari mereka menempati posisi yang
istimewa dengan tugas-tugas yang khusus, sesuai
dengan keahliannya, di samping mengajarkan
ajaran Islam serta memimpin seremoni-seremoni
sosio-keagamaan.
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Dalam suatu gampong (kampung) terdapat
tiga unsur utama yang bertugas mengurus
kepentingan masyarakat di sana, yakni keuchik,
teungku dan ureung tuha. Keuchik adalah
kepala gampong atau kepala kampung yang
diangkat oleh uleebalang atau juga imeum mukim
yang membawahi gampong tersebut. Di masa
kesultanan, jabatan ini masih bersifat warisan
turun temurun. Tugas keuchik meliputi masalahmasalah adat. Sesekali, keuchik juga mengajak
masyarakatnya untuk bersama mendirikan ibadah
dan meramaikan masjid atau meunasah.
Unsur kedua adalah teungku meunasah. Ia
diserahi tugas yang berkenaan dengan bidang
keagamaan. Seorang teungku meunasah dianggap
memiliki pemahaman agama yang cukup luas.
Mereka juga memiliki pengetahuan tentang
hukum adat dan budaya masyarakat Aceh,
terutama di sekitar lingkungannya. Namun
biasanya pengetahuannya ini tidaklah seluas
para ureung tuha yang memang menjadi tempat
bertanya masalah adat. Ureung tuha atau Orang
Tua adalah jajaran para orang yang telah berumur,
yang berfungsi sebagai pemandu masalah-masalah
adat di suatu gampong. Pengalaman mereka
amat dibutuhkan sebagai landasan berpikir dan
bertindak seorang keuchik. Meskipun kebanyakan
dari mereka berusia lanjut, namun tidak menutup
kemungkinan ureung tuha berasal dari kalangan
orang muda, namun dengan syarat mereka
memiliki pengetahuan yang memadai tentang adat
setempat. Ketiga unsur desa tersebut bisa disebut
juga dengan kelompok elit gampong(Erawadi,
2009: 27; Hurgronje,1985: 80-85).
Luas suatu gampong terbentang sejauh
pemukiman orang yang mengerjakan sembahyang
berjamaah dan keikutsertaan anak-anak mereka
di suatu meunasah atau dayah (pesantren).
Meunasah diketuai oleh teungku meunasah. Pada
mulanya, teungku meunasah hanya menangani
masalah-masalah peribadatan, namun di kemudian
hari, fungsinya meluas hingga menyentuh
urusan sosio-keagamaan seperti pernikahan,
perceraian, waris, zakat, kematian di lingkungan
setempat. Saat beraktivitas di masyarakat, antara
keuchik dengan teungku meunasah terjalin suatu
hubungan yang baik, sehingga mereka terbiasa
bahu-membahu menangani masalah-masalah
yang pelik di gampongnya. Meskipun begitu,
kedudukan teungku meunasah tetap berada di
bawah keuchik.
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Gampong merupakan bentuk administrasi
pemerintahan terkecil dalam sruktur pemerintahan
Aceh Darussalam. Dalam satu gampong biasanya
berdiri satu atau dua meunasah. Bangunan tersebut
di samping digunakan sebagai ibadah lima waktu
dan pengajaran agama, juga kerap digunakan
sebagai tempat menginap para pemuda bujang dan
para musafir yang butuh penginapan (Zainuddin,
1960: 314-315). Zakaria Ahmad mengatakan
bahwa gampong merupakan susunan terdasar
dari kerajaan Aceh. Gampong kedudukannya
sepadan dengan desa di Jawa, dusun di Sumatera
Selatan, huta di Batak dan kampung di daerahdaerah Melayu pada umumnya. Bagian dari suatu
kota, wilayah pelabuhan atau bandar termasuk
dalam pengertian gampong. Proses terbentuknya
gampong tidak berlainan dengan terbentuknya
daerah-daerah administratif kecil lainnya di
wilayah-wilayah di luar Aceh.
Masjid menjadi salah satu sentrum pendidikan
penting di tengah kehidupan orang Aceh. Namun
begitu oleh sebab jarak antara sebagian rumahrumah penduduk yang berjauhan dengan masjid,
maka untuk merawat ikatan persaudaraan Muslim
dibangunlah meunasah-meunsah yang letaknya
tidak berjauhan dengan pemukiman warga. Oleh
karena fungsi awal meunasah adalah tempat
untuk beribadah berjamaah, sering pula meunasah
digunakan sebagai tempat bermusyawarah. Selain
itu, meunasah juga menjadi pusat pendidikan
keagamaan
masyarakat
sekitar.
Seorang
teungku meunasah mempunyai tanggung jawab
mengajarkan ilmu-ilmu dasar keislaman seperti
membaca al-Quran, fikih, tauhid dan ilmu-ilmu
lainnya kepada anak kecil yang bemukim di
sekitar areal meunasah (Gazali, 2016: 108).

ANALISIS
Terjalinnya relasi umara dan ulama di Aceh
sejatinya sudah berjalan sejak waktu yang lama.
Bisa dikatakan dalam pemaparan sejarah Aceh dari
abad ke abad, mulai dari kerajaan Perlak, Linge
sampai Aceh Darussalam, di dalamnya bersemi
komunikasi yang intensif antara keduanya. Ini
tidak hanya ditemukan di sekitar istana atau di
pusat pemerintahan semata, melainkan juga telah
tersiar di kelompok-kelompok lebih kecil dari
populasi kependudukan di tingkat bawah. Mulai
dari wilayah pegunungan hingga pesisir, dapat
diperhatikan betapa kerjasama mereka berjalan
dengan efektif.
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Selain karena komunikasi antarpersonal yang
memang terjalin, peran dari entitas kerakyatan
Aceh juga tidak bisa diabaikan. Penduduk Aceh
adalah masyarakat yang amat dekat dengan
pengamalan ajaran Islam. Bahkan, unsur-unsur
Islam sudah menjelma menjadi budaya Aceh
sendiri, sehingga sulit untuk dipisahkan mana
budaya Aceh endemik dan mana unsur Islam
dalam suatu produk kebudayaan. Menjalankan
ajaran agama berarti pula memulai kehidupan di
dunia. Agama bukan sekedar menjadi keyakinan
indiividu, namun sudah terakumulasi menjadi
keyakinan kolektif. Pendeknya, agama menjadi
dasar kehidupan pergaulan orang Aceh (Gazali,
2016: 107).
Sudah menjadi kelaziman sosial, bahwa
masyarakat membutuhkan sosok terkuat untuk
memimpin mereka. Dalam terminologi yang
lebih modern, mereka membutuhkan pemimpin
untuk mengatur dan menjaga hubungan antara
sesama supaya tidak terjasi social disorder atau
kekacauan sosial. Seorang pemimpin mulai dari
raja hingga aparat terkecil memiliki wewenang
serta kuasa untuk mengatur, memaksa, memberi
hadiah serta menjatuhkan hukuman bagi seluruh
warganya. Para rakyat pun dengan suka rela
mengikuti pemimpinnya, karena mereka meyakini
pemimpinnya akan membawa pada kemaslahatan
bersama.
Di sisi lain, pemimpin juga bukan merupakan
superman atau makhluk dengan kekuatan tidak
terbatas. Mereka adalah manusia biasa yang
sama dengan orang-orang yang dipimpin. Untuk
itulah dalam masalah-masalah tertentu mereka
membutuhkan bantuan seorang yang ahli di
bidangnya. Dalam bidang yang berhubungan
dengan keyakinan akan bidang transendental
atau yang bisa dirasakan oleh perasaan, maka
ia membutuhkan sosok ulama. Ulama atau ahli
agama memiliki kapasitas dalam hal peribadatan,
penghambaan serta rekan yang baik untuk
mendiskusikan masalah sosial. Perjumpaannya
yang intens dengan masyarakat dalam forum
peribadatan, serta kedudukannya yang dimulyakan,
membuat dirinya dianggap paling mengetahuai
kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Salah satu bukti kuatnya pemerintahan,
disokong oleh tegaknya peradilan. Para ulama di
istana Aceh mendampingi sultan dalam kegiatan
ini. Guna memperkuat sistem peradilan di Aceh,
Sultan Iskandar Muda membentuk Mahkamah

Agung. Di dalamnya, ia banyak meminta bantuan
kepada kelompok ulam yang dianggap pakar dalam
bidang hukum Islam, khususnya mengenai jinayat.
Mahkamah Agung dijabat oleh seorang bergelar
Kadi Malikul Adil. Di samping memahami hukum
Islam, kadi juga memiliki pengetahuan yang
luas mengenai hukum adat Aceh. Sebagaimana
hukum diketahui, adat merupakan satuan produk
hukum adat yang lahir dari tubuh kebiasaan suatu
masyarakat. Dengan begitu, penetapan putusan
hukum di Aceh bisa saja berbeda dengan kerajaan
Islam lainnya.
Kedudukan kadi dalam suatu persidangan
amatlah dibutuhkan. Utamanya sebagai instrumen
penting yang mengarahkan putusan yang adil bagi
seseorang yang terlibat perkara hukum. Dalam
sistem penyelenggaraan hukum Aceh kala itu,
kehadiran kadi dianggap sebagai syarat mutlak
legalnya persidangan di Mahkamah Agung. Jika
masalah hukum yang dihadapi tergolong pada
tingkat menengah ke bawah, maka jalannya
persidangan dipimpin oleh seorang kadi yang
berasal dari kalangan ulama. Sidang tersebut tidak
harus dihadiri oleh pejabat-pejabat istana lainnya
yang berhubungan dengan penanganan masalah
hukum terkait.
Hal berbeda ditemukan tatkala masalah hukum yang dihadapi adalah termasuk perkara hukum yang berat, maka yang memimpin persidang
an adalah Kadi Malikul Adil. Sebagai syarat
sah-nya persidangan, maka pejabat-pejabat istana
terkait diharuskan untuk menghadiri persidangan.
Dalam satu sesi diadakan forum dengar pendapat,
yang di antaranya memperhatikan usulan serta
keterangan dari unsur yang bukan berasal dari
Mahkamah Agung. Kehadiran unsur istana juga
dimaksudkan agar memenuhi keabsahan putusan
hukum yang ditetapkan (van Langen, 2002:49).
Biasanya, kadi juga dibantu oleh empat orang mufti (para pemberi fatwa) sebagai rekan berdiskusi
yang sepadan (Ahmad, tanpa tahun, 91).
Dalam
perkembangannya,
pemekaran
administrasi daerah yang terjadi di masa Sultan
Iskandar Muda bertolak ukur berdirinya suatu
masjid. Di masa itu, belum banyak masjid
yang menampung banyak jamaah. Satu masjid
menampung jamaah dari banyak gampong. K.F.
H. Van Langen menerangkan di masa itu, di Aceh
Besar saja baru berdiri 7 masjid, yakni
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1.

Masjid Baiturrahim, terletak di Kutaraja
(dalem Sultan)

2.

Masjid Baiturrahman

3.

Masjid Indrapuri di Mukim XXII

4.

Masjid Indrapurwa di Kuala Neujid atau
Pancu di Mukim XXV

5.

Tiga buah masjid di Ladong, Cadek dan
Krueng Raya di Mukim XXVI (van Langen,
1888: 10-12).

Masjid-masjid itu pada kenyataannya
melampaui fungsinya hanya sekedar tempat
beribadah, melainkan tempat bermusyawarah.
Imam masjid memposisikan diri sebagai tokoh
yang dituakan dan menjadi junjungan warga
di sekitarnya. Pihak istana Aceh kemudian
menjadikan mereka pemimpin atas masyarakat
yang shalat berjamaah di masjid tersebut. Hal ini
berdampak pada meluasnya peran imam masjid
dari sekedar mengurusi masalah keagamaan,
bertambah mengurus masalah administrasi
pemerintahan (van Langen, 1888, 10-12).
Secara umum, masjid berdiri di tengah
gampong-gampong yang berada dalam tingkatan
mukim. Namun, ada pula masjid yang didirikan
di dekat akses yang menghubungkan gampong
ke gampong lainnya. Ulama di atas yang
dikatakan mengurus masalah kemasyarakatan
kemudian digelari imam mukim yang menduduki
jabatan penguasa atas suatu mukim. Satu mukim
membawahi beberapa gampong. Dari sini
diketahui, masjid sebagai salah satu indikator
beragama kemudian meluas fungsinya ke
ranah administratif. Musahnya, dari masjid
bisa lahir jabatan administratif. Hal ini semakin
menandaskan kuatnya pengaruh ulama di
masyarakat luar istana.
Seorang imam mukim di kemudian hari tidak
diharuskan lagi mengurus masalah keagamaan
di masjid. Hal ini dikarenakan tugas-tugas yang
diembannya sudah mencakup hal yang lebih luas,
sehingga dikhawatirkan aktivitasnya di masjid
tidak lagi maksimal. Untuk itulah diangkat seorang
yang kemudian menggantikan tugas-tugas imeum
mukim dengan jabatan malem. Belakangan, jabatan
imeum mukim tidak lagi dijabat oleh ulama saja,
melainkan diserahkan kepada kelompok cerdik
pandai dan jabatannya bersifat turun temurun
(Ahmad, tanpa tahun, 88-89).
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Ketidakhadiran posisi pemerintah dalam
suatu masyarakat, menjadi pertanda yang tidak
baik. Seorang kepala pemerintahan terkecil di
gampong seperti keuchik, tentu tidak sepenuhnya
mampu mengawasi masyarakatnya. Pada titik
inilah peran ulama begitu dibutuhkan sebagai agen
pemerintah lain yang juga mengambil beberapa
tugas dari keuchik. Dalam kesehariannya, kaum
ulama di gampong telah disibukkan dengan
mengurus pendidikan anak-anak di meunasah.
Terkadang di siang atau sore harinya, mereka
masih memenuhi beberapa undangan untuk
mempin prosesi hajat seseorang (Gazali, 2016:
107). Dalam setiap momen tersebut, tentu
pembicaraan yang beredar tidak melulu masalah
agama, namun besar kemungkinan membicarakan
hal yang lain seperti keadaan desa dan pertanian.
Bahan-bahan pembicaraan ini tentu
ditangkap dengan arif oleh kelompok ulama.
Sebagai tokoh yang disegani warga, ulama tentu
dianggap sebagai perangkat gampong yang
terdepan untuk mengetahui apa yang menjadi
kerisauan warga menyangkut suatu masalah orang
banyak. Berbicara dengan ulama adalah salah satu
cara menyuarakan kebutuhan mereka. Meskipun
sang ulama tidak selalu bisa menjanjikan solusi,
setidaknya warga merasa lega bahwa aspirasi
mereka telah didengar oleh sosok yang menjadi
tempat penghormatan dan junjungan. Pada
titik ini, ulama berfungsi sebagai penampung
aspirasi warga yang dalam kesempatan tertentu
bisa bertemu dengan keuchik, imam mukim atau
bahkan uleebalang, untuk menyambungkan suatu
problem sosial yang harapannya dapat segera
ditindaklanjuti.
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya,
dalam Bustanussalatin disebutkan bahwa di
masa Iskandar Muda pembangunan masjid
banyak dilakukan di negeri-negeri bawahan Aceh
(Nuruddin ar-Raniri: tanpa tahun, 16). Informasi
ini tentu menjadi indikasi bahwa saat itu dakwah
Islam dan pendidikan di masyarakat luas boleh
jadi ikut pula disemarakkan. Memang, setelah
informasi tersebut, tidak dijelaskan lagi bagaimana
bentuk-bentuk nyata dari aktivitas masjid di
zaman Iskandar Muda. Sudah menjadi salah satu
kecenderungan umum manuskrip kuno Nusantara
bahwa informasi yang disajikan tidaklah sedetil
dengan suatu laporan di masa sekarang. Namun
setidaknya para peneliti mendapat gambaran
bahwa untuk mencapai kesuksesan pembangunan
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masjid dan memberdayakannya, bisa dipastikan
kerjasama antara kelompok umara dan ulama
telah terjadi.
Salah satu potret yang bisa dikemukakan
terkait dengan kerjasama umara-ulama di masa
ini adalah terlihat dari aktivitas Teungku di Bitay.
Teungku di Bitay mendiami suatu gampong
yang dikenal dengan nama Bitai. Zainuddin
menerangkan bahwa ulama ini pernah menjadi
guru Perkasa Alam (nama kecil Iskandar Muda)
saat masih belia. Dalam beberapa kesempatan,
Perkasa Alam dan teman-temannya datang ke
Bitai untuk memperdalam ilmu agama. Teungku
di Bitay sendiri memiliki keahlian di bidang ilmu
firasat dan ilmu falak (Zainuddin, 1957: 25).
Walapun sempat mendidik keluarga
kerajaan, tidak lantas membuat nama Teungku
di Bitay di kenal di kancah politik, seperti
Hamzah Fansuri atau Syamsyuddin as-Sumatra’i.
Meskipun ia tinggal tidak terlampau jauh dari
istana, namun Kampung Bitai termasuk dalam
kategori gampong. Dari beberapa referensi utama
sejarah Aceh seperti Adat Aceh, Bustanussalatin
atau Sulalatussalatin, namanya tidak pernah
diceritakan mengampu jabatan penting dalam
peemrintahan Aceh Darussalam. Balai pendidikan
yang dibuka oleh Teungku di Bitay saat itu bisa
dikatakan sebagai potret lembaga pendidikan
Aceh pada abad 16 (Gazali, 2016: 129).
Dari penelusuran lapangan yang sudah
dilakukan, diketahui bahwa kampung Bitay
merupakan tempat pemukiman orang-orang Turki.
Di sana pernah berdiri zawiyah yang merupakan
tempat berzikir para kelompok sufi. Keberadaan
orang Turki di Aceh tidak bisa dilepaskan dari
hubungan diplomatik yang dijalin raja-raja Aceh
dengan kesultanan Turki Usmani sejak awal abad
16 (Baiquni Hasbi: 2014, 49). Hubungan ini
didasarkan pada maksud Aceh untuk mendapat
bantuan militer dari Sultan Turki untuk bisa
memperkuat kekuatan perangnya. Selain itu,
ternyata pengaruh Turki juga bisa ditemukan
dalam nuansa kehidupan sosial masyarakat
Aceh, salah satunya melalui kehadiran pengajian
Teungku di Bitay.
Zawiyah kampung di Bitay, pada masa
awal kedatangan pasukan Turki, tentu tidak saja
difungsikan sebagai tempat berzikir eksklusif bagi
orang Turki semata. Sangat mungkin di antara
mereka ada yang memahami ajaran agama secara
lebih mendalam sehingga pengajian masalah

keagamaan kemungkinan terjadi pula di sela-sela
latihan militer. Sebagaimana diketahui, di masa itu
Aceh sedang berusaha keras menekan kedudukan
Portugis di Malaka. Para guru Turki bukan tidak
mungkin ikut pula menanamkan semangat jihad
fi sabilillah di benak para pasukan Aceh. tentu
bukan merupakan keanehan, jika kalimat-kalimat
semacam “mencintai (membela) tanah air, adalah
sebagian dari iman”. Tidak dapat disangkal, salah
satu pengaruh menebalnya semangat perang aceh
melawan Belanda di abad 19, prototype-nya sudah
ada sejak masa Iskandar Muda (Gazali, 2016:
130-131).
Potret mengenai Teungku di Bitay dan
kampung Bitai di atas memperkuat anggapan
sudah adannya kerjasama umara-ulama di
bidang strategis. Salah satu tugas mereka adalah
mengupayaan keamanan dan penjagaan atas segala
bentuk serangan musuh-musuh yang mengancam
eksistensi kerajaan dan masyarakatnya. Fungsi
ini sebagian dilaksanakan oleh para guruguru perang Turki yang berdiam di Bitai. Jika
melihat pada pengetahuan Teungku di Bitay
yang mendalam mengenai fisasat, maka tidak
menutup kemungkinan bahwa ia telah menyadari
bahwa sebentar lagi Aceh akan menghadapi
perang besar menghadapi Portugis. Terlebih
dengan kenyataan kehadiran Portugis di Malaka.
Pada poin ini, umara-ulama sudah berkontribusi
memperkuat pondasi militer Aceh yang berarti
pula mempersiapkan para pasukan yang bukan
hanya berani melainkan telah memahami arti
penting jalan prajurit mereka sebagai keputusan
yang juga didukung oleh ajaran agama.
Baik umara maupun ulama mempunyai
posisi yang tinggi dalam struktur masyarakat
Aceh. keduanya mengisi hampir di setiap
denyut kehidupan sosial masyarakat. Di istana,
keterlibatan ulama bukan sekedar mengisi
posisi kosong para pengajar agama, melainkan
terlibat aktif dalam pengelolaan kerajaan. Peran
mereka dalam menerbitkan perundang-undangan
misalnya, adalah potret bahwa aktivitas mereka
tercermin dalam bidang-bidang yang bergeser
dari perannya semula.
Aktivitas ulama dalam kepemerintahan
menjadi tengara kekompakkan para elit Aceh
menata kerajaannya. Saat membicarakan pelbagai
perkembangan-perkembangan monumental di
Aceh seperti tersebarluasnya dakwah Islam ke
wilayah pedalaman, kemajuan sastra Melayu
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hingga ilmu agama di Aceh tidak bida dilepaskan
dari relasi umara-ulama. Kelompok umara,
sebagai kelas penguasa, juga merasa terbantu
dengan kehadiran mereka. Penguasa bukanlah
kata tunggal untuk membicarakan suatu sistem
pemerintahan. Kesuksesan mereka membangun
kerajaannya, adalah berkat tersinerginya dirinya
pribadi dengan staf-staf kerajaannya.
Selanjutnya,
kerjasama
serupa
bisa
ditemukan pula di kehidupan bawah orang Aceh.
Di tingkat gampong, peran teungku meunasah
dalam mengalirkan kerja-kerja sosio-keagamaan
adalah salah stau bentuknya. Bersama dengan
keuchik (pemimpin gampong), ia bahu membahu
membina rakyat di sekitarnya. Meunasah,
tempat beribadah sederhana yang dipimpinnya,
belakangan tidak saja digunakan sebagai tempat
ritual keagamaan, namun sebagai tempat
musyawarah dan pengajaran ilmu agama.
Wacana mengenai keberadaan kerjasama
yang erat antara umara dan ulama di Aceh ini
seyogyanya bisa menjadi bahan renungan untuk
generasi kekinian. Betapapun zaman mengalami
perubahan, antara ahli ilmu dengan pemerintah
hendaknya selalu bersinergi. Pemerintah
yang tidak memulyakan ulama, maka rentan
terjerumus menjadi tipe pemimpin diktator yang
sulit menerima saran orang-orang di sekitarnya.
Keadaan ini bisa terjadi mengingat posisinya sudah
sedemikian tinggi sehingga merasa tidak ada yang
bisa mengintervensinya ketika menjalankan roda
pemerintahan.
Kehadiran ulama tentu bisa menjadi
pembeda di lingkungan pemerintahan. Saransaran mereka bisa dijadikan rujukan serta inspirasi
dalam memerintah, terutama ketika berhubungan
dengan pengelolaan kehidupan sosial masyarakat.
Pemahaman mereka mengenai masyarakat tercipta
karena adanya hubungan yang intens antara ulama
dengan masyarakat. Bisa diperhatikan hampir
di setiap seremoni-seremoni kemasyarakatan
seperti pernikahan, acara kematian, khiatanan
hingga syukuran, kaum ulama berperan penting
di dalamnya. Dalam forum-forum itu tentu ia
melihat bagaimana kondisi masyarakat saat itu.
Karya ini bisa dijadikan inspirasi serta
referensi bagi peneliti yang akan melakukan
kajian serupa. Pada dasarnya penelitian ini
adalah penelitian sejarah, namun dalam
perkembangannya tentu bisa dimaksimalkan
ke dalam penelitian lainnya, salah satunya ilmu
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hukum. Sebagaimana diketahui, ilmu hukum
di Indonesia juga ikut mengkaji tentang hukum
adat istiadat masyarakat tertentu. Hukum yang
berlaku di negeri ini bukan semata-mata berlaku
sejak zaman kolonial Belanda, melainkan sudah
sejak lama, masing-masing entitas suku bangsa
memiliki produk hukumnya sendiri.
Para ulama adalah sumber otentik dari
keberadaan hukum Islam dalam adat Aceh. Bahkan
hal ini bisa dilihat dari cikal bakal mengapa
sebagian syariat Islam diberlakukan di Aceh
dewasa ini, adalah karena adanya kesepahaman
antara pemerintah daerah dengan para ulama
Aceh.

KESIMPULAN
Hubungan antara umara dan ulama bisa pula
diperbincangkan dari kacamata wacana hukum.
Mengingat mereka adalah perumus hukum-hukum
dalam kerajaan Aceh, yang salah satunya adalah
Adat Mekuta Alam, yakni suatu pedoman hukum
yang berjalan sejak masa Sultan Iskandar Muda.
Selanjutnya, tatkala membincangkan hukum adat
Aceh maka tidak bisa dilepaskan dari kedudukan
hukum Islam.
Umara maupun ulama mempunyai posisi
yang tinggi dalam struktur masyarakat Aceh.
keduanya mengisi hampir di setiap denyut
kehidupan sosial masyarakat

SARAN
Perlu dijadikan pedoman hubungan
kerjasama yang erat antara umara dan ulama di
masa lalu di Aceh dijadikan acuan untuk umara
dan ulama masa kini.
Perlu umara dan ulama bersama menentukan
arah pengembangan hukum dan kesejahteraan
masyarakat.
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ABSTRACT
Development of defense and security is primarily intended to uphold the country’s sovereignty, maintain the
integrity of the Unitary Republic of Indonesia, to maintain the safety of the entire nation of military and nonmilitary threats, improve security and comfort as collateral conducive investment climate, as well as the fixed
order and the rule of law in society. The condition of the vast Indonesian territory (land and water), the number
of people a lot and the value of national assets should be secured to make challenging tasks and responsibilities
of the field of defense and security is extremely heavy in law enforcement. Law enforcement is a state authority
that must be created so that the country does not collapse. It is necessary for law enforcement accountable
to the public, the nation and the state in order to maintain the security and sovereignty of the country. This
reseach to know and analysis development of defense and security, the implication of law enforcement, and
solution to resolve it. With normative juridical approach methode that is descriptive analysis through the study
doctrinal law against legislation relating to security and sovereignty of the state in Indonesia, it was concluded
that the development of defense and security matters turned out well aligned in terms of law enforcement
caused by: violations borders and lawlessness in the Indonesian jurisdiction; security and safety of navigation
in sea lanes of the Indonesian archipelago; terrorism; serious crime trends are increasing; abuse and drug
trafficking; the state of information security is still weak; as well as early detection is inadequate.
Keywords: Development of Defense and Security

