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ADVERTORIAL
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan Ikatan Peneliti Hukum
Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum
bisa kembali menerbitkan Volume 16 Nomor 3 September 2016. Tentunya melalui kerja sama penerbitan
ini dapat meningkatkan baik dari jumlah eksemplar maupun secara kualitas dikarenakan semakin aktifnya
keterlibatan Mitra Bestari dari sesuai dengan kepakaranya.
Sebagaimna diketahui bahwa dalam Ilmu Hukum, teori fiksi hukum menyatakan bahwa diundangkannya
sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui
peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan
pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Secara khusus mengenai teori fiksi
hukum ini diungkap dalam terbitan ini.
Dalam terbitan ini redaksi secara khusus mengangkat tiga tulisan berhubungan dengan tindak pidana
yaitu Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan UndangUndang Tentang Telekomunikasi, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang
Dalam Perspektif Restoratif Justice dan Legalitas Penyidik Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Persidangan
Tindak Pidana Narkotika.
Disamping itu juga redaksi meuat mengenai Aspek Perizinan dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan
Batubara Pada Era Otonomi Daerah, Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Proses Pemilihan Kepala
Daerah Langsung serta Kesadaran Badan Hukum Yayasan Pendidikan di Indonesia (Persepsi dan Kesadaran
Hukum Masyarakat)
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.,
DR. Hadi Supraptikta, selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan
dari para penulis.
Jakarta,

September 2016

Redaksi
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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
Ali Marwan HSB (Regional Office of The Ministry of Law and Human Right of North Sumatera)
Criticising Enactment Of Law Fiction Theory
Law Research Journal De Jure, September 2016, Vol. 16 Number 3, Page 251 - 264
In Indonesia, we still find an enactment of law fiction theory in the system of legislation formation.
Where everyone is regarded to know the law when it is legislated in the official gazette and one`s ignorance
on the law or provisions of legislation do not make one free of prosecution (igronantia iuris neminem
excusat). It is against the justice values in the society. It is needed effort to erase its enactment, that is the
main problem in this research. It uses normative law method. Collecting data by literature and legislation
search. The result of this research shows that Indonesia still enact law fiction theory in legislation system. To
efface its efficacy can be conducted 2 (two) attempts, both government and society as well, that is publication
by lawmaker or legislator and society participation in the establishment of legislation process.
Keywords: legislation, efficacy, Legal Fiction

Budi Bahreisy (The University of Dharmawangsa, Medan)
Criminal Of Perpetrators Of Use Of Illegal Radio Frequencies Under The Act Of Telecommunication
Law Research Journal De Jure, September 2016, Vol. 16 Number 3, Page 265 - 276
The development of criminal as perpetrators associated with the purpose and legal function to give
protection facilities and prosperity to society, since the tendency to break the law to get a huge advantage
have been a reality in society. Telecommunication is each broadcast, transmission, and or admission of each
information in a signal, hint, writing, picture, voice and noise through the system of wire, optic, radio or
another electromagnetic. The radio broadcast is one of the telecommunication. The licence is the main thing
in broadcast settings. In another word, it can be charged with controlling instrument, continuously, and
periodically in order to each broadcast institution does not take a side route of information service mission
to the public. One can be taken a responsibility, criminally because he/she makes a mistake. It has two
terms in criminal law, that is intentional and negligence, both can be charged into a criminal. The criminal
responsibility may be imposed to perpetrators of radio frequency without permission as mentioned in article
53 paragraph (1) the Act of the Republic of Indonesia, Number 36, Year 1999 on Telecommunication can be
punished by a maximum imprisonment of four years or a maximum fine of four hundred million rupiahs.
Keywords: criminal, the use of Illegal radio frequencies, telecommunication
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Taufik H. Simatupang (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human
Rights)
Awareness Of Legal Entity Of Education Foundation In Indonesia
(Perception And Society Legal Awareness)
Law Research Journal De Jure, September 2016, Vol. 16 Number 3, Page 277 - 289
One of the factors that make worse private education imagery in Indonesia is people establish education
foundation to get advantage/profit for its owner and its administrator without paying attention to its quality.
But, sometimes, they who understand less about education make abuse of foundation establishment purpose
as socially concerned, turn into personal interests. The problem of this research is how the perception of
education foundation administrators and notary related to Foundation Act, awareness, and obstacles faced
in its implementation. It is an analysis descriptive aimed to describe a real condition in the field on how
adjustments implementation of the foundation article of association as stipulated in the Act Number 28
Year 2004 on the Foundation. The research concludes that, generally each education foundation (founder,
supervisor, and administrator) know the existence of the Act Number 28 Year 2004 on Amendment the Act
Number 16 Year 2001 on the Foundation. But, understanding of it has not come to substantive terms especially
obligation to adjust the article of association and its legitimation to the Ministry of Law And Human Rights.
Education foundations that establish before stipulating the Act have not adjusted its article of association
because there is an assumption that deed of establishment of foundation issued by a notary is a legal entity.
Beside other excuses that are the conflict of interests among the founders.
Keywords: legal entity, education foundation
Oki Wahju Budijanto (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human
Rights)
Fulfillment Of Citizen Political Right In The Direct Election Of Local Leaders Process
Law Research Journal De Jure, September 2016, Vol. 16 Number 3, Page 291 - 307
Democracy needs time and process so that all citizen can feel its benefits. Pros and cons occur to local
leaders election process, in society. Therefore, the problem is how the fulfillment of citizen political right
in the direct election of local leaders process? The purpose of this writing is to know : the fulfillment of
citizen political right in the direct election of local leaders process and its implementation that is expected
by society. The expected benefits of this writing is a recommendation of policy formulation related to the
impact of the direct election of local leaders process to satisfy citizen political right. It uses qualitative and
quantitative method through descriptive and prescriptive analysis approach. Collecting data is conducted
by field research and literature study. The performance of direct election of local leaders tends democratic,
where people whose vote can choose their leader, directly. It has a positive impact to the fulfillment of citizen
politic right.
Keywords: democratic, fulfillment, political right
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Diana Yusyanti (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human Rights)
Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy
Law Research Journal De Jure, September 2016, Vol. 16 Number 3, Page 309 - 321
Coal mining industry activities have positive and negative impacts, the first, it can satisfy society life
necessities and come to a huge advantage as foreign exchange, and then the latter, by issuing of area
utilization operation permits will cause deforestation and environmental pollution that damage the health
of the surrounding community. Many permits of coal mining activities have been issued by local leaders
that bring about controlling function to become not optimal so it will influence into the law enforcement
get worse. In permit aspects of mineral and coal mining in the era of regional autonomy by stipulated the
Act Number 11, Year 1967, initially it was centralisation then by issued the Act Number 22 Year 1999 and
refurbished with the Act Number 32 Year 2004 turned into decentralisation so that the permit aspects in
mining become overlapping authority between ministry and regent such as decentralized authority through
the Act Number 23 Year 2014 so ,it becomes conflict of interest to amendment the Act.
Keywords: aspect of coal industry permits, regional autonomy

Moch. Ridwan (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human Rights)
Implementation Of Personality Development In The Correctional Institutions
Law Research Journal De Jure, September 2016, Vol. 16 Number 3, Page 323 - 336
This writing highlights implementation of personality development in the correctional institutions. Since
the 1990s, Directorate General of Correctional (the Ministry of Law And Human Rights)has still faced the
complexity of problems in its implementation. This has opened another way to integrate system, pattern and
implementation program of personality development to convicts with new discourse in criminalization more
qualified. The population of this research is the technical units of correctional. Collecting data by survey
method and it is an analysis descriptive, whereas its sample is judgment sampling. Right now, stagnancy
of development caused by its model has not revised and designed accordance with a certain of crime that
become a concern, nationally and internationally.
Recommendation of this research is important to issue government regulation to promote development of
convicts in technical units of correctional with standard that consists of contents standard, process standard,
standard of coach and Probation Officer, standard of infrastructure, management standards, financing
standards, and assessment standards
Keywords: development, personality, convict
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Sri Mulyani (Researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human Rights)
Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives
Law Research Journal De Jure, September 2016, Vol. 16 Number 3, Page 337 - 351
A misdemeanor is a case that shall be charged to imprisonment of up three years and/or to a maximum fine
of seven hundred and fifty thousand rupiahs. Relating to a number of the misdemeanor in Indonesia, that
involves the small communities which can be accessed by the public so that it make sympathy of society and
then give them advocation. The background of this writing is law enforcement of misdemeanor that has a
strong reaction from people in dissatisfaction of its adjudication because it is far from a sense of fairness.
Whereas the purpose of this writing can be a guideline in order to create a legal certainty, orderliness and
law protection especially society, the accused or the seekers of truth and justice. This method of writing
is a normative juridical by legislation study, doctrine, and jurisprudence. It discusses the understanding
of misdemeanor, a positive law that order it. It concludes that law arrangements about misdemeanor
basically has been ruled in the Criminal Law Procedure Code (KUHAP) and the Criminal Code (KUHP)
and government regulation in lieu of Law (PERPU), even in the regulation of Supreme Court Number 2,
Year 2012 concerning The Adjustment Limitation of Misdemeanor and Fine in the Criminal Law Procedure
Code (KUHAP).
Keywords: adjudication, misdemeanor, legislation

Achmad Fikri Rasyidi
Legality Of Investigators As Witnesses In The Narcotics Trial
(Verdict Analysis Of Supreme Court Number: 454 K/Pid.Sus/2011,
1531 K/Pid.Sus/2010, Dan 2588 K/Pid.Sus/2010)
Law Research Journal De Jure, September 2016, Vol. 16 Number 3, Page 353 - 369
Now, Indonesia is forceful in law enforcement of narcotics crime (war on drugs). Remembering concern to
the danger of narcotics for next generation more increasing. Its traffic is hard to be repressed despite convicts
are in prison. Nevertheless, in Indonesia the practice of narcotics law enforcement have not carried out as
procedure. The intrigue of cases often is made by police to meet performance targets. It will offend human
rights, for one (victim) whom is conspired to get involved in a narcotic crime of any capacity. The problem of
this research is about legality of investigator to witness in trial of case that has investigated before, then how
strength of its testimony to influence the consideration of the judges, and some practices of narcotics trial in
hearing testimony of witnesses come from investigators. This research is useful for restriction of witnesses
meaning development as stipulated in the Criminal Law Procedure Code. It concludes that in normative, the
investigator testimony can be heard in trial as long as meet provisions the article 1 figure 26 and 27, and
article 168-171 of the Criminal Law Procedure Code. But, it can be right to arrest narcotics defendant by a
certain technique, the investigator testimony could not be considered by the judges because it can be conflict
of interests, so its testimony has not legal force to decide a case.
Keywords: investigator, witness, legality, narcotics

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016
Volume 16, Nomor 3, September 2016

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya
Ali Marwan HSB (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara)
Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, September 2016, Vol. 16 Nomor 3, hal. 251 - 264
Di Indonesia, masih kita temui adanya pemberlakuan teori fiksi hukum dalam sistem pembentukan peraturan
perundang-undangan. Dimana semua orang dianggap tahu hukum apabila sudah diundangkan dalam
lembaran resmi dan ketidaktahuan seseorang atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
tidak membebaskan seseorang itu dari tuntutan hukum (igronantia iuris neminem excusat). Hal ini tentu
bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat.Diperlukan upaya-upaya untuk mengikis
keberlakuan teori fiksi hukum ini.Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini.Metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan untuk memperoleh data digunakan
studi perundang-undangan dan telaah kepustakaan.Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa teori fiksi
hukum masih diberlakukan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mengikis
keberlakuan teori fiksi hukum dapat dilakukan 2 (dua) upaya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat,
yaitu publikasi oleh lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dan partisipasi aktif dari masyarakat
dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.
Kata Kunci: Peraturan Perundang-undangan, Keberlakuan, Fiksi Hukum

Budi Bahreisy (Universitas Dharmawangsa Medan)
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin
Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, September 2016, Vol. 16 Nomor 3, hal. 265 - 276
Perkembangan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan tujuan dan
fungsi hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteran masyarakat, sebab
kecenderungan melakukan pelanggaran hukum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya telah
menjadi realita masyarakat. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan
dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem
kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya, Penyiaran radio merupakan salah satu bagian
dari Telekomunikasi. Perizinan adalah hal utama dalam pengaturan mengenai penyiaran. Dengan kata
lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan berkala agar
setiap lembaga penyiaran tidak menyimpang dari misi pelayanan informasi kepada publik. Seseorang
dapat dimintapertanggung jawaban secara pidana adalah karena seseorang itu memiliki kesalahan.
Kesalahan ada dua bentuk dalam hukum pidana. Pertama sengaja dan kelalaian keduanya sama-sama dapat
dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana dapat diminta bagi pelaku penggunaan frekuensi radio
tanpa izin tercantum pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
yaitu dengan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penggunaan Frekuensi Tanpa Izin,Telekomunikasi
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Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya
Taufik H. Simatupang (Peneliti Pusjianbang Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI)
Kesadaran Badan Hukum Yayasan Pendidikan Di Indonesia
(Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat)
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, September 2016, Vol. 16 Nomor 3, hal. 277 - 289
Salah satu faktor memperburuk citra pendidikan swasta di Indonesia adalah banyaknya orang mendirikan
yayasan pendidikan untuk mencari keuntungan pendiri dan pengurusnya tanpa memperhatikan kualitas
pendidikan yang dikelola. Namun, seringkali mereka yang kurang memahami dunia pendidikan
menyalahgunakan tujuan pendirian yayasan pendidikan yang bersifat sosial untuk kepentingan pribadi.
Permasalahan penelitian adalah bagaimana persepsi pengurus yayasan pendidikan dan notaris terkait
undang-undang yayasan, kesadaran dan kendala yang dihadapai dalam pelaksanaannya. Penelitian ini
bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan kondisi sebenarnya dilapangan tentang bagaimana
pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar yayasan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Yayasan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan secara umum setiap yayasan pendidikan (pendiri, pengawas
dan pengurus) mengetahui keberadaan dari UU nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16
Tahun 2001 Tentang Yayasan. Namun pemahaman dimaksud belum sampai kepada hal-hal yang bersifat
substantif terutama kewajiban untuk menyesuaikan anggaran dasar dan pengesahannya kepada Kementerian
Hukum dan HAM. Yayasan pendidikan yang sudah berdiri sebelum dikeluarkannya UU Yayasan umumnya
belum menyesuaikan anggaran dasarnya karena ada anggapannya akta pendirian yayasan yang dikeluarkan
oleh notaris adalah bentuk badan hukum. Disamping alasan lain adanya tarik menarik kepentingan antar
pendiri yayasan.
Kata kunci: Badan Hukum, Yayasan Pendidikan

Oki Wahju Budijanto (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI)
Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, September 2016, Vol. 16 Nomor 3, hal. 291 - 307
Demokrasi memerlukan waktu dan proses agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Pro dan
kontra yang terjadi menanggapi pelaksanaan proses pemilihan kepala daerah berkembang dalam masyarakat.
Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah bagaimana pemenuhan hak politik warga negara dalam
proses pilkada langsung? Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui: pemenuhan hak politik warga
negara dalam proses pilkada langsung dan pelaksanaan pilkada yang diharapkan oleh masyarakat.Manfaat
yang diharapkan adalah sebagai bahan rekomendasi rumusan kebijakan yang berkaitan dengan dampak
proses pemilihan kepala daerah secara langsung terhadap pemenuhan hak politik warga Negara. Tulisan
ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif melalui pendekatan deskriptif analisis dan preskriptif.
Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah secara langsung dinilai dari aspek pemenuhan hak politik warga negara cenderung demokratis,
dimana rakyat yang mempunyai hak suara dapat memilih para pemimpinnya secara langsung.Pemilihan
kepala daerah secara langsung berdampak positif terhadap pemenuhan hak politik warga Negara.
Kata Kunci: Demokrasi, Pemenuhan, Hak Politik.

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016
Volume 16, Nomor 3, September 2016

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya
Diana Yusyanti (Badan Penelitian Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)
Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara
Pada Era Otonomi Daerah
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, September 2016, Vol. 16 Nomor 3, hal. 309 - 321
Kegiatan industri pertambangan batubara selain mempunyai dampak positif karena dapat dapat memenuhi
kebutuhan hidup masyarakat dan mendatangkan hasil yang cukup besar sebagai sumber devisa, tetapi disisi
lain mempunyai dampak negatif yaitu dengan banyaknya perijinan yang dikeluarkan maka mengakibatkan
terjadinya kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu kesehatan masyarakat
sekitarnya. Dengan banyaknya izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah untuk kegiatan usaha pertambangan
batubara, maka pengawasan menjadi kurang sehingga penegakan hukum menjadi lemah. Dalam aspek
perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara pada era otonomi daerah dengan terbitnya UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 yang awalnya bersifat sentralistik kemudian sejak diterbitkannya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi
bersifat desentralistik sehingga aspek perizinan di bidang pertambangan menjadi tumpang tindih antara
kewenangan menteri dan kewenangan bupati seperti kewenangan yang bersifat desentralisasik melalui
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, ditarik kembali menjadi sentralistik melalui Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga terjadi tarik menarik kepentingan untuk mengamandemen undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang mineral dan batubara tersebut.
Kata kunci: Aspek perijinan industri batubara, otonomi daerah

Moch. Ridwan (Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)
Implementasi Pembinaan Kepribadian Di Lembaga Pemasyarakatan
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, September 2016, Vol. 16 Nomor 3, hal. 323 - 336
Karya tulis ini menyoroti masalah implementasi pembinaan kepribadian Narapidana pada Lembaga
Pemasyarakatan. Sejak tahun 1990-an, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia R.I.) masih menghadapi kompleksitas hambatan dalam implementasi Pemasyarakatan. Hal ini
membuka cara lain dalam usaha memadukan sistem, pola dan program pelaksanaan pembinaan kepribadian
terhadap Narapidana dengan wacana baru dalam pemidanaan yang lebih berkualitas. Populasi penelitian ini
adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Pengumpulan data menggunakan metode survei. Penelitian
ini bersifat deskriptif analisis, sedangkan pengambilan sampelnya dengan sample enumeration (judgement
sample). Stagnansi pembinaan yang terjadi diantaranya diakibatkan karena model pembinaan saat ini belum
direvisi dan dirancang sesuai dengan kekhususan kejahatan yang menjadi perhatian nasional internasional.
Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya diterbitkan Peraturan Pemerintah,untuk mengembangkan
pembinaan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dengan standar pembinaan pemasyarakatan yang dapat
memuat: standar isi, standar proses, standar Pembina dan Pembimbing Pemasyarakatan, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan; dan standar penilaian.
Kata kunci: Pembinaan, Kepribadian, Narapidana.
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Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya
Sri Mulyani (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI)
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif
Restoratif Justice
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, September 2016, Vol. 16 Nomor 3, hal. 337 - 351
Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan
ringan, berkaitan dengan banyaknya kasus Tindak Pidana Ringan yang yang terjadi di Indonesia, yang
melibatkan masyarakat kecil yang dapat diakses oleh publik sehingga menimbulkan simpati masyarakat
luas yang akhirnya memberikan advokasi. Latar belakang tulisan ini adalah penegakan hukum Tindak
Pidana Ringan ini mendapat reaksi yang keras dari masyarakat atas ketidak puasan penyelesaian yang
tidak memenuhi rasa keadilan. Tujuan dari penulisan inidapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka
menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum terutama bagi masyarakat, tersangka
maupun para pencari keadilan dan kebenaran. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis melalui
kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi perkara tindak pidana ringan. Tulisan
ini membahas tentang pengertian tindak pidana ringan, hukum positif yang mengatur tindak pidana ringan
dengan kesimpulan antara lain adalah bahwa pengaturan hukum tentang kejahatan ringan pada dasarnya telah
diatur dalam KUHAP dan KUHP dan PERPU. bahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor
2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHAP.
Kata Kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Restoratif Justice

Achmad Fikri Rasyidi (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan HAM RI)
Legalitas Penyidik Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/Pid.Sus/2011, 1531 K/Pid.
Sus/2010, Dan 2588 K/Pid.Sus/2010)
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, September 2016, Vol. 16 Nomor 3, hal. 353 - 369
Penegakan hukum tindak pidana narkotika (war on drugs) sedang marak dilakukan di Indonesia. Mengingat
perhatian terhadap bahaya narkotika bagi generasi penerus bangsa semakin meningkat. Peredaran narkotika
seakan tidak dapat dibendung walaupun terpidana narkotika berada di penjara. Meski demikian, praktek
penegakan hukum narkotika di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai prosedur. Permasalahan rekayasa kasus
kerap kali dilakukan untuk memenuhi target kinerja aparat kepolisian. Pengakkan hukum semacam ini tentu
menciderai hak asasi manusia, khususnya orang yang direkayasa terlibat dalam tindak pidana narkotika
dalam kapasitas apapun. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan
penyidik untuk bersaksi di persidangan atas kasus yang ia sidik sebelumnya, kemudian bagaimana kekuatan
kesaksian tersebut mempengaruhi pertimbangan hakim dalam praktek. Penelitian diharapkan berkontribusi
pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang eksis sejak 1981. Pada akhirnya dapat
disimpulkan bahwa secara normatif, kesaksian penyidik dapat didengarkan di persidangan selama memenuhi
ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27, dan Pasal 168-171 KUHAP. Tetapi dalam kasus tindak pidana narkotika,
yang dibenarkan untuk melakukan teknik penangkapan tertentu, kesaksian penyidik di persidangan tidak
dapat dipertimbangkan oleh hakim karena mengandung konflik kepentingan, sehingga keterangan saksi
penyidik tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara.
Kata kunci: Penyidik, saksi, legalitas, narkotika.
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ABSTRACT
In Indonesia, we still find an enactment of law fiction theory in the system of legislation formation. Where
everyone is regarded to know the law when it is legislated in the official gazette and one`s ignorance on the
law or provisions of legislation do not make one free of prosecution (igronantia iuris neminem excusat). It is
against the justice values in the society. It is needed effort to erase its enactment, that is the main problem in
this research. It uses normative law method. Collecting data by literature and legislation search. The result
of this research shows that Indonesia still enact law fiction theory in legislation system. To efface its efficacy
can be conducted 2 (two) attempts, both government and society as well, that is publication by lawmaker or
legislator and society participation in the establishment of legislation process.
Keywords: legislation, efficacy, Legal Fiction

ABSTRAK
Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, masih kita temui adanya pemberlakuan
teori fiksi hukum.Dimana semua orang dianggap tahu hukum apabila sudah diundangkan dalam lembaran resmi
dan ketidaktahuan seseorang atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak membebaskan
seseorang itu dari tuntutan hukum (igronantia iuris neminem excusat).Hal ini tentu bertentangan dengan
nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat.Diperlukan upaya-upaya untuk mengikis keberlakuan teori fiksi
hukum ini.Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini.Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian hukum normatif dan untuk memperoleh data digunakan studi perundang-undangan
dan telaah kepustakaan.Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa teori fiksi hukum masih diberlakukan
dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mengikis keberlakuan teori fiksi hukum
dapat dilakukan 2 (dua) upaya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, yaitu publikasi oleh lembaga
pembentuk peraturan perundang-undangan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan tersebut.
Kata Kunci: Mengkritisi, Keberlakuan, Fiksi Hukum

PENDAHULUAN
Suatu hari, seorang Kepala Keluarga di Dusun
Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh,
Kabupaten Sambasa, Kalimantan Barat – dusun
terluar di perbatasan Indonesia dan Malaysia –
mendapat problem. Seperti biasa, ia bangun pagi
hari dan segera pergi ke ladangnya yang subur di
pinggir hutan. Ia bekerja dengan giat seharian itu,
demi menafkahi istri dan kedua balitanya. Hingga
selepas zuhur, dua orang berseragam menangkap
dan membawanya ke tahanan.Warga dusun
terluar di Indonesia itu kaget karena dituduh
telah terlibat pembalakan liar (illegal logging).

Ia tak mengerti apa maksud penegak hukum
lokal yang menahannya dan hanya pasrah ketika
dijelaskan bahwa perbuatannya membuka ladang
dengan membabat hutan dilarang peraturan.
Warga dusun perbatasan ini sama sekali buta
hukum(Atmaja, http://www.riaupos.com/857opini-menggugat-asas-fiksi-hukum-.html,
diakses 15 Desember 2013).
Ini adalah sebuah contoh kisah – walaupun
hanya kisah rekaan – mengenai pemberlakuan
teori fiksi hukum di Indonesia. Kisah ini tidak
tertutup kemungkinan akan terjadi mengingat
wilayah Indonesia yang sangat luas.
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Pemberlakuan teori fiksi hukum di Indonesia
dapat dilihat dalam semua jenjang peraturan
perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal
81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang menyatakan: “agar setiap orang
mengetahuinya, peraturan perundang-undangan
harus diundangkan dengan menempatkannya
dalam:
1.

Lembaran Negara Republik Indonesia;

2.

Tambahan Lembaran
Indonesia;

3.

Berita Negara Republik Indonesia;

4.

Tambahan
Indonesia;

5.

Lembaran Daerah;

6.

Tambahan Lembaran Daerah; atau

7.

Berita

Negara

Negara

Republik

Republik

Berita Daerah.
Artinya, dengan diundangkannya peraturan
perundang-undangandalam
lembaran
resmi
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini,
setiap orang dianggap telah mengetahuinya.
Teori fiksi hukum beranggapan bahwa begitu
suatu norma hukum diberlakukan, maka pada
saat itu pula setiap orang dianggap tahu hukum.
Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat
membebaskan seseorang itu dari tuntutan hukum
(Jimly Asshiddiqie, Makalah, 2008) yang dalam
Bahasa Latin disebut igronantia iuris neminem
excusat (Indrati, 2007: 152). Menurut H.A.S
Natabaya, sebagaimana dikutip Surono (2013:
119) bahwa paradigma dan doktrin berpikir yang
melandaskan teori fiksi hukum lazim dalam negara
yang menganut sistem civil law.
Berkaitan dengan teori fiksi hukum Mahkamah
Agung juga telah beberapa mengeluarkan putusan
yaitu Putusan No. 77/Kr/1953, Putusan No. 77 K/
Kr/1961 dan Putusan No. 645 K/Sip/1975, serta
dalam putusan Nomor 2066 K/Pid.Sus/2010.Di
mana dalam putusan-putusan ini, MahkamahAgung
memutuskan bahwa ketidaktahuan seseorang
terhadap hukum atau undang-undang bukan
alasan pemaaf (http://www.hukumonline.com/
berita/baca/lt4dc100992a35a/ketidaktahuanundangundang-tak-dapat-dibenarkan, diakses
16 Desember 2013).
Hal ini tentu bertentangan dengan rasa
keadilan yang ada dalam masyarakat. Bagaimana
mungkin seseorang yang tidak mengetahui suatu
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aturan dihukum karena melanggar aturan yang
tidak diketahuinya?Padahal seyogianya, suatu
peraturan perundang-undangan adalah manifestasi
dari kehidupan masyarakat yang perlu diatur
dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Hal inilah yang menjadi tujuan dari tulisan
ini yaitu untuk melihat upaya-upaya apa yang
harus dilakukan untuk mengikis keberlakuan teori
fiksi hukum?

METODE PENELITIAN
Untuk
memperoleh
informasi
serta
penjelasan mengenai segala sesuatu yang
berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan
suatu pedoman penelitian atau metode penelitian,
hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode
penelitian yang benar akan diperoleh validitas
data serta dapat mempermudah dalam melakukan
penelitian terhadap suatu masalah.
Penelitian ini dilakukan dengan metode
penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum
kepustakaan yaitu metode atau cara yang diguna
kan di dalam penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada
(Soekanto dan Mamudji, 2009: 13 – 14).
Untuk memperoleh data yang diperlukan
dalam penelitian, penulis menggunakan teknik:
1.