ABSTRAK
Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara,
menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari
ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman sebagai jaminan kondusifnya iklim
investasi, serta tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat. Kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas
(daratan maupun perairan), jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin
keamanannya menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi
sangat berat dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara yang
harus diciptakan agar negara tersebut tidak runtuh. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan
negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pembangunan pertahanan dan keamanan
negara, implikasinya terhadap penegakan hukum dan bagaimana solusi untuk mengatasi penegakan hukumnya.
Dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pengkajian hukum
doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan negara
di Indonesia, maka kesimpulannya adalah bahwa pembangunan bidang pertahanan dan keamanan ternyata
memiliki keterkaitan yang erat dalam hal penegakan hukum yang disebabkan oleh: terjadinya pelanggaran
batas wilayah dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia; keamanan dan keselamatan pelayaran di
Alur Laut kepulauan Indonesia; terorisme; tren kejahatan serius yang semakin meningkat; penyalahgunaan dan
peredaran narkoba; keamanan informasi negara yang masih lemah; serta deteksi dini yang belum memadai.
Kata Kunci: Pembangunan Pertahanan dan Keamanan
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PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia menganut
berbagai sistem hukum yaitu sistem hukum adat,
sistem hukum Islam, dan sistem hukum eks barat.
Ketiga sistem hukum dimaksud, berlaku di negara
Republik Indonesia sebelum Indonesia merdeka.
Namun demikian, sesudah Indonesia merdeka
ketiga sistem hukum itu menjadi bahan baku
dalam pembentukan sistem hukum nasional di
Indonesia(Ali, 2006:77). Komitmen Indonesia
sebagai negara hukum pun dinyatakan secara
tegas dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 perubahan
ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah
Negara hukum”. Artinya, Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang
berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar
atas kekuasaan (machstaat), dan pemerintah
berdasarkan sistem konsitusi (hukum dasar), bukan
absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dan
perwujudan hukum tersebut terdapat dalam UUD
1945 serta peraturan perundangan di bawahnya
(http://www.slideshare.net). Dimanapun juga,
sebuah negara menginginkan negaranya memiliki
penegak-penegak hukum dan hukum yang adil,
tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah
sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam
menangani setiap kasus hukum baik pidana maupun
perdata, namun implementasi hukum yang berlaku
di Indonesia seperti istilah, ‘Runcing Kebawah
Tumpul Keatas’.(Sitepu,http://gbkp.or.id/index.
php/208-gbkp/bacaan-populer/319-masalahpenegakkan-hukum-di-indonesia-saat-iniruncing-kebawah-tumpul-keatas-quo-vadispenegakkan-hukum).
Di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun
2010 tentang RPJMN 2010—2014, pembangunan
bidang pertahanan dan keamanan (Hankam)
meliputi seluruh tugas dan fungsi pertahanan
dan keamanan yang saat ini diemban oleh TNI,
Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga
Sandi Negara (Lemsaneg), Badan Narkotika
Nasional (BNN), Lembaga Ketahanan Nasional
(Lemhanas), Dewan Ketahanan Nasional
(DKN), dan Badan Koordinasi Keamanan Laut
(Bakorkamla). Kedelapan lembaga tersebut
memiliki tanggung jawab terhadap keamanan
nasional, baik terhadap ancaman yang datangnya
dari dalam negeri seperti gangguan keamanan
dan ketertiban, gangguan gerakan bersenjata,
terorisme, maupun gangguan yang datangnya dari
luar negeri seperti gangguan wilayah perbatasan
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oleh negara asing, pencurian sumber daya alam
oleh pihak asing, upaya-upaya penyusupan militer
asing.(http://www.bappenas.go.id).
Pembangunan Hankam terutama ditujukan
untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga
keutuhan wilayah NKRI, menjaga keselamatan
segenap bangsa dari ancaman militer dan
nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman
beraktivitas, tetap tertib dan tegaknya hukum
di masyarakat, serta untuk memastikan kondisi
keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan
kondusifnya iklim investasi. (http://www.
bappenas.go.id).
Secara umum pembangunan Hankam telah
menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada
tingkat penangkalan yang mampu menindak dan
menanggulangi ancaman yang datang (dalam
maupun luar negeri), meningkatnya profesionalitas
aparat keamanan dalam memberikan pelayanan
terhadap masyarakat yang semakin dirasakan,
serta kemampuan meredam berbagai ancaman
dengan dukungan informasi dan intelijen yang
semakin membaik.
Namun, akibat keterbatasan keuangan negara
banyak program dan kegiatan pembangunan
bidang Hankam yang tidak tercapai secara optimal.
Dapat dicontohkan di sini, upaya pemenuhan
kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan
pokok minimal (minimum essential force) belum
sepenuhnya dapat diwujudkan. Pembangunan
kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru
menghasilkan postur pertahanan negara dengan
kekuatan terbatas (di bawah Standard Deterence).
Dalam hal pencapaian profesionalisme aparat
keamanan, banyak kendala yang dihadapi
sehingga sampai saat ini lembaga kepolisian belum
sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan
masyarakat yang berpengaruh pula terhadap
pencitraan. Di samping itu, kondisi wilayah yang
sangat luas, baik daratan maupun perairan, jumlah
penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional
yang harus dijamin keamanannya dalam wadah
NKRI menjadikan tantangan tugas dan tanggung
jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi
sangat berat.(http://www.bappenas.go.id).
Mengutip pendapat DR. Artidjo Alkostar,
SH, LLM (Ketua Kamar Pidana Mahkamah
Agung RI) bahwa penegakan hukum merupakan
kewibawaan suatu negara. Apabila penegakan
hukum di suatu negara tidak bisa diciptakan
maka kewibawaan negara tersebut pun runtuh
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(http://www.umy.ac.id/penegakan-hukumdi-indonesia-antara-cita-dan-fakta.html)
Pengaruh aliran positivis dalam praktik hukum
di masyarakat sangat dominan. Apa yang disebut
hukum selalu dikaitkan dengan peraturan
perundang-undangan, di luar itu, dianggap
bukan hukum dan tidak dapat dipergunakan
sebagai dasar hukum. Nilai-nilai dan norma di
luar undang-undang hanya dapat diakui apabila
dimungkinkan oleh undang-undang dan hanya
untuk mengisi kekosongan peraturan perundangundang yang tidak atau belum mengatur masalah
tersebut (Hasibuan.,Etika Profesi Perspektif
Hukum dan Penegakan Hukum, http://www.
esaunggul.ac.id).
Penegakan hukum yang bertanggungjawab
(akuntabel) dapat diartikan sebagai suatu upaya
pelaksanaan penegakan hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa
dan negara yang berkaitan terhadap adanya
kepastian hukum dalam sistem hukum yang
berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan
hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses
penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan
dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem
hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian
proses / tahapan yang saling bergantung yang
harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak
hukum dan masyarakat yang menuju pada
tegaknya kepastian hukum(Lubis,http://www.
kantor-hukum-lhs.com/1.php?id=penegakanhukum-antara-harapan-dan-kenyataan). Hasil
analis politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya
mengatakan terjadi krisis penegakan hukum
sepanjang tahun 2010 sebagai imbas dari krisis
politik.(Hasibuan,).
Berdasarkan latar belakang di atas ada
beberapa permasalahan yang muncul yaitu
keterbatasan keuangan negara, profesionalisme
aparat keamanan, serta kondisi wilayah yang
sangat luas (daratan maupun perairan), jumlah
penduduk yang banyak dan nilai kekayaan
nasional yang harus dijamin keamanannya, maka
penulis mencoba membahasnya dalam tulisan
ini dan merumuskan permasalahan tersebut pada
Bagaimanakah tinjauan umum pertahanan dan
keamanan negara, apakah implikasi pembangunan
pertahanan dan keamanan terhadap penegakan
hukum dan bagaimana cara untuk mengatasi
penegakan hukumnya?.

Untuk itu penelitian ini perlu dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis
pembangunan pertahanan dan keamanan negara,
implikasinya terhadap penegakan hukum dan
bagaimana solusi untuk mengatasi penegakan
hukumnya.Sedangkan manfaat penelitian ini
dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan
bagi mereka yang membutuhkan informasi
mengenaipenegakan hukum yang terkait
pertahanan dan keamanan negara.
Bentuk penelitian yang dilakukan bersifat
yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis
terhadap permasalahan melalui norma-norma
hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan di Indonesia. Penelitian ini termasuk
dalam tipe penelitian hukum doktrinal, karena
yang dikaji adalah doktrin-doktrin hukum,
prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum baik
yang tertulis di dalam buku maupun keputusan
hakim di pengadilan(Pasaribu, 2007:54)---lihat
juga Bismar Nasution, makalah, 2003:1).
Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif
analisis yang bertujuan untuk menggambarkan,
menginventarisir, dan menganalisis kondisi yang
sebenarnya tentang implikasi pembangunan
Hankam pada penegakan hukum dalam menjaga
keamanan dan kedaulatan negara melalui
penelitian kepustakaan (library reseach) dengan
menekankan pada sumber data sekunder(Amirudin
& Zainal Asikin, 2004:118). Data sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari
sumber primer berupa perundang-undangan.
(Soemitro, 1982:24).Data yang sudah terkumpul
akan dianalisis dengan penelaahan terhadap
peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang penegakan hukum yang berkaitan dengan
keamanan dan kedaulatan negara di Indonesia.

PEMBAHASAN
Salah satu fungsi hukum adalah alat
penyelesaian sengketa atau konflik, disamping
fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial
dan alat rekayasa sosial. Pembicaraan tentang
hukum barulah dimulai jika terjadi suatu konflik
antara dua pihak yang kemudian diselesaikan
dengan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini
munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk
penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak
memihak.
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(http://duniaesai.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=193
:inkonsistensi-penegakan-hukum-di-indonesia).
Ada beberapa Teori yang mempengaruhi
penegakan hukum yaitu : (1) Teori Etis Aristoteles,
yang mengajarkan bahwa isi suatu hukum yang
berlaku bagi suatu bangsa tertentu haruslah
berdasarkan pada kesadaran etis bangsa yang
bersangkutan, serta melaksanakan pandanganpandangan yang benar akan nilai-nilai kehidupan
yang baik, menurut teori ini tujuan hukum adalah
untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum
(http://aizawaangela020791.blogspot.com);(2)
Teori Hukum Pembangunan, teori ini dikembangkan
oleh Mochtar Kusumaatmadja(Kusumaatmadja,
1975:3-13),bahwa hukum dibuat harus sesuai
dengan memperhatikan kesadaran hukum
masyarakat. Kekuasaan negara menjadi sangat
vital dalam melakukan dorongan legalisasi.
Hubungan timbal balik antara hukum dan
masyarakat sangat penting dan perlu dilakukan
untuk memperoleh kejelasan (Kusumaatmadja,
1976:1). Teori ini juga ingin menjelaskan bahwa
terdapat hubungan timbal balik antara masyarakat
sebagai subjek hukum dengan negara sebagai
perancang pembentuk hukum. Untuk itu baik
masyarakat maupun penguasa membutuhkan
pendidikan untuk memiliki kesadaran kepentingan
umum (Kusumaatmadja, 2006:9).
Jika merujuk pada teori yang dikemukakan
oleh Mochtar Kusumaatmadja di atas, maka agar
keamanan dan kedaulatan negara tetap terjaga perlu
dilakukan usaha pembelaan negara dan pertahanan
keamanan negara yang bertumpu pada kesadaran
setiap warganegara akan hak dan kewajibannya.
Kesadaran demikian perlu ditumbuhkan melalui
proses motivasi untuk mencintai tanah air dan
untuk ikut serta dalam membela pertahanan dan
keamanan negara. Proses motivasi untuk membela
negara dan bangsa akan berhasil jika setiap warga
memahami keunggulan dan kelebihan negara dan
bangsanya. Disamping itu setiap warga negara
hendaknya juga memahami kemungkinan segala
macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan
negara Indonesia.
Mochtar Kusumaatmadja, dalam menghadapi
penolakan dunia internasional terhadap Deklarasi
Djuanda pernah berkata “Setiap negara berdaulat
pada dasarnya memiliki kedaulatan penuh untuk
melakukan tindakan yang dianggap pelu dalam
rangka pengamanan yurisdiksi lautnya”. Indonesia
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sebagai negara kepulauan terbesar di dunia,
harus dapat menjawab tantangan besar dalam
mengamankan wilayah lautnya, termasuk potensi
dan sumber daya alam yang ada di dalamnya demi
kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya.(http://
www.hukumpedia.com ).

ANALISIS
Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke
empat, disebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia
adalah melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai
bukti bahwa negara melindungi warganya, antara
lain dengan dibentuknya peraturan perundangundangan seperti UUD 1945, UU HAM, dan
lain-lain. Adanya aparat negara, adanya lembaga
bantuan hukum (LBH), dan lain-lain menunjukkan
bahwa negara berupaya untuk melindungi
warganya. Negara ini bisa saja menjadi tidak
nyaman dan tidak aman apabila warganya tidak
menjaganya dari berbagai ancaman dan gangguan
baik dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu,
seluruh warga negara wajib turut berpartisipasi
dalam usaha pembelaan negara.
Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa
“tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”,
artinya bahwa setiap warga negara Indonesia
mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk ikut
serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan
negara. Ini menegaskan bahwa setiap warga negara
diharuskan supaya bisa turut serta dalam usaha
mempertahanan negara dari gangguan ancaman
baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam
pasal 30 ayat 2 UUD 1945 : “usaha pertahanan
dan keamanan negara dilaksanakan melalui
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan
utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”
Ini berarti dalam usaha pertahanan dan keamanan
di Indonesia, Pemerintah mempunyai dua institusi
yang bertugas melindungi dan menjaga keamanan
Negara, yaitu TNI dan POLRI sebagai kekuatan
utama. Tapi dalam mempertahankan keamanan
negara mereka masih memerlukan bantuan warga
negara Indonesia sebagai kekuatan pendukung.
TNI yang terdiri atas Angkatan darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat
negara bertugas mempertahankan, melindungi,
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dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.
(pasal 30 ayat 3 UUD 1945). sedangkan POLRI
bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat dengan melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
(Pasal 30 ayat 4 UUD 1945—lihat juga pasal 4
UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI). Untuk
menjalankan tugasnya masing-masing, maka
susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan
kewenangan TNI dan POLRI di dalam menjalankan
tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara,
serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan
keamanan diatur dengan undang-undang.(Pasal
30 ayat 5 UUD 1945). Maksud dari Pasal 30 ayat
5 UUD 1945 disini Semua hal yang berkaitan
dengan pertahanan dan keamanan negara yang
dilakukan TNI, POLRI, dan juga warga negara
semua diatur dalam undang-undang (http://guruppkn.blogspot.co.id/2013/11/landasan-hukumbela-negara.html,).
Untuk
mengimplementasikan
usaha
menjaga keamanan dan kedaulatan Negara, maka
perlu diperhatikan nilai-nilai Kebangsaan yang
terkandung dalam pasal-pasal UUD Tahun 1945,
yaitu: (1) Nilai demokrasi, ini berarti bahwa
kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap warga
negara memiliki kebebasan yang bertanggung
jawab terhadap penyelenggaran pemerintahan;
(2) Nilai kesamaan derajat, setiap warga negara
memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang
sama di depan hukum; dan (3) Nilai ketaatan
hukum, setiap warga negara tanpa pandang
bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan
yang belaku. Sehingga diharapkan nilai-nilai
tersebut untuk dapat dijadikan sebagai pedoman
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
(Asshidiqie,
http://
jimlyschool.com/read/analisis/261/konsepsinilai-demokratis-kebersamaan-dan-ketaatanhukum-dalam-meningkatkan-pemahamannilainilai-konstitusi).
Dalam
penjelasan
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara, ditegaskan, bahwa upaya
bela negara adalah sikap dan perilaku warga
negara yang dijiwai oleh kecintaanya kepada
NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 dalam menjamin kelangsungan hidup dalam
bangsa dan Negara. Sedangkan menurut Chaidir

Basrie yang dimaksud pembelaan negara ialah,
tekad,sikap, dan tindakan warga negara yang
teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang
dilandasi rasa kecintaannya terhadap tanah air.
Adapun prinsip-prinsip bangsa Indonesia dalam
penyelenggaraan pertahananan: (1) Bangsa
Indonesia berhak dan wajib membela serta
mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan
segenap bangsa darisegala ancaman; (2)
Pembelaan negara merupakan tanggung jawab dan
kehormatan setiap warga negara. Dalam prinsip ini
terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan
negara harus didasarkan pada kesadaran akan
hak dan kewajiban warga negara; (3) Bangsa
Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta
kepada kemerdekaan dan kedaulatannya; (4)
Bangsa Indonesia menentang segala bentuk
penjajahan dan menganut politik bebas aktif;
(5) Bentuk pertahanan negara bersifat semesta
dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap
sumber daya nasional, serta seluruh wilayah
negara sebagai satu kesatuan; dan (6) Pertahanan
negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi,
HAM, kesejahteraan umum, lingkungan hidup,
ketentuan hukum nasional (http://ninnok13.
blogspot.co.id/2012/10/peran-warga-dalamupaya-keamanan-dan.html,).
Ada beberapa alasan mengapa usaha
pembelaan negara penting dilakukan oleh
setiap warga negara, diantaranya yaitu: untuk
mempertahankan negara dari berbagai ancaman,
untuk menjaga keutuhan wilayah negara, dan
merupakan panggilan sejarah, karena pada
dasarnya NKRI tidak menginginkan adanya
penjajahan di atas muka bumi ini sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.
Jadi usaha warga negara dalam melakukan
pembelaan terhadap negara dari segala ancaman
dan gangguan merupakan bentuk untuk menjaga
keamanan dan kedaulatan negara.
Usaha mempertahankan keamanan dan
ketertiban bukan hanya menjadi tugas dari TNI
dan POLRI. Tapi juga menjadi tugas warga negara
Indonesia. Bagaimanapun juga jika TNI dan POLRI
hanya bekerja sendiri-sendiri, usaha pertahanan
dan keamanan negara tidak akan pernah terwujud
tanpa adanya bantuan dari masyarakat atau warga
negara. Pembelaan negara bukan semata-mata
tugas TNI, tetapi segenap warga negara sesuai
kemampuan dan profesinya dalam kehidupan
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bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Bela
negara juga merupakan filosofi yang bertujuan
agar setiap individu dapat mengamalkan dan
menerapkan peraturan baik berupa peraturan
tertulis atau tidak tertulis yang menjadi aturan
dasar dalam negara dengan maksud agar individu
itu sendiri mampu mengamalkan kaidah kaidah
yang berlaku dalam negara tersebut, sehingga
dapat mempertahankan negaranya dengan
pendirian dan kekuatan yang kokoh(http://
network13-labib.blogspot.com/2015/03/
hak-dan-kewajiban-warga-negara-pasal-30.
html)dari berbagai jenis/macam ancaman dan
gangguan pertahanan dan keamanan negara
seperti: Terorisme Internasional dan Nasional,
aksi kekerasan yang berbau SARA, pelanggaran
wilayah negara baik di darat, laut, udara dan
luar angkasa, gerakan separatis pemisahan diri
membuat negara baru, kejahatan dan gangguan
lintas negara, dan pengrusakan lingkungan(http://
ninnok13.blogspot.co.id/2012/10/peran-wargadalam-upaya-keamanan-dan.html,).
Penegakan hukum merupakan pusat dari
seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai
dari perencanaan hukum, pembentukan hukum,
penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan
hukum pada hakikatnya merupakan interaksi
antara berbagai perilaku manusia yang mewakili
kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam
bingkai aturan yang telah disepakati bersama.
Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat
semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan
hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik.
Namun proses penegakan hukum mempunyai
dimensi yang lebih luas daripada pendapat
tersebut, karena dalam penegakan hukum akan
melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan
pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui
bahwa problem-problem hukum yang akan selalu
menonjol adalah problema “law in action” bukan
pada “law in the books” (Fakrulloh, http://
eprints.ums.ac.id/346/1/2._ZUDAN.pdf,).
Upaya penegakan hukum (law enforcement)
hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan
kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan
upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak
mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak
atau belum mencerminkan perasaan atau nilainilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.
Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika
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materinya sebagian besar merupakan warisan
masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan
zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan
saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum
tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan
hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting
yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu
(i) pembuatan hukum (‘the legislation of law’
atau ‘law and rule making’), (ii) sosialisasi,
penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum
(sosialization and promulgation of law, dan
(iii) penegakan hukum (the enforcement of law)
(Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum,
http://www.docudesk.com, ).
Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan
pengertian ‘law enforcement’ dalam arti sempit,
sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam
arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan
keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang
dibedakan antara konsepsi ‘court of law’ dalam
arti pengadilan hukum dan ‘court of justice’ atau
pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat
yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika
Serikat disebut dengan istilah ‘Supreme Court
of Justice’(Asshiddiqie, http://www.docudesk.
com,). Unsur-unsur dalam penegakan Hukum itu
menurut Sudikno Mertokusumo(Mertokusumo,
2011:23)mencakup 3 (tiga) hal,
pertama
kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan
(zweckmassigkeit) dan keadilan(Gerechtigkeit).
Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum
membutuhkan sosiologi hukum demi terciptanya
ketiga unsur penegakan hukum yang telah
dikemukakan diatas tadi. Karena sosiologi hukum
yang pertama mempelajari kenyataan dalam
masyarakat, baru yang kemudian mempelajari
kaidah-kaidah hukum (Anam, Teori-teori
Keadilan dalam Hukum, http://saifulanamlaw.
blogspot.com/2013). Jika dikaji dan ditelaah
secara mendalam, setidaknya terdapat tujuh faktor
penghambat penegakan hukum di Indonesia,
ketujuh faktor tersebut yaitu sebagai berikut ;
1.

Lemahnya political will dan political
action para pemimpin negara ini, untuk
menjadi hukum sebagai panglima dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Dengan
kata lain, supremasi hukum masih sebatas
retorika dan jargon politik yang didengungdengungkan pada saat kampanye.

2.

Peraturan perundang-undangan yang ada saat
ini masih lebih merefleksikan kepentingan
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politik penguasa ketimbang kepentingan
rakyat.
3.

Rendahnya integritas moral, kredibilitas,
profesionalitas dan kesadaran hukum aparat
penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan
Advokat) dalam menegakkan hukum.

4.

Minimnya sarana dan prasana serta fasilitas
yang mendukung kelancaran proses
penegakan hukum.

5.

Tingkat kesadaran dan budaya hukum
masyarakat yang masih rendah serta kurang
respek terhadap hukum.

6.

Paradigma penegakan hukum masih
positivis-legalistis yang lebih mengutamakan
tercapainya keadilan formal (formal justice)
daripada keadilan substansial (substantial
justice).

7.

Kebijakan (policy) yang diambil oleh para
pihak terkait (stakeholders) dalam mengatasi
persoalan penegakan hukum masih bersifat
parsial, tambal sulam, tidak komprehensif
dan tersistematis.(Sitepu).

Oleh karena itu dalam membangun sistem
penegakan hukum yang akuntabel perlu ada upaya
sistematis dan terorganisir dalam mensosialisasi
hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat
agar penegakan hukum yang akuntabel dapat
diwujudkan oleh penegak hukum bersamasama dengan seluruh komponen yang ada di
masyarakat (Lubis, http://www.kantor-hukumlhs.com/1?id=Tanggungjawab-PenegakanHukum,).
Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan
oleh Bentham bahwa hukum diusahakan sebagai
alat untuk ketentraman manusia, sehingga baik
dan buruknya hukum ditentukan oleh dapatnya
diterimanya oleh masyarakat dengan rasa gembira
atau tidak. Jadi undang-undang yang baik adalah
undang-undang yang memberikan kebahagiaan
pada sebagian terbesar masyarakat akan dinilai
sebagai undang-undang yang baik.
Tiga prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap
warga negara yaitu, supremasi hukum, kesetaraan
dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan
cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.
Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam
Undang-Undang 1945 serta peraturan perundangundangan di bawahnya. Aristoteles mengatakan
dalam teori etis-nya bahwa isi suatu hukum yang

berlaku bagi suatu bangsa tertentu yaitu haruslah
berdasarkan pada kesadaran etis bangsa yang
bersangkutan dengan melaksanakan pandanganpandangan yang benar akan nilai-nilai kehidupan
yang baik, sehingga tujuan hukum (keadilan
dan penegakan hukum) dapat terwujud.(http://
aizawaangela020791.blogspot.com/2011).
Di dalam butir-butir pemikiran Mochtar
kusumaatmaja(Sidharta,
http://krisnaptik.
wordpress.com/polri-4/teori/teori-hukumintegratif-dalam-konstelasi-pemikiranfilsafat-hukum/) dikatakan bahwa:
1.

Tujuan pokok dan pertama dari segala hukum
adalah ketertiban, yang merupakan syarat
fundamental bagi adanya suatu masyarakat
yang teratur; untuk tercapai ketertiban
diperlukan kepastian dalam pergaulan
antar manusia dalam masyarakat; tujuan
kedua setelah ketertiban adalah keadilan,
yang isi keadilan ini berbeda-beda menurut
masyarakat dan zamannya.

2.

Hakikat masalah pembangunan adalah
pembaruan cara berpikir (sikap, sifat, nilainilai), baik pada penguasa maupun yang
dikuasai, misalnya pada anggota masyarakat
harus berubah dari sekadar bersikap mental
sebagai kaula negara menjadi bersikap
mental sebagai warga negara (tidak hanya
pasif mengikuti perintah penguasa tetapi juga
aktif mengetahui bahkan berani menuntut
hak-haknya).

3.

Dalam masyarakat yang sedang membangun,
hukum tidak cukup hanya bersifat
memelihara dan mempertahankan yang
telah dicapai (sifat konservatif dari hukum),
tetapi juga berperan merekayasa masyarakat;
namun intinya tetap harus ada ketertiban
(selama perubahan dilakukan dengan cara
yang tertib, selama itu masih ada tempat bagi
peranan hukum).

4.

Peranan hukum dalam pembangunan
adalah untuk menjamin bahwa perubahan
itu terjadi dengan cara yang teratur
(tertib); hukum berperan melalui bantuan
perundang-undangan
dan
keputusan
pengadilan, atau kombinasi dari keduanya;
namun pembentukan perundang-undangan
adalah cara yang paling rasional dan cepat
dibandingkan dengan meteode pengembangan
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hukum lain seperti yurisprudensi dan hukum
kebiasaan.
5.

Kendala atau kesukaran yang dihadapi
dalam rangka berperannya hukum dalam
pembangunan: (a) sukarnya menentukan
tujuan dari perkembangan (pembaruan)
hukum; (b) sedikitnya data empiris yang
dapat digunakan untuk mengadakan suatu
analisis deskriptif dan prediktif; (c) sukarnya
mengadakan ukuran yang objektif tentang
berhasil tidaknya usaha pembaruan hukum;
(d) adanya kepimpinan kharismatis yang
kebanyakan bertentangan kepentingannya
dengan cita-cita legal engineering menuju
suatu masyarakat atau negara hukum; (e)
masih rendahnya kepercayaan dan keseganan
terhadap hukum (respect for the law) dan
peranannya dalam masyarakat, khususnya
bagi masyarakat yang lahir melalui
keguncangan politik (revolusi); (f) reaksi
masyarakat karena menganggap perubahan
itu bisa melukai kebanggaan nasional;
(d) reaksi yang berdasarkan rasa salah
diri, yaitu golongan intelektualnya sendiri
tidak mempraktikkan nilai atau sifat yang
mereka anjurkan; heterogenitas masyarakat
Indonesia, baik dari segi tingkat kemajuan,
agama, bahasa, dan lain-lain;

Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja
di atas dapat disederhanakan bahwa hukum dibuat
harus sesuai dengan memperhatikan kesadaran
hukum masyarakat dimana kekuasaan negara
menjadi sangat vital dalam melakukan dorongan
legalisasi sehingga hubungan timbal balik antara
hukum dan masyarakat sangat penting dan perlu
dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan juga
terdapat hubungan timbal balik antara masyarakat
sebagai subjek hukum dengan negara sebagai
perancang pembentuk hukum. Untuk itu baik
masyarakat maupun penguasa membutuhkan
pendidikan untuk memiliki kesadaran kepentingan
umum.(Kusumaatmadja, 2006:9).
Dalam hal penegakan kedaulatan, ketentuan
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 tentang TNI menyebutkan bahwa tugas
pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang
berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap
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bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari
ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa
dan negara. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal
7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang TNI, yang dimaksud dengan menegakkan
kedaulatan negara adalah mempertahankan
kekuasaan
negara
untuk
pelaksanakan
pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman.
Yang dimaksud dengan menjaga keutuhan wilayah
adalah mempertahankan kesatuan wilayah
kekuasaan negara dengan segala isinya, di darat,
laut, dan udara yang batas-batasnya ditetapkan
dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah adalah melindungi jiwa, kemerdekaan, dan
harta benda setiap warga Negara (http://www.
bappenas.go.id/files).
Maraknya ancaman dan gangguan terhadap
kedaulatan NKRI tentu saja harus diimbangi
dengan peningkatan pembangunan bidang
Hankam, dan ini tentu saja akan berdampak pada
penegakan hukum yang mengancam keamanan dan
kedaulatan NKRI seperti kasus penangkapan ikan
secara illegal di wilayah NKRI (illegal fishing),
kasus penyelundupan, tindak pidana perdagangan
orang, terjadinya pelanggaran batas wilayah
dan gangguan keamanan; sumbangan industri
pertahanan yang belum optimal; keamanan dan
keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Alur
Laut kepulauan Indonesia (ALKI); terorisme
yang masih memerlukan kewaspadaan yang
tinggi; intensitas kejahatan yang tetap tinggi dan
semakin bervariasi; keselamatan masyarakat yang
semakin menuntut perhatian; penanganan dan
penyelesaian perkara yang belum menyeluruh;
kesenjangan kepercayaan masyarakat terhadap
polisi; penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba; keamanan informasi negara yang masih
lemah; deteksi dini yang masih belum memadai;
serta kesenjangan kapasitas lembaga penyusun
kebijakan pertahanan dan keamanan negara.
(http://www.bappenas.go.id/files).
Jika
diperhatikan,
maka
lambatnya
pembangunan bidang hankam dikarenakan,
antara lain: kesenjangan postur dan pertahanan
negara; penurunan efek penggentar pertahanan
yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan
usia teknis yang tua; wilayah perbatasan dan
pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan
berpotensi untuk terjadinya pelanggaran batas
wilayah dan gangguan keamanan; sumbangan
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industri pertahanan yang belum optimal; gangguan
keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah
yurisdiksi NKRI.
Belum tercapainya postur pertahanan pada
skala minimum essential force berpengaruh secara
signifikan terhadap pertahanan negara. Kesiapan
kekuatan ketiga matra (rata-rata baru mencapai
64,68%) dari yang dibutuhkan pada saat ini
merupakan risiko bagi upaya pertahanan negara
yang masih sering menghadapi berbagai tantangan,
terutama pelanggaran wilayah perbatasan darat,
penerbangan gelap pesawat militer atau pesawat
nonmiliter asing, atau upaya-upaya penguasaan
pulau-pulau kecil terluar oleh negara lain.(http://
www.bappenas.go.id/files).
Salah satu indikator penurunan efek
penggentar pertahanan adalah permasalahan
kepemilikan alutsista (kuantitas maupun kualitas),
yang tidak kunjung terselesaikan. Efek penggentar
TNI AD yang dicerminkan dari amunisi dan
kendaraan tempur, helikopter, dan alat angkut air
jumlahnya terbatas dengan usia teknis relatif tua
(rata-rata kesiapan 60—65 %). Efek penggentar
TNI AL yang dicerminkan oleh Kapal Republik
Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan
tempur marinir, dengan jumlah yang terbatas
dan usia pakai yang relatif tua (kesiapan 33–
65%). Sementara itu, efek penggentar TNI AU
yang dicerminkan oleh pesawat tempur, pesawat
angkut, pesawat heli, pesawat latih, dan radar,
selain dihadapkan pada rendahnya tingkat
kesiapan terbang (bukan kesiapan tempur) yang
hanya (38,15–75 %), juga dihadapkan pada jumlah
pesawat kedaluwarsa yang jumlahnya cukup
signifikan. Apabila dibandingkan dengan alutsista
negara-negara kawasan Asia Tenggara, alutsista
TNI relatif masih lebih banyak jumlahnya.
Namun, rendahnya kemampuan melakukan upaya
modernisasi dibandingkan dengan negara seperti
Malaysia dan Singapura, menyebabkan alutsista
TNI dalam beberapa hal kurang menimbulkan
efek penggentar bagi militer asing.(http://www.
bappenas.go.id/files).
Wilayah perbatasan dan pulau terdepan
(terluar) yang masih rawan dan berpotensi untuk
terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan
keamanan seperti perbatasan Kalimantan-Malaysia
dengan panjang hampir 2.000 km hanya diawasi
oleh 54 pos keamanan perbatasan, perbatasan
Nusa Tenggara Timur–Timor Leste sepanjang
285 kilometer (52 pos keamanan perbatasan), dan

perbatasan Papua–Papua Nugini dengan panjang
725 km (86 pos keamanan perbatasan). Selain
jarak antarpos pertahanan masih cukup jauh,
yaitu rata-rata masih berkisar 50 km, fasilitas pos
pertahanan masih sangat terbatas. Keterbatasan
sarana patroli perbatasan, menyebabkan operasi
patroli perbatasan kebanyakan dilaksanakan
dengan berjalan kaki. Sementara untuk pos-pos
pulau terluar, meskipun jumlahnya sudah cukup
memadai, tetapi sarana dan prasarana pos-pos
pulau terluar seperti kapal patroli masih perlu
ditingkatkan mengingat potensi pelanggaran
kedaulatan masih cukup tinggi.(http://www.
bappenas.go.id/files).
Adapun langkah kebijakan dalam rangka
mewujudkan postur dan struktur menuju kekuatan
pokok minimum yang mampu melaksanakan
operasi gabungan dan memiliki efek penangkal
adalah dengan melakukan: (a) peningkatan
profesionalisme personel; (b) pemodernan alutsista
dan nonalutsista, yaitu dengan mengembangkan
dan memantapkan kekuatan trimatra (darat, laut,
dan udara); (c) percepatan pembentukan komponen
bela negara; dan (d) peningkatan pengamanan
wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar).
(http://www.bappenas.go.id/files).
Kebijakan yang dilakukan untuk menekan
tingginya angka kejadian kriminal (criminal
index) yang meliputi kejahatan konvensional;
transnasional; kontingensi, dan kejahatan berbasis
gender, ditempuh dengan meningkatkan penjagaan,
pengawalan, dan patroli rutin di ruang publik dan
wilayah permukiman; dan modernisasi sistem
pelaporan kejahatan termasuk sistem kedaruratan
nasional dan penanganan kejahatan secara cepat.
Maka dilakukan beberapa langkah prioritas yang
dilakukan untuk mendukung penegakan hukum
agar terjaga keamanan dan kedaulatan negara,
antara lain: 1). Pembangunan peningkatan rasa
aman dan ketertiban masyarakat yaitu: (a) terpantau
dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan
meningkatnya kemampuan dan keterpaduan
dalam pencegahan dan penanggulangan tindak
terorisme; (b) menurunnya angka kejadian kriminal
(criminal index) dan meningkatnya presentasi
penuntasan kejahatan clearance rate yang
meliputi kejahatan konvensional; transnasional;
kontingensi, dan kejahatan berbasis gender; (c)
meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga kepolisian; serta (d) menurunnya angka
penyalahgunaan narkoba dan menurunnya
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peredaran gelap narkoba.(http://www.bappenas.
go.id/files).
Prioritas pembangunan profesionalisme
Polri berupa: (a) pengembangan alut dan alsus
hankamtibmas; (b) pengembangan alut dan alsus
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; (c)
pengembangan alut dan alsus strategi keamanan;
(d) pengembangan alut dan alsus penanggulangan
keamanan berkadar tinggi; (e) pengembangan
alut dan alsus kepolisian strategis; (f) pendidikan
pusdiklat-polwanselabribintelkam-reskrimgasum-lantas-brimob; (g) pengembangan kekuatan
personel polri, dan (h) pelatihan dan penyiapan
personel penanggulangan keamanan dalam negeri.
Sedangkan usaha untuk deradikalisasi penangkalan
terorisme, yaitu operasi penegakan ketertiban
dan operasi yustisi; operasi pemberdayaan
wilayah pertahanan; operasi intelijen strategis;
penyelenggaraan intelijen dan pengamanan
matra darat; kegiatan operasi intelijen dalam
negeri. Sementara itu, untuk pencegahan dan
penanggulangan terorisme dilaksanakan dengan
koordinasi penanganan kejahatan transnasional
dan terorisme; OMSP; pembinaan forum
kemitraan polisi dan masyarakat; dan penindakan
tindak pidana terorisme(http://www.bappenas.
go.id/files).
Sedangkan untuk meningkatkan kualitas
rekomendasi kebijakan nasional dari sudut
pandang hankamneg yang tepat dilakukan
usaha peningkatan kualitas kebijakan keamanan
nasional berupa perumusan kebijakan strategis
dan kebijakan implementatif; penyelenggaraan
perumusan kebijakan ketahanan nasional bidang
lingkungan strategis nasional, lingkungan strategis
regional, dan lingkungan strategis internasional;
serta penyusunan rencana dan pelaksanaan
pengkajian strategis di bidang pertahanan
keamanan.(http://www.bappenas.go.id/files).
Ada 5 (lima) penyebab lemahnya penegakan
hukum dan 5 (lima) solusi pemecahan masalah
yang selanjutnya diuraikan di bahwa ini:
1.

Sistem politik pemerintah yang belum teruji,
pemecahan masalahnya tidak melakukan
intervensi kekuasaan ke dalam upaya
penegakan hukum,

2.

Sistem pengawasan masyarakat tidak
efektif, pemecahannya peran pengawasan
masyarakat menjadi motivator objektif,
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3.

Etika profesi penegak hukum yang dilupakan,
pemecahan masalahnya adalah, etika profesi
merupakan bagian yang terintegral dalam
mengatur prilaku penegak hukum,

4.

Pengaruh globalisasi ke dalam sistem hukum
indonesia serta teori pemecahan masalahnya
adalah penguatan sistem hukum indonesia
dengan melakukan harmonisasi hukum yang
secara global berkembang mempengaruhi
dunia, dan

5.

Lemahnya eksistensi organisasi advokat
dari dukungan anggotanya, pemecahan
masalahnya perlu pemantapan dan ketahanan
organisasi profesi dalam masyarakat(
http://www.esaunggul.ac.id/epaper/
etika-profesi-perspektif-hukum-danpenegakan-hukum).

Mantan Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, menilai
sistem penegakan hukum di Indonesia tidak
jelas, sehingga tidak ada keadilan untuk rakyat
Indonesia.(http://news.okezone.com/read/2014).
Jika melihat pada grafik ketidakpuasaan responden
terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung
meningkat dari tahun ke tahun yaitu 37,4 persen
(Survei LSI Januari 2010), sebesar 41,2 persen
(Oktober 2010), sebesar 50,3 persen (September
2011), sebesar 50,3 persen (Oktober 2012), dan
terakhir 56,6 persen (April 2013), terutama mereka
yang berada di desa dan kelompok ekonomi
bawah lebih sering menghadapi kenyataan merasa
diperlakukan tidak adil jika berhadapan dengan
aparat hukum.( http://www.slideshare.net.).
Untuk menjamin tegaknya hukum dan
menjaga wibawa negara, maka upaya yang
harus dilakukan adalah reformasi hukum yang
meliputi tiga komponen hukum seperti yang
disampaikan oleh Lawrence Friedman(Friedman,
Penterjemah Wishnu Basuki, ed. Ke-2), yaitu:
1). Struktur Hukum, yaitu pranata hukum yang
menopang sistem hukum itu sendiri, yang
terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga
hukum, perangkat hukum, dan proses serta
kinerja mereka; 2). Substansi Hukum, isi hukum
harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk
menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam
masyarakat; 3). Budaya Hukum, hal ini terkait
dengan profesionalisme para penegak hukum
dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya
kesadaran masyarakat dalam menaati hukum
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itu sendiri. Kiranya dalam rangka melakukan
reformasi hukum tersebut ada beberapa hal
yang harus dilakukan antara lain: a). Penataan
kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum
yang ada termasuk sumber daya manusianya
yang berkualitas, b). Perumusan kembali hukum
yang berkeadilan; c). Peningkatan penegakkan
hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus
pelanggaran hukum; d). Pengikutsertaan rakyat
dalam penegakkan hukum; e). Pendidikan publik
untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap hukum,dan; f). Penerapan konsep good
governance (Pemerintahan yang baik).
Hal senada diungkapkan Prof. Dr. Eddy
Hiariej, ada empat faktor yang harus dimiliki
untuk menegakan hukum yaitu undang-undang,
profesionalisme penegak hukum, sarana dan
prasarana hukum serta budaya hukum masyarakat,
namun keempat hal tersebut belum dimiliki oleh
Indonesia, ditambah lagi dengan pola perekruitmen
para penegak hukum yang tidak bisa profesional
dan sudah rusak. oleh karena kesadaran hukum
masyarakat tidak terlepas dari sistem hukum,
maka para penegak hukum haruslah menjadi
contoh bagi masyarakat dalam menegakan hukum.
( http://www.umy.ac.id.).
Komitmen penegakan hukum dapat dimulai
dan diprakarsai oleh “Catur Wangsa” atau 4 unsur
penegak hukum, yaitu : Hakim, Advokat, Jaksa dan
Polisi, yang dapat dicontoh dan diikuti pula oleh
seluruh lapisan masyarakat. Untuk membangun
sistem penegakan hukum yang akuntabel tentu
tidak dapat berjalan mulus tanpa ada dukungan
penuh dari pemerintahan yang bersih (clean
government), karena penegakan hukum (law
enforcement) adalah bagian dari sistem hukum
pemerintahan. Terjaminnya institusi penegakan
hukum merupakan platform dari politik hukum
pemerintah yang berupaya mengkondisi tataprilaku masyarakat indonesia yang sadar dan
patuh pada hukum dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara,(Lubis, http://www.kantor-hukumlhs.com/1?id=Tanggungjawab-PenegakanHukum,).dengan berpijak kepada teori penegakan
hukum yang dikemukakan oleh Soerjono
Soekamto, yaitu:(http://www.esaunggul.ac.id.)
(1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
(2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak
yang membentuk maupun menerapkan hukum,
(3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat, yakni
lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan; dan (5) Faktor kebudayaan, yakni
sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

KESIMPULAN
Bahwa pembangunan bidang pertahanan dan
keamanan ternyata memiliki keterkaitan yang erat
dalam hal penegakan hukum yang disebabkan
oleh: terjadinya pelanggaran batas wilayah
dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi
Indonesia; keamanan dan keselamatan pelayaran
di Alur Laut kepulauan Indonesia; terorisme;
tren kejahatan serius yang semakin meningkat;
penyalahgunaan dan peredaran narkoba; keamanan
informasi negara yang masih lemah; serta deteksi
dini yang belum memadai.

SARAN
Diperlukannya peningkatan profesionalisme
personel, pemodernan alutsista dan non alutsista
(darat, laut, dan udara), percepatan pembentukan
komponen bela negara; dan peningkatan
pengamanan wilayah perbatasan dan pulau
terdepan (terluar).
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ABSTRACT
Normatively corporation has long been established as a legal subject perpetrators of corruption that can be
prosecuted and decided. However, only one case of corruption that makes the corporation as a defendant
and the punishment meted out to them is through the decisionNo.04/PID.SUS/ 2011 /PT.BJM. There is a rule
of law in the consideration of this decision which confirms the correlation between punishment rudimentary
calculation simposed on managers who incidentally had been convicted and sentenced by a court sentencing
inkracht with the calculation of fines to beborne by the corporation. Rule of law is a progressive discovery of
the law because it contains novelty and can be used as a reference in corporate penalize the perpetrators of
corruption by the other judge at a later date.
Keywords: Progressivity, Punishment Decision, Corporations, Corruption

ABSTRAK
Secara normatif korporasi telah lama ditetapkan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi sehingga
bisa dituntut dan diputuskan pemidanaannya. Namun baru satu perkara korupsi yang menjadikan korporasi
sebagai terdakwa dan dijatuhkan pemidanaan terhadapnya yaitu melalui putusan No.04/PID.SUS/2011/
PT.BJM. Terdapat kaidah hukum dalam pertimbangan putusan ini yaitu menegaskan korelasi antara perhitungan
pemidanaan yang belum sempurna dijatuhkan kepada pengurusnya yang notabene telah dinyatakan bersalah
dan dijatuhi pemidanaan oleh pengadilan yang inkracht dengan penghitungan denda yang harus ditanggung
oleh korporasinya. Kaidah hukum ini merupakan penemuan hukum progresif karena mengandung kebaruan
dan dapat digunakan sebagai acuan dalam mempidana korporasi pelaku tindak pidana korupsi oleh para
Hakim lainnya di kemudian hari.
Kata Kunci: Progresivitas, Putusan Pemidanaan, Korporasi, Korupsi

PENDAHULUAN
Kebanyakan negara di dunia pernah dilanda
masalah korupsi, dan bahkan hingga sekarang
masih merebak. Begitu pula dengan Indonesia,
korupsi sudah melanda negeri ini sejak lama
dan hampir menyentuh semua lini kehidupan
masyarakat (Effendy, 2012:3). Korupsi ada dan
tumbuh seiring laju peradaban manusia. Korupsi
muncul karena laku manusia yang menyimpang
akibat syahwat materi yang tak pernah terpuaskan,
menyebabkan korupsi susah untuk diberantas.
Tidak seperti kejahatan konvensional, korupsi
adalah kejahatan yang berkembang secara
dinamis dari waktu ke waktu. Karena bergerak
secara dinamis, penegakan hukum dalam
pemberantasannya tidak bisa hanya dengan

mengandalkan cara-cara konvensional (Mas,
2014:v). Berbagai terobosan baik dalam lingkup
kebijakan legislasi maupun penegakan hukum
serta putusan Hakim yang progresif harus selalu
diupayakan.
Salah satu terobosan kebijakan hukum
pidana terkini dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi adalah dengan menjadikan korporasi
sebagai salah satu subjek hukumnya sehingga
bisa dituntut pertanggungjawaban pidana serta
dapat diputuskan pemidanaan terhadapnya. Jika
sebelumnya subyek hukum tindak pidana korupsi
hanya terkait dengan orang yang mana lebih
khusus lagi terkait dengan pegawai negeri (vide
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi),
saat ini pengertian orang tersebut tidak semata
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diartikan sebagai manusia tetapi juga meliputi
korporasi (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)). Kebijakan
memperluas subjek hukum tindak pidana korupsi
pada korporasi ini merupakan bagian dari strategi
pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana
korupsi.
Kebijakan perundang-undangan mengada
kan perluasan subjek tindak pidana korupsi
yang meliputi korporasi, bukan tanpa alasan.
Latar
belakang
ditempuhnya
kebijakan
untuk mengadakan perluasan adalah, bahwa
perilaku koruptif yang merugikan keuangan
dan perkonomian negara, ternyata tidak hanya
dilakukan oleh mereka-mereka yang memenuhi
kualifikasi pegawai negeri menurut undang-undang
kepegawaian saja. Mereka-mereka yang bukan
pegawai negeri dalam pengertian undang-undang
kepegawaian, yang menerima tugas tertentu dari
suatu badan negara, atau badan atau korporasi
yang menerima bantuan dari negara, ternyata
dapat pula melakukan perbuatan tercela yang
merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara. Demikian pula halnya dengan korporasi,
yang diyakini dan diprediksi memiliki potensi
melakukan tindak pidana (Danil, 2012:110).
Pada dasarnya proses penegakan hukum
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh
korporasi akan dihadapkan pada 2 (dua) masalah
pokok yaitu masalah pertanggungjawaban pidana
dari lembaga sebagai korporasi dan sistem
pemidanaan terhadap lembaga sebagai korporasi.
Kedua masalah inibelum diatur secara eksplisit
dalam perundang-undangan, namun karena secara
fisik kegiatan korporasi diwakili oleh satu atau
beberapa eksekutif korporasi maka secara teoritis
bila korporasi melakukan kegiatan kejahatan
adalah manifestasi dari para eksekutifnya.
Demikian pula sistem pemidanaannya, sulit
untuk menentukan sanksi pidana yang tepat untuk
korporasi (Effendy, 2012:110). Apalagi dalam
konteks penjatuhan putusan pemidanaan terhadap
korporasi yang merupakan pelaku tindak pidana
korupsi tentu akan mengalami kesulitan dan
tantangan tersendiri. Tidak mudah bagi aparat
penegak hukum dalam menetapkan korporasi
sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana
korupsi dan oleh Hakim berhasil dijatuhi putusan
pemidanaan. Kalaupun ada berarti merupakan
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hal baru dan dapat dikategorikan sebagai sebuah
langkah penegakan hukum yang progresif.
Sejauh ini baru satu perkara korporasi
sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang
didakwa dan dituntut serta diputuskan
pemidanaannya hingga berkekuatan hukum tetap
yaitu PT. GIRI JALADHI WANA (PT GJW).
Dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum (JPU),
menuntut agar PT GJW dinyatakan telah terbukti
bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal
18 Jo. Pasal 20 UU PTPK jo. Pasal 64 ayat (1)
KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT GJW
dengan pidana denda sebesar Rp.1.300.000.000,(satu milyar tiga ratus juta rupiah) serta pidana
tambahan tambahan berupa penutupan sementara
PT.GJW selama 6 (enam) bulan.Atas tuntutan
tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Banjarmasin melalui Putusannya No.812/Pid
.Sus /2010 /PN.Bjm memutuskan persis sama
dengan tuntutan JPU. Atas putusan Pengadilan
Negeri Banjarmasin, terdakwa melalui Penasihat
hukumnya mengajukan upaya hukum banding
kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
Pengadilan Tnggi Banjarmasin melalui
putusannya Nomor 04/PID.SUS/201 1/PT.BJM
memutuskan menerima permintaan banding dari
Penasehat Hukum Terdakwa dan menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor
: 812/Pid .Sus /2010 /PN.Bjm tanggal 09
Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut,
dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya
denda sehingga untuk selengkapnya berbunyi
menyatakan terdakwa PT GJW telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “korupsi secara berlanjut” dan
karenanya menjatuhkan kepada terdakwa PT
GJW pidana denda sebesar Rp.1.317 .782 .129,(satu milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus
delapan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan
Rupiah) serta menjatuhkan pidana tambahan
berupa Penutupan Sementara PT.GIRI JALADHI
WANA selama 6 (enam) bulan.
Putusan pemidanaan dalam kedua putusan
pengadilan tersebut di atas merupakan angin segar
bagi pemberantasan korupsi di negeri ini. Kedua
putusan ini akan menjadi pionir dan inspirasi
bagi para penegak hukum di bidang tindak
pidana korupsi pada umumnya dan khususnya
bagi kalangan Hakim saat berhadapan dengan
perkara korupsi dengan pelaku atau terdakwanya
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adalah korporasi. Berdasarkan pertimbangan
hukum yang ada intinya menyebutkan bahwa
apabila tindak pidana korupsi dilakukan atau
diperintahkan oleh personil yang memiliki
directing mind dan merupakan perbuatan intra
vires yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan
korporasi maka perbuatan pengurusnya dapat
dibebankan pertanggungjawabannya kepada
korporasi karenanya layak untuk dijatuhkan
putusan pemidanaan yang sesuai dengan tuntutan
JPU (vide Putusan No.812/Pid .Sus /2010 /
PN.Bjm). Dengan pertimbangan yang demikian
dapat dikatakan bahwa putusan pemidanaan
yang dijatuhkan pada korporasi sebagai pelaku
tindak pidana korupsi tersebut memiliki nilai
progresivitas hukum.
Bahkan dengan bentuk penambahan sanksi
pidana denda oleh putusannya Nomor 04/PID.
SUS/201 1/PT.BJMyang melebihi tuntutan JPU
dan secara teknis mengelaborasi dari kekurangan
putusan pidana uang pengganti yang notabene
sudah pernah dijatuhkan terlebih dahulu dari
putusan pemidanaan terhadap Direktur Utamanya
(vide putusan Nomor : 908/Pid.B/2008 /PN.Bjm
jo putusan Nomor : 02/Pid .Sus /2009 /PT.BJM
jo. putusan Nomor : 936.K/Pid .Sus /2009) sudah
tentu merupakan putusan yang progresif juga. Oleh
karenanya putusan pemidanaan terhadap PT GJW
ini menarik untuk dikaji nilai progresivitasnya.
Dengan demikian dapat dijadikan permasalahan
yaitu bagaimanakah eksistensi sistem pemidanaan
terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi ?
dan bagaimanakah putusan pemidanaan terhadap
korporasi pelaku tindak pidana korupsi ditinjau
dari perspektif hukum progresif ?

METODE PENELITIAN
Metode yuridis normatif digunakan dalam
melakukan pengkajian putusan pemidanaan
terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi
dalam perspektif hukum progresif ini. Terdapat 3
(tiga) pendekatan untuk mengkaji permasalahan
yaitu pendekatan perundang-undangan (statute
approach)dan pendekatan kasus (case approach)
serta pendekatan konseptual (conseptual
approach). Pendekatan perundang-undangan
digunakan untuk mengkaji masalah secara
normatif baik dari perspektif ius constitutum
maupun ius constituendum. Pendekatan kasus
digunakan untuk mengkaji masalah dari segi

praktek peradilan yang berkembang dalam
merespon dan mengaktualisasikan hukum secara
in concreto. Pendekatan konseptual digunakan
untuk mengkaji masalah pemidanaan korporasi
dalam pertimbangan hukum yang tercantum
pada putusan pengadilan dihubungkan dengan
pandangan dan doktrin-doktrin ahli hukum
(Panggabean, 2014, hal.170).
Adapun sumber data yang digunakan adalah
data sekunder yang terdiri atas bahan hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder
berupa literatur dan hasil penelitian. Peraturan
perundang-undangan yang digunakan antara
lain yang berkaitan dengan pengaturan tentang
korporasi sebagai subjek hukum pidana dan tindak
pidana korupsiyaitu Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Putusan pengadilan yang dikaji adalah
yang terkait dengan perkara korporasi Pelaku
tindak pidana korupsiyaitu Putusan No.812/
Pid .Sus /2010 /PN.Bjmdan putusanNomor
04/PID.SUS/201 1/PT.BJMyang diasumsikan
mengandung penemuan kaidah hukum baru
ditinjau dari perspektif hukum progresif.
Adapun literatur yang digunakan dalam kajian
agar terhindar dari kekeliruan pandangan adalah
yang berkaitan dengan pemidanaan, korporasi,
tindak pidana korupsi, dan teori penemuan hukum,
serta metode penemuan hukum progresif. Bahanbahan hukum dan literatur tersebut dikumpulkan
melalui metode sistematis dan dicatat dalam
kartu antara lain permasalahannya, asas-asas,
argumentasi, implementasi yang ditempuh,
alternatif pemecahannya dan lain sebagainya. Data
yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan
dan diinterpretasikan sesuai pokok permasalahan
selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi, dan
diberikan argumentasi. Metode analisis yang
diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas
permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis
yuridis kualitatif.

PEMBAHASAN
A.

Eksistensi Sistem Pemidanaan Terhadap
Korporasi Pelaku Tindak Pidana
Korupsi
Secara umum kejahatan korporasi memiliki
karakteristik yang sangat berbeda dengan
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kejahatan yang bersifat konvensional, diantaranya
(Budianto, 2012:57):

banyak yang tidak mengungkapkan dan
memaparkannya;

1.

Kejahatan tersebut sulit dilihat (low
visibility), karena biasanya tertutup oleh
kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin,
melibatkan keahlian profesional dan sistem
organisasi yang kompleks;

4.

2.

Kejahatan tersebut sangat kompleks
(complesity) karena selalu berkaitan dengan
kebohongan, penipuan dan pencurian
serta seringkali berkaitan dengan sebuah
yang ilmiah, teknologis, finansial, legal,
terorganisasikan, dan melibatkan banyak
orang serta berjalan bertahun-tahun;

3.

Terjadinya penyebaran tanggungjawab
(diffusion of respnsibility) yang semakin luas
akibat komplesitas organisasi;

4.

Penyebaran korban yang sangat luas
(diffusion of victimization) seperti polusi dan
penipuan;

5.

Hambatan
dalam
pendeteksian
dan
penuntutan (detection and prosecution)
sebagai akibat profesionalisme yang tidak
seimbang antara aparat penegak hukum
degan pelaku kejahatan;

6.

Peraturan yang tidak jelas (ambiguitas law)
yang sering menimbulkan kerugian dalam
penegakan hukum;

7.

Sikap mendua status pelaku tindak pidana.
harus diakui bahwa pelaku tindak pidana
pada umumnya tidak melanggar peraturan
perundang-undangan,
tetapi
memang
perbuatan tersebut illegal.

Pada asasnya yang dapat melakukan tindak
pidana adalah manusia (naturlijk persoon).
Hal ini dapat disimpulkan dari rumusan tindak
pidana dalam undang-undang yang selalu dimulai
dengan kata “barangsiapa” yang tidak dapat
diartikan lain selain orang (manusia). Di samping
itu, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam
hukum pidana adalah manusia. Hal itu disebabkan
karena kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan
maupun kealpaan merupakan sikap dalam batin
manusia. Atas dasar pemikiran seperti itu pulalah,
maka dalam penjelasan KUHP (Memorie van
Toelichting), yaitu penjelasan atas Pasal 59 KUHP
ditegaskan bahwa, suatu tindak pidana hanya dapat
dilakukan oleh manusia. (Danil, 2012:104).
Sangat sulit menetapkan kesalahan pada
korporasi karena yang dapat melakukan kesalahan
itu hanyalah manusia (Toruan, 2014:415). la
tidak memiliki jiwa dan karena itu sulit untuk
mengetahui niat serta mengukur kedewasaannya.
Namun, apabila korporasi tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban hanya karena sulitnya
membuktikan kesalahan, maka akan terjadi
impunity terhadap korporasi, padahal korporasi
juga banyak melakukan tindak pidana. Banyaknya
kasus-kasus yang melibatkan korporasi dan
belum adanya aturan tegas yang menyatakan
korporsi sebagai subjek hukum pidana dan bentuk
hukuman bagi korporasi, menjadikan korporasi
melalui pengurus-pengurusnya leluasa melakukan
tindak pidana tanpa adanya pencegahan dari
manapun(Sintung, 2015:201)
Saat
ini
telah
diakomodasi
per
tanggungjawaban pidana selain manusia
(persoon), yaitu korporasi (recht persoon).
Terdapat beberapa teori dan banyak diadopsi
sebagai teori yang digunakan untuk menilai
pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:
Pertama, doktrin pertanggungjawaban pidana
yang ketat menurut undang-undang (strict
liability), jadi pertanggungjawaban korporasi
semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang
dengan tanpa memandang siapa yang melakukan

Berdasarkan kerakteristik di atas, kejahatan
korporasi seringkali diidentikkan dengan kejahatan
kerah-putih (white collar crime), dan kejahatan
seperti ini menurut Steven Box seringkali diabaikan
keberadaannya oleh masyarakat dikarenakan:
1.

Kejahatan korporasi seringkali tidak
nampak karena sifatnya yang kompleks dan
direncanakan dengan halus;

2.

Ketiadaan dan kelemahan penegak hukum
serta sanksi sosial yang lunak menunjukkan
tidak jelasnya batas-batas moral dalam
kejahatan korporasi;

3.