Studi Dokumen;
Studi dokumen dilakukan dengan cara
mempelajari dan menelaah berbagai
dokumen seperti:
a.

Telaah Peraturan Perundang-undangan
dan Peraturan lainnya
Setelah mengumpulkan beberapa
peraturan
perundang-undangan,
maka penulis menyeleksi peraturan
perundang-undangan yang berkaitan
langsung dengan objek penelitian yaitu
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

b.

Telaah Kepustakaan
Langkah pertama yang penulis lakukan
adalah mengumpulkan literatur yang
berkaitan dengan objek penelitian,
kemudian melihat daftar isi yang sesuai
dengan objek penelitian. Selanjutnya
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penulis lakukan adalah membaca
dan mempelajari literatur yang sudah
dikumpulkan serta melakukan seleksi
terhadap bahan-bahan yang diperlukan
saja sesuai dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN
A.

Sekilas Tentang Teori Fiksi Hukum
Menurut kamus hukum, fiksi atau dalam
Bahasa Latin fictio adalah angan-angan, bentuk
hukum, kontruksi hukum, bangunan hukum, di
samping peraturan perundang-undangan. Van
Apeldoorn memberi pendapat, fictie atau fiksi
adalah bahwa kita menerima sesuatu yang tidak
benar sebagai sesuatu hal yang benar atau dengan
kata lain kita menerima apa yang sebenarnya tidak
ada sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai
tidak ada(Sokonagoro, dkk, http://sokonagoro.
blogspot.com/2008/04/menggali-maknaperistilahan-hukum-dalam.html?m=1, diakses
15 Desember 2013). Fiksi hukum menyatakan
bahwa “setiap orang dianggap tahun akan undangundang”. Hal ini didasarkan pada satu alasan,
bahwa manusia mempunyai kepentingan sejak lahir
sampai mati.Setiap kepentingan manusia tersebut
selalu diancam oleh bahaya di sekelilingnya.Oleh
karena itu manusia memerlukan perlindungan
kepentingan, yang dipenuhi oleh berbagai kaidah
sosial yang salah satunya adalah kaidah hukum.
Karena kaidah hukum melindungi kepentingan
manusia, maka harus dipatuhi manusia lainnya.
Sehingga timbul kesadaran untuk mematuhi
peraturan hukum, supaya kepentingannya sendiri
terlindungi(Surono, 2013: 119).
Dalam Ilmu Hukum, teori fiksi hukum
menyatakan bahwa diundangkannya sebuah
peraturan perundang-undangan oleh instansi yang
berwenang mengandaikan semua orang mengetahui
peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada
alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal
dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak
mengetahui hukum atau peraturannya(Rahman,
http://strife-hukumindonesia.blogspot.
com/2008_08_01_archive.html, diakses 15
Desember 2013) yang dalam bahasa belanda
dikenal dengan adagium ”ieder een wordt
geacht de wet te kennen” (Ranggawidjaja,
1998; 91).

Teori fiksi hukum mengasumsikan bahwa
pengundangan peraturan mempunyai kekuatan
mengikat, mengikat setiap orang untuk
mengakui eksistensi peraturan tersebut. Dengan
demikian, pengundangan peraturan tersebut tidak
memerdulikan apakah masyarakat akan mampu
mengakses peraturan tersebut atau tidak, apakah
masyarakat akan menerima peraturan tersebut
atau tidak. Disinilah muncul kelemahan dari teori
fiksi hukum, Pemerintah dapat berbuat sewenangwenang pada masyarakat yang dianggap melanggar
aturan hukum dan menyampingkan ketidaktahuan
masyarakat atas hukum atau peraturan yang harus
ditaati (Rahman, http://strife-hukumindonesia.
blogspot.com/2008_08_01_archive.html,
diakses 15 Desember 2013).
Menurut, Saefuddin bahwa Teori/Asas Fiksi
Hukum diperlukan untuk mengantisipasi ketika
peraturan perundang-undangan itu diberlakukan
terhadap seseorang yang belum mengetahui
adanya suatu peraturan perundang-undangan.
Tanpa adanya teori/asas fiksi hukum kemungkinan
banyak orang yang akan lolos dari jeratan peraturan
perundang-undangan (Saefuddin, 2009: 80).
Jadi
fiksi
perundang-undangan
itu
sebenarnya bukanlah tidak dapat dibuang. Akan
tetapi bahwa ia sering dipakai terutama dapat
dipahami dari sudut hasrat pembentuk undangundang untuk memperolehperumusan yang
singkat. Adakalanya juga pembentuk undangundang memakai fiksi, padahal pemakaian fiksi
itu dapat dihindarinya.Hukum yang tugasnya
mengatur kehidupan masyarakat sebenarnya
tidak boleh dijelmakan dalam peraturan-peraturan
yang dalamperumusannya jelas bertentangan
dengan kenyataan. Adalah kewajiban ajaran
hukum untuk sebanyak mungkin mengeluarkan
fiksi dari perundang-undangan, dengan kata
lain, mempersiapkan peraturan-peraturan yang
sederhana (Rahman, Publisitas, Fiksi Hukum
dan Keadilan, http://strife-hukumindonesia.
blogspot.com/2008_08_01_archive.html,
diakses 15 Desember 2013 Pukul 15.37 WIB).
Sebenarnya pemakaian fiksi hukum dalam
perundang-undangan dan dalam ajaran hukum
menyebabkan kerugian yang besar.Pemakaian
fiksi hukum tersebut mengakibatkan kebiasaan
para ahli hukum memakai fiksi dengan tidak
semestinya. Karena dalam Undang-undang dan
dalam literatur yang bersifat ilmu pengetahuan
hukum, ahli hukum seringkali mempergunakan

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, September 2016: 251 - 264

253

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

fiksi.Akhirnya ahli hukum, karena terbiasa dengan
penggunaan fiksi hukum tersebut, menjadi sangat
lancar mempergunakannya.Itulah sebabnya,
fiksi hukum memegang peranan juga dalam
pengadilan dan terkadang memegang peran yang
sangat berbahaya.Untuk hakim, fiksi adalah alat
yang memikat, karena fiksi memberikan hakim
kemampuan untuk mencapai suatu keadaan yang
diinginkannya (Surono, 2013: 112).
B.

Asas Pembentukan Peraturan PerundangUndangan
Dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011
disebutkan asas dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan ada beberapa asas yang
harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan agar peraturan perundangundangan yang dihasilkan adalah peraturan
perundang-undangan yang baik. Asas-asas tersebut
yaitu: (a) kejelasan tujuan, (b) kelembagaan atau
pejabat pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian
antara jenis, hierarki dan materi muatan; (d)
dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan
kehasilgunaan, (f) kejelasan rumusana; dan(g)
keterbukaan.
Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap
pembentukan peraturan perundang-undangan
harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak
dicapai.Asas ini bertujuan agar peraturan
perundang-undangan yang dibentuk tidak menjadi
huruf mati karena tidak ada tujuan yang hendak
dicapai.
Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk
yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan
perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga
negara atau pejabat pembentuk peraturan
perundang-undangan yang berwenang. Peraturan
perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan
atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga
negara atau pejabat yang tidak berwenang.
Asas kesesuaian antara jenis,hierarki, dan
materi muatan adalah bahwa dalamPembentukan
Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar
memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai
dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan.
Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
harus memperhitungkan efektivitas Peraturan
Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat,
baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
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Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”
adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan
dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan
dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Asas kejelasan rumusan adalah bahwa
setiap Peraturan Perundang-undangan harus
memenuhi persyaratan teknis penyusunan
Peraturan Perundang-undangan, sistematika,
pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum
yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.
Asas keterbukaan adalah bahwa dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
mulai
dari
perencanaan,
penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat
mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya
untuk memberikan masukan dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
Selain dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, dalam studi dan teori
perundang-undangan, paling tidak ada empat
syarat bagi pengaturan perundang-undangan yang
baik, yaitu persyaratan secara filosofis, sosiologis,
yuridis dan teknik perancangan peraturan
perundangan-undangan yang baik (Soeprapto,
1998: 196). Adapun teknik perancangan
peraturan perundang-undangan yang baik itu
harus memenuhi ketepatan struktur, ketepatan
perimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan
bahasa (peristilahan), ketepatan dalam pemakaian
huruf dan tanda baca (Isrok, 2009: 15).
Selain keempat syarat tersebut, asas-asas
pembentukan peraturan negara yang baik juga
dikemukakan oleh I.C. van der Vlies dan membagi
asas-asas yang formal dan asas-asas material,
sebagai berikut (Soeprapto, 2007: 253):
1.

Asas-asas yang formal meliputi:
a.

Asas tujuan yang jelas (beginsel van
duidelijke doelstelling);

b.

Asas organ/lembaga tang tepat (beginsel
van het juiste orgaan);

c.

Asas perlunya pengaturan
noodzakelijkheids beginsel);

(het

d.

Asas dapatnya dilaksanakan
beginsel van uitvoerbaarheid);

(het
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Asas konsensus (het beginsel van
consensus).

pengutaraan dengan menggunakan ungkapan
kebesaran dan retorik hanya merupakan
tambahan yang menyesatkan dan mubazir;

Asas-asas yang material meliputi:
a.

Asas tentang terminologi dan sistematika
yang benar (het beginsel van duidelijke
terminologi en duidelijke systematiek);

b.

Asas tentang dapat dikenali (het
beginsel van de kenbaarheid);

c.

Asas perlakuan yang sama dalam hukum
(het rechtsgelijkheids beginsel);

d.

Asas kepastian hukum (het rechtszeker
heidsbeginsel);

Asas pelaksanaan hukum sesuai
keadaan individual (het beginsel van de
individuele rechtsbedeling).
Selain yang dikemukakan oleh Vlies,
Purnadi Purbacaraka dan Sorjono Soekanto juga
memperkenalkan 6 (enam) asas perundangundangan yaitu (Purbacaraka dan Soekanto,
1979: 15 – 19):

2.

Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat
mutlak dan relatif, sehingga dengan demikian
memperkecil kemungkinan munculnya
perbedaan pendapat yang individual;

3.

Hukum hendaknya membatasi diri pada halhal yang riil dan aktual dengan menghindari
hal-hal yang bersifat metaforis dan
hipotetis;

4.

Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam
bahasa yang tinggi, oleh karena ia ditujukan
kepada rakyat yang memiliki tingkat
kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak
untuk latihan penggunaan logika melainkan
hanya penalaran sederhana yang bisa
dipahami oleh orang rata-rata;

5.

Hukum hendaknya tidak merancukan pokok
masalah dengan pengecualian, pembatasan
atau pengubahan, gunakan semua itu jika
benar-benar diperlukan;

6.

Hukum hendaknya tidak bersifat debatable
(argumentatif) adalah bahaya merinci alasanalasan karena hal itu akan menimbulkan
konflik;

e.

1.

Undang-undang tidak berlaku surut;

2.

Undang-undang yang dibuar oleh Penguasa
yang lebih tinggi mempunyai kedudukan
yang lebih tinggi pula;

3.

Undang-undang yang bersifat khusus
menyampingkan undang-undang yang
bersifat umum (lex specialis derogat lex
generali);

4.

Undang-undang yang berlaku belakangan
membatalkan undang-undang yang berlaku
terdahulu (lex posteriore derogat lex priori);

5.

Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
dan

6.

Undang-undang sebagai sarana untuk
semaksimal mungkin dapat mencapai
kesejahteraan spritual dan material bagi
masyarakat maupun individu, melalui
pembaharuan atau pelestarian.
Dalam perspektif pembentukan peraturan,
Montesquieu, dalam karyanya L’esperit des
Lois sebagaimana Sumali (2002:124 – 125)
mengemukakan sejumlah persyaratan yang
harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan
perundangan-undangan, yakni:
1.

Gaya penuturannya hendaknya padat dan
sederhana. Ini mengandung arti bahwa

7.

Lebih dari itu semua, pembentuk hukum
hendaknya mempertimbangkan masakmasak dan mempunyai manfaat praktis dan
hendaknya tidak mengoyahkan sendi-sendi
pertimbangan dasar keadilan dan hakekat
permasalahan sebab hukum yang lemah tidak
perlu dan tidak adil akan membawa seluruh
sistem perundang-undangan mendapat citra
buruk dan menggoyahkan legitimasi negara.
Lebih lanjut terdapat 8 (delapan) asas
atau principle of Legality yang disebutkan oleh
Lon L. Fuller dalam bukunya Morality of Law
sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo (1986: 9192), yaitu:
1.

Suatu sistem hukum harus mengandung
peraturan-peraturan. Yang dimaksud di sini
adalah bahwa ia tidak boleh mengandung
sekedar keputusan-keputusan bersifat ad
hoc;

2.

Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu
harus diumumkan;
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3.

Tidak boleh ada peraturan yang berlaku
surut, oleh karena apabila yang demikian itu
tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa
dipakai untuk menjadi pedoman tinah laku.
Membolehkan pengaturan berlaku surut
berarti merusak integritas peraturan yang
ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang
akan datang;

4.

Peraturan-peraturan harus disusun dalam
rumusan yang bisa dimengerti;

5.

Suatu sistem tidak boleh mengandung
peraturan-peraturan yang bertentangan satu
sama lain;

6.

Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung
tuntutan yang melebihi apa yang dapat
dilakukan;

7.

Tidak boleh ada kebiasan untuk sering
mengubah-rubah
peraturan
sehingga
menyebabkan seorang akan kehilangan
orientasi;

8.

Harus ada kecocokan antara peraturan yang
diundangkan dengan pelaksanaannya seharihari.

C. Fungsi Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Tujuan dibentuknya negara Republik
Indonesia sebagaimana termaktub dalam
alinea keempat Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945 adalah “untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Sehingga
pembentukan peraturan perundang-undangan ten
tunya untuk mencapai tujuan dari pembentukan
negara tersebut.
Jika dikaitkan dengan salah satu sumber
hukum,
peraturan
perundang-undangan
mempunyai fungsi yang sama dengan fungsi
hukum. Di mana menurut Sjahran Basah, bahwa
ada 5 (lima) fungsi hukum yang disebutnya
dengan panca fungsi hukum yaitu: Pertama,
Direktif, artinya hukum sebagai pengarah dalam
membangun untuk membentuk masyarakat yang
hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan
bernegara. Kedua, Integratif, sebagai pembina
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kesatuan bangsa. Ketiga, Stabilitatif, sebagai
pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian
dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara
dan bermasyarakat. Keempat, Perfektif, sebagai
penyempurna, baik terhadap sikap tindak
administrasi negara maupun sikap tindak warga
negara apabila terjadi pertentangan dalam
kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dan
kelima, Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap
tindak, baik administrasi negara maupun warga
negara apabila terjadi pertentangan hak dan
kewajiban untuk mendapatkan keadilan (Basah,
1992: 13 – 14).
Selain itu, tujuan keadilan dari hukum yang
menjadi harapan dari adanya suatu peraturan,
hendaknya dikemas dalam suatu mekanisme
yang mendukung hakekat keadilan itu sendiri.
Hukum harus memastikan bahwa suatu peraturan
perundang-undangan tidak hanya seonggok kertas
tak bernyali, akan tetapi hukum harus memastikan
bahwa suatu peraturan dapat diimplementasikan,
tanpa terkecuali (Surono, 2013: 107-108).
Dalam negara hukum yang modern, menurut
A. Hamid S. Attamimi, peraturan perundangundangan mempunyai fungsi sebagai berikut
(Siallagan dan Yusdiansyah, 2008: 38):
1.

Memberikan bentuk pada endapan-endapan
nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku
dan hidup dalam masyarakat;

2.

Produk fungsi negara di bidang pengaturan;
dan

3.

Metode dan instrumen ampuh yang
tersedia untuk mengatur dan mengarahkan
kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang
diharapkan.
Fungsi peraturan perundang-undangan
sebagai metode dan instrumen ampuh untuk
mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat
menuju cita-cita yang diharapkan yaitu untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia, tentunya
bertentangan dengan pemberlakuan teori fiksi
hukum. Di mana peraturan perundang-undangan
yang dibentuk untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia justru dinyatakan tetap berlaku kalaupun
mereka tidak mengetahui adanya peraturan
perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan
teori fiksi hukum. Seyogianya, bahwa dalam
negara hukum modern sekarang ini bahwa harus
ada upaya untuk mengikis pemberlakuan teori
fiksi hukum.
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D. Upaya Mengikis Keberlakuan Teori
Fiksi Hukum
1.

Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan
Dalam penjelasan Pasal 88 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
disebutkan bahwa yang dimaksud penyebarluasan
adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada
masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan
Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas
dan telah diundangkan agar masyarakat dapat
memberikan masukan atau tanggapan terhadap
peraturan perundang-undangan tersebut atau
memahami peraturan perundang-undangan yang
telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya
melalui media elektronik dan/atau media cetak.
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundanganproses penyebarluasan merupakan
proses yang terpisah dari proses pembentukan
peraturan perundang-undangan berbeda dengan
pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Dalam pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa
“pembentukan peraturan perundang-undangan
adalah proses pembuatan peraturan peraturan
perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai
dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,
perumusan,
pembahasan,
pengesahan,
pengundangan dan penyebarluasan.
Tetapi hal ini mendapat kritikan dari Maria
Farida Indrati Soeprapto, yang mengatakan
bahwa pemakaian istilah penyebarluasan
adalah tidak tepat, oleh karena penyebarluasan
(sosialisasi) selama ini dilakukan setelah suatu
peraturan perundang-undangan selesai dibentuk,
artinya setelah disahkan atau ditetapkan dan
diundangkan. Dengan demikian memasukkan
kata penyebarluasan dapat berakibat peraturan
perundang-undangan tersebut dianggap belum
selesai proses pembentukannya, apabila seluruh
masyarakat di Indonesia belum mengetahui
keberadaan
peraturan
perundang-undangan
tersebut (Soeprapto, 2007: 12).
Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per

undang-undangan, proses penyebarluasan bukan
lagi masuk sebagai proses pembentukan peraturan
perundang-undangan dengan digantinya pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan
dalam Pasal 1 angka 1 menjadi pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
Ketentuan
mengenai
penyebarluasan
peraturan
peraturan
perundang-undangan
diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 95
Undang-Undang Nomr 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Penyebarluasan undang-undang dilakukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sejak
penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan
undang-undang,
pembahasan
Rancangan
undang-undang hingga pengundangan undangundang.Penyebarluasan undang-undang dapat
juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah
khusus untuk undang-undang yang berkaitan
dengan fungsi Dewan Perwakilan Daerah.Untuk
penyebarluasa peraturan daerah baik peraturan
daerah Provinsi maupun peraturan daerah
kabupaten/kota dilakukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi atau
Kabupaten/Kota.
Ketentuan tentang penyebarluasan peraturan
perundang-undangan dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 ini dilakukan untuk lebih
memperbaiki mekanisme dalam memberikan
informasi dan/atau memperoleh masukan
masyarakat serta para pemangku kepentingan
dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan (Yani, 2013: 91).
Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa
penyebarluasan seharusnya dilakukan mulai dari
tahap paling awal yaitu ketika menyusun Program
Legislasi baik Program Legislasi Nasional maupun
Program Legislasi Daerah. Sudah seharusnya juga
masyarakat mengetahui peraturan perundangundangan apa saja yang akan dibentuk untuk masa
satu tahun. Sehingga masyarakat dapat menilai
peraturan perundang-undangan apa saja yang
memang sangat diperlukan dan mendesak dan apa
saja yang dapat ditunda. Demikian juga setelah
berbentuk rancangan, wajib juga disebarluaskan
kepada masyarakat.
Penyebarluasan
peraturan
perundangundangan disetujui usul DPR yang melihat bahwa
penyebarluasan undang-undang dan peraturan
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daerah, semestinya melibatkan 2 (dua) pihak
pembentuk undang-undang atau peraturan daerah.
Penyebarluasan
undang-undang
dilakukan
oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan
prolegnas, penyusunan RUU, Pembahasan RUU
hingga pengundangan undang-undang. Untuk
menyebarluaskan Prolegnas dilakukan bersama
oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan
oleh Badan Legislasi DPR. Kemudian untuk
penyerbarluasan RUU yang berasal dari DPR
dilaksanakan oleh Komisi/Panitia/badan/Badan
Legislasi DPR. Sedangkan penyebarluasan RUU
yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh
instansi pemrakarsa (Yani, Op. Cit: 90).
Ketentuan yang sama juga berlaku dalam
penyebarluasan Perda, di mana penyebarluasan
dilakukan oleh DPRD bersama pemerintah daerah
sejak penyusunan prolegda, penyusunan Raperda,
pembahasan Raperda, hingga pengundangan
Raperda. Untuk penyebarluasan Prolegda
dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah
daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi
Daerah. Kemudian untuk penyebarluasan Raperda
yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat
kelengkapan DPRD. Sedangkan penyebarluasan
Raperda yang berasal dari gubernur atau bupati/
walikota dilaksanakan oleh sekretaris daerah
(Ibid).
Penyebarluasan
undang-undang
yang
terdapat dalam UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, selain menyebutkan bahwa
penyebarluasan undang-undang dilakukan secara
bersama oleh DPR dan Pemerintah, dapat pula
melibatkan DPD dalam hal undang-undang
tersebut sepanjang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Sementara penyebarluasan perda dilakukan
secara bersama oleh DPRD Provinsi atau DPRD
kabupaten/kota dengan gubernur atau bupait/
walikota (Ibid: 91).
Adapun naskah peraturan perundangundangan yang disebarluaskan harus merupakan
salinan naskah yang telah diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita
Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah,
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Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
Ketentuan tentang penyebarluasan dalam UU
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
ini dilakukan untuk lebih memperbaiki
mekanisme dalam memberikan informasi dan/
atau memperoleh masukan masyarakat serta para
pemangku kepentingan dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan (Ibid).
Penyebarluasan
Peraturan
Perundangundangan dapat dilakukan melalui media cetak,
media elektronik dan cara lainnya. Penyebarluasan
melalui media cetak berupa lembaran lepas
maupun himpunan. Sedangkan penyebarluasan
melalui media elektronik dilakukan melalui situs
web kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dan dapat diakses melalui website www.djpp.
kemenkumham.go.id. Penyebarluasan dapat juga
dilakukan dengan tatap muka atau dialog langsung
berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan
ilmiah, konfrensi pers dan cara lainnya.(Raymon,
2012: 48 – 49).
Penyebarluasan
peraturan
perundangundangan dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut (http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/
pengundangan-dan-penyebarluasan.html,
diakses 18 April 2016 Pukul 09.19 WIB):
1.

Penyebarluasan
peraturan
perundangundangan dapat dilakukan melalui media
cetak, media elektronik, dan cara lainnya.

2.

Penyebarluasan
peraturan
perundangundangan melalui media cetak berupa
lembaran lepas maupun himpunan.

3.

Penyebarluasan Lembaran Negara Republik
Indonesia dalam bentuk lembaran lepas
yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan untuk disampaikan kepada
kementrian/Lembaga yang memprakarsai
atau menetapkan peraturan perundangundangan tersebut, dan masyarakat yang
membutuhkan.

4.

Penyebarluasan Lembaran Negara Republik
Indonesia dalam bentuk himpunan yang
dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan
untuk disampaikan kepada Lembaga Negara,
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
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Departemen, Pemerintah Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan pihak
terkait.

Daerah dan Pemerintah Daerah melalui Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penyebarluasan melalui media elektronik
dilakukan melalui situs web Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
dapat diakses melalui website: www.djpp.
depkumham.go.id, atau lainnya.

2.

Penyebarluasan dengan cara sosialisasi
dapat dilakukan dengan tatap muka atau
dialog langsung, berupa ceramah workshop/
seminar, pertemuan ilmiah, konfrensi pers,
dan cara lainnya.
Untuk mengikis keberlakuan teori fiksi
hukum, penyebarluasan peraturan perundangundangan harus lebih dioptimalkan lagi khususnya
penyebarluasan melalui media cetak dan melalui
cara sosialisasi atau bertatap langsung dengan
masyarakat. Penyebarluasan melalui media
elektronik khususnya internet masih kurang
memadai karena belum semua daerah di Indonesia
terjangkau oleh jaringan internet.
Selain itu, agar penyebarluasan peraturan
perundang-undangan lebih efektif, setiap kegiatan
yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan hukum
juga disertai dengan pemberitahuan tentang telah
diundangkannya peraturan perundang-undangan
yang baru. Baik itu peraturan perundang-undangan
pusat maupun peraturan perundang-undangan
daerah. Dengan melihat peraturan perundangundangan mana yang lebih bersentuhan langsung
dengan masyarakat yang akan disuluh. Sebagai
contoh, untuk masyarakat pedesaan perlu dilihat
peraturan perundang-undangan mana yang
bersentuhan langsung, misalnya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.
Hal ini berarti bahwa untuk lebih
mengoptimalkan
proses
sosialiasi
atau
penyebarluasan peraturan perundang-undangan
menjadi tanggung jawab lembaga pembentuk
peraturan perundang-undangan. Untuk peraturan
perundang-undang pusat otomatis menjadi
tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat dan
Pemerintah melalui semua kementerian yang ada.
Juga untuk peraturan perundang-undangan daerah
menjadi tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat

Melibatkan Masyarakat Dalam Setiap
Tahapan
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
Peraturan perundang-undangan merupakan
suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual
dan materil bagi masyarakat maupun pribadi,
melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Artinya
supaya pembuat peraturan perundang-undangan
tidak sewenang-wenang atau supaya peraturan
perundang-undangan tersebut tidak menjadi huruf
mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat, yakni
antara lain:
1.

Keterbukaan dalam
undang-undang;

proses

pembuatan

2.

Pemberian hak kepada warga masyarakat
untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui
cara-cara:
a.

Penguasa setempat mengundang mereka
yang berminat untuk menghadiri suatu
pembicaraan mengenai peraturan
tertentu yang akan dibuat:

b.

Suatu departemen tertentu, mengundang
organisasi-organisasi tertentu untuk
memberikan masukan bagi suatu
rancangan
peraturan
perundangundangan yang sedang disusun;

c.