Media massa yang seharusnya berfungsi
sebagai sarana kontrol sosial malah

204

Pandangan sebagian besar kriminolog yang
kurang memperhatikan kajiannya terhadap
white coloor crime dan menganggap
kejahatan konvensional lebih berbahaya
(Effendy, 2012:94).
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kesalahan. Kedua, doktrin pertanggungjawaban
pengganti (vicarious liability), yang lebih
menekankan pada pertanggungjawaban oleh
pengurus korporasi sebagai”agen” perbuatan
dari korporasi tersebut. Ketiga, teori identifikasi
(direct corporate criminal liability) atau doktrin
pertanggungjawaban pidana secara langsung yaitu
perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara
langsung melalui orang-orang yang berhubungan
erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai
perusahaan itu sendiri. Keempat, teori agregasi
yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban
pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika
perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang
yang memenuhi unsur delik yang mana antara
satu dengan yang lain saling terkait dan bukan
berdiri sendiri-sendiri. Kelima, ajaran corporate
culture model atau model budaya kerja yaitu
ajaran yang memfokuskan pada kebijakan badan
hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi
cara kerja badan hukum tersebut. badan hukum
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana
apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang
rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan
wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut
dilakukan (Hiariej, 2014:165-166)
Berdasarkan doktrin-doktrin pertanggung
jawaban pidana korporasi, korporasi dinilai sudah
layak untuk ditetapkan sebagai subjek hukum
pidana dan ditentukan takaran pemidanaannya
secara normatf. Penetapan korporasi sebagai
subjek tindak pidana dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, terdapat dan diatur di
luar KUHP. Pengaturan korporasi sebagai subjek
tindak pidana pada dasarnya dapat digolongkan
dalam dua kategori pengaturan, yaitu (Priyatno,
2004:163-166):
a.

Yang menyatakan korporasi sebagai
subjek tindak pidana, akan tetapi
pertanggungjawaban pidananya dibebankan
terhadap anggota atau pengurus korporasi.
Adapun ketentuan-ketentuan peraturan
perundang-undangan menurut kategori
pertama antara lain terdapat dalam:
1) Pasal 19 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1951 tentang Pernyataan
Berlakunya Undang-Undang Kerja
Tahun 1948 Nomor 12 dari RI untuk
seluruh Indonesia;
2) Pasal 30 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1951 tentang Pernyataan

b.

Berlakunya Undang-Undang Kecelaka
an 1947 Nomor 43 RI untuk seluruh
Indonesia;
3) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1951 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-Undang
Pengawasan
Perburuhan Tahun 1948 Nomo 23 dari
RI untuk seluruh Indonesia;
4) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Drt
Tahun 1951 tentang Senjata Api;
5) Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembukaan Apotik
6) Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
7) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1982 Wajib Daftar Perusahaan;
8) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Jo. UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan.
Yang menyatakan korporasi sebagai subjek
tindak pidana dan secara tegas dapat
dipertanggungjawabkan
pidana
secara
langsung. Peraturan perundang-undangan
yang menempatkan korporasi sebagai subjek
tindak pidana dan secara langsung dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana,
antara lain diatur dalam:
1) Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang
Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan
Tindak Pidana Ekonomi;
2) Pasal 1angka 13, Pasal 43, Pasal 44,
Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 UndangUndang Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Pos;
3) Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;
4) Pasal 1 angka 9 dan Pasal 6 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang

Ditinjau dari perspektif politik hukum
pidana, penempatan korporasi sebagai subjek
tindak pidana semata tanpa diatur mengenai
kapan dikatakan korporasi melakukan tindak
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pidana dan dalam hal bagaimana korporasi dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana, secara
teoritis dan praktis menurut Priyatno dalam
penegakan hukumnya tidak dapat dilaksanakan.
Sehingga usaha penanggulangan dengan hukum
pidana tidak dapat berjalan dengan baik. Sebagai
contoh adanya kelemahan dalam kebijakan
legislasi terhadap sanksi pidana korporasi,
yaitu tidak adanya ketentuan khusus mengenai
sanksi pidana bagi korporasi untuk delik yang
hanya diancamkan dengan pidana penjara, dan
tidak adanya aturan tentang pidana pengganti
apabila denda tidak dibayarkan oleh korporasi.
Kelemahan-kelemahan tersebut dalam rangka
pembaruan hukum pidana, harus diperbaharui
(Priyatno, 2004:152-153).
Khusus pada korporasi sebagai subjek tindak
pidana korupsi mempunyai masalah yang kompleks
dalam hal penerapan pertanggungjawaban
pidananya. Apalagi mengingat korupsi tidak
hanya dikategorikan sebagai kejahatan kerah
putih (white collor crime) saja, tetapi juga
dikategori sebagai tindak pidana yang terorganisir
(organized crime). Dalam konteks korupsi, modus
operandi yang halus dan canggih serta terorganisir
sangat memungkinkan terjadi melalui sebuah
korporasi sebagai sarananya sehingga menjadikan
pembuktian dan pertanggungjawaban pidananya
cukup sulit. Apalagi jika tidak ada payung hukum
yang bisa menjerat dan memberikan kewenangan
kepada penegak hukum untuk menindak dan
melakukan pemidanaan terhadapnya.
Instrumen hukum internasional di bidang
pemberantasan korupsi yaitu The United Nations
Convention Against Corruption (UNCAC)
memberikan arah pengaturan terhadap korporasi
yang dinilai dapat melakukan tindak pidana
korupsi yaitu dalam article 12 Private Sector
angka 1 yang menyebutkan bahwa Each State
Party shall take measures, in accordance with
the fundamental principles of its domestic law, to
prevent corruption involving the private sector,
enhance accounting and auditing standards in the
private sector and, where appropriate, provide
affective, proportionate and dissuasive civil,
administrative or criminal penalties for failure
to comply with such measures.Kemudian dalam
article 26 Liability of Legal Persons disebutkan
secara rinci bahwa:
1.
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Each State Party shall adopt such measures
as may be necessary, consistent with its legal

principles, to establish the liability of legal
persons for participation in the offences
established in accodance with Coventions;
2.

Subject to the legal prinsciples of the State
Party, the liability of legal persons may be
criminal, civil or administrative;

3.

Such liability shall be without prejudice to
the criminal liability of natural persons who
have commited the offences;

4.

Each State Party shall, in particular, ensure
the legal persons held liable in accordance
with this article are subject to effective,
propotionate and dissuasive criminal or
non-criminal sanctions, including monetary
sanctions.

Pada intinya ketentuan-ketentuan dari
UNCAC di atas menghendaki Negara Pihak wajib
mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan
prinsip-prinsip dasar hukum internalya, untuk
mencegah korupsi yang melibatkan korporasi,
meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor
swasta, dan jika dipandang perlu memberikan
sanksi perdata, administrasi atau pidana yang
efektif, proporsional dan bersifat larangan bagi
yang tidak mematuhi tindakan-tindakan tersebut.
Karenanya Negara Pihak wajib menetapkan
tanggungjawab korporasi yang berpatisipasi
dalam kejahatan korupsi. Pertanggungjawaban
tersebut dapat bersifat pidana, perdata atau
administratif. Tanggungjawab tersebut tidak
mengurangi tanggungjawab pidana orang
perorangan yang melakukan kejahatan. Negara
Pihak juga wajib mengusahakan agar korporasi
yang bertanggungjawab tersebut dikenakan sanksi
pidana atau non-pidana yang efektif, proporsional
dan bersifat larangan, termasuk sanksi keuangan.
Indonesia sebagai salah satu Negara Pihak
telah melakukan rativikasi dari UNCAC yaitu
dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2006. Beberapa inti pengaturan dari
article di atas sesungguhnya sebagiannya
sudah diakomodasi oleh UU PTPK terkait
dengan pertanggungjawaban pidana dan sistem
pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan
korupsi. Pasal 1 angka 3 UU PTPK menegaskan
bahwa yang dimaksudkan oleh “setiap orang”
adalah “orang perseorangan” atau termasuk
“korporasi”. Adapun yang dimaksudkan dengan
korporasi adalah kumpulan orang dan atau
kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan
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hukum maupun bukan badan hukum(vide Pasal 1
angka 1 UU PTPK). Dalam konteks ini korporasi
telah dijadikan sebagai salah satu subjek hukum
yang dapat dituntut pertanggungjawabannya saat
melakukan tindak pidana korupsi.
Adapun mekanisme pertanggungjawaban
dan sistem pemidanaannya diatur secara rinci
yaitu dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan
oleh atau atas nama suatu korporasi, maka
tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan
terhadap korporasi dan atau pengurusnya (vide
Pasal 20 ayat (1) UU PTPK). Artinya secara
komulatif-alternatif dapat dituntut dan diputus
pemidanaannya bilamana dilakukan oleh atau
atas nama suatu korporasi sehingga dapat
dilakukan terhadap “korporasi dan pengurus” atau
terhadap “korporasi” saja atau “pengurus” saja.
Selanjutnya untuk mengidentifikasi bahwa tindak
pidana korupsi dilakukan oleh korporasi adalah
apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh
orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja
maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak
dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri
maupun bersama-sama (vide Pasal 20 ayat (2) UU
PTPK).
Secara teknis dalam hal tuntutan pidana
dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi
tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang
mewakili korporasi dapat diwakili oleh orang
lain (vide Pasal 20 ayat (3) jo Pasal 20 ayat (4)
UU PTPK). Meskipun demikian Hakim dapat
memerintahkan agar pengurus korporasi tersebut
menghadap sendiri pada pemeriksaan disidang
pengadilan dan dapat pula hakim memerintahkan
agar pengurus yang dimaksud dibawa ke sidang
pengadilan (vide Pasal 20 ayat (5) UU PTPK).
Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap
korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan
penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan
kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau
di tempat pengurus berkantor. Pidana pokok yang
dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana
denda, dengan ketentuan maksimum pidana
ditambah sepertiga (vide Pasal 20 ayat (6) dan
ayat (7) UU PTPK).
B.

Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi
Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau
Dari Perspektif Hukum Progresif
Meskipun telah ditegaskan secara normatif
bahwa korporasi adalah salah satu subjek hukum

dan dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak
pidana korupsi sejak tahun 1999 (dimana UU
PTPK mulai diberlakukan), namun sampai
dengan tahun 2010 (sekitar 11 tahunan) belum
pernah muncul perkara korupsi dimana korporasi
dijadikan sebagai terdakwa dan dituntut serta
dipidana. Baru dalam perkara PT. GJW yang
diajukan sebagai terdakwa oleh Kejaksaan dan
dituntut ke pengadilan tindak pidana korupsi.
Pada awalnya PT. GJW ditunjuk oleh
Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai mitra kerja
dalam pelaksanaan kerjasama kontrak bagi tempat
usaha untuk pembangunan Pasar Induk Antasari.
PT. GJW melalui ST. Widagdo (SW) selaku
Diruktur Utama menandatangani nota kerjasama
tersebut. Selanjutnya dilakukan adendum
kerjasama dimana PT. GJW diwakili oleh Drs.
Tjiptomo selaku Direkturnya. Sampai dengan
batas waktu yang disepakati penyelesaiannya,
pembangunan Pasar Sentra Antasari tersebut tak
kunjung selesai, bahkan meskipun diberikan
tambahan waktu, tetap tidak terselesaikan juga.
Selain itu sesuai dengan adendum, PT. GJW
mempunyai kewajiban membayar retribusi,
pergantian sewa, dan pelunasan kredit inpres
Pasar Antasari yang keseluruhannya berjumlah
Rp.6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus
lima puluh juta rupiah), tetapi PT. GJW hanya
membayar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu
milyar). Sementara kekurangan pembayaran
sejumlah Rp.5.750.000.000,- (lima milyar
tujuh raturs lima puluh juta) dengan sengaja
tidak disetor oleh PT. GJW. Padahal sebelum
dilaksanakan pembangunan Pasar Sentra Antasari
dan pengelolaannya dilakukan oleh PT. GJW yang
pada saat itu masih dalam bentuk pasar tradisional,
Pemerintah kota Banjarmasinmenerima hasil
retribusi sebesar lebih kurang Rp.800.000.000,(delapan ratus juta) setiap tahunnya, akan tetapi
meskipun sudah terbangun pasar modern tetapi
malah Pemerintahan kota Banjarmasinkehilangan
pendapatan uang hasil dari pengelolaan Pasar
Sentra Antasari sebesar Rp.7.650.143.645,- (tujuh
milyar enam ratus lima puluh juta seratus empat
puluh tiga ribu enam raturs empat puluh lima
rupiah).
Atas kerugian tersebut, SW dituntut ke
Pengadilan Tipikor dan berdasarkan putusan
Pengadilan Negeri Banjarmasin No.908/
Pid.B/2008/PN.Bjm Jo. Putusan Pengadilan
Tinggi
Banjarmasin
No.02/PID.SUS/2009/
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PT.BJM Jo. Putusan Mahkamah Agung No.936
K/Pid.Sus/2009 dinyatakan bersalah dan
dipidana. Setelah putusan pemidanaan terhadap
SW berkekuatan hukum tetap, JPU mengajukan
PT. GJW selaku korporasi sebagai terdakwa. PT
GJW didakwa oleh JPU secara subsidairitas yaitu
primair melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 jo
Pasal 20 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal
64 ayat 1 KUHP dan subsidair melanggar Pasal 3 jo
Pasal 18 Undang- undang Nomor 31 Tahun1999,
sebagaimana telah di rubah dan ditambah dengan
Undang- undang Nomor 21 Tahun 2001 jo 64
ayat 1 KUHP. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut
Umum (JPU) menuntut agar PT GJW dinyatakan
telah terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1)
jo. Pasal 18 Jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UU PTPK) sebagaimana telah
diubah dengan Undang undang Nomor 20 tahun
2001 tentang perubahan atas Undang undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo . Pasal 64 ayat (1)
KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT GJW
dengan pidana denda sebesar Rp.1.300.000.000,(satu milyar tiga ratus juta rupiah) serta pidana
tambahan tambahan berupa penutupan sementara
PT.GJW selama 6 (enam) bulan.
Berdasarkan tuntutan tersebut, Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui
Putusannya No.812/Pid .Sus /2010 /PN.Bjm
memutuskan persis sama dengan tuntutan JPU
yaitu menyatakan PT GJW telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana korupsi secara berlanjutsebagaimana
dalam Dakwaan Primair, karenanya kepada
PT GJW dijatuhkan pidana denda sebesar
Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus
juta rupiah) serta pidana tambahan tambahan
berupa penutupan sementara PT.GJW selama
6 (enam) bulan. Diantara pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin,
diantaranya yaitu :
Bahwa selanjutnya apabila dihubungkan
dengan pasal 20 ayat (1) Undang Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 20
tahun 2001 yang berbunyi bahwa dalam hal
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tindak pidana Korupsi dilakukan oleh atau
atas nama suatu Korporasi maka tuntutan
dan penjatuhan pidana dapat dilakukan
terhadap Korporasi dan atau Pengurusnya,
kata dandalam kalimat tersebut menunjukkan
bahwa undang-undang mengatur adanya
lebih dari satu pelaku yang dapat dikenakan
dalam satu tindak pidana Korupsi, yaitu
orang/persoon yang menjadi directingmind
daripada korporasi tersebut maupunkorporasi
itu sendiri yang dalam hal inidiwakili oleh
Stevanus Widagdo (SW) selakuDirektur
Utamanya, oleh karenanya walaupunterhadap
SW telah dinyatakanbersalah dan dijatuhi
hukuman atas tindakpidana korupsi
namun PT GJW selaku korporasi yang
terlibat didalamnyajuga dapat dimintai
pertanggungjawaban
atas
kesalahan/
penyimpangan yang telah dilakukan.
Atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin,
terdakwa
melalui
Penasihat
hukumnya
mengajukan upaya hukum banding kepada
Pengadilan Tinggi Banjarmasin.Pengadilan Tnggi
Banjarmasin melalui putusannya Nomor 04/
PID.SUS/201 1/PT.BJM memutuskan menerima
permintaan banding dari Penasehat Hukum
Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan
Negeri Banjarmasin Nomor : 812/Pid .Sus /2010
/PN.Bjm tanggal 09 Juni 2011 yang dimintakan
banding tersebut, dengan perbaikan sekedar
mengenai besarnya denda sehingga untuk
selengkapnya berbunyi menyatakan terdakwa PT
GJW telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara
berlanjut” dan karenanya menjatuhkan kepada
terdakwa PT GJW pidana denda sebesar Rp.1.317
.782 .129,- (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta
tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua
puluh sembilan Rupiah) serta menjatuhkan pidana
tambahan berupa Penutupan Sementara PT.GJW
selama 6 (enam) bulan. Adapun pertimbangan
dari Majelis Hakim diantaranya yaitu:
Menimbang, bahwa dalam perjanjian
Kerja Sama Nomor : 664/ I / 548 /Prog
- Nomor : 003/GJW/VI I / 1998 tentang
Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam rangka
Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota
Banjarmasin yang ditandatangani oleh SW
Direktur Utama yang dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PT.GJW (Terdakwa),
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maka jelas bahwa tindakan SW tersebut dalam
rangka maksud dan tujuan korporasi serta
untuk memberikan manfaat bagi korporasi
tersebut yaitu PT.GJW (Terdakwa).
Menimbang, bahwa sewaktu masih
menjadi pasar tradisional Pemerintah Kota
Banjarmasin menerima hasil retribusi dari
pasar Antasari sebesar Rp.800.000.000,(delapan ratus juta Rupiah) setiap tahunnya,
akan tetapi setelah dibangun menjadi pasar
modern Pemerintah Kota Banjarmasin
kehilangan uang dari hasil pengelolaan
Pasar Sentra Antasari, karena Terdakwa
yang ditunjuk sebagai Pengelola Pasar
Sentra Antasari mulai tahun 2004 sampai
tahun 2007 tidak pernah membayar uang
pengelolaan kepada Kas Daerah Pemerintah
Kota Banjarmasin, dan menurut laporan
keuangan Pengelolaan Pasar Sentra Antasari
telah terkumpul dana :
- Tahun 2004 sebesar Rp.1.828.819 .906 , - Tahun 2005 sebesar Rp.2.421.033 .566 , - Tahun 2006 sebesar Rp.1.966.948 .921 , - Tahun 2007 sebesar Rp.1.433.341 .252 , Jumlah Rp.7.650.143 .645 , - ( tujuh
milyar enam ratus lima puluh juta seratus
empat puluh tiga ribu enam ratus empat
puluh lima Rupiah), uang sebesar itulah
yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kas
Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin
Menimbang, bahwa SW, selaku
Direktur Utama PT.GJW berdasarkan
putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin
Nomor: 908/Pid.B/2008 /PN.Bjm tanggal
18 Desember 2009 jo putusan Pengadilan
Tinggi Banjarmasin Nomor : 02/Pid .Sus
/2009 /PT.BJM, tangga l 24 Pebruari 2009,
jo putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 936.K/Pid .Sus /2009
tanggal 25 Mei 2009 telah dinyatakan
bersalah melakukan tindak pidana Korupsi
yang dilakukan secara bersama-sama dan
berlanjut, dan telah di jatuhi hukuman penjara
selama 6 (enam) tahun, serta membayar uang
pengganti sebesar Rp.6.332.361.516, - (enam
milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus
enam puluh satu ribu lima ratus enam belas
Rupiah) sehingga dengan demikian maka
masih ada kekurangan/selisih kehilangan
uang hasil dari penggelolaan Pasar Sentra

Antasari dengan uang pengganti yang telah
dijatuhkan dalam putusan SW sebesar
Rp.7.650.143.645, - Rp.6.332.361.516, - =
Rp.1.317.782.129, - (satu milyar tiga ratus
tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua
ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah)
Menimbang, bahwa uang kekurangan
inilah yang menjadi beban serta tanggung
jawab yang harus dibayar oleh Terdakwa,
dan hal itu sudah sesuai/tidak bertentangan
dengan ketentuan Pasal 20 ayat 7 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan
bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan
terhadap korporasi hanya denda, dengan
ketentuan maksimum pidana di tambah ⅓
(satu per tiga).
Terhadap putusan Pengadilan Tinggi
Banjarmasin Nomor 04/PID.SUS/201 1/PT.BJM
diatas tidak ada upaya hukum Kasasi. Karena
setelah diberitahukannya putusan tersebut,
Terdakwa PT. GJW sampai dengan batas waktu
akhir tidak mengajukan memori Kasasi. Sehingga
secara conditio sine quanon putusan ini menjadi
berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan bisa
dieksekusi. Beberapa pertimbangan hukum, baik
dari putusan pengadilan tingkat pertama maupun
pengadilan tingkat banding dalam perkara PT.GJW
ini menarik untuk dianalisis karena mengandung
kaidah hukum yang baru dan layak untuk ditinjau
dari perspektif hukum progresif sehingga dapat
diketahui dan dimaknai nilai progresivitasnya.
Pada konsepsi hukum progresif, para
penegak hukum khususnya hakim memegang
peran penting dan strategis. Sebagaimana dalam
suatu negara hukum (rechtstaat) seperti negara
Indonesia, Hakim dalam menegakkan hukum dan
keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang
pokok dan utama (Mulyadi, 2012:54). Mengingat
keberadaan undang-undang tidak sempurna maka
Hakim harus menafsirkan dan atau menggali
kandungan norma yang terdapat di dalam undangundang itu (Pangaribuan, 2009:188). Kekosongan
hukum yang terjadi akibat tidak sempuranya
undang-undang tersebut akan dapat berubah
menjadi kekacauan (Ansyahrul, 2011:134). Oleh
karenanya dalam melakukan usaha pencapaian
terhadap nilai-nilai keadilan, Hakim diberikan
keleluasaan untuk melakukan penafsiranpenafsiran, penemuan-penemuan hukum bahkan
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menurut aliran progresif, Hakim dimungkinkan
untuk melakukan penciptaan hukum jika
kenyataan telah mengharuskan itu (Witanto &
Kutawaringin, 2013:26).
Pada asasnya, karakteristik dari hukum
progresif dapat ditandai dengan pernyataan
sebagai berikut (Rahardjo, 2007:233):
1.

Hukum ada
manusia.

untuk

mengabdi

kepada

2.

Hukum progresif akan tetap hidup karena
hukum selalu berada pada statusnya sebaga
law ini the making dan tidak pernah bersifat
statis final, sepanjang manusia itu ada, maka
hukum progresif akan terus hidup dalam
menata kehidupan masyarakat.

3.

Dalam hukum progresif selalu melekat etika
dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat,
yang akan memberikan respon terhadap
perkembangan dan kebutuhan manusia serta
mengabdi pada keadilan, kesejahteraan,
kemakmuran dan kepedulian terhadap
manusia pada umumnya.

Kaidah hukum progresif diatas, tentu juga
terkait dengan Hakim dan putusan pengadilan
sehingga yang dimaksudkan dengan progresifnya
terletak pada aspek penafsiran dan penemuan
hukum yang dilakukannya. Ahmad Rifa’i
berpendapat bahwa karakteristik penemuan
hukum yang progresif adalah (Rifa’i, 2011:48):
1.

Penemuan hukum yang didasarkan atas
apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing
oleh pandangan atau pemikirannya secara
mandiri, dengan berpijak pada pandangan
bahwa hukum itu ada untuk mengabdi
kepada manusia.

2.

Penemuan hukum yang bersandarkan pada
nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan
serta juga etika dan moralitas.

3.

Penemuan hukum yang mampu menciptakan
nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat
yang sesuai dengan perkembangan zaman
dan teknologi serta keadaan masyarakat.

Sebelum menganalisa putusan pemidanaan
terhadap PT. GJW dari perspektif penemuan
hukum progresif, perlu diapresiasi terlebih dahulu
langkah JPU mengajukan PT. GJW sebagai
terdakwa tindak pidana korupsi. Karena penemuan
hukum dan putusan Hakim yang progresif itu
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tidaklah mungkin terjadi jika tidak didahului oleh
keberanian dan inisiatif Kejaksaan melakukan
penuntutan PT. GJW selaku korporasi sebagai
terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.
Langkah kejaksaan ini tergolong progresif jika
ditinjau dari perspektif bahwa selama perkara
PT. GJW diajukan sebagai Terdakwa korupsi,
belum ada korporasi yang secara khusus diajukan
sebagai Terdakwa korupsi.
Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sampai saat ini belum pernah melakukan
penyidikan dan penuntutan terhadap subyek hukum
korporasi, khususnya terhadap tindak pidana
suap, untuk tindak pidana tersebut, KPK hanya
melakukan penyidikan dan penuntutan sebatas
pada tindak pidana suap yang tertangkap tangan.
Meskipun jika melihat kasus-kasus yang ditangani
KPK, terdapat korporasi yang turut bagian
dalam tindak pidana suap tersebut. baik dalam
sistem peradilan pidana konvensional dan sistem
peradilan pidana tindak pidana korupsi, masih
mengalami kendala dalam menuntut korporasi
sebagai subjek hukum (Budianto, 2012:184).
Berkenaan dengan hal ini dapat dikatakan bahwa
kejaksaan telah melakukan langkah hukum yang
progresif karena belum umum diambil oleh para
penegak hukum lainnya yang natabene seringkali
mengalami kendala dalam menuntut korporasi
sebagai subjek hukum korupsi.
Penempatan PT GJW sebagai Terdakwa
adalah tepat, karena meskipun Pasal 20 ayat (1)
UU PTPK menyatakan bahwa bilamana terjadi
tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi
maka pertanggungjawabannya bisa dimintakan
kepada pengurus dan/atau wakilnya, akan
tetapi apa yang terjadi pada perkara ini, dengan
menempatkan pelaku tindak pidananya SW,
Orang (pengurus), dan PT GJW, korporasinya,
menunjukkan bahwa penempatan korporasi
sebagai terdakwa sudah tepat dibandingkan hanya
dengan menuntut pelaku individualnya semata.
Hal ini dikarenakan dari perkara SW terbukti
bahwa SW melakukan apa yang dilarang itu dalam
jabatannya sebagai anggota direksi PT GJW, yang
dilakukannya untuk kepentingan PT GJW, serta
masih dalam ruang lingkup bertindaknya PT
GJW (Sjawie, 2015:180). Dalam konteks inilah
putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor :
812/Pid .Sus /2010 /PN.Bjm tanggal 09 Juni 2011
memutuskan pemidanaan terhadap PT. GJW.
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Sebuah kaidah hukum diangkat dan
menjadi dasar dalam putusan pemidanaan
dari putusan Nomor: 812/Pid .Sus /2010 /
PN.Bjm yaitu “walaupun terhadap SW telah
dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas
tindak pidana korupsi namun PT GJW selaku
korporasi yang terlibat didalamnya juga dapat
dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan/
penyimpangan yang telah dilakukan.” Jadi
bukan berarti bahwa setelah subjek hukum
berupa persoon telah dipidana maka korporasi
sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan
dari perbuatan korupsinya bisa terbebaskan
dari pertanggungjawaban pidana. Apalagi
korporasi tersebut mendapatkan keuntungan
dan kemanfaatan dari perbuatan subjek hukum
persoon tersebut juga. Selama ini seolah terdapat
kesan bahwa korporasi yang digunakan sebagai
sarana melakukan korupsi, ketika directing mindnya diputus pemidanaannya, maka korporasinya
tidak dijerat dan dipertanggungjawabkan secara
pidana.
Padahal dalam berbagai kasus korupsi
yang melibatkan korporasi sebagai sarana
merugikan negara, diantaranya secara jelas
mengemukakan keterkaitan pendirian atau
pengelolaan korporasi yang bertujuan dan
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
dari proyek-proyek pemerintahan yang sengaja
dimanipulasi dan dikorupsi dengan berbagai
modus operandi.Sayangnya meskipun telah
diputus pemidanaan terhadap pengurusnya yang
terbukti telah melakukan perbuatan merugikan
keuangan negara dan bahkan sampai putusan
tersebut berkekuatan hukum tetap, tak kunjung
dilakukan proses penuntutan dan pemidanaan
terhadap korporasinya. Oleh sebab itu kaidah
hukum dari pemidanaan putusan Pengadilan
Negeri Banjarmasin ini dapat menjadi preseden
yang baik bagi upaya pemberantasan korupsi di
negeri ini khususnya terkait dengan efektivitas
pemidanaan terhadap korporasi sebagai Pelaku a
quo pertanggungjawabannya atas terjadinya tindak
pidana korupsi. Jadi begitu pengurusnya yang
berposisi sebagai directing mind telah terbukti
bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan
dipidana karenanya sesuai putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap
korporasinya seharusnya dituntut dan diproses
pertanggungjawaban
pidananya
dihadapan
peradilan tindak pidana korupsi.

Selain mengemukakan kaidah hukum yang
bernilai baru dan progresif sebagaimana tersebut
diatas, putusan pemidanaan dari Pengadilan Negeri
Banjarmasin Nomor : 812/Pid .Sus /2010 /PN.Bjm
yang menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang
dituntut oleh JPU ini juga menarik ditinjau dari
perspektif hukum progresif. Secara normatif
putusan pemidanaan dari Hakim mengacu pada
dakwaan a quo tuntutan JPU dan musyawarah
Majelis. Namun secara praktik peradilan,
umumnya putusan pemidanaan tersebut dibawah
tuntutan pidana JPU. Bahkan terdapat kesan
yang umum terkait kisaran putusan pemidanaan
dari Hakim adalah 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan
pidana JPU. Hanya dalam kasus-kasus tertentu,
Hakim keluar dari “kesan kebiasaan” tersebut
dengan memberikan putusan pemidanaan yang
selaras dan sesuai dengan yang dimintakan JPU.
Dalam perspektif ini dapat dikatakan bahwa
perkara korporasi sebagai Terdakwa korupsi ini
adalah yang tergolong khusus. Bisa jadi dengan
semangat pemberantasan korupsi dan memberikan
langkah hukum pengembalian kerugian negara
yang sepadan menjadi alasan dasar divonisnya
PT. GJW dengan pemidanaan yang sesuai dengan
tuntutan pidana JPU. Dalam konteks inilah putusan
pemidanaan terhadap PT. GJW oleh Pengadilan
Negeri Banjarmasin bernilai progresif.
Selain dari putusan pemidanaan oleh
Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 812/
Pid .Sus /2010 /PN.Bjm, selanjutnya putusan
pemidanaan pada tingkat bandingnya yaitu
putusan Nomor 04/PID.SUS/201 1/PT.BJM juga
memiliki nilai progresivitas dari upaya penemuan
hukumnya. Nilai progresivitas itu tercerminkan
dalam putusannya yang menambahkan pidana
denda terhadap PT. GJW selain yang telah
diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin
sebelumnya. Dalam pertimbangan hukumnya,
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin
berpendapat bahwa “masih ada kekurangan/
selisih kehilangan uang hasil dari penggelolaan
Pasar Sentra Antasari dengan uang pengganti
yang telah dijatuhkan dalam putusan SW sebesar
Rp.7.650.143.645, - Rp.6.332.361.516, - =
Rp.1.317.782.129, - (satu milyar tiga ratus tujuh
belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu
seratus dua puluh sembilan Rupiah). Karenanya
uang kekurangan inilah yang menjadi beban
serta tanggung jawab yang harus dibayar oleh
Terdakwa PT. GJW”.
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Jika putusan pemidanaan dari Pengadilan
sebelumnya tergolong progresif dari sisi
kesesuaiannya dengan tuntutan JPU, maka selain
dengan menguatkan dan membenarkan putusan
pengadilan tingkat pertama tersebut, pengadilan
tingkat banding memberikan penambahan pidana
dendanya dengan sejumlah yang belum ternilai
dengan sempurna saat menjatuhkan pidana uang
pengganti yang telah dijatuhkan oleh putusan SW.
Dari pertimbangan putusan pemidanaan tersebut
dapat dimaknai bahwa pengadilan tingkat banding
telah memberikan sebuah terobosan hukum
yaitu menegaskan korelasi antara perhitungan
pemidanaan yang belum sempurna dijatuhkan
kepada subjek hukum persoon yang merupakan
directing mind korporasi oleh pengadilan
terdahulu yang notabene telah inkracht dengan
penghitungan denda yang harus ditanggung oleh
korporasinya.
Karenanya dipandang relevan menambahkan
pidana denda terhadap korporasi dengan suatu
jumlah/nilai kerugian negara yang kurangsempurna diperhitungkan dalam pemidanaan
terhadap pengurusnya. Dalam konteks ini, nilai
progresivitas hukum dari pertimbangan terobosan
hukum dalam putusan pemidanaan dariputusan
Nomor
04/PID.SUS/201
1/PT.BJM
tak
terbantahkan. Apalagi dalam perspektif normatif,
hal ini tidak diatur secara eksplisit. Hukum
positif hanya memberikan acuan bahwa terhadap
korporasi dapat dilakukan pemberatan yaitu 1/3
(sepertiga) dari pidananya. Tetapi tidak diatur
bahwa kerugian negara yang telah diakibatkan
oleh perbuatan korupsi pengurusnya dan telah
dijatuhkan pidana berupa uang penggantinya
dapat dikorelasikan dengan pidana denda terhadap
korporasinya bilamana masih terdapat selisih
perhitungan atau kekurangannya.
Secara teoritis, korelasi pembebanan berupa
pertanggungjawaban pidana antara korporasi
dengan pengurusnya ini telah terakomodasi pada
sejumlah teori, khususnya teori agregasi. Bahwa
pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan
kepada badan hukum jika perbuatan tersebut
dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi
unsur delik yang mana antara satu dengan yang
lain saling terkait dan bukan berdiri sendirisendiri. Maka dalam konteks ini, jika kesatuan
pertanggungjawaban pidana diantara keduanya
(pengurus dan korporasinya) diakui eksistensinya
maka cukup logis dan memenuhi rasionalitas
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hukum jika pemidanaannya tidak dapat dilepaskan
sama sekali atau terpisah dan dipisahkan
perhitungannya (khususnya yang terkait dengan
penghitungan pengembalian kerugian negara).
Meskipun kaidah hukum ini tidak biasa dan belum
umum digunakan dalam praktek peradilan karena
mengingat acuan normatifnya kurang begitu
kokoh dan teorinya juga tidak menjelaskan secara
eksplisit, akan tetapi Majelis Hakim dalamputusan
Nomor 04/PID.SUS/201 1/PT.BJM ini berani
mengambil langkah terobosan hukum dengan
mengaitkan selisih kekurangan perhitungan
yang dijatuhkan dalam uang pengganti pada
putusn pemidanaan terhadap pengurusnya
dan kemudian dibebankan pada korporasinya.
Jelas ini merupakan penemuan hukum yang
progresifkarena mengandung kebaruan serta dapat
digunakan sebagai preseden dalam mempidana
korporasi pelaku tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN
Meskipun
telah
lama
ditegaskan
sebagai salah satu subjek hukum dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana
korupsi tetapi belum pernah muncul perkara
korupsi dimana korporasi dijadikan sebagai
terdakwa dan dituntut serta dipidana. Baru melalui
perkara PT. GJW yang diajukan sebagai terdakwa
oleh Kejaksaan dan dituntut ke pengadilan tindak
pidana korupsi (setelah SW selaku Direktur
Utamanya diputus pemidanaannya dan inkracht
di tingkat kasasi).
Kasus PT. GJW merupakan penemuan hukum
yang progresif karena mengandung kebaruan dan
dapat digunakan sebagai acuan dalam mempidana
korporasi pelaku tindak pidana korupsi oleh para
Hakim lainnya di kemudian hari.

SARAN
Pendekatan hukum progresif dapat dijadikan
alat analisis menghasilkan kaidah hukum baru yang
memfasilitasi terlaksananya tujuan pemidanaan
pengembalian kerugian keuangan Negara.
Putusan pemidanaan yang progresif kausus
PT. GJW dapat dijadikan sebuah landmark
decision dan patut dijadikan acuan para hakim
lain di kemudian hari.
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ABSTRACT
Criminal Procedure Code in the document asserted that the defendant-formation-convict defendant as a “Seeker
of Justice”, then the suspect-defendant-convict get the attention and protection of the law by setting the portion
of his or her rights are quite large. Criminal Procedure Code can be considered as an oriented arrangement
of substance abusers. Over ± 30 years KUHAP rights owned by the perpetrator, especially during the last 10
years, little by little reduced by the law governing criminal procedure in the legislation spread outside the Penal
Code. The arrangement does not mean deprivation of the rights of the suspect-defendant-convict who had been
there before, but the reduction of quality in the implementation or fulfillment of their legal rights in such a way
that essentially contrary to the philosophy underlying the establishment of legal norms in the Code of Criminal
Procedure or the laws in the context of political conflict granting legal protection to suspects, accused-convict.
Therefore, there should be firmness in the draft Law on Criminal Procedure that the formation of the new Code
of Criminal Procedure did not reduce or remove the least the rights of suspects, defendants, and convicts who
have been published in the Code of Criminal Procedure, on the contrary the Draft Law on the Law of Criminal
Procedure in fact strengthen it with more concrete legal instruments and easy to apply.
Keywords: Judge Commisioner, Supervision, Inspection

ABSTRAK
Dokumen KUHAP menegaskan bahwa terdakwa-narapidana sebagai “Pencari Keadilan”, maka tersangkaterdakwa-narapidana mendapatkan porsi perhatian dan perlindungan hukum dengan menetapkan bagian
hak yang cukup besar. KUHAP dapat dianggap sebagai suatu pengaturan untuk pelaku substansi. Selama
± 30 tahun hak KUHAP yang dimiliki oleh pelaku, terutama selama 10 tahun terakhir, sedikit demi sedikit
dikurangi dengan hukum yang mengatur acara pidana dalam perundang-undangan yang tersebar di luar
KUHP. Pengaturan ini tidaklah berarti perampasan hak-hak tersangka-terdakwa-narapidana yang sudah ada
sebelumnya, tapi pengurangan kualitas dalam penerapan atau pemenuhan hak-hak hukum mereka sedemikian
rupa yang pada dasarnya bertentangan dengan filosofi yang mendasari pembentukan norma hukum dalam
KUHAP atau hukum dalam konteks konflik politik pemberian perlindungan hukum untuk tersangka-terdakwanarapidana. Oleh karena itu, harus ada ketegasan dalam draft UU Acara Pidana bahwa pembentukan Kode
baru Acara Pidana tidak mengurangi atau menghapus setidaknya hak-hak tersangka, terdakwa, dan narapidana
yang telah diterbitkan dalam KUHAP, Sebaliknya, RUU tentang Hukum Acara Pidana, pada kenyataannya,
memperkuatnya dengan instrumen hukum yang lebih konkret dan mudah diterapkan.
Kata Kunci: Hakim Komisaris, Pengawasan, Pemeriksaan

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016 : 215 - 230

215

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) telah berusia lebih dari seperempat
abad (+ 35 tahun), sering disebut sebagai hasil
karya “agung” bangsa Indonesia dibuat para
pakar hukum acara pidana Indonesia yang
disertai dengan integritas dan semangat untuk
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang melindungi kepentingan warga negara sesuai
dengan Pembukaan UUD 1945.
Ketentuan hukum acara pidana (Pasal 50 Pasal 56 KUHAP) dimaksudkan untuk melindungi
tersangka dan terdakwa dari tindakan yang
sewenang-wenang aparat penegak hukum dan
pengadilan. Pada sisi lain, hukum acara memberi
kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk
melakukan tindakan yang dapat mengurangi
hak asasi warganya, akan tetapi sering terjadi
penggunaan kewenangan yang tidak benar oleh
aparat penegak hukum. (Agus Raharjo, Angkasa
dan Hibnu Nugroho, 2012:2) Praktik peradilan
pidana yang mengedepankan kekerasan sehingga
hak-hak asasi warga negara terampas merupakan
bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan
negara hukum.(ibid)
Polisi merupakan garda terdepan dalam
Sistem Peradilan Pidana (SPP), yang diberi hak
dan wewenang untuk melakukan penyelidikan,
penyidikan, penangkapan dan penahanan terhadap
seseorang yang dicurigai atau disangka melakukan
tindak pidana. Tidaklah berlebihan jika polisi
dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup,
(ibid,:3) yang menterjemahkan dan menafsirkan
law in the book menjadi law in action.
Sistem Peradilan Pidana memiliki sifat
kriminogen, (ibid) dan dalam tubuh kepolisian, sifat
kriminogen itu muncul dalam tahap penyidikan.
Perilaku polisi yang sering mendapat kritikan
adalah berkaitan dengan penggunaan kekerasan
dalam pelaksanaan tugas. Indriyanto Seno Adji
mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah
membudaya, terutama dalam penyidikan untuk
mendapatkan pengakuan terdakwa. (Indriyanto
Seno Adji, 1998:4)
Hukum Acara Pidana dibuat untuk
menggantikan Herzein Inlands Reglement (HIR),
ciptaan pemerintah kolonial Belanda. Dalam
perjalanannya KUHAP telah banyak perkembang
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an khusus dalam bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi yang harus segera diantisipasi oleh
bangsa Indonesia agar hukum acara pidana
tidak ketinggalan dengan perkembangan di era
globalisasi.
Sejalan dengan hal tersebut perkembangan
hubungan kemasyarakatan di dunia internasional
juga sangat pesat, ditandai dengan berbagai
konvensi internasional yang berkaitan dengan
berbagai bidang kehidupan yang perlu diikuti
oleh Indonesia sebagai bagian dari masyarakat
internasional. Konvensi-konvensi internasonal
yang berkaitan dengan keberadaan KUHAP telah
banyak yang diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi
Internasional tentang International Crimininal
Court, United Nations Actions Against Corruption,
International Convention Against, Torture dan
Internanational Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR), merupakan konvensi-konvensi
yang berkaitan langsung dengan hukum acara
pidana yang lahir sesudah adanya KUHAP tahun
1981.(Andi Hamzah, 2009:4)
Sebagai Negara yang telah meratifikasi
berbagai konvensi tersebut terhadap kewajiban
untuk mengikuti ketentuan yang diatur dalam
konvensi. Sebagai contoh dapat dikemukakan
dalam kovenan tentang hak-hak sipil dan politik
(ICCPR) terdapat ketentuan yang berkaitan
dengan hukum acara pidana, misalnya tentang
hak-hak tersangka dan ketentuan penahanan yang
diperketat. Berhubungan dengan hal tersebut
ada Negara-negara yang membuat KUHAP baru
untuk mengikuti konvensi Internasional, antara
lain Italia, Rusia, Lithuania dan lain sebagainya.
Ada pula Negara yang mengubah
KUHAPnya, agar selaras dengan ketentuan
konvensi tersebut misalnya Perancis. Pada tahun
2000, Perancis menyisipkan ketentuan baru dalam
hukum acara pidana mengenai hak asasi manusia,
seperti hukum acara pidana haruslah fair dan
adversarial, dan menyeimbangkan hak-hak para
pihak, orang dalam situasi yang sama dan dituntut
atas delik yang sama haruslah detail berdasarkan
aturan yang sama.
Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana di Jepang diperkenalkan sistem baru,
yaitu sistem campuran, yang menggabungkan
antara hakim dan juri. Dengan sistem tersebut
dicampur antara hakim karir dengan orang awam
(laymen) (Ubbe, 2009:71)
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Dari uraian di atas dapat ditarik suatu benang
merah bahwa KUHAP di Indonesia yang sudah
berusia lebih dari seperempat abad harus pula
diperbaharui agar sesuai perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta perkembangan
masyarakat dan perkembangan ketentuanketentuan internasional yang berkaitan dengan
hukum acara pidana. Dengan telah diratifikasi
beberapa konvensi internasional khusus ICCPR
yang terkait langsung dengan hukum acara pidana
misalnya tentang penahanan yang dilakukan oleh
penyidik harus sesingkat mungkin dan sesegera
mungkin adalah dua kali dua puluh empat jam.
Di Eropa umumnya diartikan paling lama 5 (lima)
hari atau 1 (satu) hari penangkapan dan 4 (empat)
hari penahanan. Sedangkan dalam KUHAP
masa penahanan 20 hari dinilai terlalu lama dan
bertentangan dengan International Convention
Against Torture dan International Covenant
on Civil and Political Rights (ICCPR), Against
Torture dan International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi
oleh Indonesia.
Selain kedua konvensi tersebut di atas masih
terdapat beberapa konvensi seperti konvensi
anti penyiksaan serta konvensi hak-hak asasi
manusia yang belum diratifikasi oleh pemerintah
Indonesia, teori Herbert L. Packer tentang crime
contol model dan due process model, dan teori
integrated criminal justice system.
Berbagai substansi dalam KUHAP yang
perlu diantisipasi antara lain penjelasan mengenai
“asas legalitas” dalam KUHAP dengan KUHP,
karena perbedaan antara asas legalitas dalam
hukum pidana lembaga peradilan karena sifatnya
pasif dengan sistem lain yang sifatnya lebih proaktif sangat penting untuk ditindaklanjuti.
Agar dapat mengatasi hal ini, maka
untuk dapat mengantisipasi adalah melakukan
perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
dengan menambah peraturan mengenai Hakim
Komisaris.
Dengan dibentuknya profesi dan fungsi hakim
komisaris maka dapat dicapai tujuan hukum acara
pidana due process of law atau behoorlijk process
recht. Hakim komisaris dimulai di Perancis
dengan Code d’instruction ditetapkan dan dengan
undang-undang Strafvordering yang berlaku sejak
tahun 1926 tetap ada hakim komisaris atau rechter
commissaris, begitu pula di Italia.

Tujuan hukum acara pidana ialah mencapai
obyektif truth dan melindungi hak asasi terdakwa
dan jangan sampai orang tidak bersalah dijatuhi
pidana, diadakan pengecekan terhadap terdakwa,
saksi dan bukti lain hakim komisaris diberi
wewenang untuk memberi perintah penahanan,
penggeledahan dan upaya paksa.
Di Perancis sejak tahun 2001 wewenang
tersebut diserahkan kepada hakim yang berwenang
menahan dan memerdekakan orang dari tahanan
(judge des liberte et de la detention) yang terdiri
dari tiga orang yang diketahui oleh wakil ketua
pengadilan. Jadi penahan semakin diperketat di
Perancis. (Hamzah, 2009:7)
Sekarang ini Nederland asas oportunitas
telah lebih jauh diterapkan yang transaksi dapat
dilakukan terhadap perkara ringan yang ancaman
pidananya enam tahun ke bawah dan jaksa dapat
menekan denda administratif. Bandingkan dengan
Swedia, Norwegia dan Rusia pada uraian di muka.
Perancis ingin mengurangi peran hakim komisaris
sedangkan Nederland ingin memperkuat.
Mula-mula di Perancis judge d’instruction
memiliki wewenang seperti jaksa Belanda yaitu
memimpin penyidikan akan tetapi karena terjadi
skandal seks terhadap anak yang menimpa hakim
komisaris di sana, maka wewenangnya itu mulai
dikurangi. Perancis membagi acara pidana atas
dua bagian yaitu pemeriksaan penyidikan, yang
dilakukan oleh jaksa dan polisi dan pemeriksaan
sidang. Penahanan yang dilakukan oleh polisi
harus dapat menahan delapan hari yang semuanya
dipertanggung jawabkan oleh jaksa.
Jaksa dapat memilih membiarkan polisi
terus melakukan penyidikan atau melakukan
pemeriksaan pre-trial. Pemeriksaan pendahuluan
oleh hakim disebut informationjudiciaire. Dalam
hal pemeriksaan pendahuluan ditemukan delik
lain, maka hakim komisaris harus memberitahu
jaksa agar memperluas pemeriksaan. Hakim
komisaris yang memimpin pemeriksaan dapat
memberi perintah penyadapan dan penahanan.
Kodifikasi Hukum Acara Pidana Italia yang
mulai berlaku 24 Oktober 1989 membuang sistem
Perancis (yang diikuti Nederland dan Indonesia).
Dalam sistem Italia yang baru ini jaksa dikeluarkan
dari kekuasaan kehakiman (magistrate) dan
berlaku system accusatoir murni atau adversary
system. Mula-mula pertentangan pada tahun
1990 sehingga diperkenalkan lagi beberapa
asas “inquisitori”. Kemudian system adversary
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diperkenalkan lagi sama seperti diatur di dalam
KUHAP 1989.
Sistem KUHAP 1989 ini berdasarkan :
1.

Pelepasan fungsi dari peradilan, dan

2.

Pemisahan pre trial dan trial (praperadilan
dan peradilan).

Akibat lebih jauh ialah penghapusan gludice
instructorre yang dulu ditiru dari Perancis dan
diganti dengan lembaga baru yang tidak melakukan
penyidikan yaitu Giudice per le indagini
preliminary. Lembaga baru ini mirip dengan
system hakim komisaris dalam R-KUHAP.
Penghapusan Pretore magistrate yang
yurisdiksinya delik ringan yang ancaman
pidananya maksimum empat tahun tanpa hadir
jaksa. Pemisahan yang tajam antara penyidikan
penuntutan dan peradilan untuk menjaga hakim
tidak memihak (impartial) sehingga dengan
inisiatif hakim dapat dicari bukti sendiri.
KUHAP Italia 1989 bermaksud agar sidang
dibuka dengan segar, yang jelas memisahkan
secara tajam investigation phase dan adjudication
phase. Hasil penyidikan polisi dan jaksa dibuat
rangkap dua:
1)

Suatu berkas (file) yang berisi pemeriksaan
penggeledahan dan penyitaan barang dan
penyadapan diserahkan kepada hakim,

2)

Berkas lain yang berisi seluruh hasil
penyidikan seperti keterangan saksi dan
tersangka tetap berada di tangan para pihak
(jaksa dan penasehat hukum) yang dapat
diadu dengan keterangan saksi atau terdakwa
yang tidak konsisten di sidang pengadilan.

Oleh karena hakim komisaris (giudice
instructorre) dihapus, maka penyidikan oleh jaksa
dibawah kontrol oleh hakim, yang sama sekali
baru yang menghilangkan kewenangan untuk
mengumpulkan bukti seperti magistrate Amerika
atau Ermittlungsrichter di Jerman.
Fungsi pre trial judges yang baru dibatasi
hanya dalam mengeluarkan surat perintah
penahanan, persetujuan penyadapan, mengawasi
penataan atas waktu yang boleh untuk penyidikan
dan pengumpulan bukti awal jika dikhawatirkan
akan dihilangkan. Hal ini mirip sekali dengan
fungsi hakim komisaris versi R-KUHAP yang
istilahnya diambil dari Nederland Rechter
Commissaris tetapi tugasnya tidak sama. Tugas
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guidice per le inddagibi preliminary di Italia mirip
dengan tugas juge des liberte et de la detention di
Perancis. Jika hasil penyidikan diputuskan akan
diteruskan dengan penuntutan hakim pre trial
dapat mengeluarkan putusan dalam pemeriksaan
pendahuluan (preliminary examination) untuk
menyaring penuntutan yang tergesa-gesa seperti
di common law.
Dengan undang-undang tahun 2003
diperkenalkan juga plea bargaining dengan
persetujuan penuntut umum, terdakwa dapat
memohon untuk dipidana sampai lima tahun
penjara. Bandingkan dengan sistem Rusia yang
telah disebut di muka. Pembuat undang-undang
Italia meenolak diskresi penuntut (asas oportunitas)
karena pasal 112 UUD Italia menganut asas
legalitas yang jaksa harus menuntut jika cukup
bukti.
Dalam penerapan sistem baru ini tidak mulus,
karena KUHAP 1989 membatasi kebebasan
penuntut umum dengan menempatkan di bawah
control hakim dalam pemeriksaan pendahuluan
yang rumit (crucial). Akan tetapi dalam praktek
jaksa sangat bebas dalam melakukan investigasi.
(Hamzah, 2007:217)
Tidak kurang pentingnya di samping
membicarakan lembaga baru hakim komisaris
juga masalah tentang pembuktian. Ada anjuran
dari pakar Amerika tersebut, bahwa sebaliknya
barang bukti yang mereka sebut real evidence
atau physical evidence dimasukan sebagai alat
bukti seperti KUHAP banyak Negara termasuk
Amerika. Namun karena Indonesia menganut
system pembuktian negatifwettelijk, artinya
harus ada dua alat bukti menurut undang-undang
ditambah dengan keyakinan hakim baru terdakwa
dapat dijatuhi pidana, makabarang bukti seperti
pistol yang dipakai menembak, pisau yang dipakai
menusuk, fungsinya ialah untuk memperkuat
keyakinan hakim.
Bahkan di Jerman dikenal saksi yang tidak
melihat tidak mendengar dan tidak mengalami
terjadinya delik, namun hakim dapat memanggil
seseorang sebagai saksi, yang mengerti benar
karakter terdakwa atau korban. Sebenarnya
ini cocok dengan system pembuktian negatif
wettelijk yang dianut di Indonesia (sama dengan di
Nederland) yang baru ada dua alat bukti ditambah
dengan keyakinan hakim untuk menjatuhkan
pidana.
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Hal baru dalam rancangan ialah barang bukti
yang lazim disebut di Negara lain real evidence
atau materiel evidences yaitu bukti yang sungguhsungguh. Disebut surat-surat (jamak) maksudnya
ialah jika ada seratus surat, dihitung sama dengan
satu alat bukti. Sebaliknya disebut seorang ahli
atau seorang saksi, maksudnya jika ada dua saksi
maka memenuhi bukti minimum dua alat bukti.
Ini sama dengan KUHAP Belanda yang menyebut
geschriftelijke bescheiden (surat-surat) dan
verklaringen van een getuige (keterangan seorang
saksi). Bukti elektronik misalnya e-mail, SMS,
foto, film, fotocopy, faximilie, dan seterusnya.
(Hamzah, 2007:7)
Sengaja keterangan saksi ditempatkan
bukan pada urutan satu (sama dengan KUHAP
Belanda) agar jangan dikira jika tidak ada
sanksi tidak ada alat bukti. Keterangan terdakwa
berbeda dengan pengakuan terdakwa. Alat bukti
petunjuk yang berasal dari KUHAP Belanda
tahun 1838 yang sudah lama diganti dengan eigen
waarneming va de rechter (pengamatan hakim
sendiri) berupa kesimpulan yang ditarik dari
alat bukti lain berdasarkan hasil pemeriksaan di
sidang pengadilan. Di Amerika Serikat disebut
judicialnotice. Tidak ada KUHAP di dunia yang
menyebut petunjuk (Belanda: aanwijzing, Inggris
: indication) sebagai alat bukti kecuali kodifikasi
Belanda tahun (1838); HIR dan KUHAP (1981).
Dalam requisitoir-nya penuntut umum dapat
menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang terjadi
di sidang pengadilan dan memberi kesimpulan
dari semua alat bukti yang telah dikemukakan,
untuk memancing opini hakim yang menjurus
kepada adanya bukti berupa pengamatan hakim
sendiri.
Alat bukti keterangan saksi sebenarnya dalam
rumusan Belanda disebut verklaringen van een
getuige (keterangan seorang saksi) yang berarti jika
ada dua saksi maka sudah cukup dan merupakan
dua alat bukti (bukti minimum). Sebaliknya
untuk surat dipakai istilah jamak (geschriffen)
yang berarti walaupun ada sepuluh surat dihitung
sebagai satu alat bukti saja. Kesulitan di Indonesia
dalam menyusun rumusan undang-undang pidana
ialah karena bahasa Indonesia tidak mengenal
singular dan plural. Misalnya dalam rumusan
Pasal 338 KUHP dikatakan merampas nyawa
orang lain, padahal bahasa Belanda “een ander”
(satu orang lain). Jadi jika 102 orang dibunuh
seperti bom Bali, maka 102 kali 340 KUHP. Oleh

karena KUHAP menyebut alat bukti keterangan
saksi, maka ada yang berpendapat jika dua orang
saksi merupakan satu alat bukti saja, harus dicari
alat bukti lain, padahal sudah cukup.
Perlu pula ditinjau tentang upaya hukum
KUHAP 1981 tidak membolehkan banding
terhadap putusan lepas dari segala tuntutan
hukum, sehingga dalam praktek ditafsirkan
oleh jaksa dan hakim boleh langsung dikasasi.
Sebenarnya prinsip upaya hukum ialah tidak ada
kasasi tanpa pengadilan banding terlebih dahulu.
Hal itu dimaksud agar jangan terlalu banyak
perkara masuk ke Mahkamah Agung.
Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan
kembali yang harusnya bersifat luar biasa karena
seharusnya jarang sekali tiga tingkat pengadilan
yang terdiri dari sembilan orang hakim (3 di
pengadilan negeri, 3 di pengadilan tinggi dan 3
di Mahkamah Agung), semuanya keliru, sehingga
tidak melihat putusan yang saling bertentangan,
salah menerapkan hukum dan kurang teliti
sehingga kemudian timbul novum. Misalnya
terdakwa dipidana karena saksi yang memberatkan
bersumpah palsu. Ada KUHAP yang tidak
mencantumkan upaya hukum peninjauan kembali
misalnya KUHAP Thailand. Yang ada dalam
KUHAP Thailand ialah pengampunan (pardon)
dan pengurangan pidana oleh raja.
Putusan saling bertentangan, misalnya dua
orang yang didakwa melakukan delik ikut serta
(medeplegen) yang perkaranya dipisah, yang satu
dijatuhi pidana karena terbukti melakukan delik
ikut serta dengan yang lain, sedangkan yang lain
itu diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan
hukum. Contoh S. Tjandra diputuskan lepas dari
segala tuntutan hukum karena perbuatannya
itu (cessie) adalah perbuatan perdata bukan
pidana. Kemudian Pande Lubis dijatuhi pidana
karena terbukti melakukan perbuatan korupsi
(medeplegen) dengan Djoko S. Tjandra. (Kaligis,
2006:338)
Dalam rancangan disebut juga Jaksa Agung
dapat memohon peninjauan kembali, bukan untuk
orang yang diputus bebas, tetapi mereka yang
dijatuhi pidana, kemudian ternyata ada novum atau
putusan saling bertentangan. Hal ini sama dengan
ketentuan dalam KUHAP (Sv) Nederland. Di
sini jaksa agung mewakili masyarakat, misalnya
terpidana itu telah meninggal dunia dan tidak
ada ahli warisnya yang mengajukan peninjauan
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kembali. Di Belgia menteri kehakiman yang dapat
memohonkan peninjauan kembali.
Salah satu hal yang paling sering
disalahgunakan ialah saksi mahkota. Ada yang
mengartikan saksi mahkota ialah jika para
terdakwa bergantian menjadi saksi atau kawan
berbuatnya. Justru hal itu dilarang karena berarti
selfincrimination. Sebagai saksi dia disumpah,
jadi jika dia berdusta dia bersumpah palsu,
padahal dia juga terdakwa dalam kasus itu yang
jika dia berdusta tidak diancam dengan pidana.
Saksi mahkota hanya ada dalam buku teks dan
yurisprudensi, tidak tercantum di dalam undangundang. Saksi mahkota ialah salah seorang
terdakwa/tersangka yang paling ringan perannya
dalam delik terorganisasikan yang bersedia
mengungkap delik itu, dan untuk jasanya, dia
di keluarkan dari daftar tersangka/terdakwa dan
dijadikan saksi. Jika tidak ada peserta (tersangka/
terdakwa) yang ringan perannya dan tidak dapat
dimaafkan begitu saja, tetap diambil yang paling
ringan perannya dan dijadikan saksi kemudian
menjadi tersangka/terdakwa dengan janji oleh
penuntut umum akan menuntut pidana yang lebih
ringan dari kawan berbuatnya yang lain. Demikian
ketentuan undang-undang Italia tentang “saksi
mahkota”. Jadi ketentuan tentang saksi mahkota
yang dituangkan di dalam pasal 198 Rancangan
sesuai dengan asas oportunitas juga yang dianut
di Indonesia. Tentu hal ini harus disampaikan
oleh penuntut umum kepada hakim. Penuntut
umumlah yang menentukan terdakwa dijadikan
saksi mahkota.
Adapun dasar pemikiran amandemen
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan
menambah keberadaan Hakim Komisaris sebagai
upaya perlindungan terhadap HAM dari terdakwa,
baik dalam proses penyidikan dan penuntutan,
didasarkan pada beberapa pemikiran sebagai
berikut :
1.
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Alasan Filosofis
Landasan filosofis merupakan landasan
yang bersifat ideal, yang dapat memotivasi
aparat penegak hukum
mengejar dan
mengarahkan semangat dan dedikasi
pengabdian penegakan hukum, berusaha
mewujudkan keluhuran makna dan hakekat
yang terkandung dalam jiwa landasan
filosofis tersebut

2.