Acara dengar pendapat di Dewan
Perwakilan Rakyat(Soekanto, 2013:
13);
Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan
pembentukan peraturan perundang-undangan
harus benar-benar dilindungi oleh negara dalam
pelaksanaannya, agar prinsip-prinsip demokrasi
tidak terlanggar oleh penguasa.Sehingga
penyediaan ruang publik atau partisipasi
masyarakat merupakan tuntutan mutlak dalam
sebuah negara demokrasi seperti Indonesia
(Indrayanto, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.
10 No. 3 – September 2013: 233).
Hal ini berarti bahwa setiap peraturan
perundang-undangan yang akan dibentuk harus
melibatkan masyarakat. Baik melalui dengar
pendapat langsung atau melalui perwakil
an organisasi-organisasi masyarakat. Tetapi,
hal ini sering tidak dilaksanakan. Tidak ada
dengar pendapat, tidak ada pertemuan dengan
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perwakilan organisasi masyarakat, tiba-tiba ada
keluar peraturan perundang-undangan.Sehingga
masyarakat tidak mengetahui bahwasanya ada
peraturan perundang-undangan yang baru.
Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan juga merupakan
implementasi dari salah satu asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang diatur dalam
Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 yaitu asas
keterbukaan. Bahwa dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan, masyarakat
harus dilibatkan langsung dalam semua tahapan
pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan
pada dasarnya harus melewati beberapa tahapan,
mulai dari tahap perencanaan, penyusunan,
pembahasan dan pengesahan dan penetapan serta
pengundangan.Namun, tahapan-tahapan tersebut
tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
atau kondisi. Dengan demikian, agar masyarakat
mengetahui bahwa akan dibentuk suatu peraturan
perundang-undangan yang baru, maka masyarakat
sudah seharusnya dilibatkan dalam semua tahapan
pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal penyusunan program legislasi
nasional/program legislasi daerah, masyarakat
seyogianya harus dilibatkan untuk menjaring
peraturan perundang-undangan apa saja yang paling
dibutuhkan oleh masyarakat sehingga program
legislasi nasional/program legislasi daerah sejalan
dengan aspirasi yang ada di masyarakat. Dengan
mengetahui peraturan perundang-undangan
apa saja yang akan dibentuk, masyarakat dapat
mengawal agar peraturan perundang-undangan
yang sudah diprogramkan dapat dibentuk tepat
waktu. Juga dapat mengkritisi jika program yang
sudah disusun tidak dapat tercapai tepat pada
waktunya.
Ketentuan Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
disebutkan
bahwa “untuk memudahkan masyarakat dalam
memberikan masukan secara lisan dan/atau
tertulis, setiap rancangan peraturan perundangundangan harus dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat”. Tetapi, pada kenyataannya untuk
mendapatkan rancangan peraturan perundangundangan sangat sulit, terutama peraturan
perundang-undangan tingkat daerah.
Padahal, partisipasi masyarakat dalam
proses pembentukan peraturan perundang-
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undangan menjadi penting karena, Pertama,
menjaring
pengetahuan,
keahlian
atau
pengalaman masyarakat sehingga peraturan
perundang-undangan benar-benar memenuhi
syarat peraturan perundang-undangan yang baik,
Kedua, menjamin peraturan perundang-undangan
sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam
masyarakat (politik, ekonomi, sosial dan lainlain); Ketiga, menumbuhkan rasa memiliki (sense
of belonging), rasa bertanggungjawab (sense
of responsibility dan sense of accountability)
atas peraturan perundangan-undangan tersebut
(Sirajuddin,dkk, 2007: 187).
Selama ini pelibatan partisipasi masyarakat
di dalam pembentukan peraturan perundangundangan terkesan hanya formalitas belaka. Karena
itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan berusaha diperbaiki partisipasi
masyarakat tersebut dengan memperjelas kategori
kelompok kepentingan yang disebut masyarakat,
yaitu orang perseorangan atau kelompok/
organisasi masyarakat, kelompok profesi,
lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat
adat. Kemudian setiap kelompok masyarakat
yang mempunyai kepentingan atas substansi
rancangan peraturan perundang-undangan dapat
memberikan masukan atau partisipasinya secara
lisan dan/atau rapat dengar pendapat umum,
kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya
dan/atau diskusi. Selain itu, perbaikan partisipasi
dalam undang-undang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dilakukan agar dapat
memberikan kemudahan kepada masyarakat
dalam memberikan masukan atau mengakses
informasi terkait dengan pembentukan peraturan
perundang-undangan (Yani, Op. Cit,: 91 – 92).
Pada dasarnya partisipasi masyarakat
bukanlah tujuan akhir. Tujuan sebenarnya
adalah memberikan ruang yang lebih luas
kepada masyarakat pada umumnya agar mampu
memberikan pengaruh yang berarti terhadap
proses pemerintahan dalam arti luas (Halim dan
Putera, 2013:107). Sehingga secara hukum, hak
masyarakat untuk berpartisipasi akan terlanggar
jika pembentuk peraturan perundang-undangan
tidak membuka ruang untuk itu. Jika hal itu
terjadi, sebuah peraturan perundang-undangan
dapat dikatakan tidak memenuhi syarat formal
peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat
dijadikan sebagai alasan untuk melakukan uji
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formal ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah
Agung (Isra, 2010: 292).
Selain pelibatan masyarakat dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan,
Menurut Yuliandri, dalam proses pembentukan
peraturan
perundang-undangan
yang
berkelanjutan dan partisipatif, perlu dilakukan
upaya-upaya yang dapat ditempuh yaitu (1)
perlunya perencanaan pembentukan undangundang melalui penyusunan naskah akademis, (2)
adanya partisipasi masyarakat atau publik dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan dan
(3) perlu kesesuaian antara materi muatan dengan
persyaratan pembentukan peraturan perundangundangan (Yuliandri, 2010: 168).
3.

Masyarakat Harus Pro-Aktif
Untuk menyebarluaskan peraturan per
undang-undangan
yang
sangat
banyak
jumlahnya, sangat mustahil hanya dilaksanakan
oleh Pemerintah saja baik Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah.Semua elemen
masyarakat harus turut berperan aktif dalam
menyebarluaskan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.Terutama peraturan
perundang-undangan yang berkaitan langsung
dengan masyarakat.Masyarakat juga diharapkan
berperan aktif mencari dan mengakses peraturan
perundang-undangan yang ada.
Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan diatur mengenai partisipasi
masyarakat dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan. Di mana masyarakat
diakomodir haknya untuk memberikan masukan
secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan yang dapat
dilakukan melalui:
a.

rapat dengan pendapat umum;

b.

kunjungan kerja;

c.

sosialisasi; dan/atau

seminar, lokakarya dan/atau diskusi.
Tetapi, tidak semua masyarakat akan
diundang untuk memberikan pendapat dalam
setiap pembentukan peraturan perundangundangan. Hanya orang perseorang atau kelompok
orang yang mempunyai kepentingan atas substansi
rancangan peraturan perundang-undangan.Tidak
mungkin untuk membentuk undang-undang
tentang Advokat yang diundang masyarakat adat,

tentu yang diundang untuk memberikan pendapat
adalah yang berkepentingan langsung yaitu
Advokat itu sendiri.
Dengan diberikannya hak untuk memberikan
pendapat dalam penyusunan peraturan perundangundangan diharapkan masyarakat dapat berperan
aktif sehingga peraturan perundang-undangan
yang dibentuk betul-betul peraturan perundangundangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
banyak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan
dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan. Karena dengan wilayah Indonesia
yang sangat luas dan suku, budaya dan bahasa
yang beraneka ragam, tentu kebutuhan dari tiaptiap masyarakat pasti berbeda-beda tiap-tiap
daerah.Perbedaan-perbedaan inilah yang harus
ditampung dan diakomodasi dalam suatu peraturan
perundang-undangan. Sehingga apabila diadakan
dan diundang dalam rapat dengar pendapat umum,
kunjungan kerja, sosialisasi, seminar/lokakarya
dan/atau diskusi, masyarakat diharapkan turut
hadir dan memberikan masukan bagi peraturan
perundang-undangan yang akan dibentuk.
Peran pro-aktif dari masyarakat bukan hanya
dapat dilakukan pada saat pembentukan peraturan
perundang-undangan. Tetapi harus pro-aktif juga
untuk melakukan judicial review ke Mahkamah
Konstitusi dan Mahkamah Agung jika ada
ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan lebih tinggi dan melanggar
hak konstitusionalnya sebagai warga negara.
Dalam rangka optimalisasi partisipasi
masyarakat yang pro-aktif, Rival G. Ahmad, dkk,
mengajukan 8 (delapan) prinsip yaitu (Ahmad,
dkk, 109):
1.

Adanya kewajiban publikasi yang efektif;

2.

Adanya kewajiban informasi dan dokumentasi
yang sistematis, bebas dan mudah diakses;

3.

Adanya jaminan prosedur dan forum yang
terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk
terlibat dalam mengawasi proses sejak
perencanaan;

4.

Adanya prosedur yang menjamin publik bisa
mengajukan RUU selain anggota DPR, DPD
dan Pemerinah;

5.

Adanya pengaturan yang jelas mengenai
dokumen dasar yang wajib tersedia dan

d.
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bebas diakses oleh publik, misalnya
naskah akademik dan rancangan peraturan
perundang-undangan;
6.

Disediakan jaminan banding bagi publik
apabila proses pembentukan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan secara
partisipatif;

7.

Adanya pengaturan jangka waktu yang
memadai untuk semua proses penyusunan,
pembahasan RUU dan diseminasi UU yang
telah dilakukan; dan

8.

Adanya pertanggungjawaban yang jelas yang
memadai bagi pembentuk undang-undang
yang dengan sengaja menutup peluang
masyarakat untuk berpartisipasi.

KESIMPULAN
Teori fiksi hukum dalam perkembangan
hukum di Indonesia tidak dapat segera dilepaskan
atau dibuang begitu saja, mengingat jumlah
peraturan perundang-undangan yang diundangkan
sangat banyak jumlahnya. Tetapi, pemberlakuan
teori fiksi hukum itu harus memenuhi dua syarat
yaitu harus ada upaya dari Pemerintah, baik
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan
setiap peraturan perundang-undangan yang
dibentuk sesuai dengan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Syarat yang kedua harus ada upaya dari masyarakat
untuk mengetahui dan mengakses peraturan
perundang-undangan yang ada.
Hal ini berarti bahwa jika suatu peraturan
perundang-undangan tidak dipublikasikan oleh
pemerintah, maka teori fiksi tersebut tidak dapat
diterapkan bagi orang yang melanggar ketentuan
dalam peraturan tersebut. Artinya jika ada
seseorang ditangkap karena melanggar hukum
dengan alasan bahwa ia tidak mengetahui adanya
aturan tersebut. Maka harus dilihat apakah ada
upaya dari pemerintah untuk mempublikasikan
peraturan perundang-undangan tersebut dan
apakah ada upaya dari orang tersebut untuk
mencari informasi dan mengakses peraturan
perundang-undangan tersebut.Jika kemudian dia
terbukti tidak berusaha untuk mencari peraturan
perundang-undangan sedangkan pemerintah sudah
menyebarluaskan peraturan perundang-undangan
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tersebut, maka teori fiksi hukum dapat diterapkan
kepadanya.Sehingga dia tetap dikenakan hukuman
walaupun dia mengaku tidak mengetahui adanya
peraturan perundang-undangan tersebut.
Selain itu, mengingat banyaknya jumlah
peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan
diundangkan dalam satu tahun, disarankan agar
proses publikasi atau penyebarluasan peraturan
perundang-undangan dilakukan secara selektif
dengan melihat audiensinya. Penyebarluasan
dilakukan kepada masyarakat yang berpotensi
melakukan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan yang dibentuk.Sehingga
penyebarluasannya lebih efektif dan efisien.
Untuk mengikis pemberlakuan teori
fiksi hukum dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan di Indonesia seyogianya
mengedepankan 2 (dua) hal yaitu publikasi
oleh lembaga pembentuk peraturan perundangundangan dan partisipasi aktif dari masyarakat
dalam prosesnya.
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ABSTRACT
The development of criminal as perpetrators associated with the purpose and legal function to give protection
facilities and prosperity to society, since the tendency to break the law to get a huge advantage have been a
reality in society. Telecommunication is each broadcast, transmission, and or admission of each information in a
signal, hint, writing, picture, voice and noise through the system of wire, optic, radio or another electromagnetic.
The radio broadcast is one of the telecommunication. The licence is the main thing in broadcast settings. In
another word, it can be charged with controlling instrument, continuously, and periodically in order to each
broadcast institution does not take a side route of information service mission to the public. One can be
taken a responsibility, criminally because he/she makes a mistake. It has two terms in criminal law, that is
intentional and negligence, both can be charged into a criminal. The criminal responsibility may be imposed
to perpetrators of radio frequency without permission as mentioned in article 53 paragraph (1) the Act of
the Republic of Indonesia, Number 36, Year 1999 on Telecommunication can be punished by a maximum
imprisonment of four years or a maximum fine of four hundred million rupiahs.
Keywords: criminal, the use of Illegal radio frequencies, telecommunication

ABSTRAK
Perkembangan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan tujuan dan fungsi
hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteran masyarakat, sebab kecenderungan
melakukan pelanggaran hukum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya telah menjadi realita
masyarakat. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi
dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau
sistem elektromagnetik lainnya, Penyiaran radio merupakan salah satu bagian dari Telekomunikasi. Perizinan
adalah hal utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen
pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak menyimpang
dari misi pelayanan informasi kepada publik. Seseorang dapat dimintapertanggung jawaban secara pidana
adalah karena seseorang itu memiliki kesalahan.Kesalahan ada dua bentuk dalam hukum pidana.Pertama
sengaja dan kelalaian keduanya sama-sama dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana dapat
diminta bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin tercantum pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu dengan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan
atau denda paling banyak Rp.400.000.000
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penggunaan Frekuensi Tanpa Izin, Telekomunikasi.
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PENDAHULUAN
Perkembangan
teknologi
komunikasi
dan informasi telah melahirkan masyarakat
informasi yang makin besar tuntutannya akan hak
untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan
informasi. Informasi itu sendiri telah menjadi
kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah
menjadi komoditas penting dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kebutuhan akan informasi dengan menggunakan
teknologi komunikasi harus dapat terjaga
dengan baik, dengan kata lain diperlukan sistem
pengamanan (security) karena secara teknis
kebutuhan informasi dan sistem ini sendiri
sangatlah rentan untuk tidak bekerja sebagaimana
mestinya (malfunction), dapat diubah-ubah
ataupun diterobos oleh pihak lain baik oleh orang
maupun lembaga yang tidak bermaksud jahat
(unintentional threats) maupun yang bermaksud
jahat atau intentional threats (Makarim,
2004:92).
Penyelenggara Telekomunikasi dapat me
nyelenggarakan Telekomunikasi untuk keperluan
penyiaran khususnya radio (Pasal 9 ayat (3) huruf
(c) Undang-undang Telekomunikasi Nomor 36
tahun 1999), Prinsip dasar penyelenggaraan
penyiaran akibat perkembangan teknologi dan
informasi berkaitan erat dengan prinsip-prinsip
penjaminan dari negara agar aktivitas Penyiaran
yang dilakukan oleh lembaga penyiaran
berdampak positif bagi publik. Publik harus
memiliki akses yang memadai untuk dapat terlibat,
memanfaatkan, mendapatkan perlindungan,
serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan
penyiaran. Guna mencapai keberhasilan dari
prinsip ini sangat dibutuhkan prinsip lain yang
secara melekat (embedded) menyokong lembaga
Penyiaran, yakni prinsip diversity of ownership
(keberagaman kepemilikan) dan diversity
of content (keberagaman isi) dari lembaga
Penyiaran.kedua prinsip diversity ini diharapkan,
negara dapat melakukan penjaminan terhadap
publik melalui penciptaan iklim kompetitif antar
lembaga Penyiaran agar bersaing secara sehat
dalam menyediakan pelayanan informasi yang
terbaik kepada publik. Untuk itu sangat diperlukan
penekanan pada prinsip keterbukaan akses,
partisipasi, serta perlindungan dan kontrol publik.
Prinsip ini membuka peluang akses bagi setiap warga
negara untuk menggunakan dan mengembangkan
penyelenggaraan Telekomunikasi khususnya
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di bidang Penyiaran nasional. Undang-undang
memberi hak, kewajiban dan tanggungjawab serta
partisipasi masyarakat untuk mengembangkan
Telekomunikasi khususnya di bidang Penyiaran
radio, seperti mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, mencari, memperoleh,
memiliki dan menyimpan, mengolah dan
menyampaikan informasi di lembaga Penyiaran
serta mengembangkan kegiatan literasi dan/atau
pemantauan untuk mengawasi dan melindungi
publik dari isi siaran yang merugikan masyarakat
(Makarim, 2004:92).
Menurut Wahyudi (1996:12), pengertian
Radio adalah pemancar gelombang elektromagnetik
yang membawa muatan sinyal suara, yang
terbentuk melalui microphone, kemudian pancaran
ini diterima oleh sistem antena untuk diteruskan
ke pesawat penerima dan sinyal radio itu diubah
menjadi suara atau audio di dalam loudspeaker.
Menurut Simanjuntak (1993:70), pengertian radio
adalah sistem komunikasi yang menggunakan
udara atau ruang antariksa sebagai bahan antara
(medium) yang bentuk umum sistemnya adalah
sebuah pemancar yang memancarkan dayanya
melalui antena ke arah tujuan dalam bentuk
gelombang elektromagnetis.
Berikut ini adalah salah satu contoh kasus
pencurian frekuensi radio seperti terdapat pada
Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/
Pid.B/2013/PN-Sal tanggal 11November 2013,
telah menjatuhkan hukuman pidana kepada
terdakwa Arif Arinto Bin Ngatman yang terbukti
bersalah secarah sah dan meyakinkan telah
melakukan tindak pidana “penggunaan spekrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit tanpa izin
Pemerintah”. Hukuman tersebut berupa pidana
penjara selama 6 (enam) bulan dengan denda
sebesar Rp1000.000 (satu juta rupiah) dan
membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 (seribu
rupiah).
Penggunaan frekuensi radio tanpa izin ini
bukan saja merugikan frekuensi radio legal,
masyarakat, pemerintah, tapi juga membahayakan
penerbangan karena mengganggu komunikasi
pilot dengan bandara (penerbangan). Contohdi
dalam pesawat, tentunya banyak jiwa manusia
yang terancam keselamatannya apabila pada
saat tertentu komunikasi Pilot dengan Bandara
terganggu. Penggunaan hukum pidana sebagai
sarana penanggulangan kejahatan haruslah
dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi
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pada kebijakan hukum pidana guna mencapai
tujuan tertentu. Artinya, sarana hukum pidana
akan digunakan, yakni menyangkut perbuatan
apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan
mengenai sanksi apa yang akan dikenakan kepada
pelaku (Mulyadi, 2008:20).
Penggunaan
hukum
pidana
dalam
menanggulangi tindak pidana pencurian frekuensi
tentunya tidak selalu dengan menggunakan
sanksi pidana, melainkan juga dapat diterapkan
sanksi yang kedudukannya sama dengan sanksi
pidana. Sistem sanksi dalam hukum pidana saat
ini, menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi
yang primadona, sehingga keberadaan sanksi
tindakan menjadi tidak sepopuler sanksi pidana.
Menyikapi keadaan-keadaan tersebut maka
kebijakan pengaturan sanksi terhadap tindak
pidana pencurian frekuensi dapat digunakan
dalam rangka hukum di masa yang akan datang.
Berdasarkan latar belakang di atas maka
rumusan masalahnya dalam penulisan jurnal ini
adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana
bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin
berdasarkan UU Nomor 36 tahun 1999 Tentang
Telekomunikasi. Adapun yang menjadi tujuan
dari pembahasan dalam penulisan jurnal ini untuk
mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi
pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin
berdasarkan UU Nomor 36 tahun 1999 Tentang
Telekomunikasi.
Kerangka teori yang digunakan dalam
penulisan ini adalah teori pertanggungjawaban
pidana. Vicarious liability adalah suatu konsep
pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan
yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang
dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup
pekerjaannya (the legal responsibility of one person
for wrongful acts of another, as for example, when
the acts are done within scope of employment)
(Muladi Dwidja Priyatno 2010:113).
Dalam kamus Henry Black vicarious liability
diartikan sebagai berikut (Ali, 2013:77):The
liability of an employer for the acts of an employee,
of a principle for torts and contracts of an agent
(pertanggungjawaban majikan atas tindakan
dari pekerja; atau pertanggungjawaban principal
terhadap tindakan agen dalam suatu Kontrak ajaran
vicarious liability diambil dari hukum perdata
yang kemudian dipakai dalam praktik hukum
pidana. Ketentuan ini misalnya dapat dilihat
dalam hukum Pasal 1367 KUH Perdata yang

berbunyi “Setiap orang tidak saja bertanggung
jawab untuk kerugian yang disebabkan karena
perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian
yang disebabkan karena perbuatan orang-orang
yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan
oleh barang-barang yang berada di bawah
pengawasannya”. Dalam pasal ini disebutkan
bahwa vicarious liability dapat timbul dalam
hubungan-hubungan sebagai berikut ; (a) tanggung
gugat orang tua atau wali terhadap perbuatan
anaknya yang belum dewasa; (b) tanggung gugat
majikan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh
perbuatan karyawan; dan (c) tanggung gugat guruguru sekolah atas perbuatan murid-muridnya.
Apabila
dilihat
dari
konsep
per
tanggungjawaban pidana, ajaran vicarious liability
mirip dengan konsep penyertaan (deelneming).
Dimana keduanya mensyaratkan ada (minimal)
dua orang yaitu pelaku yang memenuhi
rumusan delik (pelaku fisik) dan pelaku yang
tidak memenuhi rumusan delik (bukan pelaku
fisik) yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
Menurut Surastini, ajaran ini merupakan
perluasan pertanggungjawaban pidana dari konsep
penyertaan. Adapun perbedaannya dapat dilihat :
a.

Penyertaan (Deelneming)
Pertanggungjawaban terhadap “bukan pelaku
fisik” (penyuruh, penggerak) berdasarkan
unsur kesengajaan (niat, kehendak untuk
melakukan tindak pidana).

b.

Pertanggungjawaban pengganti (Vicarious
liability)

Pertanggungjawaban
pidana
terhadap
“bukan pelaku fisik” (atasan, majikan) bukan
berdasarkan unsur kesengajaan, tetapi atas
dasar adanya hubungan tertentu antara yang
bersangkutan dengan pelaku fisik.
Perluasan tersebut dapat dilihat bahwa
dalam penyertaan, “bukan pelaku fisik” dapat
dipertanggungjawabkan pidana ketika terdapat
unsur kesengajaan (mens rea), sedangkan
dalam vicarious liability tanpa kesengajaan pun
seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana
asalkan terdapat hubungan tertentu.
Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi
untuk dapat menerapkan teori vicarious liability,
yaitu (Ali, 2013: 89):
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(1) Harus terdapat suatu hubungan, seperti
hubungan pekerjaan antara majikan dan
pekerja; dan
(2) Tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja
tersebut harus berkaitan atau masih dalam
ruang lingkup pekerjaannya
Di Indonesia, sampai sekarang Kitab
Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) belum
menganut asas pertanggungjawaban pengganti
(vicarious liability). Walaupun demikian, para
pembuat undang undang dan akademisi sudah
mengisyaratkan akan memberlakukan doktrin
ini dalam hukum pidana yang akan datang.
Sebagaimana dikatakan Mardjono Reskodiputro
(2007:55), doktrin vicarious liability dari sistem
hukum Anglo-Amerika perlu di adaptasikan (atau
dicangkokkan) pada sistem hukum Indonesia
yang berasal dari sistem hukum eropa continental.
Isyarat ini dapat dilihat dalam RKUHP tahun
2012, dalam pasal 38 dirumuskan :
(1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang‑Undang
dapat menentukan bahwa seseorang dapat
dipidana semata-mata karena telah dipenuhi
nya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa
memperhatikan adanya kesalahan.
(2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang,
setiap orang dapat dipertanggungjawabkan
atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang
lain.
Dapat dikemukakan, doktrin vicarious
liability dari sistem hukum Anglo-Amerika perlu
di adopsi oleh sistem hukum pidana Indonesia.
Pertama, ajaran ini diharapkan akan memberikan
deterrence atau pencegahan sekaligus pembinaan,
agar pemberi kerja (atasan) senantiasa melakukan
pengawasan terhadap kinerja bawahannya,
karena mereka harus bertanggungjawab terhadap
perbuatan yang dilakukan oleh pekerjanya apabila
ia melakukan tindak pidana dalam lingkup
tugasnya. Kedua, ajaran ini merupakan perluasan
pertanggungjawaban pidana, yang mana selama
ini atasan atau perusahaan selalu berlindung dari
keharusan memikul pertanggungjawaban pidana
dengan dalih telah mendelegasikan kegiatankegiatan perusahaan yang berpotensi illegal
kepada pegawainya.
Pemberlakuan doktrin vicarious liability di
Indonesiadalam masa yang akan datang, harus
dilakukan
dengan
pembatasan-pembatasan
yang ketat sebagaimana diungkapkan oleh para
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pakar diatas. Diantaranya hanya perbuatan yang
ditentukan oleh undang-undanglah yang dapat
dimintai pertanggungjawaban secara vicarious
(Pasal 38 ayat 2 RUKUHP Tahun 2012).Hal
ini bertujuan untuk tetap menghormati dan
melindungi hak asasi manusia sebagai hak dasar
warga negara.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penulisan ini adalah Yuridis Normatif: yang
mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan dan normanorma hukum yang terdapat dalam masyarakat.
Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu
prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi
normatifnya (Johnny Ibrahim, 2005:47). Penelitian
ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian
yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan
dan menganalisis suatu peraturan hukum dan
menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan
dengan tindak pidana Penggunaan Frekuensi radio
berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 1999.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian
adalah data sekunder, yang meliputi :
a.

Bahan hukum primer, yaitu merupakan
bahan hukum yang bersifat autoritatif,
artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi
atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim.
Bahan hukum primer yang dipergunakan,
antara lain: UU Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi, Kitab UU Hukum
Pidana serta Putusan Pengadilan Negeri
Salatiga Nomor 91/Pid.B/2013/PN.Sal hari
Senin tanggal 11 November 2013.

b.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan
penjelasan dan ulasan-ulasan terhadap bahan
hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian,
karya dari kalangan hukum, artikel, pendapat
dari pakar hukum yang relevan dengan
asas-asas tata kelola Telekomunikasi, radio,
pemberian izin penyiaran dan lain-lain yang
berkaitan.

c.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum
penunjang yang dapat memberi petunjuk
dan penjelasan terhadap bahan hukum
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primer dan bahan hukum sekunder, antara
lain berupa Kamus besar Bahasa Indonesia,
Kamus Bahasa Hukum dan Kamus Bahasa
Inggris.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini adalah Penelitian kepustakaan atau library
research,yangdilakukan dengan cara meneliti
sumber bacaan yang berhubungan dengan topik ini,
seperti buku-buku hukum, majalah hukum, artikelartikel, peraturan perundang-undangan, putusanputusan pengadilan yang ada kaitannya dengan
penelitian, pendapat para sarjana dan bahan-bahan
lainnya (Bambang Sunggono,2010:113).
Alat yang digunakan untuk mengumpulkan
data dalam penelitian ini adalah studi dokumen,
yaitu pengumpulan data dengan cara penelusuran
kepustakaan, serta informan yang terkait dalam
Penelitian ini.
Teknik analisa data pada penelitian ini
akan dikerjakan dan digunakan sampai berhasil
menyimpulkan kebenaran-kebenaran untuk men
jawab persoalan-persoalan yang diteliti dengan
kebenaran analisa berdasarkan literatur dan dasar
teori yang ada. Penelitian ini menggunakan analisa
data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan
data yang diperoleh, mengidentifikasikan,
mengklarifikasikan, menghubungkan dengan
teori literatur yang mendukung masalah kemudian
menarik kesimpulan dengan analisa kualiatatif.
Analisa kualitatif sesuai dengan definisi adalah:
Suatu cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh
responden secara tertulis atau lisan serta juga
tingkah laku yang nyata, yang diteliti dengan
mempelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono
Soekanto, 1983:32).

ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang telah
ditetapkan oleh pemerintah dan juga merupakan
otoritas dan monopoli pemerintah, jika perizinan
hanya dimaksud sebagai sumber pendapatan,
akan memberikan dampak negatif (disinsetif)
bagi pembangunan. Karena hukum merupakan
salah satu sarana pembaharuan dan pembangunan
masyarakat (Darmodiharjo dan Sidarta,
1998:198).
Panduan Prosedur Administratif Permohonan
Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi Pemohon
Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran
Radio dan Jasa Penyiaran Televisi ini merupakan
panduan bagi Pemohon dalam proses permohonan
Izin
Penyelenggaraan
Penyiaran
(www.
romelteamedia.com). Menurut Keputusan KPI
Nomor 40/SK/KPI/08/2005 tentang Panduan
Pelaksanaan Proses Administrasi Permohonan
Izin Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa
Penyiaran Televisi terebut dibagi menjadi 5 bagian
yaitu:
1.

Peraturan umum, berisi hal-hal umum
yang perlu diketahui berkaitan dengan izin
penyelenggaran penyiaran.

2.

Peraturan perundang-undangan perizinan
bagi Lembga Penyiaran, berisi Undangundang, Peraturan pemerintah dan peraturan
KPI serta keputusan instansi pemerintah dan
lembaga terkait yang harus dierhatikan dan
dipenuhi

3.

Prosedur permohonan izin penyelenggaraan
Penyiaran, merupakan uraian tahapan
yang harus dilalui untuk mendapatkan Izin
Penyelengara Penyiaran (IPP).

4.

Persyaratan
Rekomendasi
kelayakan,
merupakan uraian persyaratan umum dan
persyaratan khusus dalam permohonan IPP,
setiap pemohon harus memahami semua
persyaratan tersebut

PEMBAHASAN
A.

Proses Administrasi Permohonan Izin
Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa
Penyiaran Televisi
Perizinan merupakan instrumen kebijakan
pemerintah/pemda untuk melakukan pengendalian
atas eksternalitas negatif yang mungkin
ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun
ekonomi yang paling banyak digunakan dalam
hukum administratif. Pemerintah menggunakan
izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan
tingkah laku para warga (Philipus Mandiri,
1993:2).Izin adalah instrumen yang manfaatnya

5.

Lain-lain, berisi informasi yang perlu
diketahui oleh pemohon.
Dapat dikemukakan dalam tahapan
pemeriksaan administratif oleh KPI tentang
dokumen dan persyaratan administrasi yang harus
dilengkapi oleh Pemohon pada saat mengajukan
permohonannya setelah selesai dilakukan
verifikasi administratif oleh KPI setempat, ternyata
berkas tersebut belum lengkap sebagaimana
disyaratkan, maka KPI memberitahukan secara
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tertulis kepada Pemohon untuk segera melengkapi
berkas permohonannya dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari kerja sejak Pemohon menerima
pemberitahuan tertulis tersebut, yang ditunjang
dengan pemberitahuan lisan (telepon). Apabila
persyaratan dan kelengkapan permohonan
tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut di
atas, maka Pemohon dianggap membatalkan
permohonannya atau mengundurkan diri. Apabila
berkas permohonan telah dinyatakan lengkap,
maka Pemohon akan menerima Tanda Terima
Resmi berkas permohonan IPP.
B.

Pengertian Tindak Pidana Frekuensi
Radio
Sebelum membahas tentang tindak pidana
frekuensi radio, terlebih dahulu apa yang
dimaksud dengan tindak pidana. Mengenai
pengertian tindak pidana Strafbaar feit merupakan
istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti
diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan
pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang
dapat dipidana (Chazawi, 2002:69).
Simons dalam Roni Wiyanto (2012:160),
mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu
perbuatan (handeling) yang diancam dengan
pidana oleh UU, bertentangan dengan hukum
(onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan
(schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung
jawab. Rumusan pengertian Tindak Pidana oleh
Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap
karena akan meliputi:
1.

Diancam dengan pidana oleh hukum

2.

Bertentangan dengan hukum

3.

Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan
(schuld)

4.

Seseorang itu dipandang bertanggung jawab
atas perbuatannya.
Menurut penelitian ini jika dijabarkan
(diterapkan) dalam tindak pidana penggunaan
frekuensi radio tanpa izin berdasarkan Pasal 53
UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
sebagaimana dalam isinya:
1.
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Barang siapa yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
1 (Penggunaan spektrum frekuensi radio
dan orbit satelit wajib mendapatkan izin
Pemerintah) atau Pasal 33 ayat 2 (Penggunaan
spektrum frekuensi radio dan orbit satelit

harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak
saling mengganggu) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau
denda paling banyak Rp. 400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah).
2.

Apabila tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan
matinya seseorang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Dikaitkan kedalam salah satu contohnya
Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/
Pid.B/2013/PN.Sal maka unsur-unsur dari tindak
pidanapenggunaan frekuensi radio tanpa izin
adalah:
1.

Subyek Tindak Pidana
Siapa yang bisa menjadi subyek tindak
pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP,
yaitu seorang manusia sebagai pelaku, hal ini
terdapat dalam perumusan tindak pidana KUHP,
sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno,
yaitu: yang dapat menjadi subyek tindak pidana
sebagaimana tercantum dalam KUHP yaitu
seorang manusia sebagai pelaku hal ini terdapat
di dalam perumusan tindak pidana KUHP. Daya
pikir merupakan syarat bagi subyek tindak pidana,
juga pada wujud hukumnya yang tercantum dalam
Pasal KUHP yaitu hukuman penjara dan hukuman
denda.
KUHP dalam perumusannya menggunakan
kata “barang siapa”, “mengambil”, dari tempat
dimana barang tersebut terletak, Oleh karena
didalam kata “mengambil” sudah tersimpul
pengertian “sengaja”, maka UU tidak menyebutkan
“dengan sengaja mengambil” hal ini menunjukkan
bahwa yang menjadi subyek tindak pidana adalah
manusia.
2.

Harus Ada Perbuatan Manusia
Menguraikan terdapat perbuatan manusia
dalam perkembangannya dapat dilihat dari
aktifitasnya. Biasanya perbuatan yang dilakukan
bersifat positif atau aktif tetapi ada pula perbuatan
yang negatif atau pasif yang dapat dikat akan
sebagai perbuatan pidana yaitu (Moeljatno,
2008:79) :
a.

Mengetahui adanya permufakatan jahat tetapi
tidak dilaporkan walaupun ada kesempatan
untuk melapor pada yang berwajib.
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b.

Tidak bersedia menjadi saksi
Dapat dikemukakan akibat perbuatan
manusia, merupakan syarat mutlak dari perbuatan
atau tindak pidana frekuensi radio sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 UU Nomor 36
tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Penggunaan
spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib
mendapatkan izin Pemerintah) atau Pasal 33 ayat 2
UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit
satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan
tidak saling mengganggu) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau
denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah).
C.

Bentuk-Bentuk Dalam Tindak Pidana
Penggunaan Frekuensi Radio tanpa izin
Terjadi tindak pidana di bidang Penyiaran
tidak hanya merugikan secara materi dengan
nilai trilyunan rupiah, tetapi juga menimbulkan
ancaman terhadap penyelenggaraan jaringan
telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi
khusus, penyelenggaraan Penyiaran, navigasi
dan keselamatan, Amatir Radio dan Komunikasi
Radio Antar Penduduk (KRAP), dan sistem
peringatan dini bencana alam yang sangat
dirasakan
manfaatnya
oleh
masyarakat.
Penegakan hukum secara umum merupakan
proses dilakukannya upaya untuk menegakan dan
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata
sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
Terhadap persoalan tindak pidana di bidang
penggunaan frekuensi tanpa izin ini harus
dilakukan suatu strategi penanggulangan baik
pencegahan maupun pemberantasannya secara
terpadu dan komprehensif agar dapat menegakkan
kedaulatan, keamanan, pembangunan ekonomi
dan citra bangsa Indonesia sebagai negara yang
luas dan berdaulat. Pelaksanaan penegakan
hukum di bidang penggunaan frekuensi radio
menjadi sangat penting dan strategis dalam
rangka menunjang pembangunan dibidang
telekomunikasi
khususnyaPenyiaran
secara
terkendali dan memberantas perbuatan tindak
pidana dibidang penggunaan frekuensi radio tanpa
izin sesuai dengan asas, dalam melaksanakan
proses penyidikan tentunya lebih mengedepankan
penegakan hukum secara yuridis formal meminta

pertanggungjawaban formal pelaku berdasarkan
asas kesalahan (Ekaputra, 2015:56).
Bentuk Perbuatan yang tergolong dalam
tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa
izin adalah perbuatan (tindakan) yang dilakukan
oleh orang perorangan atau koorporasi dalam
Telekomunikasi khususnya rangka pengelolaan
Penyiaran radio namun tidak sesuai dan melanggar
asas-asas dan tujuan dari pengelolaan Penyiaran
radio.Pelaku tindak pidana (dader) menurut
doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan
semua unsur-unsur tindak pidana yang merupakan
perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang
siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat
juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah
perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.
Pelanggaran adalah perbuatan yang sifatnya
melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah
ada UU yang menentukan demikian. Perbuatan
pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan
diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.
Apakah orang yang melakukan perbuatan
kemudian juga dijatuhi pidana, ini tergantung
dari soal apakah dalam melakukan perbuatan
ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam
pertanggungjawaban pidana ialah: tidak dipidana
jika tidak ada kesalahan (Moeljatno, 2008:153).
D.

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku
Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin
berdasarkan UU Nomor 36 tahun 1999
Tentang Telekomunikasi.
Seseorang dipertanggungjawabkan secara
pidana adalah karena seseorang itu memiliki
kesalahan.Kesalahan ada dua bentuk dalam hukum
pidana.Pertama sengaja dan kelalaian keduanya
sama-sama dapat dipertanggungjawabkan.Sengaja
adalah melekat pada dirinya niat atau maksud
untuk membuat sesuatu atau tidak membuat
sesuatu yang dilarang atau dipertahankan oleh
UU.Unsur-unsur penting dalam kesengajaan
adalah adanya niat (mens rea) dari pelaku itu
sendiri. Ancaman pidana karena kesengajaan lebih
berat dibandingkan dengan kelalaian (Zainal
Abidin, 2007:266).
Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno
(Moeljatno, 2008:77) terdiri dari tiga:
1.

Kesengajaan sebagai maksud (untuk
menimbulkan akibat tertentu/larangan)
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Kesengajaan sebagai
keharusan, dan

kepastian

atau

Kesengajaan bersyarat (dengan mengetahui
dan menghendaki menerima resiko yang
besar). Sengaja jenis ini dikenal dengan
nama sengaja sebagai kemungkinan /dolus
eventualis.
Kemampuan bertanggungjawabbila dilihat
dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan
pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab
dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan
adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang
yang melakukan tindak pidana harus sedemikian
rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab
orang yang normal dan sehat inilah yang dapat
mengatur tingkah lakunya sesuai yang dianggap
baik oleh masyarakat.Sementara orang yang tidak
sehat kejiwaannya maka ukurantersebut tidak
berlaku baginya tidak ada gunanya untuk adakan
pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan
dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP.
Mengingat sanksi pidana itu keras dan tajam
jadi selalu diusahakan menjadi pilihan terakhir
setelah sanksi lain dirasakan kurang. Sama halnya
bahwa untuk suatu tindak pidana tertentu asas
Ultimum remedium itu mewajibkan syarat harus
dilakukan upaya pemberian sanksi atau hal lainnya
sebelum dilakukannya upaya pidana baik berupa
penjara/kurungan. Bersimpul dari hal di atas
sebenarnya dapat diartikan bahwa Pemidanaan
adalah merupakan alternatif terakhir bagi suatu
perbuatan hukum pidana (Tiena,, 2006:63).
Sehubungan dengan penegakan hukum
pidana ini, maka Lawrence M. Friedman yang
mengkaji dari sistem hukum (legal system)
menyatakan bahwa ada tiga komponen yang ikut
menentukan berfungsinya suatu hukum (dalam hal
ini hukum pidana), yaitu struktur hukum, subtansi
hukum, dan budaya hukumya.ketiga komponen
inilah menurut Friedman dapat melakukan analisis
terhadap berkerjanya hukum sebagai suatu sistem
(Friedmen, 1984:6).
Pemerintah dan penegak hukum harus
bertindak tegas bagi pengusaha penyiaran radio
yang menggunakan spektrum frekuensi radio
tanpa izin, guna untuk mempertanggungjawabkan
atas perbuatan yang melawan hukum oleh si
pelaku yang merupakan sebagai subjek hukum.
Mengenai subjek hukum, Subjek hukum adalah
segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan
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kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Terdiri
dari orang dan badan hukum.Subjek hukum di bagi
atas 2 jenis (Baimsangadji.blogspot.com),yaitu:
a.

Subjek Hukum Manusia, Subjek hukum
Manusia adalah setiap orang yang mempunyai
kedudukan yang sama selaku pendukung
hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang
sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir
hingga meninggal dunia.

b.

Badan Usaha, Badan usaha merupakan dasar
penting apabila kita akan membangun suatu
bisnis sendiri, yang bermanfaat Sebagai
sarana perlindungan hukum, Sarana promosi,
Bukti kepatuhan terhadap aturan hukum,
Mempermudah mendapatkan suatu proyek,
Mempermudah pengembangan usaha.
Jika dikaitkan kedalam kasus Tindak
Pidana Penggunaan Frekuensi Radio tanpa izin
dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 91/
Pid.B/2013/PN.Salatiga bahwa Terdakwa Arif
Arinto Bin Ngatman pada hari Rabu tanggal 6
Februari 2013 sekitar Pukul 09.30 WIB atau pada
suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2013
bertempat di Stasiun Radio Bahana As-Sunnah
Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 kel. Mangunsari Kec.
Sidomukti Kota Salatiga, setidak-tidaknya di suatu
tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Salatiga, telah menggunakan Spectrum frekuensi
Radio dan Oerbit satelit tanpa Izin Pemerintah,
yang dilakukan dengan cara:
Terdakwa sebagai Direktur Utama PT
Bahana As-Sunnah sejak tanggal 9 Juli
2012 bedasarkan akta pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan Terbatas PT Bahana As-Sunnah
tanggal 9 Juli 2012 Nomor 9; kegiatan PT
Bahana As-Sunah adalah menyelenggarakan
Penyiaran Radio dan Televisi yang beralamat
di jalan Salatiga-Kopeng Km.13 Kopeng,
Getasan, Kabupaten Semarang. Sejak
Agustus 2011 tesebut, Studio Penyiaran PT
Bahana As-Sunah berpindah alamat dari
jalan Salatiga-Kopeng Km 13 Kopeng,
Getasan, Kabupaten Semarang ke Jl. Brigjen
Sudiarto Nomor 16 Kel. Bangunsari Kec.
Sidomukti Kota Salatiga, sedangkan untuk
pemancar berpindah ke Dusun Ngemplak Rt
03 Rw 09 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan
Argomulyo Kota Salatiga, sehingga untuk
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melakukkan Penyiarannya jauh dari tempat
pemancar, PT Bahana As-Sunnah tanpa ijin
dari Pemerintah menggunakan Ferkuensi
Radio 117.940 Mhz dengan memakai
1(satu) unit Pemancar STL/Linkmerk tidak
ada, type tidak ada, nomor serie tidak ada,
denan cassing warna hitam ditempel striker
bertuliskan Radio Bass 93,2 Mhz untuk
memancarkan dari Studio Penyiaran ke
pemancar.
Hari Rabu Tanggal 6 Februari 2013 pukul
09.30 wib, saksi Purwanto dan Budi Widarto dari
Balai Monitor Spektrum Radio Kelas II Semarang bersama Tim penanganan gangguan melakukan pemantauan pada frekuensi penerbangan
dan ditemukan pada frekuensi 117.940 Mhz
dipergunakan sebagai STL/Link radio siaran
Bahana As-Sunnah, dengan menggunakan peralatan monitoring spektrum analyzer/alat ukur
penggunaan frekuensi radio dan Direktion Finder
atau petunjuk arah, bahwa sumber pancaran dari
radio siaran tersebut berada di Jl. Brigjen Sudiarto
No.16 Salatiga.
Selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan
dan menanyakan kepada terdakwa selaku
Direktur Utama PT. Bahana As-Sunnah tentang
penggunaan frekuensi radio 117.940 Mhz serta
perizinannya, namun ternyata tidak memiliki Izin
Stasiun Radio (ISR) dari Informatika kemudian
Sumbe Daya dan Perangkat Pos dan barang bukti
berupa STL/ Linkmerk tidak ada, type tidak ada
nomor seri tidak ada (cassing berwarna hitam
ditempel Striker bertuliskan Bass FM 93.2 Mhz)
maka di bawa ke Balmon Kelas II Semarang.
Berdasarkan data base Balai Monitoring
Kelas II Semarang bahwa stasiun radio siran
PT. Bahana As-Sunnah berdasarkan Izin Stasiun
Radio (ISR) adalah beralamat di jl.Raya Salatiga
– Kopeng Km 13 Kelurahan Kopeng, Kecamatan
Getasan Kab. Semarang, namun alamat studio
radio siaran tersebut menggunakan STL/Link
117.940 Mhz memancar dari jl. Brigjen Sudiarto
No. 16 Salatiga, penggunaan spektrum frekuensi
radio tersebut yang tidak dilengkapi ISR (Izin
Stasiun Radio) dari Direktorat Jenderal Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sehingga
mengalami kerugian negara karena setiap
penggunaan Spektrum frekuensi radio dikenakan
biaya hak Pengguna Frekuensi (BHP).

Penuntut umum di dalam surat dakwaan yang
dibacakan di dalam persidangan, berpendapat
bahwa Berdasarkan kasus tersebut, tuntutan jaksa
penuntut umum (JPU) yaitu melanggar Pasal 33
ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 36 tahun
1999 tentang Telekomunikasi telah terbukti dan
memohon kepada majelis hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai
berikut :
1.

Menyatakan
terdakwa
Arif
Arinto
Bin Ngatman terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “Penggunaan frekuensi Radio dan
Orbit satelit Tanpa Izin Pemerintah” yang
dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat
(1) jo Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 36 tahun
1999 tentang Telekomunikasi.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif
Arinto Bin Ngatman dengan pidana penjara
selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar
Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

3.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima
ratus rupiah).
Berdasarkan hasil rapat musyawara
majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang
menyidangkan perkara ini pada hari Jumat
tanggaal 8 November 2013, yang putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Senin tanggal 11 November 2013, telah
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yang
amar putusannya sebagai berikut :
a.

Menyatakan tedakwa Arif Arinto Bin
Ngatman telah terbukti sah dan meyakinkan
bersalah
melakukan
tindak
pidana
“menggunakan spectrum frekuensi radio dan
Orbit satelit tanpa ijin Pemerintah”

b.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh
karna itu dengan penjara selama 6 (enam)
bulan dan denda sebesar Rp1.000.000 (satu
juta rupiah);

c.

Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut
tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian
hari ada putusan hakim yang memutuskan
lain disebabkan karna terdakwa melakukan
perbuatan yang dapat dipidana sebelum habis
masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
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d.

Menetapkan bahwa apabila pidana denda
tesebut tidak dibayar maka akan diganti
dengan pidana kurungan selama 1 (satu)
bulan;

e.

Memerintahkan agar barang bukti berupa:
1(satu) unit STL/Link merk tidak ada, type
tidak ada, Nomor serie tidak ada, cassing
warna hitam dan ditempel striker bertuliskan
Radio Bass 93.2 Mhz; dirampas untuk
dimusnahkan;

f.

Membebani biaya perkara kepada terdakwa
sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah)
Dari kasus di atas maka dapat dianalisis,
didalam tuntutan oleh jaksa telah sesuai prosedur
yang ada namun jaksa penuntut umum juga harus
tetap memperhatikan asas Lex specialis derogat
legi generalis,untuk menentukan tuntutannya
dan memperhatikan akibat yang dilakukan oleh
sipelaku yang melakukan perbuatan yang untuk
memperkaya sendiri atau kelompok usahanya
dengan cara melawan hukum yang dapat
merugikan perekonomian negara.
Majelis hakim dalam menentukan kriteria
tindak pidana penggunaan frekuensi tanpa izin
yang menjadi pijakan utama adalah melihat
dakwaan atau apa yang didakwakan oleh jaksa
Penuntut Umum (JPU). Majelis hakim dalam
memutuskan suatu perkara termasuk melihat
dari dakwaan JPU, Yaitu dengan menganalisa,
mempertimbangkan segala sesuatu yang sesuai
dengan Pasal 184 KUHAP mengenai alat-alat
bukti yang digunakan di dalam persidangan.
Memenuhi syarat yang telah ditetapkan bahwa
surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat,
jelas lengkap mengenai tindak yang didakwakan
dengan menyebutkan locus delicti dan tempus
delictie, syarat ini disebut syarat materiil pada
Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP.
Terhadap pelaku tindak pidana berupa
penggunaan frekuensi radio tanpa izin yang harus
dipertanggungjawabkan kepada sipelaku adalah
jika sipelaku penggunaan frekuensi radio tanpa
izin melakukan perbuatan pidana sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 ayat (1) sesuai ketentuan
dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor
48 Tahun 2009, perlu diketahui pula dalam Pasal
8 ayat (2) yaitu, dalam mempertimbangkan
berat ringannya suatu putusan pada pelaku
penggunaan frekuensi radio tanpa izin, disini
hakim juga melihat sifat jahat dan baiknya dari
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pelaku penggunaan frekuensi radio. Teori dasar
petimbangan hakim menurut Pasal 183 KUHAP
mengenai pembuktian dalam perkara tindak
pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin
terhadap pelakunya, peranan barang bukti pada
tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa
izin, disamping barang bukti ada 2 (dua) hal yang
perlu dipertimbangan oleh hakim dalam putusan
yaitu : 1. Barang bukti; dan 2. Alat bukti.
Mengenai barang bukti dalam kasus ini
berupa 1(satu) unit STL/Link merk tidak ada,
type tidak ada nomor serie tidak ada, cassing
warna hitam dan ditempel striker bertuliskan
untuk dimusnakan, bahwa terhadap pertimbangan
hakim memusnahkan barang bukti tersebut
sebaiknya tidak hanya memusnahkanya akan
tetapi juga diberikan sanksi tindakan misalnya
tidak melakukan penyiaran untuk beberapa saat
karena mengakibatkan dampak negatif bagi
penerbangan dan usaha Penyiaran lainya selama
melakukan Penyiaran (Pasal 10 ayat (1) UU Nomor
36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi), demi
tercapainya kemanfaatan hukum, keadilan dan
kepastian hukum. Ketika hakim dihadapkan oleh
suatu perkara, dalam dirinya sendiri berlangsung
menganalisis suatu proses pemikiran untuk
kemudian memberikan keputusannya mengenai
hal-hal sebagai berikut (Waluyo, 1996:6):
1.

Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu
apakah terdakwa melakukan perbuatan yang
telah dituduhkan kepadanya.

2.

Keputusan mengenai hukumannya, yaitu
apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa
itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah
terdakwa bersalah serta dapat dipidana.

3.

Keputusan mengenai pidananya, yaitu
terdakwa memang dapat dipidana.
Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan
menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh
kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa
dan kesaksian dalam sidang pengadilan, sesudah
itu hakim akan mengadakan musyawara terakhir
untuk mengambil keputusan yang di dasarkan
atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah
terbukti dalam pemeriksaan sidang.
Dasar
pertimbangan
hakim
dalam
menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak
pidana penggunaan frekuensi secara ilegal perlu
didasarkan kepada teori, dan asas-asas yang
ada (Lex specialis derogat legi generalis) dan
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hasil penelitian dengan perhatikan asas-asas
yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil
penelitian yang maksimal dan seimbang dalam
tataran teori dan praktik.Berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/Pid.B/2013/
PN.Salatiga bahwa hakim menerapkan Pasal 184
ayat (2) KUHAP. Hal yang secara umum sudah
diketahui tidak perlu diketahui.Maka Sebagaimana
dari pidana/ hukuman yang terdapat dalam teori
pemidanaan yang berusaha untuk mencari tujuan
menjatuhkan pidana yang bermanfaat diterapkan
seiring dengan perkembangan masyarakat,
menurut Kant menyatakan bahwa pemidanaan
merupakan suatu “imperatif kategoris”, yaitu
tuntutan mutlak dipidannya seseorang karena
telah melakukan kejahatan.Berarti bahwa tujuan
pemidanaan sebenarnya adalah untuk mencegah
seseorang untuk melakuan kejahatan, dan bukan
menjadi sarana balas dendam masyarakat terhadap
pelaku suatu tindak pidana.
Upaya penegakan hukum terhadap tindak
pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin
diatur di dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi, UU tersebut dapat digunakan
untuk memberikan sanksi administratif yaitu
berupa pencabutan izin, yang dilakukan setelah
diberi peringatan tertulis. Pengenaan sanksi
adminsitrasi dalam ketentuan ini dimaksudkan
sebagai upaya pemerintah dalam rangka
pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan
Telekomunikasi. Balaimonitoring bekerja sama
juga dengan KPI dan KPID dalam penindakan
tertib administrasi dan tindak pidana penggunaan
frekuensi radio yang ilegal dan tindak pidana yang
lainya.

KESIMPULAN
Berdasarkan
uraian
tersebut
diatas
dapat disimpulkan apabila dilihat dari teori
pertanggungjawaban (vicarious liability) bahwa
Seseorang dapat diminta pertanggungjawaban
secara pidana apabila celaan yang obyektif terhadap
perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si
terdakwa, jadi yang obyektif sifat tercelanya itu,
secara subyektif harus dipertanggungjawabkan
kepadanya, hal ini terjadi karena musabab dari pada
perbuatan itu adalah diri daripada si pembuatnya.
Dalam menentukan bahwa seseorangitu bersalah
atau tidak harus diperhatikan: Keadaan batin
dari orang yang melakukan perbuatan, hubungan

antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang
dilakukan.
Kemampuan bertanggungjawab bila dilihat
dari keadaan batin orang yang melakukan
perbuatan pidana merupakan kemampuan
bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting
untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana
keadaan jiwa orang yang melakukan tindak pidana
harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan
normal, sebab orang yang normal dan sehat inilah
yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai yang
dianggap baik oleh masyarakat.Sementara orang
yang tidak sehat dan tidak normal, maka ukuranukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada
gunanya untuk adakan pertanggungjawaban,
sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III
Pasal 44 KUHP.
Selain itu Pertanggungjawaban pidana
dapat diminta bagi pelaku penggunaan frekuensi
radio tanpa izin tercantum pada Pasal 53 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi yaitu dengan dipidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling
banyak Rp.400.000.000,

SARAN
Perlu adanya sosialisasi dari aparat penegak
hukum dalam rangka mencari hukuman yang
efektif untuk dijatukan kepada sipelaku tindak
pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin dan
masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan
bahaya dari penggunaan frekuensi radio tanpa
izin Pemerintah.
Perlu adanya peningkatan kualitas sumber
daya Manusia yang telibat di bidang penyiaran
dalam mencegah dan memberantas penggunaan
frekuensi radio tanpa izin, terutama pada lembagalembaga penting seperti balai monitoring (PPNS),
Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman
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ABSTRACT
One of the factors that make worse private education imagery in Indonesia is people establish education
foundation to get advantage/profit for its owner and its administrator without paying attention to its quality.
But, sometimes, they who understand less about education make abuse of foundation establishment purpose
as socially concerned, turn into personal interests. The problem of this research is how the perception of
education foundation administrators and notary related to Foundation Act, awareness, and obstacles faced
in its implementation. It is an analysis descriptive aimed to describe a real condition in the field on how
adjustments implementation of the foundation article of association as stipulated in the Act Number 28 Year
2004 on the Foundation. The research concludes that, generally each education foundation (founder, supervisor,
and administrator) know the existence of the Act Number 28 Year 2004 on Amendment the Act Number 16 Year
2001 on the Foundation. But, understanding of it has not come to substantive terms especially obligation to
adjust the article of association and its legitimation to the Ministry of Law And Human Rights. Education
foundations that establish before stipulating the Act have not adjusted its article of association because there
is an assumption that deed of establishment of foundation issued by a notary is a legal entity. Beside other
excuses that are the conflict of interests among the founders.
Keywords: Legal Entity, Education Foundation

ABSTRAK
Salah satu faktor memperburuk citra pendidikan swasta di Indonesia adalah banyaknya orang mendirikan
yayasan pendidikan untuk mencari keuntungan pendiri dan pengurusnya tanpa memperhatikan kualitas
pendidikan yang dikelola. Tujuan pendirian yayasan bersifat sosial, namun pada akhirnya disalahgunakan
oleh kalangan yang kurang memahami dunia pendidikan. Permasalahan penelitian adalah bagaimana persepsi
pengurus yayasan pendidikan dan notaris terkait undang-undang yayasan, kesadaran dan kendala yang
dihadapai dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan
kondisi sebenarnya dilapangan tentang bagaimana pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar yayasan sesuai
dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan secara
umum setiap yayasan pendidikan (pendiri, pengawas dan pengurus) mengetahui keberadaan dari UU nomor 28
Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Namun pemahaman dimaksud
belum sampai kepada hal-hal yang bersifat substantif terutama kewajiban untuk menyesuaikan anggaran dasar
dan pengesahannya kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan pendidikan yang sudah berdiri sebelum
dikeluarkannya UU Yayasan umumnya belum menyesuaikan anggaran dasarnya karena ada anggapannya akta
pendirian yayasan yang dikeluarkan oleh notaris adalah bentuk badan hukum. Disamping alasan lain adanya
tarik menarik kepentingan antar pendiri yayasan.
Kata kunci: Badan Hukum, Yayasan Pendidikan
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PENDAHULUAN
Di negara-negara maju pendidikan merupa
kan salah satu faktor yang sangat diperhatikan,
mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai
dengan pendidikan tinggi. Baik buruknya pendidikan diyakini memiliki nilai pengaruh terhadap
kualitas hidup sebuah negara. Oleh karenanya semua stakeholders (pemangku kepentingan) memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap
dunia pendidikan. Dengan perkembangan zaman
di dunia pendidikan, perlu kiranya merubah pola
pikir pendidik dari pola pikir yang awam dan
kaku (konvensional) menjadi lebih moderat untuk
kemajuan pendidikan di Indonesia. Menyikapi
hal tersebut pakar-pakar pendidikan mengkritisi
dengan cara mengungkapkan beberapa pengertian dasar dan terminologi pendidikan untuk men
capai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan
adanya ajaran, tuntunan dari pimpinan mengenai
akhlak dan kecerdasan pikiran. Lebih lanjut Pasal
1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pro
ses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ke
terampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.
Pada dasarnya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar
peserta didik secara aktif dapat mengembangkan
potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.Oleh
karena itu penyelenggaraan kegiatan pendidikan
harus dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki pengetahuan, cakrawala dan kompetensi yang
diperlukan untuk itu. Dalam konteks inilah undang-undang yayasan dilahirkan untuk memenuhi
pertanggung jawaban sosial terhadap masyarakat.
Yayasan pendidikan, sebagai badan hukum, tentunya harus bisa dipertanggung jawabkan secara
hukum dalam pengelolaannya.
Menyikapi fenomena yang terjadi di lapangan
pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 16
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Tahun 2001 Tentang Yayasan dan UU Nomor 28
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor
16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Salah satu
alasan dikeluarkannya undang-undang tersebut
adalah untuk mereposisi persepsi masyarakat
terhadap kedudukan yayasan (baca:yayasan
pendidikan), tidak lagi sebagai entitas yang
“abu-abu”, disatu sisi berfungsi sosial disisi
lain berorientasi mengejar keuntungan, tetapi
merupakan suatu subjek hukum pendukung hak
dan kewajiban dengan segala konsekuensinya,
termasuk transparansi kepada masyarakat atas
pengelolaan yayasan pendidikan. Oleh karena itu
setiap yayasan pendidikan yang sudah berdiri jauh
sebelum terbitnya undang-undang yayasan, harus
menyesuaikan terutama atas kewajiban-kewajiban
subjek hukum yayasan badan hukum. Berdasarkan
uraian latar belakang masalah tersebut, maka
rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah
Pertama apakah pengurus yayasan yang bergerak
dibidang pendidikan mengetahui keberadaan UU
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan UU
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ?
Kedua bagaimanakah kesadaran pengurus yayasan
melakukan penyesuaian anggaran dasarnya ?
Ketiga kendala-kendala yang dihadapi pengurus
yayasan pendidikan dalam melakukan penyesuaian
anggaran dasarnya. Ruang lingkup penelitian ini
terbatas pada yayasan pendidikan yang sudah
maupun belum menyesuaikan anggaran dasarnya
sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor
28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis
apakah pengurus yayasan yang bergerak dibidang
pendidikan mengetahui keberadaan UU Nomor
16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan UU
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan,
untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran
pengurus yayasan melakukan penyesuaian
anggaran dasarnya dan untuk mengetahui dan
menganalisis kendala-kendala yang dihadapi
pengurus yayasan pendidikan dalam melakukan
penyesuaian anggaran dasarnya. Penelitian ini
adalah penelitian hukum yuridis sosiologis/non
doktrinal, untuk melihat efektivitas hukum dalam
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
sebagai strategi untuk mengumpulkan dan
memanfaatkan semua informasi yang terkait
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dengan implementasi penyesuaian anggaran dasar
yayasan pendidikan sesuai dengan ketentuan UU
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Tentang Perubahan
Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif analisis
yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi
yang sebenarnya dilapangan tentang bagaimana
implementasi penyesuaian anggaran dasar yayasan
pendidikan sesuai dengan ketentuan UU Nomor
28 Tahun 2004 tentang Tentang Perubahan Atas
UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Data
yang digunakan berupa data primer yang diperoleh
dari lapangan dan data sekunder (bahan hukum
primer, sekunder dan tertier). Ditinjau dari sudut
penerapannya, penelitian ini adalah penelitian
terapan (applied research) yang bertujuan untuk
memecahkan permasalahan secara praktis dan
aplikatif. Sedangkan alat pengumpulan data primer
adalah angket yang berisi daftar pertanyaan secara
tertulis yang ditujukan kepada responden baik
tertutup (berstruktur)/terbuka (tidak berstruktur).

PEMBAHASAN
A.

Pemahaman Terhadap UU Nomor 28
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
Di samping orang-orang (manusia), telah
nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badanbadan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat
juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatanperbuatan hukum seperti seorang manusia.
Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu,
mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu
lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya,
dapat digugat dan dapat jug menggugat dimuka
hakim. Pendek kata diperlakukan sepenuhnya
sebagai seorang manusia. Badan atau perkumpulan
yang demikian itu, dinamakan badan hukum atau
rechts persoon, artinya orang yang diciptakan
oleh hukum (Subekti, 1985 : 21).
Sebelum tahun 2001, peraturan tertulis
tentang yayasan belum ada. Dalam KUHPerdata
tidak dijumpai ketentuan mengenai yayasan.
Demikian pula dalam KUHDagang dan peraturanperaturan lainnya tidak mengaturnya. Di Belanda
telah memiliki KUHPerdata yang baru dan mulai
berlaku mulai tahun 1977, tampak yayasan
diatur secara khusus bersama-sama dengan
rechtspersoonen dalam Buku 2 Titel 5 Pasal 285
sampai dengan Pasal 305. Pengaturan yayasan

dalam pasal-pasal tersebut dilakukan secara
sistematis mengenai ketentuan tentang syaratsyarat pendiriannya, kedudukannya, kewenangan
pengurusnya, perubahan anggaran dasarnya, dan
sebagainya (Soemitro, 1993 : 166). Badan hukum
adalah suatu badan yang ada karena hukum dan
memang diperlukan keberadaannya sehingga
disebut legal entity. Oleh karena itu, maka disebut
“artificial person” atau manusia buatan, atau
“person in law” atau “legal person/rechtsperson”.
Jadi di samping “manusia” (natuurlijk persoon
atau natural person, ada “manusia” lain yang
disebut “rechtspersoon” yang merupakan
“artificial person” yang merupakan “orang
tiruan” atau orang yang diciptakan oleh hukum.
Menurut Henry Campbell Black, yang lebih
dikenal dengan Back’s Law Dictionary, bahwa
legal entity adalah legal existence, an entity other
than an natural peson, who has sufficient existence
in legal comtemplation that it can function legally,
be sued or sue and make decisions through agents
as in the case of corporations (Widjaya, 1993 :
127).
Di Indonesia setelah hampir 70 tahun merdeka
baru mempunyai peraturan mengenai yayasan,
yaitu UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,
yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001
dalam Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 112
dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 4132,
dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus Tahun
2002. Pemberlakuan undang-undang yayasan
satu tahun setelah pengundangan dimaksudkan
agar masyarakat mengetahui dan memahami
peraturannya dan dapat mempersiapkan segala
sesuatunya yang berhubungan dengan yayasan.
Setelah Undang-undang Yayasan Nomor 16
Tahun 2001 tersebut berjalan kurang lebih dua
tahun, diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2004,
yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004
dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 115
dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 4430 dan
mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005, satu
tahun setelah diundangkan. Perubahan Undangundang Yayasan sesuai dengan konsideran UU
Nomor 28 Tahun 2004 disebabkan karena UU
Nomor 16 Tahun 2001 dalam perkembangannya
belum menampung seluruh kebutuhan dan
perkembangan hukum dalam masyarakat, serta
terdapat beberapa sustansi yang menimbulkan
berbagai penafsiran (Supramono, 2003 : 10).
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Undang-undang Yayasan pada prinsipnya
mengehndaki yayasan bersifat terbuka dan
pengelolaannya bersifat profesional. Dengan
adanya
Undang-undang
Yayasan
sangat
menggembirakan masyarakat, karena sudah
ada kaidah hukum yang menjadi pegangan bagi
mereka yang berkecimpung dalam yayasan dan
sebagai pegangan bagi masyarakat pada umumnya.
Masyarakat dapat melihat bagaimana kehidupan
yayasan di Indonesia setelah berlakunya Undangundang Yayasan. Mengenai yayasan dikehendaki
bersifat terbuka, dapat dilihat dari sejumlah aturan
mainnya dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 jo UU
Nomor 28 Tahun 2004, antara lain:
1.

Cara mencari dana
Yayasan
tidak
dapat
menjalankan
usaha secara langsung karena yayasan
kedudukannya bukan sebagai badan
usaha atau perusahaan, dan yayasan tidak
sebagai lembaga yang tujuannya mencari
keuntungan. Namun yayasan dapat mencari
dana untuk kepentingan yayasan, dengan
jalan mendirikan badan usaha. Disini
yayasan hanya mendirikan badan usaha, dan
kedudukannya juga semata-mata sebagai
pendiri usaha. Yayasan selaku pendiri, tidak
dapat mengelola badan usaha itu. Pasal
7 ayat (3) melarang dengan tegas kepada
anggota Pembina, pengurus dan pengawas
yayasan merangkap menjadi anggot direksi
(pengurus) atau komisaris (pengawas) badan
usaha yang didirikan yayasan.

2.

4.

Akta pendirian diumumkan

Organ yayasan
Setiap yayasan wajib memiliki alat
perlengkapan yang berupa Pembina,
pengurus dan pengawas. Kemudian setiap
alat perlengkapan dapat memiliki lebih
dari seorang anggota. Untuk mengisi atau
mengangkat anggota organ yayasan tersebut,
tidak harus personel yang berasal dari dalam
yayasan melainkan dapat diisi oleh orang
dari luar yayasan (Pasal 28 ayat (30, Pasal 31
ayat (2), Pasal 40 ayat (3) Undang-undang
yayasan.

4.

Mengumumkan laporan keuangan
Setiap tahunnya pengurus yayasan mem
punyai kewajiban untuk membuat laporan
tahunan yang berisi dua hal yaitu laporan
keadaan dan kegiatan yayasan dan laporan
keuangan. Laporan tersebut disahkan dalam
rapat Pembina yayasan (Pasal 50 ayat (3)
Undang-undang yayasan).

Cara mengelola kekayaan
Kekayaan yayasan yang berasal dari kegiatan
usaha maupun dari sumbangan pihak ketiga,
merupakan milik yayasan dan sesuai dengan
Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) tidak
boleh dibagikan atau dialihkan kepada
Pembina, pengurus maupun pengawas
yayasan. Aturan main yang demikian,
tuajuannya untuk menghidari agar sebuah
yayasan jangan sampai disalahgunakan
untuk mencari dana atau keuntungan bagi
para personel organ yayasan. Juga untuk
melindungi yayasan tetap dapat mencapai
tujuan yang dicita-citakan.

3.

oleh Menteri Hukum dan HAM, kemudian
diumumkan dalam Berita Negara RI
(Pasal 24). Dengan pengumuman tersebut
masyarakat telah dianggap mengetahui setiap
ada yayasan yang baru didirikan. Dengan
mengajukan permohonan pengesahan kepada
Menteri dan mengumumkan dalam Bertia
Negara, maka perbuatan tersebut dapat
dikatakan perbuatan hukum sekaligus sikap
keterbukaan dari sebuah yayasan, karena
angaran dasarnya diketahui oleh pemerintah
dan keberadaannya diakui oleh Negara dan
masyarakat.

5.

Pemeriksaan yayasan oleh pihak ketiga
Yayasan yang diduga melakukan perbuatan
yang kurang atau tidak baik, yaitu organnya:
melakukan perbuatan melanggar hukum,
lalai dalam menjalankan tugasnya, perbuatan
merugikan yayasan atau pihak ketiga,
atau perbuatan yang merugikan Negara,
dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan
penetapan
pengadilan.
Pengadilan
mengeluarkan penetapan pemeriksaan atas
dasar permintaan pihak ketiga, kecuali
perbuatan yayasan yang merugikan Negara
atas permintaan kejaksaan.

Setiap yayasan diharuskan mempunyai
akta pendirian dan akta tersebut disahkan
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Sebagaimana yang kita ketahui bersama
bahwa perubahan suatu undang-undang tiada lain
tujuannya adalah untuk memperbaiki sekaligus
penyempurnaan undang-undang terdahulu agar
sesuai dengan perkembangan zaman. Disisi lain
perubahan suatu undang-undang akan membawa
pengaruh kepada masyarakat dan semua pihak
yang terkait (stakeholders). Oleh karenanya
pemahaman secara dini atas perubahan substansi
suatu undang-undang menjadi hal yang penting.
Masyarakat yang terkena dampak langsung dari
UU Yayasan harus mengetahui mana pasal-pasal
yang diubah dan mana pasal-pasal yang tetap.
Biasanya pasal-pasal yang diubah tidak berurutan,
sehingga dalam mempelajari undang-undang
yang mengalami perubahan tergolong agak rumit
dan harus teliti supaya terhindar dari kekeliruan.

Memang sebaiknya dengan adanya perubahan
undang-undang, pemerintah atau swasta dapat
menuangkan perubahan undang-undang dalam
satu naskah, sehingga masyarakat dapat dengan
mudah mempelajarinya. Dengan kata lain undangundang yang mengalami perubahan mudah
disosialisasikan.
Hal ini pun terjadi dengan perubahan UU
Yayasan, dimana UU Nomor 28 Tahun 2004 telah
mengamandemen beberapa pasal dari UU Nomor
16 Tahun 2001. Dari hasil penelitian mayoritas
responden yaitu 19 responden (95%) menjawab
mengetahui keberadaan UU Nomor 28 Tahun
2004 tentang perubahan UU Nomor 16 Tahun
2001. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel di
bawah ini:

Tabel 1
Pengetahuan Keberadaan UU Yayasan
N=20
No

Pendapat

Frekuensi

Prosentase

1.

Ya

19

95,00

2.

Tidak

-

-

3

Tahu tapi kurang menguasai 1

Jumlah
Sumber: Diolah dari data lapangan

5,00

20

Pengetahuan responden atas keberadaan
perubahan UU Yayasan kurang berbanding lurus
dengan pengetahuannya atas substansi pasal-pasal
UU Yayasan yang dirubah. Dari 19 responden tidak
seluruhnya mengetahui substansi UU Yayasan.
Meskipun mayoritas responden yaitu 12 responden
(63,16%) menjawab memahami, tetapi masih ada

100,00

yang menjawab kurang memahami sebanyak 1
responden (5,20%) dan yang menjawab belum
sama sekali sebanyak 2 responden (10,52%).
Kecenderungan ini menunjukkan bahwa
pemahaman atas keberadaan UU Yayasan belum
seluruhnya sampai kepada hal-hal yang sifatnya
substantif. Hal ini sebagaimana terlihat dalam
tabel dibawah ini:

Tabel 2
Bentuk Pengetahuan/Pemahaman
N=19
No

Pendapat

Frekuensi

1.

Memahami

2.

(modal terpisah, cara permohonan
likuidasi, bertujuan sosial/nirlaba,
adanya batasan waktu 3 tahun untuk
menyesuaikan, dan kejelasan aspek
12
hukum lainnya).
1
Kurang memahami

3.
4.

Belum sama sekali

Tidak menjawab
Jumlah
Sumber: Diolah dari data lapangan

Prosentase

63,16
5,26

2

10,52

4

21,05

10

100,00
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Salah satu dari substansi UU Yayasan
adalah mewajibkan yayasan untuk menyesuaikan
anggaran dasarnya yang berdiri sebelum tahun
2001, baik yang sudah terdaftar di Pengadilan
Negeri maupun yang belum. Ketika hal ini
ditanyakan kepada responden, terkait dengan siapa
yang bertanggung jawab untuk menyesuaikan
anggaran dasar yayasan terdapat perimbangan
data mayoritas. Sebanyak 6 responden (30,00%)
menjawab pembina yayasan, 5 responden

(25,00%) menjawab pengurus yayasan dan
6 responden (30,00%) menjawab pengurus
yayasan melalui notaris. Kecenderungan ini
menunjukkan pihak-pihak terkait (yayasan dan
notaris) belum mengetahui secara pasti siapa
sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk
menyesuaikan anggaran dasar yayasan. Sekaligus
dapat diasumsikan bahwa teknis pelaksanaan UU
Yayasan dimaksud belum disosialisasikan secara
konkrit. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel
di bawah ini:

Tabel 3
Pihak yang Berkewajiban Menyesuaikan Anggaran Dasar
N=20
No
1.

Pendapat
Pembina yayasan

Frekuensi
6

Prosentase
30,00

2.

Pengurus yayasan

5

25,00

3.

Pembina yayasan dan pengurus yayasan

2

10,00

4.

Pembina, pengurus dan pengawas yayasan

1

5,00

5.

Pengurus yayasan melalui notaris
Notaris

6

30,00

Jumlah

20

100,00

Sumber: Diolah dari data lapangan

Dari persebaran data-data diatas dapat
dianalisis bahwa pada prinsipnya perubahan suatu
undang-undang bertujuan untuk memperbaiki
sekaligus menyempurnakan undang-undang
terdahulu agar sesuai dengan perkembangan
zaman. Disisi lain perubahan suatu undang-undang
akan membawa pengaruh kepada masyarakat dan
semua pihak yang terkait (stakeholders). Oleh
karenanya pemahaman secara dini atas perubahan
substansi suatu undang-undang menjadi hal
yang penting. Masyarakat yang terkena dampak
langsung dari sebuah undang-undang harus
mengetahui mana pasal-pasal yang diubah dan
mana pasal-pasal yang tetap. Biasanya pasalpasal yang diubah tidak berurutan, sehingga
dalam mempelajari undang-undang yang
mengalami perubahan tergolong agak rumit dan
harus teliti supaya terhindar dari kekeliruan.
Memang sebaiknya dengan adanya perubahan
undang-undang, pemerintah atau swasta dapat
menuangkan perubahan undang-undang dalam
satu naskah, sehingga masyarakat dapat dengan
mudah mempelajarinya. Dengan kata lain undangundang yang mengalami perubahan mudah
disosialisasikan. Terkait dengan keberadaan
yayasan yang bergerak dibidang pendidikan.
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UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan
menyatakan bahwan setiap yayasan adalah
sebuah badan hukum yang sudah barang tentu
harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang
sudah diatur dalam undang-undang dimaksud.
Salah satunya adalah mewajibkan setiap yayasan
untuk mendaftar dan menyesuaikan anggaran
dasarnya sekaligus mendapatkan pengesahan
dari Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga
kapasitasnya dapat dianggap sebagai badan
hukum dan sebagai salah satu bentuk pertanggung
jawaban terhadap publik. Konsekuensinya adalah
setiap yayasan pendidikan dan atau melalui
notaris yang membuat akta pendiriannya harus
menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan
ketentuan UU Yayasan. Hal inilah tentunya yang
harus dipahami oleh setiap satuan penyelengga
pendidikan termasuk juga oleh para pejabat
notaris.
Namun demikian kenyatannya masih
yayasan yang belum menyesuaikan AD/ART nya
seperti yang diwajibkan dalam Undang-undang
Yayasan karena pemerintah sesungguhnya belum
menenyentuh akar persoalannya. Negara, melalui
para pembuat undang-undangnya tidak membuka
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mata bahwa kelahiran yayasan pendidikan
awal sejarahnya adalah untuk kepentingan dan
kemaslahatan masyarakat yang kurang mampu
karena Negara belum bisa menyediakan pendidikan
bagi semua masyarakat Indonesia. Disamping itu
pemerintah tidak peka, bahwa banyak yayasan
pendidikan yang kesulitan dalam pendanaan
operasionalnya, apalagi harus menjadi badan
hukum yang tidak gratis. Tidak dapat dipungkiri
semua wacana dan institusi hukum akan kembali
kepada logika manusia dan masyarakat. Ia lebih
memilih pembenaran keadilan menurut ukuranukuran sosiologis. Kebenaran hukum tak dapat
dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya
(seperti aliran positivisme), melainkan kepada
asalnya yang otentik.
Sekaligus juga membenarkan kembali teori
Lawrence W. Friedman khususnya sub sistem
budaya hukum masyarakat. Budaya hukum
masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor,
yaitu: tingkat ekonomi, pendidikan dan strata
sosial. Faktor-faktor ini mungkin sedikit mudah
untuk dijelaskan karena dapat diukur, yang sulit
dijelaskan -karena sulit mengukurnya- adalah
faktor-faktor adat istiadat, yang dalam suatu
negara juga dapat berbeda-beda, misalnya seperti
Indonesia. Dalam masyarakat yang sederhana
dan homogen, seperti Indonesia, aturan hukum
hanya terdiri dari kebiasaan dan norma, yang
apabila dilanggar akan mendapat sanksi sosial
dari komunitas masyarakat itu sendiri. Ketika
masyarakat itu berkembang, baik dari segi jumlah
maupun kualitas permasalahan yang terjadi,
barulah sikap dan tingkah laku diatur dalam bentuk
yang formal. Formalitas pengaturan tersebut
dapat berupa undang-undang atau keputusan
pengadilan, dalam sebagian masyarakat hukum
yang sederhana seperti Indonesia, yang komunitas
masyarakatnya cenderung bersifat sederhana dan
homogen, tentu memerlukan waktu untuk bisa
memahami secara substantif atas pengaturan
yayasan pendidikan yang sudah merupakan
badan hukum. Oleh karena itulah pemahaman
atas ketentuan baru tentang yayasan belum begitu
mendalam oleh para pengurusnya.
B.