Alasan Yuridis
UUD 1945 terutama Pasal 20 (tentang
legislasi), Pasal 21 (hak DPR mengajukan
RUU), Pasal 22 (hak Presiden untuk
mengajukan Perpu), Pasal 22A (tata cara
pembentukan
undang-undang),
Pasal
24 (kekuasaan kehakiman), Pasal 24A
(wewenang Mahkamah Agung), Pasal 24C
(wewenang Mahkamah Konstitusi), Pasal
28A sampai dengan Pasal 28J (hak asasi
manusia).
Pasal 27 UUD 1945 berbunyi “Segala
warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya”. Dengan
demikian pemerintah harus membuat
ketentuan yang mengatur bahwa kedudukan
hukum setiap warga negara sama/sederajat.
KUHAP merupakan salah satu ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur mengenai hal tersebut.

3.

Alasan Sosiologis
Masyarakat khususnya para pencari
keadilan sering mengeluhkan berbagai hal
yang berkaitan dengan proses acara pidana
yang cenderung lama dan berbelit-belit,
sehingga sangat merugikan para pencari
keadilan, baik ditinjau dari sisi waktu, tenaga
maupun biaya.

4.

Alasan Efisiensi dan Efektifitas
Hukum acara akan berkaitan dengan
hak konstitusional warganegara dan juga
sumber daya yang dimiliki Negara, apabila
tahap-tahap yang ditentukan oleh hukum
acara pidana dapat efisisen dan efektif, maka
akan menguntungkan bukan hanya waraga
Negara yang berurusan dengan masalah
pidana tetapi juga Negara.

5.

Dasar Ekonomis
Seluruh pasal didalam KUHAP
mengacu pada system peradilan cepat (speedy
trial, contante justitie) sederhana dan biaya
ringan. Perkenalan system peradilan cepat
dituangkan antara lain dalam pengajuan
perkara melalui jalur khusus penyelesaian
diluar acara (afdoening buiten process)
dalam upaya hukum semua perkara harus
lewat Pengadilan Tinggi baru dapat diajukan
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permohonan kasasi ke Mahkamah Agung
untuk mengurangi beban mahkamah agung.
Pada pendahuluan telah dikemukakan
akan dibentuknya hakim komisaris yang
akan mengganti peran praperadilan yang
tidak efektif. Hakim komisaris ini tidak
persis sama dengan yang ada di Eropa.
Seperti Rechter Commissaris di Netherland,
juge d’instruction di Perancis, Giudice
instructore di Italia. Oleh karena itu di
Eropa dan Amerika dibentuk investigating
magistrate. Maksudnya ialah mengimbangi
jaksa yang sangat dominant sebagai master
of procedure atau dominus litis. Maksudnya
ialah menyaring perkara-perkara besar dan
menarik perhatian masyarakat yang akan
diajukan oleh jaksa ke pengadilan.
Dengan adanya lembaga penyaring
di samping hakim (trial judge) maka dapat
dihindari penuntutan yang sewenangwenang yaitu karena alasan pribadi atau
balas dendam, atau yang khusus Indonesia
penuntut umum ingin dikatakan berhasil
dengan system target. Penuntutan menurut
cara itu disebut malice prosecution atau
penyalahgunaan penuntutan (abuse of
prosecution) yang tidak dapat dibenarkan
oleh hakim.
Bahwa pada jaman Hindia Belanda
ada Hakim Komisaris yang dinamakan
“landraad” yang mempunyai tugas
mengawali pemeriksaan perkara-perkara
yang terhambat maupun perkara-perkara
gabungan Hukum Belanda dan hukum Hindia
Belanda. Tapi landraad menjelang Perang
Dunia ke 2 menjadi tidak berfungsi hal ini
dikarenakan adanya intervensi menyangkut
keadaan darurat. Infasi/penyerbuan Jepang
pada perang dunia ke-2, jadi landraad
muncul
kemudian tenggelam; karena
pemerintah Hindia Belanda dipindahkan
ke Australia. Setelah Jepang menyerah ada
gagasan “lit landraad “ diganti dengan
Hakim Komisaris, sesuai / sinkron dengan
induk negara Belanda di Eropa. Jadi dengan
demikian timbul tenggelamnya ide lembaga
Hakim Komisaris itu sejak lama, namun tidak
terlaksana. Kegagalan tertunda-tundanya
menjadi perhatian untuk bahan penulisan
ini, jadi dengan demikian fakta itu menjadi
bahan masalah Mengapa peradilan tidak

sepenuhnya melakukan pengawasan dalam
proses pemeriksaan terhadap tersangka,
terdakwa, dan terpidana? dan Bagaimana
Keberadaan
Hakim
Komisaris
dan
Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
dalam Proses Pemeriksaan Terhadap
Tersangka dan Terdakwa?
Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan,
yaitu: metode penelitian hukum normatif (studi
kepustakaan), yaitu: suatu penelitian yang
dilakukan atau didasarkan pada ketentuanketentuan yang seharusnya atau teori yang
ditentukan dari bahan-bahan yang terdiri dari:
1.

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan
penelitian yang berupa ketentuan-ketentuan
yang utama. Bahan penelitian ini, bahan
primer yang digunakan oleh penulis antara
lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Peraturan Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Mahkamah Agung, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

2.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum
yang erat kaitannya dengan bahan hukum
primer dan dapat membantu menganalisis
bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum
sekunder yang penulis gunakan terdiri dari
buku-buku, dan bahan-bahan hukum lainnya
yang berkaitan dengan penulisan ini

3.

Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan
yang memberi petunjuk, penjelasan
dan pemahaman terhadap bahan hukum
primer dan sekunder, seperti: Black’s Law
Dictionary, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
dan Kamus Lengkap Inggris – Indonesia,
dan Indonesia Inggris (dengan Ejaan yang
Disempurnakan (Soekanto, 1986: 52-53)
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PEMBAHASAN
A.

Peradilan Tidak Sepenuhnya karena tidak
ada Pengawasan
Pada masa lalu sebelum abad 18 banyak negara
yang menyelenggarakan pemerintahan absolute
dalam arti penguasa mendominasi kedaulatan
bagi kepentingan kekuasaan absolute, berlanjut
pada penetapan hukum dan penerapan hukum
pun sejajar dengan pengertian penguasa absolute
sehingga Pengadilan juga menganut absolutism.
Pengadilan sebagai pemegang kekuasaan hukum
menyelenggarakan peradilan tidak berbeda
jauh dengan penguasa absolute. Kenyataan di
sebagian besar negara dalam praktek Pengadilan
menjalangkan kekuasaan penguasa negara,
walaupun sudah menggunakan dalil “Freedom of
justice” yang bernafaskan faham Rousseau dan
Montesqiuw. Logika hukum tersumbat, keadilan
tampak memihak dan banyak Putusan Pengadilan
mengorbankan pihak rakyat dan menghindar jika
menghadapi alat-alat Penguasa yang melanggar
hukum.
Dalil yang konvensional tentang penegakan
hukum di Pengadilan sudah harus menjadi
pengetahuan umum bukan sekedar petugas
penegak hukum tetapi sudah menjadi konsep
masyarakat bahwa penegakan hukum terutama di
Pengadilan harus berdasarkan (1) kepastian hukum
(rechtssicherkeit), keadilan (gerechtigkeit) dan
kemanfaatan (zweckmassigkeit), walaupun secara
proporsional sulit untuk diseimbangkan antara
ketiga unsur tersebut, namun faktor kemampuan
“knowledge, skill, norm-value” ataupun faktor
bobot perkaranya harus menjadi tantangan
pembaharuan hukum dan peradilan.
Dalil konvensional ini semakin rapuh jika
bobot keputusan pengadilan semakin rendah,
dan sudah selayaknya perlu direnovasi menjadi
Pengadilan masa kini yang solid dan mengikuti
perkembangan zaman serta kemajuan masyarakat.
Walaupun konsep demokrasi hamper sepenuhnya
bersumber dari benua Eropa dan Amerika, karena
di benua Asia dan Australia yang menjadi lahan
penjajahan maka kehidpan demokrasi tersumbat
oleh sistem pemerintahan model penjajah. Namun
di Eropa dan Amerika itu ternyata terdapat kasus
ketidakadilan dan kesesatan hukum di Pengadilan
menjadi terkenal di dunia. Kasus ketidakadilan
dan kesesatan hukum yang menjadi praktek buruk
di Pengadilan, dan menjadi catatan kelemahan
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hukum di dunia adalah kasus Jean Calas, kasus
Captain Dreyfuse, kasus Van Der Lubbe, kasus
Miranda, dan lain-lainnya.
Gerakan Internasional yang memperbaiki
dan kehandalan para penegak hukum di peradilan
masa kini dan masa depan mulai dicetuskan
tahun 1870 di London dengan membentuk
“International Committee Penal and Penitentiary”
(ICPP) dan setelah 80 tahun berubah menjadi
komisi internasional “The Prevention of Crime,
and the Treatment of Offender” (PCTO) kurang
lebih tahun 1956 dibawah naungan Perserikatan
Bangsa-Bangsa. Kemudian disusul berbagai
sub-organisasi lainnya, dan yang paling ekstrim
adalah perkumpulan internasional “Gerakan
Abolusionis Terhadap Sistem Peradilan Pidana”
untuk membuka mata peradilan yang lemah.
Perkembangan peraturan hukum acara
pidana di Indonesia tampak sudah cukup luas
meliputi bidang hukum acara pidana umum dan
hukum acara pidana khusus. Peraturan hukum
acara pidana umum termuat didalam KUHAP dan
peraturan perundangan bermuatan struktur, fungsi
dan beracara perkara pidana umum. Sedangkan
peraturan hukum acara pidana khusus termuat
didalam perundang-undangan diluar KUHAP yang
bermuatan peraturan eksepsional struktur, fungsi
dan beracara perkara pidana khusus sebagaimana
tercermin pada pasal 284 (2) KUHAP.
Perkembangan substansi hukum acara pidana
umum diharapkan terutama dari KUHAP dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana yang diundangkan pada
tanggal 31 Desember 1981. Keberlakuan KUHAP
dihandalkan sebagai kodifikasi pembahruan
hukum acara pidana akan tetapi kenyataannya
segera setelah berlaku terlihat kekurangan yang
menjadikan awal kesulitan untuk penerapannya
dan ditambah dengan rumusan pasal yang
berpeluang untuk terjadinya berbagai interpretasi
dari suatu kepentingan hukum.
Di bidang umum permasalahan KUHP harus
menyesuaikan dengan konsep hukum acara pidana
berdasarkan:
(1) Pencerminan sendi-sendi hukum acara
pidana yang bersifat universal, antara lain
menyangkut tindakan aparatur negara yang
dapat dipertanggugnjawabkan secara hukum
apabila melanggar Hak Asasi Manusia.
Pertanyaannya adalah apakah dalam
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prakteknya sudah melaksanakan sendi
hukum yang bersifat universal walaupun
asas universal tersebut tidak jelas-jelas
terumuskan dalam suatu Pasal KUHAP?
(2) Menjamin berlakunya deklarasi maupun
konvensi internasional tentang The Universal
Declaration of Human Right (tanggal 10
Desember 1948), dan The International
Covenant on Civil and Political Right (16
Desember 1966). Pertanyaannya adalah
apakah dasar hukum tidak tertulis itu sudah
direalisasikan setiap bagian penyelenggaraan
hukum acara pidana dalam KUHAP?
Mengapa sebagian masyarakat luas menuntut
perlakukan berdasarkan Hak Asasi Manusia
dan Komnas HAM Indonesia telah berapa
kali memberikan sorotan tajam mengenai hal
ini?
(3) Pertama kalinya di Indonesia diperkenalkan
secara resmi tentang The Integrated of criminal
system melalui S.K. Menteri Kehakiman
1982 yang adaptasi dari kepustakaan
hukum. Apakah memahami sistem peradilan
pidana terpadu itu dan melaksanakan
secara konsekuen? Mengapa sering terjadi
kewenangan dan interpretasi yang bersifat
instansi sentries dan fragmatisme, sehingga
timbul masalah yang tidak terkoordinasi
secara terpadu? Apa sebabnya suatu masalah
yang pada kesempatan diskusi panel ini
masih muncul permasalahan lama?
(4) Dalam S.K. Menteri Kehakiman 1982
diasumsikan bahwa Hukum Acara Pidana
Baru (KUHAP) akan diuji kebenarannya
atas sebutan sebagai karya agung, dan pada
hakekatnya KUHAP baru merupakan bentuk
formal yang disertai oleh sikap formalisme
belaka diri segenap anggota masyarakat dan
segenap penegak hukum untuk merubah
wajah hukum masyarakat Indonesia menjadi
lebih berperikemanusiaan!
Eksistensi dan penyelenggaraan the
integrated criminal justice system diartikan
proses management (perilaku yang mempunyai
tujuan tertentu) dari raw-input, instrumental input,
environment input sebagai bagian komponen
sistem proses untuk saling berhubungan dalam
interrelasi dan interaksi mewujudkan suatu hasil

berupa output dari tujuan diadakannya peradilan
pidana guna mencapai cita-cita social civilization
dan unwelfare.
Namun banyak pengamat sosial yang
memperingatkan bahwa apa yang dinamakan the
integrated criminal juctice system masih dianggap
mengidap (laten) masalah “distributing issue on
social problem” dari karakter peradilan pidana,
dan kurangnya perhatian terhadap integrasi yang
mencakup koordinasi (vide uraian 2 (3) tersebut
diatas) karena fragmentaris dan instansi sentris.
Konsepsi integrasi-integrasi mengandung
pengertian the achievement of unification through
shared norm and value yang harus tampak dalam
penyelenggaraan dan penyelenggara peradilan
pidana. Sehubungan dengan karakter peradilan
pidana dan upaya sistem peradilan pidana yang
demikian itu perlu pemahaman lebih lanjut untuk
menumbuhkan sikronisasi dari struktur hukum,
substansi hukum dan budaya hukum.
Pemahaman tentang sistem peradilan pidana
seperti uraian tersebut diatas yang perlu ditonjolkan
adalah menumbuhkan upaya sinkronisasi struktur
hukum/aparat sebagai subsistem peradilan pidana
yang dalam hal ini merupakan “the integrated
administration of criminal justice system”, baik
menunjukkan kerjasama keseluruhan aparat
dalam arti psysical system maupun kebersamaan
mewujudkan konsep-konsep baru yang tersusun
secara teratur dari berbagai solusi masalah dalam
arti abstract system. Apabila pokok pikiran yang
terakhir ini dapat dipahami, maka instrument
sistem lain yang berupa substansi hukum dan
budaya hukum secara relative lebih mudah untuk
menyesuaikan dengan jaringan sistem peradilan
pidana.
Peninjauan kembali bersifat penyempurnaan
isi peraturan KUHAP dari kesebalasan masalah
itu perlu terobosan dalam menumbuhkan
kemanfaatan sistem peradilan pidana beserta
dengan doktrin kepustakaan hukumnya. Salah
satu terobosan yang telah dilakukan dengan
wewenang Surat Edaran/Fatwa Mahkamah Agung
dan dalam hal tertentu wewenang Mahkejapol
akan bermanfaat daripada menunggu perubahan
dengan amandemen/suplemen Undang-Undang
baru, kecuali bagi aliran legisme.
Mengenai masalah Gugatan Pihak Ketiga
dalam perkara pidana khusus dan masalah
penekalan keterlibatan Terdakwa/Tersangka
dalam kejahatan internasional atau transnasional,
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memerlukan pertimbangan dasar Hak Asasi
Manusia dan konvensi internasional. Kasus
gugatan pihak ketiga dalam perkara pidana khusus
menjadi bagian dari hukum acara pidana khusus
eksepsional tidak dapat dimasukkan dalam aturan
hukum acara pidana umum, karena memang
mengandung doktrin penyimpangan hukum.
Sedangkan dalam hal larangan orang untuk
melakukan perjalanan keluar negeri terutama
berstatus orang asing juga perlu pertimbangan
dari konvensi internasional dan deklarasi Hak
Asasi Manusia.
Oleh karena itu, penyelenggaraan panel
diskusi antara aparat (the administration of
criminal justice system) bersama akademisi, akan
dapat membantu pemecahan masalah hukum
untuk memperlancar fungsi positif dari hakekat
sistem peradilan pidana.
Perkembangan ilmu pengetahuan tumbuh
kecenderungan berpikir maju yang antara lain
telah membedakan dengan tajam antara institusi
peradilan pidana dan institusi peradilan pidana
dan institusi pengadilan yang akan memutus
perkara pidana.
Proses perkara pidana terdapat kecenderungan
dapat diputus dan berakhir pada tingkat peradilan
pidana hanya sampai tahap penyelesaian di
kepolisian atau di kejaksaan, apabila perkembangan
penegakan hukumnya telah mengikuti fungsi
kontrol negatif bagi perkara tertentu, berdaarkan
pertimbangan “utility” untuk pemanfaatan hukum
yang efektif, praktis dan rational.
Penegakan hukum dengan control negatif
dianggap sebagai jalan keluar dari masalah
Pengadilan menyebut “The wedding cake model”
yaitu suatu kenyataan diperadilan pidana akan
terdapat disparatis yang besar bagi perkara oleh
Hakim yang berbeda dan sering tidak konsisten
putusanya.(Poernomo, 2010:48)
Keputusan yang mengandung disparatis dan
sering tidak konsisten itu akan dapat mengundang
sorotan dari ilmu filsafat yang mengamati
masalah keadilan relatif, dari ilmu sosial yang
mengamati masalah utilitas, dan dari psikologi
yang mengamati masalah “behavioural and
human relation”.
Keputusan Pengadilan untuk setiap perkara
pidana (control positif) masih menjadi pendapat
umum bahwa “Sentecing is almost universally
viewed as the apex of the criminal justice process,
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the culmination of protrected investigatory,
prosecutorial, defense, administrative, and factfinding effort (Konecni and Ebbesen, 1982).
Standar profesi dari putusan Pengadilan seharusnya
untuk setiap penerapan hukum dan sanksi hukum
yang berdasarkan ilmu pengetahuan hukum yang
telah berkembang maju (penal law reform) dari
segala perubahan dalam sistem hukum yang
terbuka terhadap hasil perkembangan ilmu-ilmu
pengetahuan yang relevan.
B.

Hakim Komisaris dan Perlindungan
Hak Asasi Manusia Terhadap Rekayasa
Kasus
Pembahasan mengenai Hakim Komisaris
dalam RUU KUHP dari Kementerian Hukum
dan HAM RI dikatakan bahwa, wewenang
hakim komisaris versi Rancangan sama dengan
praperadilan sekarang, ditambah dengan
wewenang memperpanjang penahanan dan pre
trial yang memutuskan layak tidaknya suatu
perkara diajukan ke pengadilan atas permintaan
jaksa. Mengapa tidak dipakai istilah praperadilan,
karena peradilan pidana itu dimulai dari
penyidikan sampai terpidana keluar dari penjara.
Jadi, tidak mungkin ada hakim pra penyidikan.
Istilah lain yang dapat dipakai ialah hakim pra
sidang (pre trial). Istilah hakim komisaris dipilih
oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin,
dengan alasan istilah itu “baik”. Walaupun sudah
diterangkan bahwa hakim komisaris tidak sama
dengan rechter-commisaris di Nederland, tetap
ada pihak yang alergi terhadap istilah yang
berbau Belanda. Mereka kurang perhatikan,
ketentuan dalam KUHAP justru ditiru secara
utuh dari KUHAP (strafvordering) Nederland,
seperti upaya hukum termasuk peninjauan
kembali (herziening) yang 99% ditiru dari aturan
herziening di Nederland, seperti putusan bebas
dan lepas dari segala tuntutan hukum tidak boleh
diajukan PK, yang sudah beberapa kali dilanggar
oleh Mahkamah Agung.
Perbedaan lain antara praperadilan dan
hakim komisaris versi KUHAP adalah :
1.

Hakim komisaris dilepaskan dari organisasi
pengadilan negeri dan berdiri sendiri dan
independen di luar struktur pengadilan
negeri, walaupun hakimnya direkrut secara
ketat dari hakim pengadilan negeri melalui
seleksi PANSEL di Pengadilan Tinggi,
karena dibutuhkan hakim yang jujur,
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berpengalaman, berani dan mempunyai hati
nurani untuk kepentingan nusa dan bangsa.
Alasan: Jika wewenang memperpanjang
penahanan yang tersangka harus dibawa secara
fisik ke hakim untuk dilakukan penahanan,
sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dari ICCPR
yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
menyatakan sebagai berikut :
1)

Setiap orang berhak atas kebebasan
dan keamanan pribadi. Tak seorangpun
boleh dikenai penangkapan atau
penahanan secara sewenang-wenang.
Tak seorangpun boleh dirampas
kebebasannya kecuali berdasarkan
dan sejalan dengan prosedur yang
ditetapkan hukum

2)

Setiap orang yang ditangkap harus
diberitahu, pada saat penangkapan,
mengenai alasan-alasan penangkapan
terhadapnya
dan
harus
segera
diberitahu mengenai segala tuduhan
yang dikenakan padanya.

3)

Setiap orang yang ditangkap atau
ditahan atas suatu tuduhan kejahatan
harus segera dibawa ke muka seorang
hakim atau pejabat lain yang dibenarkan
oleh hukum untuk menjalankan
kewenangan yudisial dan harus berhak
untuk diadili dalam kurun waktu yang
wajar atau untuk dibebaskan. Menurut
aturan umum, tidak diperbolehkan
menahan orang-orang yang menunggu
untuk diadili, namun pembebasan harus
berdasarkan jaminan untuk muncul
dalam sidang pengadilan, pada setiap
tahap acara yudisial yang lain, dan,
bila masanya tiba, pada saat keputusan
hakim djijatuhkan.

4)

Setiap
orang
yang
dirampas
kebebasannya melalui penangkapan
atau penahanan harus berhak untuk
mengajukan perkara ke muka pengadilan,
agar pengadilan dapat memutuskan
tanpa penundaan waktu mengenai
keabsahan penahanan terhadapnya
dan perintah pembebasannya apabila
penangkapan itu tidak syah.

5)

Setiap orang yang telah menjadi korban
penangkapan atau penahanan secara
sewenang-wenang harus berhak atas
kompensasi yang dapat diberlakukan.
International Covenant on Civil and
Political Rights yang sudah diratifikasi dan telah
diundangkan oleh Indonesia dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2005, dilakukan oleh
hakim (praperadilan) di Pengadilan Negeri), maka
betapa sibuknya hakim di Pengadilan Negeri
menerima dan memeriksa secara fisik tersangka,
saksi, yang dihadiri oleh polisi, jaksa dan
penasihat hukum setiap hari. Dapat dibayangkan
yang sekarang rata-rata 30 orang tahanan baru
dimasukkan ke lembaga Salemba oleh Jaksa. Jika
perpanjangan penahanan dengan surat saja tanpa
dilihat secara fisik tersangka dan tanpa Tanya
jawab seperti perpanjangan penahanan sekarang
yang dilakukan oleh jaksa tanpa melihat secara
fisik dan duduk perkara secara mendetail, memang
tidka perlu dibentuk hakim khusus.
Untuk memperpanjang penahanan oleh
hakim sesuai dengan Covenant, maka tersangka
harus dibawa (secara fisik) segera (promptly)
ke hakim untuk dilakukan penahanan. Untuk
itu, di Perancis dibentuk hakim khusus yang
namanya juge des liberte et de la detention
(hakim pembebasan dan penahanan). Hakim
ini duduk setiap hari kerja menunggu tersangka
dibawa kepadanya oleh polisi dan jaksa. Sebelum
menandatangani surat perintah penahanan hakim
itu menanyakan beberapa hal mengenai duduk
perkara. Ruang hakim ini tidak lebih dari empat
meter persegi dengan perabotan ala kadarnya.
Penasihat hukum boleh hadir dan memohon
dengan alasan agar tersangka tidak ditahan.
Lamanya penahanan 400 hari sampai sidang
pengadilan hingga ke Mahkamah Agung selesai.
Di Nederland yang memperpanjang penahanan
tetap rechter-commisaris yang juga tersangka
dibawa secara fisik. Perbedaan dengan Prancis,
sidang penahanan di Nederland tertutup dengan
semua pintu terkunci secara elektronik sedangkan
di Prancis terbuka untuk umum. Pemeriksaan
sebelum penandatanganan surat perintah
penahanan oleh rechter-commisaris bahkan dapat
mendengar keterangan saksi termasuk saksi di
luar negeri melalui tanya-jawab teleconference
(ruangan sidang penahanan di Nederland penuh
dengan peralatan elektronik). Lamanya penahanan
oleh rechter-commisaris hanya 14 haris yang dapat
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diperpanjang oleh hakim majelis selama 3 kali 30
hari. Penahanan oleh penyidik (polisi) hanya enam
jam kecuali perkara serius seperti pembunuhan
dan terorisme selama 3 kali 24 jam. Di Prancis
penahanan oleh penyidik (polisi) hanya enam
jam kecuali perkara serius seperti pembunuhan
dan terorisme selama 3 kali 24 jam. Di Prancis
penahanan oleh penyidik (polisi) hanya satu kali
24 jam yang dapat diperpanjang jaksa selama satu
kali 24 jam sebelum dibawa secara fisik ke hakim
pembebasan dan penahanan.
Penahanan yang dilakukan penyidik
berdasarkan Rancangan ialah lima kali 24 jam.
Jangka waktu paling Iama bagi negara yang
menandatangani covenant. Penahanan yang
dilakukan oleh polisi Malaysia hanya satu kali
24 jam, yang selanjutnya harus dibawa ke hakim.
Di Thailand, ada hakim piket 24 jam selama
seminggu untuk menandatangani surat perintah
penahanan.
2.