Kesadaran Pengurus Menyesuaikan
Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan
Suatu pembicaraan dengan acara hukum
dan masyarakat tidak dapat menghindarkan diri
dari pembahasan tentang bagaimana hukum itu
berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial di

luarnya. Sekaligus hukum itu merupakan sarana
untuk mengatur kehidupan sosial, namun suatu
hal yang menarik adalah bahwa justru ia selalu
dan senantiasa tertinggal dibelakang obyek yang
diaturnya. Dengan demikian akan selalu terdapat
gejala bahwa antara hukum dan perikelakuan
sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang
menyolok maupun tidak. Di dalam suatu negara
modern dengan munculnya lembaga legislatif
yang mengemban fungsi yang eksklusif, maka
pembuatan peraturan-peraturan menjadi lebih
lancar. Peningkatan fungsi pembuatan peraturan
ini sekaligus meningkatkan pula bekerjanya
hukum secara lebih meluas dan jauh memasuki
bidang-bidang kehidupan individu maupun
sosial, sehingga peraturan-peraturan itu menjadi
semakin kompleks sifatnya. Justru dengan
semakin meluasnya pengaturan oleh hukum itu,
sehingga hubungan-hubungan sosial lebih banyak
dituangkan ke dalam bagan-bagan yang abstrak,
maka semakin besar pula kemungkinan bagi
tertinggalnya hukum di belakang peristiwa dan
pemberlakuan yang nyata (Rahardjo, 1980: 99).
Jelas sekali bahwa kita hidup di zaman
perubahan sosial yang begitu cepat. Perubahan
terjadi di setiap aspek kehidupan. Mengapa dunia
berubah begitu cepat dibandingkan masa silam,
adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Namun,
apapun jawabannya, yang jelas (ibarat) kaum pria
dan wanita sedang naik kereta api yang berjalan
cepat dan tidak ada tanda untuk mengurangi
kecepatannya. Tidak ada cara untuk menghentikan
kereta api itu dan cara untuk turun. Mengingat
hukum adalah cermin masyarakat. Perubahan
sosial yang cepat berarti pula perubahan hukum
yang cepat (Friedman, 2001: 361).
Pembicaraan tentang hukum dan perubahan
sosial masyarakat tentunya akan membawa kita
kepada pembicaraan tentang ilmu sosiologi
hukum. Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah dua
hal besar yang mempengaruhi lahirnya sosiologi
hukum. Akan tetapi, hukum alamlah yang menjadi
basis intelektual dari sosiologi hukum. Hal ini
terjadi karena teori tersebut menjadi jangkar dari
hukum modern, yang semakin menjadi bangunan
yang artifisial dan teknologis. Teori hukum alam
selalu menuntut kembali semua wacana dan
institusi hukum kepada basisnya yang asli, yaitu
dunia manusia dan masyarakat. Ia lebih memilih
pencarian keadilan secara otentik daripada
terlibat ke dalam wacana hukum posisif yang ber
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konsentrasi kepada bentuk prosedur, serta proses
formal dari hukum. Kebenaran hukum tak dapat
dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya
(seperti aliran positivisme), melainkan kepada
asalnya yang otentik. Kapanpun hukum tetap
akan dilihat sebagai asosiasi manusia yang asli,
bukan yang lain. Asosiasi yang otentik itu tidak
akan mati, melainkan akan selalu mengikuti
perkembangan dan perubahan hukum sehingga
hukum akan tetap memiliki dimensi-dimensi
manusia dan masyarakat (Anwar dan Adang,
2015: 119).
Menurut Lawrence W. Friedman ada 3
(tiga) elemen hukum yang harus berjalan dengan
baik untuk mencapai terciptanya sistem hukum,
yaitu: substansi hukum, struktur hukum dan
budaya hukum (legal culture). Sebagai salah satu
elemen dari sistem hukum, faktor budaya hukum
masyarakat memegang peranan sangat penting.
Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap
hukum dan sistem hukum, meliputi kepercayaan,
pandangan-pandangan,
pikiran-pikiran
dan
harapan-harapan yang berhubungan dengan
sistem hukum tadi. Budaya masyarakat tidak
hanya mengacu pada satu budaya hukum tertentu
saja, tetapi juga tergantung dari sifat masyarakat,
baik kelas maupun statusnya. Budaya hukum
masyarakat terdiri dari sub kultur hukum yang
dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: tingkat
ekonomi, pendidikan dan strata sosial. Faktorfaktor ini mungkin sedikit mudah untuk dijelaskan
karena dapat diukur. Berbeda halnya dengan
faktor adat istiadat yang sulit dijelaskan -karena
sulit mengukurnya- apalagi seperti Indonesia
dimana antara satu daerah dengan daerah lain
berbeda-beda. Secara umum ada 2 (dua) budaya
hukum masyarakat yang dikenal yaitu budaya
hukum masyarakat tradisional dan budaya
hukum masyarakat industri. Dalam masyarakat
yang sederhana aturan hukum hanya terdiri dari
kebiasaan dan norma, yang apabila dilanggar akan

mendapat sanksi sosial dari komunitas masyarakat
itu sendiri. Ketika masyarakat itu berkembang, baik
dari segi jumlah maupun kualitas permasalahan
yang terjadi, barulah sikap dan tingkah laku diatur
dalam bentuk yang formal. Formalitas pengaturan
tersebut dapat berupa undang-undang atau
keputusan pengadilan. Dalam sebagian masyarakat
hukum yang sederhana seperti Indonesia, yang
komunitas masyarakatnya cenderung bersifat
sederhana dan homogen. Sedangkan di sebagian
masyarakat industri hukum cenderung bersifat
kompleks dan variatif cenderung khusus yang
ditandai dengan pengaturan-pengaturan, seperti
pembuatan sistem kontrak, kerjasama, joint
ventura, waralaba dan lain sebagainya. Dalam
budaya hukum masyarakat Indonesia, dikaitkan
dengan kesadaran para pemangku kepentingan
dibidang pendidikan, untuk menyesuaikan status
hukum yayasan (pendidikan), kecenderungannya
masih realtif rendah. Hal ini ditentukan banyak
faktor, diantaranya kurangnya informasi dari
pemerintah atau rendahnya kesadaran masyarakat
itu sendiri.
Sebagaimana yang kita ketahui bersama
bahwa sesuai dengan UU Yayasan, setiap yayasan
wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Namun
demikian di lapangan masih ada yayasan yang
belum menyesuaikan anggaran dasarnya. Tentu
ada banyak alasan yang mungkin dikemukakan,
salah satunya adalah kurangnnya sosilaisasi
dari instansi terkait. Hal ini dapat dilihat bahwa
masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh
Kementerian Hukum dan HAM atas keberadaan
UU Yayasan. Dari hasil penelitian 11 responden
(55,00%) menjawan Kementerian Hukum dan
HAM tidak pernah melakukan sosialisasi atas
keberadaan UU Yayasan. Sedangkan 8 responden
(40,00%) menjawab Kementerian Hukum dan
HAM pernah mensosialisasikan UU Yayasan. Hal
ini sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4
Kementerian Hukum dan HAM Pernah Mensosialisasikan UU Yayasan
N=20
No
Pendapat
Frekuensi
Prosentase
1.
Pernah
8
40,00
2.
Tidak pernah
11
55,00
3.
Tidak tahu
1
5,00
Jumlah
20
100,00
Sumber: Diolah dari data lapangan
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Mengingat bahwa keberadaan UU Yayasan,
terutama yayasan-yayasan yang bergerak dibidang
pendidikan, melibatkan beberapa pemangku
kepentingan seperti Notaris, Kementerian
Pendidikan Nasional dan Kementerian Hukum
dan HAM, maka perlu ada kesepakatan tentang
siapa/instansi mana sebenarnya yang paling
berkewajiban mensosialisasikan keberadaan UU
Yayasan tersebut. Dari hasil penelitian sebanyak
8 responden (40,00%) menjawab Ditjen AHU
Kementerian Hukum dan HAM. Sebanyak
8 responden (40,00%) menjawan Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM dan hanya 4

responden (20,00%) yang menjawab instansi
terkait sesuai dengan bidang yang dikelola yayasan.
Kecenderungan ini menunjukkan bahwa, menurut
pendapat responden, yang paling berkewajiban
untuk melaksanakan sosialisasi keberadaan UU
Yayasan adalah Kementerian Hukum dan HAM.
Mengingat bahwa pengadministrasian badan
hukum yayasan merupakan salah satu bentuk
pelayanan publik, maka diharapkan Kanwil lebih
mengambil peran untuk mensosialisasikannya.
Hak ini untuk lebih mendekatkan pelayanan
publik dimkasud dengan masyarakat. Lebih lanjut
persebaran jawaban responden dimaksud dapat
dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5
Instansi yang Paling Berkewajiban Untuk Mensosialisasikannya
N=20
No
1

Pendapat
Frekuensi
Ditjen AHU
8
Kementerian Hukum
dan HAM
2
Kanwil Kementerian
8
Hukum dan HAM
3
Instansi terkait sesuai 4
bidang yang dikelola
Yayasan
Jumlah
20
Sumber: Diolah dari data lapangan

Dari 20 responden yang dijadikan sampel
dalam penelitian ini didapat data belum semua
responden menyesuaikan anggaran dasar
yayasan dengan UU Yayasan. Kecenderungan
ini menunjukkan bahwa amanat Pasal 71 ayat (1)
UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan
UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Mayoritas

Prosentase
40,0

40,0
20,0

100,00

responden (55,00%) menjawab baru sebagian
saja yang sudah menyesuaikan anggaran dasarnya
dengan UU Yayasan. Meskipun porsentasenya
kecil, tetapi ada juga responden yang menjawab
sama sekali belum menyesuaikan anggaran
dasarnya dengan UU Yayasan yaitu sebanyak 2
responden (10,00%). Hal ini sebagaimana terlihat
dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6
Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan
N=20
No
1.

Pendapat
Sudah semuanya

7

Frekuensi

Prosentase
35,00

2.

Sudah sebagian

11

55,00

3

Belum sama sekali

2

10,00

(alasan: belum paham,
sulitnya mempertemukan
organ yayasan, besarnya
biaya notaris, minimnya
informasi)
Jumlah

20

100,00

Sumber: Diolah dari data lapangan
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Dari persebaran data-data diatas dapat
dianalisis bahwa secara umum setiap yayasan
pendidikan (pendiri, pengawas dan pengurus)
mengetahui keberadaan dari UU nomor 28 Tahun
2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun
2001 Tentang Yayasan. Namun pemahaman
dimaksud belum sampai kepada hal-hal yang
bersifat substantif terutama kewajiban untuk
menyesuaikan anggaran dasar dan pengesahannya
kepada Kementerian hukum dan HAM. Dari
hasil penelitian dapat dianalisis pula bahwa
pada prinsipnya yayasan-yayasan yang bergerak
dibidang pendidikan memiliki kesadaran untuk
menyesuaikan anggaran dasar yayasannya sebagai
salah satu bentuk akuntabilitas dan pertanggung
jawaban terhadap publik. Namun bagaimana
teknis pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar
dimaksud pengurus yayasan belum begitu
memahaminya. Hal ini diakibatkan karena belum
maksimalnya penyebarluasan informasi dan
sosialisasi dari instansi terkait tentang bagaimana
mekanisme penyesuaian anggaran dasar tersebut.
Oleh karenanya Kementerian Hukum dan HAM
dan Kantor Wilayah harus lebih giat melakukan
sosialisasi atas keberadaan UU Yayasan, termasuk
juga apabila di masa mendatang UU Yayasan
dimaksud dilakukan amandemen kembali.
C. Kendala-kendala yang Dihadapi
Terkait dengan yayasan-yayasan pendidikan
yang sudah berdiri sebelum dikeluarkannya
UU Yayasan, maka persoalan mendasar dari
keberadaannya adalah belum menyesuaikan
anggaran dasar sesuai dengan UU Yayasan.
Kenyataan ini diperparah lagi dengan limitasi
waktu penyesuaian yang sudah berakhir. Artinya
secara hukum yayasan-yayasan dimaksud dapat
dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan,
permohonan Kejaksaan atau pihak yang
berkepentingan dan tidak dapat lagi menggunakan
kata ”yayasan” didepan namanya. Hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 28
Tahun 2004:
(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku,
Yayasan yang:
a.
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telah didaftarkan di Pengadilan Negeri
dan diumumkan dalam Tambahan
Berita Negara Repiblik Indonesia; atau

b.

telah didaftarkan di Pengadilan Negeri
dan mempunyai izin melakukan kegiatan
dari instansi terkait; tetap diakui sebagai
badan hukum dengan ketentuan dalam
jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
tahun terhitung sejak tanggal undangundang ini mulai berlaku, yayasan
tersebut wajib menyesuaikan anggaran
dasarnya dengan ketentuan undangundang ini.

(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dapat memperoleh status
badan hukum dengan cara menyesuaikan
anggaran dasarnya dengan ketentuan undangundang ini, dan mengajukan permohonan
kepada Menteri dalam jangka waktu paling
lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
undang-undang ini mulai berlaku.
(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib diberitahukan kepada Menteri
paling lambat 1 (satu) tahun setelah
pelaksanaan penyesuaian.
(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran
dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan yayasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak
dapat menggunakan kata ”yayasan” di depan
namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan
putusan Pengadilan atas permohonan
Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.
Dari 2 responden yang menjawab belum sama
sekali menyesuaikan anggaran dasarnya dengan
UU Yayasan, menarik untuk dicermati. Salah
satu alasannya adalah karena menganggap akta
pendirian yayasan yang dikeluarkan oleh notaris
adalah bentuk badan hukum. Kecenderungan ini
menunjukkan keberadaan yayasan yang berbadan
hukum setelah mendapatkan pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM belum sama sekali
dipahami. Alasan lain yang juga dikemukakan
adalah adanya tarik menarik kepentingan antar
pendiri yayasan -yang patut diduga- terkait dengan
aset-aset yayasan. Hal ini sebagaimana terlihat
dalam tabel dibawah ini:
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Tabel 7
Alasan “Belum sama sekali”, Kendala yang Dihadapi
N=2
No

1.
2.

Pendapat
Frekuensi
Pendiri menganggap badan hukum 1
yayasan cukup dengan akta notaris
saja
1
Adanya tarik menarik kepentingan
antar pendiri yayasan karena
maenyangkut aset-aset yayasan

Jumlah
Sumber: Diolah dari data lapangan

Dari data diatas dapat dianalisis bahwa secara
umum dapat dikatakan bahwa masih banyak
yayasan yang belum menyesuaikan anggaran
dasarnya sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16
Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dari hasil penelitian
dapat dianalisis pula bahwa ada beberapa kendala
yang dihadapi pengurus yayasan pendidikan
sehingga belum menyesuaikan anggaran dsarnya.
Pertama adanya anggapan bahwa akta pendirian
yayasan yang dikeluarkan oleh notaris adalah
bentuk badan hukum. Kecenderungan ini
menunjukkan keberadaan yayasan yang berbadan
hukum setelah mendapatkan pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM belum sama
sekali dipahami. Kedua adanya tarik menarik
kepentingan antar pendiri yayasan, yang patut
diduga, terkait dengan aset-aset yayasan. Ketiga
besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh
yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya.
Meskipun faktor biaya ini porsentase datanya
relatif kecil perlu kiranya mendapat perhatian,
mengingat masih banyak yayasan-yayasan
yang bergerak dibidang pendidikan yang masih
kesulitan dalam hal pembiayaan operasionalisasi
kegiatannya.

KESIMPULAN
Persepsi dan pengetahuan masyarakat
(pengurus yayasan) atas keberadaan Undangundang Yayasan belum berbanding lurus dengan
pengetahuannya atas substansi yang dirubah.
UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan
menyatakan bahwa setiap yayasan adalah
sebuah badan hukum yang mengikuti prosedur
dan mekanisme yang sudah diatur dalam
undang-undang dimaksud. Salah satunya adalah
mewajibkan setiap yayasan untuk mendaftar

2

Prosentase
50,00
50,00

100,00

dan menyesuaikan anggaran dasarnya sekaligus
mendapatkan pengesahan dari Kementerian
Hukum dan HAM. Sehingga kapasitasnya dapat
dianggap sebagai badan hukum dan sebagai
salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap
publik. Konsekuensinya adalah setiap yayasan
pendidikan dan atau melalui notaris yang membuat
akta pendiriannya harus menyesuaikan anggaran
dasarnya sesuai dengan ketentuan UU Yayasan.
Hal inilah tentunya yang harus dipahami oleh
setiap satuan penyelengga pendidikan.
Pada prinsipnya yayasan dibidang pendidikan
mempunyai kesadaran menyesuaikan anggaran
dasarnya sebagai bentuk akuntabilitas dan
pertanggung jawaban terhadap publik. Namum
bagaimana teknis pelaksanaan penyesuaian
anggaran dasar dimaksud pengurus yayasan belum
begitu memahaminya. Hal ini diakibatkan karena
belum maksimalnya penyebarluasan informasi dan
sosialisasi dari instansi terkait tentang bagaimana
mekanisme penyesuaian anggaran dasar tersebut.
Kendala yang dihadapi pengurus yayasan
pendidikan adanya anggapan bahwa akta pendirian
yayasan yang dikeluarkan oleh notaris adalah
bentuk badan hukum. Di samping itu adanya tarik
menarik kepentingan antar pendiri yayasan, yang
patut diduga, terkait dengan aset-aset yayasan
dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh
yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya.

SARAN
Perlu adanya keterlibatan semua pemangku
kepentingan yang terkait dengan Undang-undang
Yayasan. Pemerintah atau swasta dapat menuangkan perubahan undang-undang dalam satu naskah,
sehingga masyarakat dapat dengan mudah mempelajarinya. Dengan kata lain undang-undang yang
mengalami perubahan mudah disosialisasikan.
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Pengurus yayasan menginginkan adanya perubahan (amandemen) kembali terkait dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) terutama yang menyangkut
waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan yang
perlu untuk diperpanjang lagi. Pemerintah perlu
memperhatikan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya terutama bagi yayasan pendidikan
yang masih kesulitan dalam hal pembiayaan ope
rasionalisasi belajar mengajar..

288

Kesadaran Badan Hukum Yayasan Pendidikan di Indonesia...

(Taufik H. Simatupang)

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

DAFTAR KEPUSTAKAAN
Buku
Anwar Yesmil dan Adang, Pengantar Sosiologi
Hukum, Grasindo, Jakarta, 2015.
Aslam Sumhudi. Mohammad, Komposisi Riset
Disain. Lembaga Peneliti Universitas
Trisakti, Jakarta, 1985.
I.G. Rai Widjaya., Hukum Perusahaan., Kesaint
Blanc., Cetakan Kesatu., Bekasi., 2000.
M. Friedman Lawrence, American Law an
Introduction (Penerjemah: Wishnu Basuki)
,Tatanusa, Jakarta, 2001.
Rahardjo. Satjipto, Hukum dan Masyarakat,
Angkasa, Jakarta, 1977.
Rido. A, Badan Hukum dan Kedudukan Badan
Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi,
Yayasan dan Wakaf. Alumni, Bandung,
1977.
Supramono. Gatot, Hukum Yayasan di Indonesia.
Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
________, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek
Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan.
Rineka Cipta, Jakarta.
Soemitro. R, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan
dan Wakaf. Eresco, Bandung, 1993.
Subekti. R, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita,
Jakarta, 1977.
Subekti. R dan Tjitrosudibio R, Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pradnya Paramita,
2003.
Subekti,
Pokok-pokok
Hukum
Perdata.,
Intermasa., Cetakan Keduapuluhdelapan.,
Jakarta., 1985.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2001 Tentang Yayasan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001
Yayasan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, September 2016 : 277 - 289

289

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PROSES PEMILIHAN
KEPALA DAERAH LANGSUNG
(Fulfillment Of Citizen Political Right In The Direct Election Of Local Leaders Process)
Oki Wahju Budijanto
Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438, e-mail: oki_olive@yahoo.com
Tulisan diterima: 26-07-2016, revisi: 30-08-2016, disetujui diterbitkan: 26-9-2016

ABSTRACT
Democracy needs time and process so that all citizen can feel its benefits. Pros and cons occur to local leaders
election process, in society. Therefore, the problem is how the fulfillment of citizen political right in the direct
election of local leaders process? The purpose of this writing is to know: the fulfillment of citizen political right
in the direct election of local leaders process and its implementation that is expected by society. The expected
benefits of this writing is a recommendation of policy formulation related to the impact of the direct election
of local leaders process to satisfy citizen political right. It uses qualitative and quantitative method through
descriptive and prescriptive analysis approach. Collecting data is conducted by field research and literature
study. The performance of direct election of local leaders tends democratic, where people whose vote can
choose their leader, directly. It has a positive impact to the fulfillment of citizen politic right.
Keywords: democratic, fulfillment, political right

ABSTRAK
Demokrasi memerlukan waktu dan proses untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga negara.
Pro dan kontra yang terjadi menanggapi pelaksanaan proses pemilihan kepala daerah berkembang dalam
masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah bagaimana pemenuhan hak politik warga
negara dalam proses pilkada langsung? Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui: pemenuhan hak politik
warga negara dalam proses pilkada langsung dan pelaksanaan pilkada yang diharapkan oleh masyarakat.
Manfaat yang diharapkan adalah sebagai bahan rekomendasi rumusan kebijakan yang berkaitan dengan dampak
proses pemilihan kepala daerah secara langsung terhadap pemenuhan hak politik warga Negara. Tulisan ini
menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif melaluipendekatan deskriptif analisis dan preskriptif dengan
dua teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan studi kepustakaan.Penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah secara langsung dinilai dari aspek pemenuhan hak politik warga negara cenderung demokratis,
dimana rakyat yang mempunyai hak suara dapat memilih para pemimpinnya secara langsung.Pemilihan kepala
daerah secara langsung berdampak positif terhadap pemenuhan hak politik warga Negara.
Kata Kunci: Demokrasi, Pemenuhan, Hak Politik.

PENDAHULUAN
Hak warga negara untuk turut dipilih dan
memilih dalam pemilihan umum merupakan
bagian dari hak politik.Sebagaimana tercantum
dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM) Pasal 21 ayat (1) menyatakan “setiap
orang berhak untuk ambil bagian di dalam
pemerintahan negerinya, apakah secara langsung
atau melalui perwakilan yang dipilih secara
bebas”.Pelaksanaan pesta demokrasi yang ada

di Indonesia salah satunya diimplementasikan
dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada)
secara langsung. Fenomena dalam perpolitikan
ini baru mencuat dengan berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 18 ayat (4) yang menjelaskan bahwa
“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing
sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 43
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menyatakan bahwa“setiap warga negara berhak
dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan hak
melalui pemungutan suara yang langsung, umum,
bebas dan rahasia, jujur dan adil sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan”.
Hal tersebut didukung dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656).
Berdasarkan data yang diperoleh dari
Tempo 26 April 2010 (http://www.tempo.
co/read/news/2010/04/26/078243258/
Pilkada-Surakarta-Jadi-Bahan-RevisiUU-Pemerintah-Daerah),
dimana
sejak
berlangsungnya Pilkada secara langsung di
Indonesia tahun 2005, telah terjadi dinamika
positif dan negatif sebagai dampak penerapan
demokrasi deliberative dan partisipatif, mengingat
sebelumnya kepala daerah dipilih tidak langsung
oleh pemilih namun diwakili oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai
contoh yaitu pada pemilihan kepala daerah yang
dilaksanakan di Surakarta, Jawa Tengah pada
tahun 2010.Surakarta merupakan barometer politik
tingkat regional dan nasional.Menurut narasumber
Sapto, Surakarta adalah ‘kota bersumbu pendek’
atau rawan konflik, namun ternyata daerahnya
mampu melaksanakan tahapan pemilihan kepala
daerah secara aman dan tertib.Gesekan horizontal
dapat diminimalisir, hal tersebut tidak terlepas dari
keputusan para kandidat yang tidak menggelar
kampanye secara terbuka.
Harian Kompas 4 Juni 2010 juga menyoroti
bahwa selain berekses positif, pilkada langsung
juga berpengaruh negatifsecara substansial
terhadap publik dan negara yang perlu dievaluasi
lebih mendalam. Dampak prosedural berupa
persoalan teknis administratif telah dikaji oleh
Bawaslu, misalnya setidaknya menemukan empat
kecenderungan pelanggaran dalam Pilkada 2010,
antara lain: pertama, tahapan pemutakhiran
data pemilih atau daftar pemilih atau DPT
bahwa terdapat dugaan DPT pemilih ganda atau
pencatatan anggota TNI/Polri. Kedua, tahapan
penetapan pasangan calon seperti misalnya tidak
terpenuhinya persyaratan dukungan pasangan
calon baik dari partai maupun independen,
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ijasah palsu, penarikan dukungan dari parpol
terhadap calon. Ketiga, tahapan kampanye seperti
penggunaan fasilitas oleh calon incumbent,
mobilitas pegawai negeri sipil, pengrusakan alat
peraga kampanye, dan politik uang.Keempat,
tahapan pemungutan dan penghitungan suara,
dalam tahapan ini pelanggaran yang terjadi dalam
bentuk pelanggaran administrasi dan pidana.
Berdasarkan data empirik menunjukkan
bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung
berdampak positif terhadap hak politik warga
negara dikarenakan kepala daerah yang terpilih
secara langsung lebih dekat, mendengarkan dan
melaksanakan aspirasi pemilih dibandingkan
masa pemilihan oleh DPRD. Dampak dari
pemilihan kepala daerah secara langsung juga
dapat memberikan ruang pengawasan masyarakat
lebih terbuka, sehingga pembangunan daerah
akan terlihat lebih nyata.
Selain itu, menurut Direktur Jenderal
Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
(2010-2014), Prof. Dr. Djohermansyah ada gejala
divided government (terbelahnya pemerintahan)
dan rendahnya efektifitas kepemimpinan kepala
daerah terpilih akibat pasangan pecah kongsi.
Sejak tahun 2005 hingga akhir 2011 sebanyak 732
pasangan dari 753 pasangan kepala daerah pecah
kongsi di tengah jalan dan 271 tersangkut masalah
hukum. Banyaknya kepala daerah yang tersangkut
kasus korupsi di berbagai daerah merupakan
tamparan yang keras terhadap pelaksanaan
Pilkada.Ternyata Pilkada yang dilaksanakan
secara langsung, belum mampu sepenuhnya
menghasilkan kepala daerah yang bersih dan
bebas dari kasus korupsi. Pilkada langsung ini
secara tidak langsung memberikan pendidikan
dan pengetahuan politik uang bagi masyarakat.
Dengan berkaca kepada pengalaman sebelumnya,
pemimpin yang terpilih karena uang hanya akan
memperkaya diri dan kroninya setelah berkuasa
sehingga banyak kepala daerah yang berhadapan
dengan hukum. Pilkada di beberapa daerah juga
menimbulkan konflik horizontal yang muncul
pasca pengumuman pemenang.
Selanjutnya, Kompas 03 Juli 2012 juga
menyoroti pro dan kontra yang terjadi menanggapi
pelaksanaan proses pilkada berkembang dalam
masyarakat sebagai warga negara. Sebagian
menawarkan sistem pilkada yang efektif dan
efisien sehingga mendapatkan kepala daerah yang
berkualitas dan terhindar dari korupsi yaitu dengan
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opsi gubernur, bupati/walikota dipilih secara
perwakilan melalui DPRD bukan dipilih secara
langsung.Selain itu, biaya yang ditimbulkan dari
pilkada ini juga tidak menelan banyak anggaran
sehingga bisa dialokasikan guna kesejahteraan
masyarakat. Sebagian masyarakat lainnya
menganggap pilkada langsung perlu dipertahankan
dengan banyak pengetatan, mengingat setelah
lama dihemogami oleh Rezim Orde Baru,
masyarakat menginginkan demokratisasi dengan
memperkuat partisipasi publik dalam memimpin
pemimpin dan hal ini merupakan pencapaian
berharga bangsa Indonesia.
Praktik demokrasi memang sesuatu yang
tidak mudah, berbiaya mahal, memerlukan sifat
kenegarawanan, bahkan mungkin merupakan
bentuk pemerintahan yang paling rumit dan
sulit.Banyak ketegangan dan pertentangan,
karena demokrasi mensyaratkan kemauan dan
ketekunan para penyelenggaranya agar bisa
berhasil.Demokrasi diperlukan pengorbanan
berbagai pihak karena demokrasi dirancang untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung
jawab. Pemerintahan demokratis memerlukan
waktu dan proses untuk dapat dirasakan manfaatnya
oleh seluruh warga negara. Berbeda dengan
pemerintahan diktator yang dapat mengambil
keputusan dan bertindak secara cepat.Namun
demikian pemerintahan yang demokratis sekali
mengambil keputusan dan tindakan, dipastikan
adanya dukungan publik akibat partisipasi politik
rakyat yang tinggi dalam pengambilan keputusan
publik.
Rapat Paripurna DPR pada tanggal 25
September tahun 2014 telah bergulir dua opsi
untuk memilih mekanisme Pilkada yaitu: pertama,
pilkada langsung dan kedua, pilkada melalui
DPRD. Namun, pada akhirnya pengesahan
dilakukan melalui pengambilan suara terbanyak
yaitu pilkada melalui DPRD. Oleh karena itu,
permasalahan yang muncul adalah bagaimana
pemenuhan hak politik warga negara dalam proses
pilkada langsung?
Berdasarkan permasalahan di atas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
pemenuhan hak politik warga negara dalam proses
pilkada langsung dan pelaksanaan pilkada yang
diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan manfaat
yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
bahan rekomendasi dalam membuat rumusan
kebijakan yang berkaitan dengan dampak proses

pemilihan kepala daerah secara langsung terhadap
pemenuhan hak politik warga negara.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan mix method yaitu
metode kualitatif dan kuantitatif denganpendekatan
deskriptif analisis yang akan mengungkapkan
secara sistematis. Pengumpulan data primer
dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth
interview) dan pengisian kuesioner, sedangkan
pengumpulan data sekunder dikumpulkan dari
berbagai sumber, seperti media massa, literatur,
dan pemberitaan di internet.
Narasumber atau responden serta informan
kunci (key informan) dalam penelitian ini
ditetapkan secara kuota purposivesampling dengan
keseimbangan gender laki-laki dan perempuan.
Responden dalam pengisian kuesioner ini adalah
staf SKPD (Satuan Kerja Pelaksana Daerah,
kepala dinas/staf, camat, lurah), Bidang Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM,
anggota/sekretariat DPRD provinsi, staf KPUD,
pengurus partai politik, Guru SLTA kabupaten/
kota, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda/
mahasiswa, tokoh perempuan, ibu rumah tangga,
petani, nelayan, pekerja, karyawan, pemilih
pemula dari pelajar SLTA, akademisi/dosen
dan praktisi bidang hukum, politik dan hak asasi
manusia, pengusaha/wirausaha lokal, Lembaga
Swadaya Masyarakat yang konsen terhadap
pilkada dan jurnalis lokal/pers, kelompok
marginal/rentan: disabilitas, gender ke-3, tuna
wisma, pengangguran/preman.
Adapun yang akan menjadi informan dalam
penelitian ini antara lain adalah berasal dari biro
hukum provinsi, Balitbangda, Bawaslu, Bappeda,
Kesbangpol dan Linmas, KPUD provinsi, DPRD
provinsi, akademisi dan tokoh LSM/NGO lokal.
Wilayah penelitian ini dilakukan di tiga
provinsi dan tiga kabupaten/kota yaitu Sumatera
Utara (Medan, Serdang Bedagai), Jawa Timur
(Surabaya, Sidorajo), dan Sulawesi Selatan
(Makassar, Gowa) dengan pertimbangan ibukota
provinsi dan wilayah yang mewakili tiga daerah
waktu di Indonesia dan dapat dijangkau dengan
waktu dan dana yang tersedia.
Selain melakukan wawancara mendalam,
juga akan dilakukan penyebaran kuesioner.
Data primer berupa kuesioner diperoleh secara
acak (snowball), dengan mempertimbangkan
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kesetaraan gender.Selain itu penelitian ini
menggunakan metode triangulasi yaitu check and
recheck kepada minimal tiga pihak yang terkait
dan relatif berbeda posisi, kemudian membuat
tahapan analisa bertingkat atau Analitycal
Hierarchy Process (AHP) untuk mengetahui
varian keberagaman pendapat masyarakat.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan
secara kualitatif dengan penguraian secara
deskriptif (pemaparan) dan preskriptif (mencari
tipe ideal).Analisis kualitatif deskriptif dan
preskriptif digunakan dalam penelitian ini
dengan pertimbangan bahwa penelitian ini tidak
hanya dimaksudkan untuk mengungkapkan atau
menggambarkan data sebagaimana adanya.
Data kuesioner akan diolah dengan program
SPSS (Statistical Package for Social Sciences).
Data wawancara mendalam akan di-check and
recheck (triangulasi) antar beberapa pihak, untuk
ditemukan titik tengah dan akurasi pendapat
berbagai pandangan.

PEMBAHASAN
A.

Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan
Sebagai Perwujudan Hak Politik Warga
Negara
Yulia Netta (2013: 50) menerangkan
bahwa Negara merupakan bentuk dari
organisasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan
cenderungan untuk disalahgunakan. Supaya
hal tersebut tidak terjadi, harus diupayakan
pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dengan
mempersiapkan Konstitusi atau Undang-Undang
Dasar, yang menurut A. Hamid Attamimi:
Konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai
pemberian pegangan dan pemberi batas, sekaligus
tentang bagaimana kekuasaan negara harus
dijalankan. Apabila mempelajari konstitusi yang
berlaku disetiap negara, didalamnya secara umum
selalu terdapat 3 (tiga) kelompok muatan, yaitu:
1.

Pengaturan tentang jaminan dan perlindungan
terhadap HAM;

2.

Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan
yang bersifat mendasar;

3.

Pengaturan
tentang
pembagian
dan
pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang
bersifat mendasar.
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Negara-negara modern saat ini mulai
mengakui adanya hak memilih yang dimiliki oleh
seluruh warga negara dengan alasan-alasan seperti
dikemukakan oleh A. Appadorai, yaitu sebagai
berikut: Gaffar (2013: 42):
1.

It is a personal injustice to withold from any
one, unless from the prevention of greater
evils, the ordinary privilege of having his
voice reckoned in the disposal of affairs
in which he has the same interest as other
people;

2.

Political equality is a basic principle of
democracy; any form of restricted franchise
necessarily infringes the principle of equality
between individuals in some degree;

3.

If the right to vote is denied to some,
their interests may be overloaded by the
Legislature.
Jimly Ashiddiqie (2005: 13) menyatakan
bahwa pendefinisian hak turut serta dalam
pemerintahan selalu terkait dengan pendefinisian
hak politik warga ataupun hak untuk berpartisipasi
dalam pemerintahan. Partisipasi disini dilakukan
oleh warga negara secara langsung maupun
tidak langsung. Partisipasi, sebagaimana civil
society dan demokrasi merupakan istilah yang
telah cukup tua, namun sebagai konsep dan
praktek operasional baru dibicarakan sejak tahun
1970-an ketika beberapa lembaga internasional
mempromosikan
praktek
partisipasi
dan
perencanaan serta pelaksanaan pembangunan.
Sejak itu konsep partisipasi telah berkembang
dan memiliki pengertian yang beragam meskipun
dalam beberapa hal sama.
Gaventa dan Valderama (2001) mencatat
ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama
bila dikaitkan dengan praktis pembangunan
masyarakat yang demokratis, yaitu: partisipasi
politik, partisipasi sosial dan partisipasi warga.
Dalam kerangka demokrasi, partisipasi dipandang
sebagai inti dari demokrasi, karena pada awalnya
konsep partisipasi dikaitkan dengan proses-proses
politik yang demokratis. Ada dua pendekatan
terhadap demokrasi: pendekatan normatif dan
pendekatan empirik. Pendekatan normatif
menekankan pada ide dasar dari demokrasi
yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan oleh
karenanya pemerintahan diselenggarakan dari,
oleh dan untuk rakyat. Sedangkan pendekatan
empirik kita sulit menerapkan kedaulatan rakyat
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secara utuh. Selain beragam dan seringkali saling
bertentangan, rakyat juga sulit untuk dihimpun
untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
Elvi Juliansyah (2007: 82) menyatakan
bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah (pilkada) merupakan wujud kedaulatan
masyarakat lokal dalam membentuk sejarah politik
di daerahnya yang dapat mengubah paradigma
berfikir terhadap demokrasi pada masyarakat
lokal. Sebagai bentuk menumbuhkan kesadaran
masyarakat adalah bagian dari proses politik,
dan ada yang mengatakan, bahwa pemungutan
suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah
bentuk partisipasi politik yang paling minimal.
Pilkada sebagai bentuk partisipasi politik yang
kecil bagi terciptanya budaya politik rakyat lokal
menjadi jalan pembuka (starting point) untuk
menuju jalan ke arah partisipasi politik yang
lebih jauh. Ada beberapa partisipasi politik yang
lebih besar, antara lain menciptakan perdamaian
dan ketertiban, pencerahan kepada masyarakat
luas berkaitan dengan penyelenggaraan negara
dalam bentuk diskusi-diskusi, maupun seminarseminar, membayar pajak, mencerdaskan anak
bangsa melalui pendidikan formal dan informal,
memberikan kontribusi dalam bentuk penyampaian
ide-ide, pemikiran-pemikiran tentang ideologi
nasional, memelihara hasil pembangunan, dan
bela negara.
Partisipasi menjadi kunci terjawabnya
demokrasi dapat dibuktikan hampir semua
kegiatan dalam proses demokrasi membutuhkan
partisipasi, kalau kita setuju bahwa demokrasi
tanpa partisipasi adalah manipulasi terhadap
demokrasi. Hal ini pemah terjadi pada masa
Indonesia menerapkan pemerintahan “gaya
orde”, karena dengan partisipasi akan terbentuk
demokrasi, dapat ditarik suatu kongklusi, bahwa
antara demokrasi dan partisipasi merupakan
dua dasar dengan nilai entitas yang sama,
konsep demokrasi tumbuh melalui partisipasi,
asumsi dasar kita bahwa demokrasi berasal dari
partisipasi.
Selanjutnya, Elvi Juliansyah (2007: 82)
menerangkan bahwa perkembangan demokrasi
di Indonesia termasuk penyelenggaraan pilkada
secara langsung oleh rakyat di daerah menjadi
ajang legitimasi kekuasaan bagi setiap kepala
daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan
wakil gubemur bupati dan wakil bupati, serta
walikota dan. wakil walikota) untuk selalu di

kontrol dalam pengambilan kebijakan yang
dibuat oleh kepala daerah. Rakyat sebagai
pemilik kedaulatan sudah menyerahkan sebagian
kedaulatannya untuk dikuasai oleh pemerintah,
dan oleh sebab itu kecerdasan rakyat untuk
memilih personal yang akan memerintah menjadi
sangat menentukan masa depan daerahnya.
Pemberian suara merupakan penentu di dalam
keberhasilan aktor politik untuk terpilih atau tidak
terpilih baik sebagai anggota legislatif, presiden
dan, wakil presiden, serta kepala daerah dan, wakil
kepala daerah.Ironisnya rakyat hanya dibutuhkan
pada saat pemilihan, akan tetapi bilamana
pemilihan umum untuk anggota legislatif, presiden
dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil
kepala daerah sudah dilaksanakan, maka mulailah
para politisi berusaha untuk meninggalkan rakyat
sebagai pemilih. Pemilihan umum (pemilu) dan
pilkada merupakan sarana untuk mendudukkan
aktor politik pada posisi singgasana kekuasaan,
tetapi yang lebih penting adalah mewujudkan
kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, sebagai
bukti tanggung jawab politiknya (political
responsible) aktor politik untuk berbuat demi un
tuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jangan
sampai rakyat mengatakan, bahwa pemilu dan
pilkada adalah bentuk dari ritual politik yang
tidak menggelikan, karena seluruh amanah yang
ditanggung oleh aktor politik tidak terjawab
tuntas, padahal keinginan rakyat adalah adanya
perubahan yang mendasar bagi kesejahteraan
mereka.
Sejalan dengan penegakan hak sipil dan
politik, ada gagasan yang dilontarkan Ketua
Umum PB NU KH Hasyim Muzadi bahwa
sebaiknya model pemilihan kepala daerah
(pilkada) kembali ke pola lama. Pilkada langsung
sekarang ini, menurut tokoh Islam nasional itu,
terlalu membutuhkan dana besar yang menyedot
dana kesejahteraan publik, menjadi ancaman
disintegrasi bangsa karena maraknya konflik
seputar pilkada, dan telah banyak mengorbankan
warga Nahdlatul Ulama (NU). Beliau juga
menambahkan bahwa keterlibatan langsung
rakyat dalam pesta demokrasi tersebut cukup
dilaksanakan dalam agenda pemilu untuk DPR,
DPRD, DPD, presiden, dan wakil presiden saja.
Pada intinya kepala daerah kembali diangkat oleh
DPRD yang dipilih langsung oleh konstituen.
Djohermanysah Djohan dan Made Suwandi
(2005) menerangkan bahwa pilkada di Indonesia
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justru menampilkan karakter yang berbeda. Para
aktor dalam jejaring pilkada tidak melakukan
pertukaran, melainkan mencari peluang (seeking
opportunity) dan mengambil kesempatan (taking
chance) untuk kepentingan masing-masing.
Perilakunya bergeser dari aktor yang masuk ke
jaringan untuk mempertukarkan kepemilikannya
atas dasar prinsip fairness menjadi sosok-sosok
pembonceng bebas (free riders) yang licin,
licik, dan picik.Pilkada kita selama ini hanyalah
sebuah permainan dan persendagurauan.Amat
kecil tingkat keseriusan dan ketulusannya
untuk menomorsatukan kepentingan rakyat.
Meminjam kerangka pikir Samuel P. Huntington,
dalam partisipasi politik semacam pilkada itu,
memang benar ternyata rakyat tidak akan pernah
mendapatkan keuntungan apa pun. Hanya, para
pemimpin atau kalangan elite sajalah yang akan
mereguk kemanfaatannya.
Selanjutnya kita bisa menggunakan
perspektif HAM di Indonesia dengan mengacu
pada kerangka HAM di bidang Hak Sipil dan
Politik (InternationalCovenant on Civil and
Political Rights) United Nation yang lebih
menekankan aspek HAM negatif (freedom
from), yakni kebebasan dari pelanggaran hak-hak
sipil dan politik. Selain itu ada pertimbangan
Indonesia telah menjadi pihak pada International
Covenanton Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Sipil dan Politik: Kovenan ini
mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang
sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM
sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang
mengikat secara hukum dan penjabarannya
mencakup pokok-pokok lain yang terkait.
Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan
pasal-pasal yang mencakup 6 bab dan 53
pasal. Pembukaan kedua kovenan tersebut
mengingatkan negara-negara akan kewajibannya,
menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan
melindungi HAM, mengingatkan individu akan
tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi
pemajuan dan penaatan HAM yang diatur dalam
kovenan ini dalam kaitannya dengan individu
lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa,
sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia
untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta
kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya
dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi
setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil
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dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial
dan budayanya.
Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat
mempunyai hak untuk menentukan nasibnya
sendiri dan menyerukan kepada semua negara,
termasuk negara-negara yang bertanggung
jawab atas pemerintahan wilayah yang tidak
berpemerintahan sendiri dan wilayah perwalian,
untuk memajukan perwujudan hak tersebut.Pasal
ini mempunyai arti yang sangat penting pada
waktu disahkannya kovenan ini pada tahun 1966
karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.
Pasal 2 menetapkan kewajiban setiap Negara
Pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui
dalam kovenan ini.Pasal ini juga memastikan
bahwa pelaksanaannya bagi semua individu yang
berada di wilayahnya dan yang berada di bawah
yurisdiksinya tanpa ada pembedaan apapun.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 43
menyatakan bahwa: “setiap warga negara berhak
dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan hak
melalui pemungutan suara yang langsung, umum,
bebas dan rahasia, jujur dan adil sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan”.
Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara
langsung memiliki dampak positif dan negatif bagi
penegakan hak-hak sipil dan politik di Indonesia.
Dampak positifnya antara lain melalui mekanisme
pemilihan langsung sistem politik Indonesia yang
demokratis menjadi tumbuh, semakin mapan dan
dewasa. Banyak keuntungan yang ditawarkan
pilkada langsung ini namun tidak sedikit pula
potensi kerawanan yang ditimbulkannya. Secara
teoretis pilkada langsung akan mendekatkan
negara (state) kepada masyarakat (society).
Semakin dekat dengan pemilik kedaulatan
diharapkan aspek representasi dan aspirasi rakyat
tersalurkan lebih optimal.
Inilah proses politik berkala yang
dimaksudkan untuk mengembalikan kedaulatan
dari kedaulatan negara menjadi kedaulatan rakyat
dan memberikan pembelajaran politik secara
cerdas kepada masyarakat. Secara psikologis
pilkada langsung akan meningkatkan rasa harga
diri rakyat sebagai pemilik kedaulatan sekaligus
memberikan legitimasi yang kuat kepada kepala
daerah dan wakilnya untuk memerintah. Dari
perspektif otonomi daerah, pilkada langsung
merupakan suatu tuntutan sekaligus kebutuhan
masyarakat di daerah, karena melalui pilkada
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langsung akan mewujudkan desentralisasi politik
sebagaimana diinginkan oleh masyarakat luas.
Sedangkan dampak negatif bagi pelaksanaan
demokrasi dan pemerintahan daerah antara lain:
pilkada langsung telah menimbulkan pergeseran
makna desentralisasi yang seringkali dimaknai
dengan sesuka hati oleh kepada daerah yang
terpilih. Semakin banyaknya permasalahan yang
ditimbulkan oleh pilkada langsung menyebabkan
banyaknya keinginan dari masyarakat, akademisi
serta LSM untuk mengembalikan pemilihan
kepala daerah ke lembaga legislatif, tetapi tetap
dalam kerangka pengawasan dari masyarakat.
Penyebab banyaknya permasalahan dalam
pelaksanaan pilkada karena masih minimnya
pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat
yang menyebabkan maraknya terjadi keributan
pendukung antar calon, penghamburan APBN
dan APBD, maraknya permintaan pemekaran
wilayah, terjadinya money politic antar calon, dan
ujungnya akan terjadi disintegrasi bangsa. Hal
inilah yang menjadi pemikiran untuk membuat
sebuah penelitianyang bisa dijadikan pemerintah
pusat dan daerah untuk membuat sebuah rumusan
kebijakan tentang pemilihan yang berperspektif
HAM.
Hak sipil adalah hak warga negara(civil/
civis) untuk menikmati kebebasan dalam
berbagai macam hal, seperti hak untuk hidup,
hak memperoleh pendidikan, hak untuk memiliki
harta benda, hak untuk berusaha, hak untuk
mengeluarkan pendapat secara lisan maupun
tulisan, hak atas kebebasan beragama dan lainlain. (Ahmad Suhelmi, 2010: 300-301).
Institute for Criminal Justice Reform (2012,
14 Mei) Hak-hak sipil dan politik meliputi:
1.

Hak hidup;

2.

Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan
tidak manusiawi;

3.

Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa;

4.

Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;

5.

Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah;

6.

Hak atas pengakuan dan perlakuan yang
sama dihadapan hukum;

7.

Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan
beragama;

8.

Hak untuk
berekspresi;

bebas

berpendapat

dan

9.

Hak untuk berkumpul dan berserikat;

10. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.
Kebebasan dari hak sipil dan politik mencakup
hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut
berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak
politik mencakup hak untuk mengambil bagian
dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam
pemilihan umum yang berkala dengan hak suara
yang universal dan setara.
Pemenuhan HAM di Indonesia terintegrasi
dalam kehidupan bernegara seperti sosial, budaya, ekonomi, hak sipil, dan politik. Rancangan
peraturan yang berdimensi HAM membutuhkan konsep yang terintegrasi antar eksekutif dan
legislatif. Salah satu upaya yang dilakukan untuk
mewujudkan hal tersebut adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang disusun
melalui instrumen perencanaan penyusunan undang-undang atau Program Legislasi Nasional
(Prolegnas), yang pelaksana dari pihak Pemerintahnya dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN). (Perbawati, 2013: 93)
B.

Pilkada Secara Langsung di Indonesia
Ramly Hutabarat (2005:1) menerangkan
bahwa pilkada secara langsung di Indonesia
berkaitan dengan adanya sistem pemerintahan
daerah sejak awal kemerdekaan. Pembentukan
pemerintahan daerah sudah digagas sebagai
implementasi dari konsep otonomi daerah. Namun
dalam sejarah ketatanegaraan inti otonomi itu
bermacam-macam, ada otonomi riil, otonomi
yang nyata dan bertanggung jawab, otonomi yang
seluas-luasnya dan otonomi khusus. Soal otonomi
daerah sudah diatur dalam berbagai ketentuan
hukum sejak tahun 1948 sampai dengan sekarang
ini. Di zaman Orde Baru (Orba), Indonesia
memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah. Di
dalam undang-undang ini dianut konsep otonomi
daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
Sebelum undang-undang ini, telah didahului
oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965.
Ditinjau dari segi otonomi yang dianut, undangundang ini dalam banyak hal mengikuti UndangUndang Nomor 1 Tahun 1975, meskipun dalam
konsiderans dinyatakan bahwa undang-undang
ini bermaksud untuk mencakup segala pokokpokok (unsur-unsur) yang progresif dari UndangUndang Nomor 22 Tahun Tahun 1958, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden
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Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan), Penetapan
Presiden Nomor 2 Tahun 1960 dan Penetapan
Presiden Nomor 7 Tahun 1965. Semua undangundang ini menganut konsep sistem otonomi riil.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974,
istilah yang digunakan adalah otonomi daerah
yang nyata dan bertanggung jawab.
Di era reformasi, konsep otonomi ini
berubah menjadi otonomi seluas-luasnya dan
otonomi khusus. Untuk mengisi kepemimpinan
daerah otonomi inilah kepala daerah itu mutlak
adanya. Persoalannya adalah mengapa penentuan
kepala daerah sekarang ini harus dilakukan secara
langsung. Menentukan pemimpin secara langsung
adalah model demokrasi yang sejak zaman Yunani
telah ada. Dalam konsep negara “City State”
yang di zaman Yunani-Romawi disebut “polis”
seorang pemimpin ditentukan secara langsung
oleh rakyat. Memang model demokrasi langsung
(direct-democracy) ini dilakukan di masa lampau
paling tidak disebabkan oleh beberapa faktor
yang antara lain terdiri dari, jumlah penduduk
yang masih sedikit, daerah kekuasaan yang masih
kecil, kesadaran berdemokrasi yang mulai tumbuh
dalam masyarakat.
Berdasarkan tiga faktor ini penentuan
pemimpin formal dilakukan secara langsung.
Namun, dalam negara-negara yang telah merdeka
sekurang-kurangnya telah memasuki abad ke19, pemilihan seorang kepala negara umumnya
dilakukan melalui proses “indirect-democracy”.
Demikian pula, penentuan gubernur atau kepala
daerah lainnya ditentukan melalui lembaga
legislatifnya. Hal ini wajar saja karena anggota
legislatif dipandang sebagai representasi rakyat
atau bahkan sebagai penjelmaan rakyat. Namun
dalam pelaksanaannya pemerintah, kepala negara
dan atau kepala daerah melalui legislatif dapat
menciptakan esensi demokrasi menjadi bias
karena bisa saja partai politik yang menang dalam
pemilu tetapi kalah ketika menentukan penentuan
presiden atau kepala daerah.
Hal ini disebabkan adanya kemungkinan
permainan partai-partai politik dengan cara
menciptakan koalisi seperti halnya “poros tengah”.
Ketika Abdurrahman Wahid mengalahkan
Megawati, padahal partai politiknya adalah
pemenang pemilu 1999. Oleh karena itu gagasan
menciptakan pemilihan presiden secara langsung
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dan kepala daerah pun secara langsung merupakan
wacana yang diterima dan telah dilaksanakan.
Pemilihan presiden secara langsung telah
berjalan dengan “tanah berdarah-darah” seperti
diperkirakan sebagian orang pada pemilu tahun
2004.
Gagasan pilkada secara langsung merupakan
langkah lanjut dari format demokrasi yang telah
mulai beranjak dalam praktek ketatanegaraan
Indonesia. Agaknya, kepala daerah yang terpilih
haruslah betul-betul dikehendaki oleh rakyat. Hal
ini menepis kemungkinan rekayasa dan money
politic dari seorang calon terhadap anggota DPRD.
Dengan demikian diharapkan kepala daerah
yang terpilih adalah seorang yang legitimate
dan merakyat karena memang dikehendaki oleh
rakyat.
Sebagai suatu proses kegiatan, pilkada
terdiri dari beberapa tahap. Mengacu kepada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pilkada
dilaksanakan melalui tahapan persiapan dan
tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan
meliputi: perencanaan program dan anggaran;
penyusunan
peraturan
penyelenggaraan
Pemilihan; perencanaan penyelenggaraan yang
meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan
pelaksanaan Pemilihan; pembentukan PPK, PPS,
dan KPPS; pembentukan Panwas Kabupaten/
Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas
TPS; pemberitahuan dan pendaftaran pemantau
Pemilihan; dan penyerahan daftar penduduk
potensial Pemilih. Sedangkan tahapanpelaksanaan
meliputi : pendaftaran bakal Calon Gubernur,
Calon Bupati, dan Calon Walikota; Uji Publik;
pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon
Bupati, dan Calon Walikota; pendaftaran Calon
Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon
Bupati, dan Calon Walikota; penetapan Calon
Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
pelaksanaan Kampanye; pelaksanaan pemungutan
suara;penghitungan suara dan rekapitulasi
hasil penghitungan suara;penetapan calon
terpilih;penyelesaian pelanggaran dan sengketa
hasil Pemilihan; danpengusulan pengesahan
pengangkatan calon terpilih.
Proses penyelenggaraan pilkada serentak
memang lebih berkualitas, tetapi hasilnya tidak
menjamin bagi terbentuknya pemerintahan efektif. Bisa dipastikan, hampir semua kepala daerah
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yang dihasilkan pilkada serentak tetap berupa pemerintahan daerah terbelah, di mana kepala daerah terpilih bukan berasal dari partai atau koalisi
partai yang mencalonkan kepala daerah terpilih
tersebut.Lebih rumit lagi, fragmentasi politik di
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sangat
tinggi, sehingga tidak mudah bagi gubernur dan
wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakil
bupati/wakil walikota untuk mengambil kebijakan.Jika pun akhirnya disetujui bersama kepala
daerah dan DPRD, kebijakan tersebut sudah terdistorsi oleh transaksi politik.(Pratama dan Maharddika, 2016: 71-72)
Titi Anggraini (2015: iii) mengutarakan
bahwa untuk pertama kalinya Indonesia
melangsungkan pemilihan umum kepala daerah
(Pilkada) serentak di 254 daerah dalam waktu
yang bersamaan 9 Desember 2015. Secara umum,
pilkada serentak hadir sebagai sarana menguatkan
konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia. Jauh
dari pada itu paling tidak terdapat tiga hal yang
hendak dijawab dari hadirnya pilkada serentak:
Pertama, untuk menciptakan penyelenggaraan
pemilu yang efisien dan efektif. Kedua, untuk
memperkuat drajat keterwakilan antara masyarakat
dengan kepala daerahnya.Ketiga, menciptakan
pemerintahan daerah yang efektif serta efisien
dalam rangka menegaskan sistem pemerintahan
presidensialisme.

ANALISIS
A.

Pemenuhan Hak Politik Warga Negara
Dalam Proses Pilkada Langsung
Pilkada langsung merupakan salah satu
agenda dalam proses konsolidasi demokrasi tingkat
lokal di Indonesia yang diberlakukan setelah
keluarnyaUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.Pemilihan kepala
daerah atau yang biasa disebut pilkada adalah
pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan
wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia
oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi
syarat yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56.
Pemenuhan hak politik warga Negara dalam
prosespilkada secara langsung yang dimaksudkan
dalam tulisan ini adalah pengaruh yang
mendatangkan akibat positif, netral dan negatif
dari serangkaian kegiatan/proses pemilihan kepala
daerah secara langsung terhadap hak politik
warganegara (hak memilih dan dipilih; dan hak
partisipasi efektif).
Deskripsi dan analisis berikut ini diawali
dengan profil responden, tingkat partisipasi,
pengaruh dari diselenggarakannya pilkada secara
langsung serta yang terakhir penyempurnaan
model pemilihan kepala daerah yang diinginkan
oleh masyarakat.

Grafik 1
Profil Responden (n=40)

Sumber : Litbang HAM, 2014, diolah oleh peneliti
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Hak partisipasi efektif dalam proses pilkada
langsung dapat diukur dari salah satu indikator
yaitutingkat partisipasi pemilih. Pada saat
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Jawa Timur tahun 2013 yang lalu adalah 60 %,
berarti pemilih yang mempunyai hak pilih tetapi
tidak memilih sebesar 40 % (golput). Hal ini
diakui baik, karena provinsi lain tidak mencapai
60 %. Begitu pun pada Provinsi Sulawesi Selatan,
tingkat partisipasi pemilih pada saat pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
tahun 2013 yang lalu adalah 60 %, berarti pemilih
yang mempunyai hak pilih tetapi tidak memilih
sebesar 40 % (golput).Angka golput yang paling
tinggi dari ke tiga provinsi dialami pada pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
yang digelar tanggal 7 Maret 2013.Angka golput
mengalahkan perolehan suara gubernur.Ada
kecenderungan tingkat kepercayaan pemilih
cenderung rendah pada pasangan gubernur yang
ada.Angkanya mendekati lebih dari 50 persen dari
total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang jumlahnya
sebesar 10.310.872 suara.

Angka golput yang cukup tinggi di tiga
provinsi tersebut disebabkan oleh KPUD (Komisi
Pemilihan Umum Daerah) kurang gencar
melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama
yang berada di pedesaan. Selain itu, alasan pemilih
pada golput dikarenakan keletihan psikososial,
dimana masyarakat sering menghadapi proses
pemilihan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi
dan nasional. Hal ini tergambar pada grafik 2
dibawah ini, dimana sebagian besar responden (55
%) menyatakan mengalami keletihan psikososial
sedangkan 30 % responden tidak mengalami
keletihan psikososial, sisanya 15 % responden
menyatakan netral.
Mayoritas responden Sumatera Utara tidak
setuju, mayoritas responden Jawa Timur dan
Sulawesi Selatan menyatakan setuju. Pemilihan
umum yang berulang-ulang, membuat mereka
jenuh dan tidak peduli, karena hari H pemilihan
mereka tetap di rumah saja atau sebagian lagi
lebih mementingkan pergi berlibur.