Perbedaan wewenang yang lain antara hakim
praperadilan dan hakim komisaris versi
Rancangan ialah hakim praperadilan hanya
menunggu adanya tuntutan dari pihak yang
berkepentingan sedangkan hakim komisaris
dapat proaktif menentukan suatu penghentian
penyidikan misalnya, tidak sah. Saling
menuntut ke praperadilan antara penyidik
dan penuntut umum ditiadakan, karena
dipandang antara penyidik dan penuntut
umum merupakan satu pihak berhadapan
dengan tersangka / penasihat hukum di pihak
lain.

3.

Hakim Komisaris juga berwenang memutus
suatu perkara layak atau tidak layak
diajukan ke pengadilan, suatu hal yang sejak
lama diperjuangkan oleh Adnan Buyung
Nasution.

4.

Kantor Hakim Komisaris di atau dekat
Rutan agar tahanan langsung dimasukkan ke
tahanan tanpa dibawa lagi pulang.

Menurut Andi Hamzah masalah lain mengapa
“penyelidikan tidak ada dalam RUU KUHAP?
Memang semula ada “Penyelidikan” dalam
Racangan. Namun atas usul dari anggota Tim
Dr. Luhut Pangaribuan, maka hal itu ditiadakan.
Memang kami belum menemukan KUHAP
negara lain yang mengatur “penyelidikan”
atau “reserse” atau “intelijen” dalam KUHAP.
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Hal ini tidak berarti kepolisian tidak dapat lagi
melakukan “penyelidikan”. Hal itu diatur dalam
undang-undang Kepolisian bukan dalam KUHAP.
Penyelidikan itu tidak mesti berdasarkan undangundang menurut asas legalitas. Asas legalitas
berlaku pada hukum acara pidana, yaitu “hukum
acara pidana dijalankan hanya berdasarkan tata
cara yang diatur dengan undang-undang”. Intelijen
tidak tunduk pada aturan ketat undang-undang.
Asal saja tidak melanggar ketentuan undangundang. Kejaksaan pun tetap dapat melakukan
kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh JAM
Intelijen. Yang tidak mengatur adanya wewenang
penyelidikan ialah penyidik pegawai negeri (sipil)
jika tidak diatur dalam undang-undang sektoral
mereka, kecuali jawatan pajak yang sudah ada
bagian intelijen pajak.
1.

Hubungan RUU tentang KUHP dengan RUU
tetang KUHAP
Hukum acara pidana sebagai hukum pidana
formil bukanlah hukum yang berdiri melainkan
terkait dan bergantung kepada materiil, yakni
hukum yang hendak ditegakkan melalui hukum
acara pidana. Tidak ada maknanya, jika hukum
acara pidananya bagus dan sempurna, tetapi
dalam pembentukan normanya tidak mengacu
atau mendasarkan kepada norma hukum pidana
materiil. Oleh sebab itu, membaca Naskah
Akademik RUU tetang HAP pikiran penulis
selalu menghubungkan dengan norma hukum
pidana materiil dalam KUHP dan hukum pidana
materiil dimuat dalam undang-undang di luar
KUHP sebagai hukum pidana materiil positif,
serta RUU tentang KUHP sebagai hukum pidana
materiil yang hendak dibentuk.
2.

Pencari Keadilan dalam hukum pidana
KUHAP dalam dokumen pembentukannya
menegaskan bahwa tersangka–terdakwa-terdakwa
sebagai “pencari keadilan”, maka tersangkaterdakwa-terpidana memperoleh perhatian dan
perlindungan hukum dengan porsi pengaturan
hak-haknya yang cukup besar (bahkan ada yang
mengatakan ‘kecolongan’, karena menimbulkan
beban yang memberatkan kepada aparat penegak
hukum). KUHAP dapat dikatakan sebagai suatu
hukum yang substansi pengaturannya berorientasi
kepada pelaku. Selama ± 30 tahun KUHAP
hak-hak yang dimiliki oleh pelaku, terutama
selama 10 tahun terakhir ini, sedikit demi
sedikit dikurangi melalui undang-undang yang
mengatur hukum acara pidana tersebar dalam
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undang-undang di luar KUHAP. Pengurangan
tersebut tidak berarti pencabutan terhadap hakhak tersangka-terdakwa-terpidana yang telah ada
sebelumnya, melainkan pengurangan kualitas
dalam pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak
hukumnya (atau ‘digerogoti’) sedemikian rupa
yang esensinya bertentangan dengan filsafat yang
mendasari pembentukan norma hukum dalam
KUHAP atau bertentangan politik hukum dalam
rangka pemberian perlindungan hukum terhadap
tersangka-terdakwa-terpidana.
3.

Perlindungan terhadap saksi dan korban
Perlu dibedakan antara saksi dan korban.
Sebaiknya pengaturannya dipisahkan secara tegas
antara pengertian saksi dan pengertian korban.
Pengaturannya juga dalam bab atau bagian yang
terpisah, sehingga akan tampak jelas hak-hak
hukumnya sebagai saksi dan hak-hak hukumnya
sebagai korban, saksi tidak mesti menjadi
korban dan korban (hidup) adalah saksi. Dengan
memuat dalam bab atau bagian· tersendiri akan
memudahkan usaha untuk mengimplementasikan
kebijakan hukum acara yang berorientasi kepada
pelanggar dan korban kejahatan (kebijakan
yang seimbang). Mengenai pengaturan korban
kejahatan, lihat uraian sebelumnya dalam uraian
nomor 2 (pencari keadilan dalam hukum pidana).
4.

Hubungan penyidik dan penuntut umum
Persoalan bukan terletakpada hubungan
antara penyidik dan penuntut umum, hal yang
lebih penting menurut penulis adalah kebijakan
penyusunan hukum acara berbasis bertumpu pada
tiga tahapan, yaitu tahap pra-adjukasi, ajudikasi,
dan tahap pascaajudikasi yang berkaitan dengan
dua pilar kekuasaan. Tahap praajudikasi masuk
wilayah kompetensi eksekutif, ajudikadi menjadi
kompetensi yudikatif, dan pasca-ajudikasi menjadi
kompetensi eksekutif. Atas dasar pertimbangan
tersebut berkaitan dengan kompetensi kesekutif,
sebaiknya tidak perlu ada pemisahan secara
tegas kewenangan penyidikan dan penuntutan,
karena keduanya dibawah kekuasaan eksekutif.
Sebaliknya, perlu ada pemisahan yang tegas
antara wilayah kekuasaan eksekutif dan yudikatif,
yaitu antara penyidikan dan penuntutan serta
pelaksanaan pidana di satu pihak dengan
pemeriksaan sidang pengadilan oleh hakim di lain
pihak. Hakim sebaiknya dijauhkan dari bayangbayang penuntut umum, meskipun keduanya digaji
dengan uang Negara. Hakim yang independen dan
professional akan mepengaruhi penuntut umum

dan penyidik yang professional, sebaliknya hakim
yang tidak professional cenderu’ng menutupi
kekurangan atau kelemahan jaksa penuntut umum,
akan menghidup suburkan penuntut umum dan
penyidik yang tidak profesional.
5.

Pembatasan masa tahanan
Persoalan penahanan perlu dipertegas
mengenai beberapa hal, yaitu kapan dan dalam hal
apa penyidik dan penuntut umum boleh menahan,
ukuran objektif penggunaan wewenang penahan,
dan alat kontrol penggunaan wewenang untuk
penahanan agar penggunaan wewenang menahan
benar-benar selektif.
Menurut penulis, setiap bentuk perampasan
kemerdekaan (penahanan) adalah dilarang,
kecuali atas putusan atau persetujuan pengadilan/
hakim. Jadi penyidik dan penuntut umum tidak
boleh melakukan penahanan terhadap tersangka
atau terdakwa, kecuali berdasarkan putusan atau
persetujuan pengadilan/hakim. RUU tentang HAP
harus berani mengubah bahwa perampasan hak
orang dalam bentuk penahanan tidak diperbolehkan
kecuali atas putusan atau ijin pengadilan/hakim.
6.

Intersepsi
Intersepsi tidak diperbolehkan, karena dalam
era teknologi informasi sekarang ini termasuk
bentuk pelanggaran hak dasar manusia. Oleh sebab
itu, untuk melindungi hak seseorang, intersepsi
hanya boleh dilakukan atas dasar putusan atau
ijin/persetujan pengadilan/hakim.
Intersepsi hanya dibolehkan apabila untuk
kepentingan pengumpulan alat bukti setelah ada
dugaan terjadinya pelanggaran hukum pidana,
bukan untuk menelusuri atau mencari-cari (siapa
tahu ada) suatu pelanggaran hukum pidana.
Prinsip berdasarkan putusan pengadilan atau
ijin pengadilan/hakim, jika menghadapi suatu
keadaan tertentu dapat dilakukan dengan cara
lain, prinsipnya ada dugaan terjadinya perbuatan
pidana dan keputusan intersepsi diputus secara
objektif oleh tim disertai dokumen putusannya
disertai dengan bukti permulaan yang cukup
untuk menyangka seseorang). Dokumen putusan
tersebut penting dapat diuji jika ada dugaan
terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam
melakukan intersepsi oleh lembaga yang diberi
wewenang untuk itu.
7.

Hakim komisaris
Prinsip hukum yang mendasar bahwa
perampasan hak orang tidak boleh dilakukan
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kecuali memiliki wewenang untuk merampas
(menahan) dan wewenang tersebut dipergunakan
atas putusan pengadilan atau ijin pengadilan/
hakim. Demikian juga penetapan seseorang
yang menjadi tersangka juga atas dasar putusan
pengadilan atau ijin/persetujuan pengadilanjhakim
setelah memeriksa berkas pemeriksaan oleh
penyidik.
8.

Pembatasan upaya hukum kasasi ke MA
Kasasi adalah bentuk upaya hukum oleh
pencari kedadilan untuk mencari keadilan yang
belum diperoleh melalui pengadilan sebelumnya,
yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
Mahkamah Agung merupakan benteng terakhir
bagi pencari keadilan untuk menemukan keadilan
dalam penegakan hukum pidana. Pertanyaan
yang fundamental adalah apakah upaya hukum
bagi pencari keadilan untuk menemukan keadilan
harus dibatasi?
Sebaiknya juga diperlukan staf ahli hukum
yang professional Mahkamah Agung sebagai
alternatif jika tidak menyertujui rekrutimen calon
hakim Agung yang bersumber dari non-hakim
karier.

KESIMPULAN
Bahwa kehadiran Hakim Komisaris
dalam proses pidana adalah upaya untuk dapat
memberikan perlindungan seseorang dari jerat
hukum yang selalu berdampak pada hak-hak
selaku terdakwa.
Untuk mencegah terjadinya politisasi
terhadap substansi hukum dan menjaga
keotonoman dari hukum termasuk lembaganya,
kewenangan yang terkait dengan pembentukan,
pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa atau
penyimpangan harus dipisahkan secara tegas
agar tidak saling mengintervensi oleh yang satu
terhadap yang lainnya.

SARAN
Ketentuan Internasional mengenai hakhak masyarakat Internasional harus dapat
diimplementasikan baik dengan melalui ratifikasi,
maupun secara diam-diam pemerintah
Perlunya norma hukum yang diatur
berdasarkan nilai dasar tertentu
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ABSTRACT
Since 2008, Indonesia has started a new momentum in the era of openness, related to the passing of Law No.
14 of 2008 on Public Information (KIP). Disclosure of public information is very important because people can
control every step and measures taken by the government, especially the Public Agency. Operation of power
in a democratic country should at all times be accountable back to the community. Accountability brings to
the good governance that leads to the guarantee of human rights (HAM). Public disclosure is an important
part of public service is also a right that is very important and strategic for citizens to get access to other
rights, because of how it might be to get the rights and other services properly obtained information regarding
such rights it is not obtained appropriately and correctly. The poor performance of public services for, among
others, have not been implemented because of transparency and participation in public service delivery. This
paper attempts to explain the correlation and importance of the right to information of the public service.
Keywords: Public Service, Transparency, Participation, Accountabilitys

ABSTRAK
Sejak Tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, terkait dengan
disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keterbukaan
informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan
yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi
harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata
pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM). Keterbukaan informasi
publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat
penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana
mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai
hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar.Buruknya kinerja pelayanan publik selama ini
antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Tulisan ini mencoba menjelaskan korelasi dan pentingnya hak atas informasi terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN
Konsep desentralisasi dianggap sebagai
solusi yang mampu mewujudkan kesejahteraan
masyarakat di daerah. Secara konseptual, kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan
melalui pemberian kewenangan kepada daerah
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan
yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai

urusan Pemerintah Pusat. Namun, setelah lebih
dari satu dekade terjadi pelencengan makna
desentralisasi menjadi otonomi bagi elite dan
pejabat. Kondisi ini dapat dilihat dari minimnya
pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan
kebijakan publik. Masih ada pemerintah daerah
(pemda) yang belum menerapkan prinsipprinsip transparansi terutama dalam proses dan
mekanisme penyusunan dan pengesahan berbagai
kebijakan publik misalnya peraturan daerah
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(perda), peraturan kepala daerah, atau keputusan
kepala daerah. Bahkan ada kepala daerah yang
tidak melaporkan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
(IPPD)-nya
kepada
masyarakat (http://www.ditjen-otda.depdagri.
go.id/index.php/categoryblog/70-maknadesentralisasi-itu-pelibatan-masyarakat).
Kondisi ini menyebabkan masyarakat tak memiliki
ruang untuk memberikan saran, masukan, dan
kritikannya terhadap setiap kebijakan publik yang
dirancang pemerintah daerah.
Minimnya partisipasi masyarakat ini, bukan
karena masyarakat tidak peduli, tetapi karena
mereka sulit mengakses informasi terkait agenda
pemda (perda, peraturan dan keputusan kepala
daerah, rencana pembangunan daerah, rancangan
dan pembahasan kebijakan daerah, laporan
penyelenggaraan pemda, dan informasi publik
lainnya). (Puslitbang BPHN, 2013).Transparansi
inilah yang belum diterapkan semua pemerintah
daerah, data penelitian BPHN menunjukkan bahwa
dari 33 provinsi di Indonesia, baru 20 provinsi
saja yang membentuk komisi informasi . Padahal
salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip
good governance adalah transparansi(http://
agusdarwis.wordpress.com/2010/08/09/
pelayanan-publik-keterbukaan-informasi/).
Melalui
transparansi
diharapkan
terjalin
komunikasi, sehingga kepala daerah mendapat
saran, dan kritikan yang membangun, tidak
mengandalkan masukan dari birokrasi semata atau
dari dewan (DPRD) yang sangat politis, sehingga
akan terjadi kesesuaian antara apa yang disediakan
oleh pemerintah dengan apa yang dibutuhkan
masyarakat.
Pelayanan publik yang tidak
dibarengi dengan keterbukaan informasi publik
justru akan menjauhkan harapan masyarakat
terhadap kualitas pelayanan itu sendiri dan
justru akan dapat menimbulkan penyalahgunaan
kewenangan dari pejabat negara yang seharusnya
memberikan pelayanan kepada publik.
Hak atas Informasi menjadi penting karena
dengan terbukanya penyelenggaraan negara untuk
diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut
semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap
orang untuk memperoleh informasi juga relevan
untuk meningkatkan   kualitas pelayanan dan juga
pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan
asyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan
keterbukaan Informasi Publik (http://agusdarwis.
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wordpress.com/2010/08/09/pelayanan-publikketerbukaan-informasi/). Dengan membuka
akses   publik terhadap informasi diharapkan
badan publik termotivasi untuk bertanggung
jawab dan berorientasi kepada pelayanan publik
yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu
dapat mempercepat perwujudan pemerintahan
yang terbuka yang merupakan upaya strategis
mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN), dan
terciptanya
kepemerintahan
yang baik (good governance). Melalui
pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta
pelayanan badan publik yang prima dan     peran
serta  masyarakat yang transparan dan akuntabilitas
yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk
mewujudkan demokrasi yang hakiki.
Sejak Tahun 2008, Indonesia telah memulai
sebuah momentum baru dalam era keterbukaan,
terkait disahkannya Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
(KIP). Keterbukaan informasi publik sangat penting
oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap
langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan
Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan
kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap
saat dapat dipertanggungjawabkan kembali
kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke
tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada
jaminan hak asasi manusia (HAM).
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
PBB Bab 19 mengatur tentang hak manusia yang
paling dasar menyatakan bahwa:
“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan
mengemukakan pendapat dan gagasan;
hak ini mencakup hak untuk memegang
pendapat tanpa campur tangan, dan mencari,
menerima dan menyebarkan informasi
dan gagasan melalui media apapun tanpa
mempertimbangkan garis batas negara.”
Selain itu, salah satu bagian dari substansi
HAM yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian
dari HAM sejak generasi pertama adalah Hak
atas kebebasan memperoleh informasi. PBB sejak
tahun 1946 telah mengadopsi Resolusi 59 ayat (1)
yang menyebutkan bahwa:
“Kebebasan informasi adalah hak asasi
yang fundamental dan merupakan tanda dari
seluruh kebebasan yang akan menjadi titik
perhatian PBB”Dalam sebuah laporan di
PBB pun dinyatakan bahwa:
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“Kebebasan informasi merupakan salah satu
HAM yang sangat penting, sebab kebebasan
tidak akan efektif apabila seseorang tidak
memiliki akses terhadap informasi. Akses
informasi merupakan dasar bagi kehidupan
demokrasi, oleh karenanya tendensi untuk
menyimpan informasi dari masyarakat
haruslah diperhatikan”.
Hal ini selaras dengan Pasal 28 F UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan
memperoleh
Informasi
untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, dan menyimpan
Informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.”
Berkaitan dengan hal ini maka untuk
memberikan jaminan terhadap semua orang dalam
memperoleh Informasi, dibentuk undang-undang
yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Informasi publik adalah Informasi publik
adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola dan/atau dikirim/diterima oleh suatu badan
publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara
dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang
sesuai dengan undang-undang ini serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Keterbukaan informasi ini penting oleh
karena: pertama, informasi merupakan kebutuhan
pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi
dan lingkungan, sosialnya serta merupakan
bagian penting bagi ketahanan nasional; kedua,
hak memperoleh informasi merupakan hak
asasi manusia dan keterbukaan informasi
publik merupakan salah satu ciri penting negara
demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik; ketiga, keterbukaan informasi
publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap penyelenggaraan
negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu
yang berakibat pada kepentingan publik; keempat,
pengelolaan informasi publik merupakan salah
satu upaya untuk mengembangkan masyarakat
informasi

Untuk itulah UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan
dibentuknya Komisi Informasi, termasuk
Komisi Informasi di Daerah. Hal tersebut sejalan
dengan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka
memberikan pelayanan yang optimal kepada
masyarakat.
Provinsi Jawa Barat sudah membentuk
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada
tanggal 29 April 2011 melalui Keputusan
Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 821.2/
Kep.566-Diskominfo/2011 tentang Pengangkatan
Komisoner pada Komisi Informasi Provinsi Jawa
Barat tertanggal 19 April 2011 dengan jumlah
komisioner 5 orang. Sengketa informasi yang
masuk ke Komisi Informasi Jawa Barat terus
meningkat sejak tahun pembentukannya hingga
akhirnya Komisi Informasi Jawa Barat menangani
sengketa informasi publik sebanyak lebih dari
600 sengketa. Namun seiring waktu tampaknya
euforia terkait keterbukaan informasi semakin
surut bahkan pemerintah dan masyarakat terkesan
tidak menganggap penting tentang hak yang
secara filosofis dan implementatif sesungguhnya
sangat penting ini, hal ini terjadi bukan hanya
terjadi di Jawa Barat namun juga hampir di
seluruh Indonesia. Sebagai contoh adalah belum
seluruh provinsi di Indonesia membentuk Komisi
Informasi Provinsi, padahal ini adalah amanat
Undang-Undang, contoh lainnya adalah beberapa
hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tinggirendahnya angka pengaduan sebenarnya tidak
memiliki korelasi terkait kesadaran masyarakat
terhadap informasi, karena bisa saja angka
pengaduan tinggi justru pertanda buruk karena
berarti badan publik masih tidak melaksanakan
UU KIP dengan baik, atau bisa juga sebaliknya,
bahwa kesadaran masyarakat sudah baik sehingga
mereka berinisiatif untuk mengadukan badan
publik ke Komisi Informasi, namun demikian
beberapa penelitian menemukan fakta bahwa
pengaduan didominasi segelintir orang, dalam
artian satu pihak dapat mengadukan beberapa
badan publik secara sekaligus, bahkan penelitian
tim puslitbang BPHN-Kemenkumham RI
menemukan kenyataan bahwa UU KIP dijadikan
alat untuk melakukan pemerasan oleh oknumoknum tertentu.
Begitupun sebaliknya, angka pengaduan
yang rendah dapat berarti badan publik sudah
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membuka informasinya dengan baik atau justru
kesadaran masyarakat rendah dan sosialisasi yang
buruk terkait hak informasi di daerah tersebut
sehingga masyarakat tak paham bagaimana
mekanisme untuk mengadukan badan publik
terkait keterbukaan informasi. Khusus di Jawa
Barat, berbagai seremoni dan penghargaan
yang bersifat formil menempatkan provinsi
Jawa Barat termasuk provinsi yang cukup baik
dalam pengimplementasian Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik, Provinsi Jawa
Barat menduduki peringkat pertama dalam
mengimplementasikan peraturan perundangundangan KIP. Hal iniditandai dengan jumlah
perkara yang diselesaikan, kegiatan Monitoring
dan Evaluasi terhadap Badan Publik Kabupaten/
Kota di Jawa Barat, adanya Kelembagaan dan
Kerjasama, adanya kegiatan edukasi, sosialisasi,
dan advokasi, adanya fasilitas Komisi Informasi
Provinsi Jawa Barat yang lebih representatif untuk
menyelesaikan perkara informasi publik.
Namun apakah keadaan yang dianggap sudah
baik ini berkorelasi positif dengan pelayanan
publik secara umum di Jawa Barat? Karena ternyata
banyak pemberitaan dan penelitian menunjukkan
bahwa pelayanan dasar di Jawa Barat masih perlu
ditingkatkan, walau pelayanan publik tak semata
dilakukan oleh badan publik pemerintah semata
namun pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah
mendapat sorotan utama, karena dalam konteks
penyelenggaraan pelayanan publik, negara adalah
pihak pertama dan utama yang bertanggungjawab
dalam upaya pemenuhan hak-hak rakyat, bukan
yang lainnya. Demikian pula pada proses
reformasi dalam sektor pelayanan publik,
negaralah yang harus mengambil peran dominan
(Puspitosari, 2011). Dan di era otonomi daerah
ini maka pemerintah daerah adalah pengemban
utama tugas pelayanan di daerah. Temuan
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyatakan
bahwa masih banyak organisasi pemerintah
daerah yang tidak menerapkan standar pelayanan
dalam melaksanakan tugasnya Selain itu Standar
Operational Procedure (SOP) seringkali tidak
diinformasikan kepada masyarakat luas. Hal
tersebut dikemukakan oleh Dan Satriana yang
mengatakan bahwa masih banyak badan-badan
publik yang tidak menginformasikan mengenai
standar pelayanan yang mengenai pelayanan
publik yang mereka lakukan, terutama terkait
standar teknis SOP.
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Alasan lainnya adalah bahwa badan publik
pemerintah lebih banyak diadukan dalam hal
pelaksanaan UU KIP hingga saat ini (keterangan
Dan Satriana, komisioner Komisi Informasi
Provinsi Jawa Barat).
Lalu bagaimana sebenarnya korelasi
antara Keterbukaan Informasi Publik dengan
Pelayanan Publik dalam konteks Implementasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh
Pemerintah Daerah?

METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam
penulisan ini adalah metode penelitian hukum
normatif-sosiologis, metode penelitian hukum
normatif
pada dasarnya meneliti kaidahkaidah hukum dan asas-asas hukum, menelaah
permasalahan dengan berpedoman pada data
sekunder yaitu: bahan hukum primer, sekunder
dan tersier.Bahan hukum primer yang dimaksud
adalah Undang-Undang Dasar 1945, undangundang, peraturan pemerintah, dan peraturan
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan
judul penelitian.Bahan hukum sekunder yang
dimaksud adalah doktrin, ajaran para ahli, hasil
karya ilmiah para ahli, berita-berita dan hasil
wawancara pihak terkait seperti ketua Komisi
Informasi yang diperoleh secara langsung maupun
dari surat kabar serta situs-situs internet yang
relevan dengan judul penelitian.
Kemudian secara sosiologis, data sekunder
tersebut diperkuat oleh data-data empirik yang
ditemukan penulis dalam penelitian ke kantor
Komisi Informasi.
Data di atas dikumpulkan melalui studi
kepustakaan (library research), penelurusan
melalui media internet (online research),
dalam hal ini penulis menitikberatkan konteks
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh
Pemerintah Daerah

PEMBAHASAN
A.

Pelayanan Publik
Pelayanan publik adalah hak konstitusional
warga negara. Konstitusi Indonesia mengamanat
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kan negara kesejahteraan, amanat dan konsepsi
tersebut terdapat dalam alinea keempat pembuka
an UUD 1945 ;
“untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan
untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa”
Isi dari pembukaan UUD 1945 diatas
menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung
jawab untuk memajukan kesejahteraan umum
dalam arti yang seluas-luasnya karena berkaitan
dengan
kepentingan
masyarakat
secara
keseluruhan. Dalam hal ini tanggung jawab
negara adalah bagaimana mengusahakan semua
prasyarat, kondisi dan sarana maupun prasarana
yang dapat mendukung tercapainya kesejahteraan
umum (Puspitosari, 2011). Kesejahteraan umum
adalah suatu kondisi tertentu yang dirasakan oleh
publik mengenai kehidupannya yang baik dan
berkeadilan. Kondisi publik yang sejahtera dapat
dideskripsikan sebagai keadaan masyarakat yang
bebas dari perasaan lapar, kemiskinan kecemasan
akan hari esok, perasaan takut dari penindasan
dan dari ketidakadilan. Dalam batang tubuh UUD
1945, kewajiban negara untuk menyelenggarakan
pelayanan publik tercantum dalam Pasal 34 ayat
(3) yang menyatakan:
“Negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak”
Untuk memenuhi kesejahteraan itulah
maka negara melakukan pelayanan kepada
masyarakatnya yang kita kenal sebagai pelayanan
publik. Pelayanan publik adalah termasuk hak
dalam konteks hak ekosob, hak ekosob merupakan
bagian yang esensial dalam hukum HAM
internasional; bersama-sama dengan hak-hak sipil
dan politik menjadi bagian dari the international
bill of human rights. Dengan demikian hak ekosob
tidak dapat ditempatkan di bawah hak-hak sipil
dan politik. Hak ekosob mengubah kebutuhan
menjadi hak, atas dasar keadilan dan martabat
manusia, hak ekosob memungkinkan masyarakat
menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai
sebuah hak yang harus diklaim (rights to claim)
dan bukannya sumbangan yang didapat (charity
to receive). Hak-hak ekosob sering juga disebut
sebagai hak-hak positif, karena tidak seperti dalam
hak-hak sipil dan politik, dalam hak ekosob ini
negara harus berperan atau mengambil langkah
positif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ini.

Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur
kinerja pemerintah yang paling kasat mata.
Dalam hal ini masyarakat dapat langsung menilai
kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan
publik yang diterima, karena kualitas layanan
publik menjadi kepentingan banyak orang dan
dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari
semua kalangan.
Pelayanan publik adalah segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan, maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Masyarakat yang merupakan
pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki
kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara
pelayanan publik yang profesional. Dengan tugas
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
adalah bagaimana memberikan pelayanan publik
yang mampu memuaskan masyarakat.
Penyelenggara pelayanan publik dalam
memberikan pelayanan publik menggunakan
standar pelayanan yaitu tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara
kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan
terukur. Kualitas merupakan janji pelayanan
agar masyarakat sebagai pihak yang dilayani
merasa puas dan diuntungkan. Ketika masyarakat
mempunyai suatu urusan/keperluan pada sebuah
badan publik, ia akan merasa senang atau
tidak senang saat dilayani oleh petugas. Jika
masyarakat merasa senang dilayani oleh petugas
tersebut, maka pelayanan petugas itu memuaskan
atau pelayanan petugas berkualitas. Sebaliknya,
ketika pelanggan merasa dirugikan aparat akibat
pelayanan yang berbelit-belit, tidak terbuka/
transparan tentang apa yang diharapkan, maka
dapat dikatakan pelayanannya tidak berkualitas
(BPHN, 2011).
Adanya implementasi kebijakan desentrali
sasi dan otonomi daerah di Indonesia yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan
bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab,
kewenangan dan menentukan standar pelayanan
minimal. Hal ini mengakibatkan setiap Daerah
(Kota/Kabupaten) di Indonesia harus melakukan
pelayanan publik sebaik-baiknya dengan standar
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minimal
(http://digilib.its.ac.id/public/ITSUndergraduate-8118-1303100062-Bab1.pdf).
Menurut Dan Satriana, Komisioner Komisi
Informasi Jawa Barat, Informasi mengenai
Standar Pelayanan ini pula yang seringkali
tidak dipenuhi oleh badan publik, juga terkait
Standar Operasional Prosedur yang seringkali
tidak diinformasikan kepada masyarakat luas.
Masih banyak badan-badan publik yang tidak
menginformasikan mengenai standar pelayanan
yang mengenai pelayanan publik yang mereka
lakukan, terutama terkait standar teknis SOP.
Dalam konteks keterbukaan dan partisipasi
masyarakat seperti dikehendaki oleh UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik dan Un
dang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah pun menghendaki hal serupa, bahwa
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah haruslah mengacu kepada
keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Hal ini
terlihat pada Pasal 58 huruf d bahwa salah satu
asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah
asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur
dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
negara dengan tetap memperhatikan perlindungan
atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia
negara.
1.

Keterbukaan Informasi
Hak atas informasi merupakan hak yang
sangat penting dan strategis bagi warga negara
untuk akses terhadap hak-hak lainnya, karena
bagaimana mungkin akan mendapatkan hak
pendidikan, kesehatan, pelayanan dan lainlain. dengan baik jika informasi yang diperoleh
mengenai hak-hak tersebut tidak didapatkan
secara tepat dan benar.
Hak untuk mendapat informasi tidak hanya
dijamin dalam kesepakatan Internasional tetapi
dijamin juga secara tegas dalam konstitusi negara
Republik Indonesia. Pasal 28 F Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan
memperoleh
informasi
untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, dan menyimpan

236

Informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia”.
Dalam hal ini, keberadaan hak asasi manusia
sebagai hak konstitusional, termasuk hak atas
kebebasan mendapatkan informasi dari perspektif
konstitusi.
Wheare menyatakan bahwa keberadaan
konstitusi berkembang dari ide pemerintahan
yang terbatas atau pahamkonstitusionalisme
agar kekuasan tidak disalahgunakan (Budiarjo,
1993). Menjadi perhatian utama dalam paham
konstitusionalisme, bahwa walaupun pemerintah
(dalam arti luas) dibentuk untuk melayani
kepentingan orang banyak, namun diperlukan
pembatasan kekuasaan ketika menjalankan
kekuasaan.
Konstitusi tidak hanya memuat pembagian
kekuasaan dalam bentuk pembentukan lembagalembaga negara dan batas-batas kekuasaannya,
tetapi juga menjamin hak asasi manusia.
Dijaminnya hak asasi manusia dalam
konstitusi merupakan suatu bentuk transformasi
hak asasi manusia dari hak-hak moral menjadi
hak-hak hukum (Perwira, 2009). Sebagai hak–
hak konstitusional. Dalam hal ini, konstitusi tidak
menciptakan hak-hak baru, melainkan hanya
mengakui keberadaan hak asasi manusia sebagai
hak-hak yang melekat pada manusia secara
alamiah (Brewer-Car´Ias).
Salah satu bagian dari substansi HAM
yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari
HAM sejak generasi pertama adalah Hak atas
kebebasan memperoleh informasi. PBB sejak
tahun 1946 telah mengadopsi resolusi 59 ayat 1
yang menyebutkan bahwa:
“Kebebasan informasi adalah hak asasi
yang fundamental dan merupakan tanda dari
seluruh kebebasan yang akan menjadi titik
perhatian PBB”.
Dalam sebuah laporan di PBB pun dinyatakan
bahwa:
“Kebebasan informasi merupakan salah satu
HAM yang sangat penting, sebab kebebasan
tidak akan efektif apabila seseorang tidak
memiliki akses terhadap informasi. Akses
informasi merupakan dasar bagi kehidupan
demokrasi, oleh karenanya tendensi untuk
menyimpan informasi dari masyarakat
haruslah diperhatikan”.
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Tanpa adanya partisipasi dan kebebasan
memperoleh informasi tidak akan ada interaksi
antara warga negara dan pemerintah, yang dapat
mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan ke
kuasaan. (Mihradi, 2011) menyatakan bahwa
dalam pemerintahan yang terbuka dan transparan
maka ada enam hak publik yang harus dijamin,
yaitu:
a.

Hak publik untuk memantau dan mengamati
perilaku pejabat publik (dalam menjalankan
fungsi publiknya), (right to observe).

b.

Hak publik untuk mendapatkan informasi
publik (access to information).

c.

Hak publik untuk berpartisipasi dalam
pembentukan kebijakan publik (right to
participate).

d.

Hak publik untuk dilindungi dalam
mengungkap fakta dan kebenaran (whistle
blower protection).

e.

Hak atau kebebasan berekspresi yang
diwujudkan melalui kebebasan pers yang
berkualitas.

f.

Hak publik untuk mengajukan keberatan
(right to appeal).

Sementara itu, hak untuk mendapatkan
informasi atau jaminan hak atas kebebasan
memperoleh informasi publik terdiri atas lima hal,
yaitu:
a.

Hak untuk mengetahui (right to know).

b.

Hak untuk menghadiri pertemuan publik
(right to observe/right to attend public
meeting).

c.

Hak untuk mendapatkan salinan informasi
(right to obtain the copy);

d.

Hak untuk diinformasikan tanpa harus ada
permintaan (right to be informed).

e.

Hak untuk menyebarluaskan informasi (right
to disseminate).

Kebebasan memperoleh informasi akan
menciptakan pemerintahan yang bersih, serta
meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat
dalam perumusan kebijakan publik dan
meningkatkan kualitas pengawasan publik. Dengan
demikian, transparansi dan keterbukaan informasi
dapat dipandang sebagai tata pemerintahan yang
baik dan akuntabel.

Hak atas informasi juga diatur didalam
berbagai dokumen HAM seperti konvensi HAM
Eropa yang menekankan bahwa hak untuk
mencari, menerima, dan memberikan informasi
dan pemikiran dalam hal ini “tidak memandang
batas-batas” dan tidak mendapat gangguan dari
negara. Pembatasan-pembatasan tertentu tetap
dimungkinkan dengan syarat-syarat tertentu.
Konvensi HAM eropa, misalnya melarang
penyingkapan informasi yang diterima secara
rahasia atau untuk pemantauan dan keadilan di
pengadilan (Zulkarnain, 2006). Berkaitan dengan
hal tersebut, A. Patra M. Zen mengungkapkan,
hak untuk informasi selain merupakan bagian
dari hak sipil dan politik, namun juga terkait erat
dengan pemenuhan hak asasi lainnya, termasuk
hak ekonomi, sosial, dan budaya (Zulkarnain,
2006).
Kesepakatan dari Regional Council on
Human Rights in Asia menegaskan pula arti
penting hak atas informasi yang wajib dijamin
pemerintah. Sebab, kebebasan memperoleh
informasi merupakan bagian dari hak asasi
manusia dan sekaligus merupakan salah satu
ciri terpenting dalam negara demokrasi untuk
mewujudkan pemerintahan yang terbuka
(open government). Kebebasan memperoleh
informasi publik merupakan elemen penting
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
pelaksanaan roda organisasi pemerintahan dan
lembaga-lembaga negara lain untuk mendorong
pemerintahan yang akuntabel.
Kebebasan
dan
kemudahan
untuk
memperoleh informasi adalah sebagai sarana
kehidupan berdemokrasi. Untuk itu kebebasan
mencari, memperoleh dan menyebarluaskan
informasi merupakan hak asasi manusia dan hak
konstitusional warga negara yang tidak boleh
diabaikan. Hak atas informasi yang merupakan
salah satu hak asasi manusia dan menjadi landasan
atas pemenuhan hak-hak lain, tidak akanefektif
apabila tidak ada keterbukaan dan kemudahan
dalam memperoleh informasi yang lebih luas dan
tidak terdistorsi, karena keterbukaan informasi
merupakan penentuan kadar dan nilai bagi
kehidupan demokrasi.
Keterbukaan informasi sekaligus sebagai
perangkat bagi masyarakat untuk mengontrol dan
mengawasi setiap langkah penyelenggara negara.
Dalam sistem demokrasi yang menyatakan
kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan
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untuk rakyat. Maka dengan demikian sudah
semestinya rakyat juga berhak mengkritisi dan
mengontrol setiap kebijakan yang diambil dan
dijalankan oleh pemerintah.
Untuk menyongsong sebuah masyarakat
yang
demokratis
memerlukan
dukungan
perangkat hukum dan kontrol masyarakat terhadap
penyelenggara negara. Salah satu cara memperkuat
kontrol masyarakat itu adalah dengan adanya
jaminan untuk memperoleh informasi. Dengan
adanya transparansi dan keterbukaan informasi,
penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan
oleh pemerintah dapat dicegah, sehingga pada
akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih,
transparan dan akuntabel.
Pemerintahan yang bersifat terbuka pun
dapat meminimalkan terjadinya praktik korupsi,
hal ini disebabkan, korupsi umumnya tumbuh
dan berkembang pada rezim ketertutupan.
Konsep transparansi dan informasi tidak saja
berkaitan erat dengan akuntabilitas tetapi juga
dengan rule of law pada umumnya. Kedua konsep
tersebut dapat dipandang sebagai prasyarat
yang diperlukan bagi keberhasilan partisipasi
masyarakat umum dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.
Pemenuhan hak atas kebebasan memperoleh
informasi publik merupakan salah satu indikator
dianutnya konsepsi negara hukum sekaligus
demokrasi yang bercirikan pengakuan atas hak
asasi. Menurut Jimly Asshidiqie, dalam konsep
negara hukum yang demokratis (democratische
rechtsstaat) atau negara demokrasi berdasar
atas hukum, salah satu ciri pokoknya adanya
pengakuan dan penghormatan terhadap hak
asasi manusia. Ini mengandung makna hak atas
kebebasan memperoleh informasi publik mutlak
dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia
(Asshiddiqie, 2005)..
Inti dalam tata pemerintahan tidak selalu
harus berurusan dengan demokrasi, tetapi juga
berurusan dengan legitimasi dan akuntabilitas.
Dengan demikian, dapat dijadikan argumen
bahwa tata pemerintahan yang lebih baik adalah
tata pemerintahan yang akuntabel terhadap
pernduduknya, semakin akuntabel maka
semakin besar kemungkinan pemerintah ini akan
menghormati hak sipil dasar (Mattejkaer, 2003).
Hak masyarakat atas informasi tidak dapat
disandarkan pada itikad baik pemerintah, tetapi
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dibutuhkan aturan atau kebijakan yang secara
khusus mengatur jaminan hukum atas hak tersebut.
Oleh karena itu, langkah pemerintah mengeluarkan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik merupakan wujud
nyata keseriusan pemerintah melibat masyarakat
dalam perannya sebagai pengawas dan pengendali
pelaksanaan birokrasi, sehingga hak masyarakat
akan terpenuhi seutuhnya.
Implikasi penerapan UU KIP terhadap
masyarakat atau publik adalah terbukanya akses
bagi publik untuk mendapatkan informasi yang
berkaitan dengan kepentingan publik, terbukanya
akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam
proses pembuatan kebijakan publik, termasuk
didalamnya akses untuk pengambilan keputusan
dan mengetahui alasan pengambilan keputusan
yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Dalam hal badan publik yang terlibat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik di daerah,
penulis memilih fokus kepada pihak pemerintah
daerah sebagai objek penelitian meskipun badan
publik tidak hanya pemerintah daerah semata,
karena pemerintah adalah perwujudan negara
untuk melakukan fungsi pelayanan. M Ryaas
Rasjid mengatakan bahwa pemerintahan pada
hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat,
pemerintahan tidak diadakan untuk melayani
dirinya sendiri, akan tetapi untuk melayani
masyarakat (Rasyid, 1998).
2.

Keterbukaan Informasi Menunjang
Pelayanan Publik Yang Baik
Dua dari sekian indikator pelayanan publik
yang baik adalah dengan adanya keterbukaan
dan partisipasi, ini pun sesuai dengan asas
pelayanan publik yang tercantum dalam Pasal 4
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik. Korelasi antara keterbukaan
dan pelayanan publik cukup menarik dan
membuat banyak opini yang mengaitkan dua
objek tersebut, dan hubungan keduanya semakin
menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut pasca
terbitnya dua perundang-undangan baru terkait
kedua hal tersebut. Dalam konteks keterbukaan
dan partisipasi masyarakat seperti dikehendaki
oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik,
Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah
pun menghendaki hal serupa, bahwa pemerintah
daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan
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daerah haruslah mengacu kepada keterbukaan dan
partisipasi masyarakat.
Berdasarkan temuan Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah dan keterangan dari Komisi
Informasi ternyata masih banyak organisasi
pemerintah daerah yang tidak menerapkan standar
pelayanan dalam melaksanakan tugasnya. standar
pelayanan yaitu tolok ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan
dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
Komponen standar pelayanan publik diatur dalam
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik, sekurang-kurangnya
meliputi:
a.

dasar hukum;

b.

persyaratan;

c.

sistem, mekanisme, dan prosedur;

d.

jangka waktu penyelesaian;

e.

biaya/tarif;

f.

produk pelayanan;

g.

sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

h.

kompetensi pelaksana;

i.

pengawasan internal;

j.

penanganan
masukan;

k.

jumlah pelaksana;

l.

jaminan pelayanan yang memberikan
kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai
dengan standar pelayanan;

m

jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan dalam bentuk komitmen untuk
memberikan rasa aman, bebas dari bahaya,
dan risiko keragu-raguan; dan

n.

evaluasi kinerja pelaksana.

pengaduan,

saran,

dan

Informasi mengenai Standar Pelayanan ini
pula yang seringkali tidak dipenuhi oleh badan
publik. Dalam konteks pelayanan publik standar
pelayanan adalah bagian dari sistem informasi
yang harus dikelola oleh penyelenggara pelayanan
publik sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,
menurut ketentuan tersebut penyelenggara
pelayanan publik berkewajiban mengelola Sistem
Informasi yang terdiri atas sistem informasi

elektronik atau non-elektronik,
kurangnya meliputi:
a.

profil Penyelenggara;

b.

profil Pelaksana;

c.

standar pelayanan;

d.

maklumat pelayanan;

e.

pengelolaan pengaduan; dan

f.

penilaian kinerja.

sekurang-

Pasal 23 Undang-Undang Pelayanan Publik
pun menyatakan bahwa informasi tersebut di
atas wajib disediakan kepada masyarakat secara
terbuka dan mudah diakses. Hal ini sejalan dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Ketidaksiapan organisasi pemerintah daerah
dalam menyiapkan Standar Pelayanan ini belum
juga teratasi, di mana hingga kini masih banyak
organisasi pemerintah daerah yang tidak memiliki
informasi standar pelayanan sehingga masyarakat
tidak dapat mengakses pelayanan dengan baik.
Padahal Standar Pelayanan ini sangat penting dalam
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan programprogram organisasi pemerintahan daerah yang
bersangkutan (http://www.beritakotamakassar.
com/index.php?option=read&newsid=57409).
Selain itu, standar pelayanan juga diperlukan untuk
menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah,
khususnya
dalam
penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada
penciptaan kesejahteraan rakyat.
Untuk menyongsong sebuah masyarakat
yang
demokratis
memerlukan
dukungan
perangkat hukum dan kontrol masyarakat terhadap
penyelenggara negara. Salah satu cara memperkuat
kontrol masyarakat itu adalah dengan adanya
jaminan untuk memperoleh informasi. Dengan
adanya transparansi dan keterbukaan informasi,
penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan
oleh pemerintah dapat dicegah, sehingga pada
akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih,
transparan dan akuntabel.
Pemerintahan yang bersifat terbuka pun
dapat meminimalkan terjadinya praktik korupsi,
hal ini disebabkan, korupsi umumnya tumbuh
dan berkembang pada rezim ketertutupan.
Terkait korelasi antara keterbukaan informasi
dan pelayanan publik, Indonesia telah memiliki
dua undang-undang baru yang mungkin dinanti
sejak lama, karena melalui dua undang-undang
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inilah negara menegaskan pemenuhan hak asasi
terhadap warga negaranya. Hak yang termuat
dalam kedua undang-undang tersebut adalah hak
asasi yang dijamin secara internasional, yang satu
berkaitan dengan hak sosial-politik sedangkan
yang satu lagi erat kaitannya dengan hak ekosob,
meski dalam pemenuhannya keduanya tidak
dapat dipisah-pisahkan secara tegas, keterkaitan
antara hak sipol dan ekosob sesuai dengan
kesepakatan bahwa hak asasi manusia harus
diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang
menyeluruh (Smith dkk, 2008). Artinya, hak-hak
sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya saling
berkaitan (indivisible) dan saling membutuhkan
(interdependence). Kedua undang-undang yang
dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik. Secara historis
proses pembentukan kedua undang-undang ini
berlangsung cukup lama, sejak pengajuan RUU
hingga akhirnya disahkan menjadi undangundang.
Regulasi yang mengatur mengenai akses
publik merupakan suatu hal yang positif dalam
suatu negara demokrasi yang mengharapkan
tercapainya pemerintah dan pengolahan badanbadan publik yang memiliki keterbukaan kepada
publik, Pengertian Badan Publik menurut UU KIP
adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif
dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/
atau anggaran pendapatan belanja daerah, atau
organisasi non pemerintah sepanjang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan belanja daerah, sumbangan masyarakat
dan/atau luar negeri.
Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik(UU KIP) memiliki keterkaitan dengan
penyelenggaraan Pelayanan Publik, karena salah
satu asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik
adalah asas keterbukaan.Selain itu ketentuan
mengenai informasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik pun diatur secara khusus pada
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik. Juga karena
penyelenggara pelayanan publik seperti dimaksud
oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pelayanan
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Publik adalah pihak yang termasuk dalam
kategori badan publik menurut UU KIP sepanjang
memenuhi unsur yang termuat dalam Pasal 1 ayat
(3) Undang-Undang
Keterbukaan Informasi
Publik. Selain keterbukaan informasi itu sendiri,
benang merah antara UU KIP dan UU Pelayanan
Publik adalah upaya untuk meningkatkan peran
serta dan partisipasi masyarakat dalam kebijakankebijakan publik. Dan Satriana pernah mengatakan
bahwa sebenarnya UU KIP dan UU Pelayanan
Publik itu dapat dikatakan satu paket peraturan
perundang-undangan yang berupaya mendorong
penyelenggaraaan pemerintahan yang lebih
baik dan transparan. Dengan demikian penulis
memandang bahwa keterbukaan informasi publik
merupakan bagian penting dari penyelenggaraan
pelayanan publik juga merupakan hak yang
sangat penting dan strategis bagi warga negara
untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya,
karena bagaimana mungkin akan mendapatkan
hak pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya
dengan baik jika informasi yang diperoleh
mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan
secara tepat dan benar.
Buruknya kinerja pelayanan publik selama
ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik
harus dilaksanakan secara transparan oleh setiap
unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki
implikasi yang luas dalam mencapai kesejahtera
an masyarakat. (http://fisip.untagjakarta.ac.id/
wpcontent/uploads/2010/07/PenyelenggaraanPelayananPublikdiIndonesia)
Keterbukaan (transparansi) erat kaitannya
dengan partisipasi. Transparansi berarti terbukanya
akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua
informasi yang terkait dengan seluruh kegiatan
termasuk prosesnya, dengan adanya informasi
yang terbuka maka akan memudahkan kontrol
sosial dari masyarakat.
Secara umum, Undang-Undang KIP
diharapkan akan membangun keterbukaan
informasi di lembaga pemerintah dan non
pemerintah yang selama ini dianggap sulit
dijangkau oleh masyarakat. Secara khusus,
eksistensi regulasi mengenai keterbukaan
informasi publik dapat mendorong suatu
masyarakat menjadi lebih demokratis dengan
memungkinkan adanya akses masyarakat
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terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik
pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun
lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga
pendidikan dan lembaga kesehatan, misalnya
rumah sakit. Oleh sebab itu, Undang-Undang
KIP mendukung keterbukaan informasi di seluruh
lembaga pemerintah dan non pemerintah yang
terlibat dengan penyelenggaraan pelayanan
publik. Dilain pihak, satu hal yang memiliki
korelasi erat dengan keterbukaan informasi adalah
tentang pelayanan publik di negeri ini, salah satu
masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik
adalah tidak adanya keterbukaan dan transparansi
mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan
oleh masyarakat.
Hak atas Informasi menjadi penting karena
dengan terbukanya penyelenggaraan negara untuk
diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut
semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap
orang untuk memperoleh informasi juga relevan
untuk meningkatkan   kualitas pelayanan dan juga
pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan
masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan
keterbukaan Informasi Publik. Dengan membuka
akses publik terhadap informasi diharapkan
badan publik termotivasi untuk bertanggung
jawab dan berorientasi kepada pelayanan publik
yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu
dapat mempercepat perwujudan pemerintahan
yang terbuka yang merupakan upaya strategis
mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang
baik (good governance).
Berlakunya UU KIP tentu sajaakan
memberikan
berbagai
macam
implikasi
sebagaimana lazimnya suatu kebijakan terutama
setingkat UU diterapkan di daerah. Apabila dilihat
dalam konteks hubungan antara pemerintah
daerah dengan warganegaranya, secara garis besar
implikasi penerapan UU KIP tersebutmelekat pada
dua pihak, yaitu penyelenggara pemerintahan
daerah dan masyarakat atau publik. Pada pihak
penyelenggara pemerintahan daerah, ada beberapa
implikasi penerapan UU KIP, seperti kesiapan
pemerintah daerah untuk menyediakan informasi
publik seperti diatur oleh Pasal 9, 10, dan 11
UU KIP, yaitu informasi yang wajib disediakan
dan diumumkan secara berkala, informasi yang
wajib diumumkan serta merta, dan informasi
yang wajib tersedia setiap saat. Namun dalam

UU KIP tidak hanya pemerintah daerah saja yang
terkena kewajiban-kewajiban tersebut, namun
juga organisasi pemerintah dan non pemerintah
lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara dan sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan
belanja daerah, sumbangan masyarakat dan/atau
luar negeri.
Implikasi lain bagi pemerintah daerah dengan
diterapkannya UU KIP adalah masyarakat berhak
mengetahui proses pengambilan suatu kebijakan
publik termasuk dalam konteks pelayanan
publik. Termasuk juga isi keputusan dan alasan
pengambilan keputusan kebijakan publik serta
informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan
publik tersebut beserta hasil-hasilnya harus
terbuka dan dapat diakses oleh publik. Oleh
karena itu, ada konsekuensi bahwa aparatur
pemerintahan atau badan publik harus bersedia
secara terbuka dan jujur memberikan informasi
yang dibutuhkan publik. Hal seperti ini bagi
sebagian atau mungkin seluruhnya dari aparat
pemerintah atau badan publik merupakan hal
yang belum atau tidak terbiasa untuk dilakukan.
Tetapi implikasi ini beserta konsekuensinya tetap
harus dihadapi sejalan dengan penerapan UU KIP.
Sehingga menjadi penting bagaimana pemerintah
daerah mampu melaksanakan UU KIP ini,
terutama dalam tugas-tugasnya yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pelayanan publik, karena
pelayanan publik sangatlah erat kaitannya dengan
kewajiban negara dan pemenuhan hak-hak warga
negara (Puspitosari dkk, 2008).
Masih dalam konteks keterkaitan hak
atas informasi dan hak atas pelayanan publik
dalam persepektif HAM, Pelayanan publik
termasuk ke dalam hak ekosob yang esensial
dari HAM internasional. Hak ekosob bersamasama dengan hak-hak sipil dan politik menjadi
bagian dari the international bill of human
rights. Dengan demikian, hak ekosob tidak dapat
ditempatkan di bawah hak-hak sipil dan politik.
Hak ekosob mengubah kebutuhan menjadi hak,
atas dasar keadilan dan martabat manusia. Hak
ekosob memungkinkan masyarakat menjadikan
kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah hak
yang harus diklaim (rights to claim) dan bukannya
sumbangan yang didapat (charity to receive). Hakhak ekosob sering juga disebut sebagai hak-hak
positif, karena tidak seperti dalam hak-hak sipil
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dan politik, dalam hak ekosob ini negara harus
berperan atau mengambil langkah positif untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak ini.
Hak ekonomi, sosial dan budaya
dikelompokkan sebagai hak asasi generasi kedua.
Roy Gregory dan Philip Giddings membagi hak
asasi manusia menjadi dua, yaitu: substantive
rights (hak-hak substantif) dan procedural rights
(hak-hak prosedural). Hak-hak substantif adalah
hak-hak yang termasuk dalam hak-hak asasi
manusia generasi pertama, yaitu hak-hak di
bidang sipil dan politik, misalnya hak hidup, hak
ikut serta dalam pemilihan umum, hak berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pikiran, hak untuk
tidak disiksa, dan lain-lain. Hak-hak lain yang
termasuk dalam hak-hak substantif adalah hakhak asasi manusia generasi kedua, yaitu hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya, misalnya, hak-hak
atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lainlain. Hak-hak terakhir dari kategori hak-hak
substantif adalah hak-hak generasi ketiga yang
disebut juga sebagai hak-hak solidaritas, misalnya,
hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas
pembangunan. (Allan R.Brewer, 2009)
Hak-hak kategori kedua adalah hak-hak
prosedural. Gregory dan Giddings membagi hakhak kategori ini kedalam dua bagian, yaitu:
a.

Hak atas administrasi yang baik (right togood
administration), yaitu hak mendapatkan
perlakuan yang sama, adil, dan wajar dari
para pejabat publik dalam memenuhi hakhak substantif sebagaimana disebutkan di
atas.

b.

Hak menyampaikan keluhan atau keberatan
(right to complain), hak untuk didengar
(rightto be heard), dan mendapatkan ganti
rugi apabila mengalami kerugian akibat
tindakan pemerintah (right to have corrective
action).

Berbicara Undang-Undang KIP dan UU
Pelayanan Publik pun kita berbicara terkait hakhak prosedural sebagaimana dijelaskan oleh
Gregory dan Giddings. Jenis hak prosedural yang
kedua, yaitu the right to complain, to be heard
and to have corrective action merupakan suatu
hak yang penting terutama ketika masyarakat
atau individu berhubungan dengan negara atau
pemerintah. Masyarakat memiliki hak untuk
‘memperkarakan’ melalui impartial arbiter.
Masyarakat harus merasa yakin bahwa kekuasaan
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publik dilaksanakan secara adil dan patut
berdasarkan hukum dan keadilan, dan hal ini
bermakna adanya hak untuk didengar secara adil
di muka pemutus perkara serta hak untuk memiliki
kesempatan yang adil (Mutaqien dkk,2010).
Hak-hak prosedural di atas merupakan salah
satu ciri penting negara hukum yang demokratis,
sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan, yaitu
terdapatnya jaminan bagi setiap orang untuk
’memperkarakan’ negara atau pemerintah yang
melakukan atau dianggap melakukan tindakan
yang merugikan, baik secara materil maupun
imateril (Mutaqien dkk,2010). Bagir Manan
mengatakan bahwa memperkarakan di sini
diartikan dalam arti luas, mulai dari keluhan,
keberatan, sampai pada tingkat menggugat
secara hukum. Jaminan ini harus pula disertai
dengan tersedianya lembaga serta mekanisme
penyelesaian yang tidak memihak, walaupun yang
dihadapi adalah negara atau pemerintah. Lembaga
seperti Komisi Informasi menjadi bagian penting
dalam hal ini.
Hak-hak prosedural merupakan salah
satu indikator pemenuhan hak-hak substantif.
Kegagalan pemenuhan hak-hak prosedural dapat
dipandang sebagai kegagalan dalam melakukan
pemenuhan hak-hak substantif. Dalam hal ini,
dapat terlihat sebuah hubungan HAM yang erat
dalam “Implementasi Undang-Undang KIP
terhadap pelayanan publik”, karena hak atas
informasi merupakan hak sipil-politik sedangkan
pelayanan publik termasuk ke dalam hak ekosob,
dalam arti lain maka terdapat hak sipol dalam
upaya pemenuhan hak ekosob.
Keterkaitan antara hak sipol dan ekosob sesuai
dengan kesepakatan bahwa hak asasi manusia
harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang
menyeluruh (Smith dkk, 2008). Artinya, hak-hak
sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya saling
berkaitan (indivisible) dan saling membutuhkan
(interdependence), dan harus diterapkan secara
adil baik terhadap individu maupun kelompok.

KESIMPULAN
Bahwa benang merah antara UU KIP
dan UU Pelayanan Publik adalah upaya untuk
meningkatkan peran serta dan partisipasi
masyarakat dalam kebijakan-kebijakan publik.
Buruknya kinerja pelayanan publik selama
ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya
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transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.

SARAN
Pelayanan publik harus dilaksanakan secara
transparan oleh setiap unit pelayanan instansi
pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi
pelayanan publik memiliki implikasi yang luas
dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
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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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