Grafik 2
Alasan Golput Karena Keletihan Psikososial (n=40)

Sumber: Litbang HAM, 2014, diolah oleh peneliti

Selain itu rendahnya partisipasi pemilih
disebabkan oleh hilangnya citra partai politik
(parpol) yang belakangan gencar disorot oleh
media massa atas dugaan kasus korupsi yang
menyeret para kadernya. Contohnya adalah
pudarnya kepercayaan pemilih terhadap parpol,
karena banyak pemimpin parpol yang lebih
mengutamakan kepentingan partainya ketimbang
masyarakat.Saat ini masyarakat mencari
pemimpin yang benar-benar dapat memperbaiki
ekonomi yang menjadi tolok ukur kesejahteraan
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masyarakat (wawancara dengan Benget Silitonga,
Komisioner KPUD Provinsi Sumatera Utara).
Tingkat partisipasi pemilih meningkat atau
menurun tergantung pada calon kepala daerah
atau calon legislatif.Jika para calon kepala daerah
atau calon legislatifnya berkompeten tentunya
masyarakat akan antusias untuk mencoblos. KPU
bertugas hanya menyelenggarakan pemilihan ibarat
kata hanya “menggelar tikar” saja (wawancara
dengan Ismail Masse, Kasubbag Teknis dan
Humas KPU Provinsi Sulawesi Selatan)
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Grafik 3
Dampak Pilkada Secara Langsung
Terhadap Hak Politik Warga Negara (n=40)

Sumber: Litbang HAM, 2014, diolah oleh peneliti

Secara umum pemilihan kepala daerah secara
langsung berdampak positif terhadap hak politik
warga negara, hal ini dapat terungkap dari grafik
3 sebelumnya dimana sebagian besar responden
(60 %) di tiga daerah yang menyatakan positif,
sedangkan responden yang menyatakan negatif
sebanyak 22,5 % dan sisanya sebanyak 17,5 %
menyatakan netral.
(wawancara dengan Ismail Masse, Kasubbag
Teknis dan Humas KPU Provinsi Sulawesi
Selatan) menerangkan bahwa pilkada langsung
dinilai lebih baik daripada tidak langsung. Jika ada
kekurangan dalam pelaksanaan pilkada langsung,
tentunya perlu diperbaiki ke depannya baik itu
perbaikan human error atau sistem pelaksanaan
pilkada langsung.
Hal senada juga diutarakan oleh Yusuf
Bangsawan dari Universitas Hasanuddin yang
menyatakan bahwa pilkada secara langsung
dinilai harus tetap dijalankan dan harus terus
diperbaiki segala kekurangannya. Pilkada secara
langsung merupakan bentuk demokrasi yang
utuh, meskipun pelaksanaannya masih banyak
kekurangan

Dari aspek kedaulatan politik pemilih, maka
pilkada secara langsung lebih relevan.Kemudian
dari aspek pemenuhan hak asasi manusia,pilkada
secara langsung masih merupakan mekanisme
yang tepat karena masyarakat mempunyai hak
untuk memilih berdasarkan keyakinannya dan
tidak dibatasi oleh siapapun (wawancara dengan
Benget Silitonga, Komisioner KPUD Provinsi
Sumatera Utara).
Sejumlah responden (32,5 %) menyatakan
pemilihan kepala daerah secara langsung
berdampak positif terhadap hak politik warga
negara dikarenakan kepala daerah yang terpilih
secara langsung lebih dekat, mendengarkan dan
melaksanakan aspirasi pemilih dibandingkan
masa pemilihan oleh DPRD. Sedangkan 25 %
responden menyatakan bahwa kepala daerah
yang terpilih secara langsung merupakan tokoh
setempat yang terbaik dan memiliki keberpihakan
tinggi kepada masyarakat. Serta 7,5 % responden
menyatakan dengan pemilihan kepala daerah
secara langsung maka kedaulatan berada di tangan
rakyat. Selebihnya 32,5 % responden menyatakan
ketidaktahuan dan tidak menjawab. Hal tersebut
terlihat dari grafik 4 dibawah ini:
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Grafik 4
Dampak Positif Pilkada Secara Langsung (n=40)

Sumber: Litbang HAM, 2014, diolah oleh peneliti

Dampak terpilihnya kepala daerah secara
langsung juga berdampak positif terhadap
pembangunan daerah dibandingkan dengan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara tidak
langsung (yang dipilih oleh DPRD).Hal tersebut

dapat dilihat pada grafik 5 dibawah ini, dimana
sebagian besar responden (60%) menyatakan
berdampak positif, sedangkan responden yang
menyatakan berdampak negatif sebanyak 17,5 %
dan sisanya sebanyak 22,5% menyatakan netral.

Grafik 5
Dampak Terpilihnya Kepala Daerah
Secara Langsung Bagi Pembangunan Daerah
(n=40)

Sumber : Litbang HAM, 2014, diolah oleh peneliti

Data sebelumnya menunjukkan responden
di tiga daerah penelitian optimis bahwa akan ada
akibat positif terhadap pemilihan kepala daerah
secara langsung di kemudian hari berkaitan dengan
kualitas dan kuantitas pembangunan di daerahnya.
Walaupun ada catatan data di Jawa Timur, dimana
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terdapat sejumlah responden yang menyatakan
netral atau tidak ingin memberikan penilaian
terhadap hubungan antara pilkada langsung dan
kualitas pembangunan di Jawa Timur. Berikut
ini rincian tabel silang terkait dampak pilkada
langsung yang cenderung positif:
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Tabel 1
Dampak Pilkada Secara Langsung
SS

Provinsi

Sumut

Jatim

Sulsel

Total

S

Dmpk Plksung
N

TS

STS

Total

Count

3

5

2

3

0

13

% within Provinsi
%
within
Dmpk
Plksung
% of Total
Count
% within Provinsi
%
within
Dmpk
Plksung
% of Total
Count
% within Provinsi
%
within
Dmpk
Plksung
% of Total
Count

23,1%

38,5%

15,4%

23,1%

0,0%

100,0%

42,9%

29,4%

22,2%

50,0%

0,0%

32,5%

7,5%
3
16,7%

12,5%
6
33,3%

5,0%
6
33,3%

7,5%
2
11,1%

0,0%
1
5,6%

32,5%
18
100,0%

42,9%

35,3%

66,7%

33,3%

100,0%

45,0%

7,5%
1
11,1%

15,0%
6
66,7%

15,0%
1
11,1%

5,0%
1
11,1%

2,5%
0
0,0%

45,0%
9
100,0%

14,3%

35,3%

11,1%

16,7%

0,0%

22,5%

2,5%

15,0%

2,5%

2,5%

0,0%

22,5%

7

17

9

6

1

40

15,0%

2,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

15,0%

2,5%

100,0%

% within Provinsi
17,5%
42,5%
22,5%
%
within
Dmpk
100,0%
100,0%
100,0%
Plksung
% of Total
17,5%
42,5%
22,5%
Sumber: Litbang HAM, 2014, diolah oleh peneliti

Ketika ditanyakan soal apakah ada dampak
positif pilkada langsung dengan terbukanya
ruang hak berpendapat masyarakat untuk lebih
di dengar aspirasinya oleh kepala daerah terpilih,

jawabannya mayoritas responden adalah “ya”
ada dampak positif untuk kasus Jawa Timur dan
Sulawesi Selatan, namun “tidak” atau belum
untuk kasus Sumatera Utara.

Grafik 6
Dampak Terpilihnya Kepala Daerah
Terhadap Hak Berpendapat Masyarakat (n=40)

Sumber : Litbang HAM, 2014, diolah oleh peneliti

Selain itu, ada sejumlah responden (40%)
menyatakan bahwa dengan penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah secara langsung
mempunyai dampak negatif, karena dapat
memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) terutama jika memangkas
anggaran kesejahteraan publik dan anggaran
fasilitas umum lainnya yang terlihat dari grafik 7
di bawah ini.
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Grafik 7
Dampak Negatif Pilkada Secara Langsung (n=40)

Sumber: Litbang HAM, 2014, diolah oleh peneliti

Tabel 2
Dampak Negatif Pilkada Langsung
Dmpk Negatif
Pangks
Anggrn
KS
Provinsi

Sumut

Count

Total

% within Provinsi
% within Dmpk
Negatif
% of Total
Jatim
Count
% within Provinsi
% within Dmpk
Negatif
% of Total
Sulsel Count
% within Provinsi
% within Dmpk
Negatif
% of Total
Count

Korupsi

Kbjkn Pro
Pub

7
53,8%

0
0,0%

1
7,7%

1
7,7%

4
30,8%

13
100,0%

43,8%

0,0%

25,0%

14,3%

57,1%

32,5%

17,5%
8
44,4%

0,0%
5
27,8%

2,5%
2
11,1%

2,5%
3
16,7%

10,0%
0
0,0%

32,5%
18
100,0%

50,0%

83,3%

50,0%

42,9%

0,0%

45,0%

20,0%
1
11,1%

12,5%
1
11,1%

5,0%
1
11,1%

7,5%
3
33,3%

0,0%
3
33,3%

45,0%
9
100,0%

6,3%

16,7%

25,0%

42,9%

42,9%

22,5%

2,5%

2,5%

2,5%

7,5%

7,5%

22,5%

16

6

4

7

7

40

17,5%
100,0%
17,5%

100,0%
100,0%
100,0%

% within Provinsi
40,0%
15,0%
10,0%
17,5%
% within Dmpk Negatif 100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
% of Total
40,0%
15,0%
10,0%
17,5%
Sumber: Litbang HAM, 2014, diolah oleh peneliti

Berkaitan dengan opini dampak negatif dari
proses pilkada langsung, untuk kasus Sumatera
Utara dan Jawa Timur, suara terbanyak menilai
pengaruh buruknya adalah berupa terjadi
pemangkasan anggaran kesejahteraan publik akibat
tersedotnyabiaya bagi penyelenggaraan pilkada
langsung yang mahal. Pos APBD untuk perawatan
jalan, dan sebagainya menurun kualitasnya karena
“di saving”, ditabung untuk alokasi lain atau
dikurangi untuk dianggarkan ke biaya pemilihan
kepala daerah. Hal ini menggambarkan adanya
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Total

Tdk
Mnjwb

Tdk Tahu

paradoks bahwa terjadi gejala seperti “besar
pasak daripada tiang”.Demokrasi langsung yang
diharapkan berdampak kepada kesejahteraan
publik, namun berakibat turunnya kesejahteraan
publik. Pada kasus di Sulawesi Selatan, suara
terbanyak yang menilai bahwa tidak melihat
dampak negatif pilkada langsung dan tidak tahu,
berimbang.
Hal senada juga terungkap dari hasil
wawancara yang dilakukan kepada Budi Wahono,
SH, M.Si. (sekretariat dewan DPRD Provinsi
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Jawa Timur) yang mengatakan penyelenggaraan
pilkada secara langsung tidak hanya menghabiskan
anggaran akan tetapi biaya lainnya seperti
kampanye dan “serangan fajar” (uang sogok)
sangat menghabiskan uang, sehingga calon kepala
daerah tersebut tentunya ketika terpilih akan
mengembalikan “modal” yang telah dikeluarkan.
Pelaksanaan Pilkada yang Diharapkan Oleh
Masyarakat
Pemilihan kepala daerah ke depannya
diharapkan lebih baik lagi seperti pada grafik 8
berikutnya, dengan sebagian besar responden
(27,5 %) menyatakan dalam pemilihan gubernur
dan wakil gubernur diangkat oleh presiden yang

mewakili pemerintah pusat sedangkan dalam
pemilihan bupati/walikota melalui pemilihan
secara langsung.
Responden sebanyak 17,5 % menyatakan
bahwa dalam pemilihan gubernur dan wakil
gubernur melalui pemilihan secara langsung
sedangkan dalam pemilihan bupati/walikota
melalui DPRD. Responden sebanyak 15 %
menyatakan bahwa dalam pemilihan gubernur dan
wakil gubernur dipilih melalui DPRD sedangkan
dalam pemilihan bupati/walikota melalui
pemilihan secara langsung. Responden sebanyak
2,5 % menyatakan bahwa baik pemilihan gubernur
dan wakil gubernur serta bupati/walikota dipilih
melalui DPRD.

Grafik 8
Penyempurnaan Model Pemilihan Kepala Daerah
Yang Diinginkan Oleh Masyarakat (n=40)

Sumber: Litbang HAM, 2014, diolah oleh peneliti

KESIMPULAN
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
secara langsung dinilai dari aspek pemenuhan
hak politik warga negara cenderung demokratis,
dimana rakyat yang mempunyai hak suara dapat
memilih para pemimpinnya secara langsung.
Pemilihan kepala daerah secara langsung
berdampak positif terhadap pemenuhan hak
politik warga negara dikarenakan kepala daerah
yang terpilih secara langsung lebih melaksanakan
aspirasi pemilih dibandingkan masa pemilihan
oleh DPRD.Dampak langsung dari pemilihan
kepala daerah secara langsung pun banyak
positifnya diantaranya kepala daerah akan lebih

dekat dengan rakyat, pengawasan lebih terbuka,
sehingga pembangunan daerah akan terlihat lebih
nyata.
Angka golput yang cukup tinggi di tiga
provinsi tersebut disebabkan oleh KPUD
(Komisi Pemilihan Umum Daerah) kurang
gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat
terutama yang berada di pedesaan. Selain itu,
alasan pemilih melakukan golput dikarenakan
keletihan psikososial, dimana masyarakat sering
menghadapi proses pemilihan baik di tingkat
kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
Selain itu rendahnya partisipasi pemilih
disebabkan oleh hilangnya citra partai politik
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yang belakangan gencar disorot oleh media massa
atas dugaan kasus korupsi yang menyeret para
kadernya. Saat ini masyarakat mencari pemimpin
yang benar-benar dapat memperbaiki ekonomi
yang menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat.
Tingkat partisipasi pemilih meningkat atau
menurun juga tergantung pada kompetensi dan
track record dari calon kepala daerah itu sendiri.
Jika para calon kepala daerah berkompeten dan
berintegritas, tentunya masyarakat akan antusias
untuk memilih.
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
secara langsung tentunya mempunyai beberapa
masalah, tetapi dari masalah itu tidak serta merta
dapat dijawab melalui pemilihan kepala daerah
secara tidak langsung.

nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur
tersebut diserahkan kepada presiden untuk
kemudian dipilih dan dalam konteks ini hak
prerogratif presiden untuk menentukan gubernur
dan wakil gubernur terpilih.Sedangkan dalam
pemilihan bupati/walikota melalui pemilihan
secara langsung. Kelebihan dari opsi ini adalah
fungsi koordinasi dari pusat ke daerah akan lebih
baik dimana gubernur merupakan perwakilan dari
pemerintah pusat. Sedangkan kekurangan dari
opsi ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat
dalam memberikan hak untuk memilih.

SARAN
Saran yang dapat disampaikan dalam
penelitian ini, adalah sebagai berikut: Opsi
pertama,
untuk
menghindari
kejenuhan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan
umum (pemilihan gubernur dan wakil gubernur,
pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan
wakil walikota, pemilihan presiden dan pemilihan
legislatif) serta penghematan anggaran maka
disarankan pelaksanaan pilkada disatukan antara
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan
pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota
dan wakil walikota, dimana secara teknis dapat
dilakukan dan secara anggaran dapat dilakukan
secara sharing budget. Kelebihan dari opsi ini
adalah adanya peningkatan partisipasi masyarakat
dalam memberikan hak memilih dan adanya
penghematan APBD. Sedangkan kekurangan dari
opsi ini adalah rawan terjadinya konflik horizontal
sehingga membutuhkan pengamanan lebih dari
pihak keamanan.
Opsi kedua, yaitu gubernur di dalam
otonomi daerah merupakan wakil pemerintah
pusat di daerah maka dalam pemilihan gubernur
dan wakil gubernur dapat diangkat oleh presiden
dengan mekanisme KPUD memverifikasi
persyaratan calon kepala daerah berupa score
probono public kemudian DPRD melakukan fit
and proper test dan melakukan pemeringkatan
berdasarkan pembobotan kuantitatif dari calon
yang memiliki skor tertinggi sampai terendah,
dimana proses ini wajib dilaporkan ke masyarakat
melalui media massa. Mekanisme selanjutnya
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ABSTRACT
Coal mining industry activities have positive and negative impacts, the first, it can satisfy society life necessities
and come to a huge advantage as foreign exchange, and then the latter, by issuing of area utilization operation
permits will cause deforestation and environmental pollution that damage the health of the surrounding
community. Many permits of coal mining activities have been issued by local leaders that bring about
controlling function to become not optimal so it will influence into the law enforcement get worse. In permit
aspects of mineral and coal mining in the era of regional autonomy by stipulated the Act Number 11, Year
1967, initially it was centralisation then by issued the Act Number 22 Year 1999 and refurbished with the Act
Number 32 Year 2004 turned into decentralisation so that the permit aspects in mining become overlapping
authority between ministry and regent such as decentralized authority through the Act Number 23 Year 2014
so ,it becomes conflict of interest to amendment the Act.
Keywords: aspect of coal industry permits, regional autonomy

ABSTRAK
Kegiatan industri pertambangan batubara selain mempunyai dampak positif karena dapat dapat memenuhi
kebutuhan hidup masyarakat dan mendatangkan hasil yang cukup besar sebagai sumber devisa, tetapi sisis
lain mempunyai dampak negatif yaitu dengan banyaknya perijinan yang dikeluarkan maka mengakibatkan
terjadinya kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu kesehatan masyarakat sekitarnya.
Dengan banyaknya izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah untuk kegiatan usaha pertambangan batubara,
maka pengawasan menjadi kurang sehingga penegakan hukum menjadi lemah. Dalam aspek perizinan dibidang
pertambangan mineral dan batubara pada era otonomi daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1967 yang awalnya bersifat sentralistik kemudian sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi bersifat desentralistik
sehingga aspek perizinan di bidang pertambangan menjadi tumpang tindih antara kewenangan menteri dan
kewenangan bupati seperti kewenangan yang bersifat desentralisasik melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tersebut, ditarik kembali menjadi sentralistik melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga
terjadi tarik menarik kepentingan untuk mengamandemen undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang mineral dan
batubara tersebut.
Kata kunci: Aspek Perijinan Industri Batubara

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, September 2016 : 309 - 321

309

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang kaya
dengan sumber daya alamnya, baik sumber daya
alam hayati maupun sumber daya alam non hayati.
Kekayaan alam Indonesia terdapat di permukaan
bumi, di dalam perut bumi, di laut dan di udara.
Berdasarkan ketersediaanya, sumber daya alam
terbagi dalam dua kelompok besar yaitu sumber
daya alam yang dapat diperbarui dan sumber
daya alam yang tidak dapat diperbarui. sumber
daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya
alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak
bumi, gas alam, mineral dan batu bara.Negara
Indonesia yang mempunyai letak geografis yang
strategis yang terletak pada 3 tumbukan lempeng
kerak bumi, yakni lempeng Benua Eurasia,
lempeng Benua India-Australia dan lempeng
Samudra Pasifik yang melahirkan suatu struktur
geologi yang memiliki kekayaan potensi sumber
daya alam berupa bahan galian tambang,salah
satunya adalah tambang batubara. Menurut Pasal
I Undang-Undang Nomor.4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan BatubaraTambang
batubara merupakan sumber daya alam yang
tidak dapat diperbaharui, batubara adalah endapan
senyawa organik karbonan yang terbentuk secara
alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
Batubara sebagai bahan galian strategis yang
merupakan sumber energi yang terkandung dalam
wilayah hukum pertambangan Indonesia sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai
peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hajat
hidup orang banyak. Karena itulah pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara harus dikuasai
oleh negara dalam rangka memberi nilai tambah
secara nyata bagi perekonomian nasional dalam
usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha
pertambangan batubara mempunyai peranan
penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan
pembangunan daerah secara berkelanjutan. Untuk
itulah maka pengelolaan pertambangan batubara
harus dilakukan secara arif dan bijaksana, sehingga
terdapat keseimbangan dan berkelanjutan.
Selain mempunyai kekayaan sumber daya
alam batubara, Indonesia juga mempunyai
kekayaansumber daya alam lainnya yaitu hutan.
Kekayaan sumber daya alam yang melimpah
merupakan suatu anugrah dari Tuhan yang Maha
Kuasa yang harus dijaga untuk kelangsungan
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hidup rakyat Indonesia saat ini dan untuk generasi
yang akan datang, karenakekayaan sumber daya
alam bagi manusia adalah sangat penting untuk
menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu
kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang
satu seharusnya tidak boleh merusak sumber
daya alam yang lainnya, seperti kegiatan usaha
pertambangan batubara tidak boleh merusak
hutan, karena apabila terjadi kerusakan hutan,
maka akan menghancurkan keaneka ragaman
sumber daya alam lainnya yang berada didalam
hutan yaitu air, tanah, beraneka ragam tumbuhtumbuhan serta hewan dari yang kecil sampai
yang besar.
Berkaitan dengan hal tersebut, apabila
tambang batubara dieksploitasi secara besarbesaran, akan menyebabkan deforestasi, hutan
gundul daratan bolong-bolong seperti kubangan
raksasa, secara ekologis sangat memprihatinkan
karena menimbulkan dampak yang mengancam
kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
menghambat terselenggaranya sustainable ecodevelopment. Untuk memberikan perlindungan
terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup,
maka kebijakan hukum pidana sebagai penunjang
ditaatinya norma-norma hukum administrasi
merupakan salah satu kebijakan yang perlu
mendapat perhatian, karena pada tataran
implementasinya sangat tergantung pada hukum
administrasi. Diskresi luas yang dimiliki pejabat
administratif serta pemahaman sempit terhadap
fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium
dalam penanggulangan perusakan hutandan
perusakan lingkungan hidup, seringkali menjadi
kendala dalam penegakan norma-norma hukum
lingkungan. Akibatnya, setelah bergulirnya era
otonomi daerah, ketidaksinkronan berbagai
peraturan perundang-undangan yang disebabkan
tumpang tindih kepentingan antar sektor mewarnai
berbagai kebijakan di bidang pertambangan dan
pengelolaan lingkungan hidup antara kewenangan
pusat dan daerah.
Setelah era otonomi daerah dalam menerap
kan kebijakan perimbangan kewenangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang
awalnya bersifat sentralistik kemudian berubah
menjadi desentralistik setelah diterbitkannya
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Peerintah Daerah
(Pemda) dan di danti dengan UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemda telah memberikan porsi
kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah
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daerah dalam mengelola sumber daya alam
yang ada di wilayahnya. Akan tetapi dampaknya
orientasi pemanfaatan hutan yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah tidak mengutamakan unsur
konservasi dan kelestarian ekosistem. (Nugraha,
2007: 217-226)
Begitu pula yang terjadi dalam pengelolaan
pertambangan di Indonesia.Setelah berjalannya
otonomi daerah yang dimulai dengan terbitnya
UU nomor 22 Tahun 1999 yang ditafsirkan bahwa
sudah menjadi kewenangan penuh dari Pemerintah
Daerah, terutama pada pemerintah Kabupaten dan
Kota. Sehingga kondisi ini menimbulkan berbagai
permasalahan di lapangan, adanya tumpang
tindihnya antar Izin Usaha Pertambangan, antara
izin usaha pertambangan dengan izin-izin sektor
lain. Apalagi dengan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang
“Perubahan Kedua Peraturan Pelaksanaan dari
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan
Pokok
Pertambangan
menjadi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral
dan batubara, yang menyerahkan kewenangan
pengelolaan pertambangan kepada Menteri,
Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan
kewenangannya, membawa semakin kusutnya
pengelolaan pertambangan di Indonesia.
Apabila kegiatan usaha pertambangan
batubara mengabaikan kelestarian hutan dan
lingkungan, maka tidak sesuai dengan pasal 33
(ayat 4) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:
“Perekonomian
nasional
diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.”
Akan tetapi pada prakteknya apa yang
diidealkan dalam Pasal 33 ayat (4) UndangUndang Dasar 1945 tersebut ternyata jauh dari
harapan, karena telah terjadi banyak kerusakan
hutan di Negara Indonesiaselama ini salah satu
pemicunya adalah permasalahan Hukum dan
Kebijakan atas sumber Daya Alam itu sendiri
seperti kebijakan pemberian izin yang terlalu
mudah, sehingga banyak kegiatan usaha batubara
yang melakukan eksploitasi secara besar-besaran
sehingga merusak hutan, hutan menjadi gundul,
terdapat banyak kubangan raksasa yang tidak
di reklamasi setelah dikeruk batubaranya yang
pada akhirnya berdampak terhadap kerusakan

lingkungan hidup yang merugikan masyarakat
setempat.Oleh karena itu penulis tertarik untuk
membahas mengenai pertambangan batubara,
karena kegiatan industri pertambangan batubara
ini paling banyak timbul permasalahannya mulai
dari tahap awal kegiatan sampai dengan akhir
dari kegiatannya. Dari uraian di atas, menjadi
persoalan adalah bagaimana aspek perizinan
dalam industri pertambangan batubara dalam
otonomi daerah dan bagaimana penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana kegiatan usaha
pertambangan batubara yang merusak hutan dan
lingkungan?

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode
penelitian hukum normatif. Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode
penelitian hukum doctrinal. (Wignjosoebroto,
2002:147)
Sedangkan menurut Soerjono dan H.
Abdurahman (2003: 56) yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan
Perundang-Undangan
yang
berlaku
atau
diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum
tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut
dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang
objek kajiannya adalah dokumen PerundangUndangan dan bahan pustaka.
Teknik pengumpulan datadilakukan melalui
studi kepustakaan (data sekunder). Sumber Data/
Bahan Hukum. Data sekunder berarti data yang
dikumpulkan ini berasal dari tangan kedua atau
sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum
penelitian dilakukan. (Ulber, 2006: 56)
Data sekunder diperolehbahan primer:
seperti Peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan upaya pencegahan pelaku
tindak pidana perusakan hutan dan lingkungan
akibat pertambangan batubara. Sedangkan
bahan sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal
hasil penelitian dan bahan tersier yaitu bahanbahan informasi tentang bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder seperti informasi
melalui media media online/internet. Datadata tersebut diinventarisir dan diklasifikasikan
serta disusun secara komperhensif. dilakukan
melaluipenelusuran manual maupun elektronik.
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KERANGKA TEORI/ KONSEP

PEMBAHASAN

Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan per
undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.
(Tangkilisan, 2003:2).
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh
tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,
pengelolaan dan pengusahaan mineral atau
batubara yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi,
studi
kelayakan,
konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca
tambang. Dalam black law dictionary, mining
law diartikan sebagai “ the act of appropriating a
mining claim (parcel of land containing precious
metal in its soil or rock) according to certain
astablished rule”. Artinya, hukum pertambangan
adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak
menambang (bagian dari tanah yang mengandung
logam berharga di dalam tanah atau bebatuan)
menurut aturan-aturan yang ditetapkan.
Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya
disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan
usaha pertambangan. IUP Eksplorasi adalah izin
usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan
studi kelayakan. IUP Operasi Produksi adalah izin
usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan
IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan
kegiatan operasi produksi. Izin Pertambangan
Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah
izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
dalam wilayah pertambangan rakyat dengan
luas wilayah dan investasi terbatas. Izin Usaha
Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut
dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan
usaha pertambangan di wilayah izin usaha
pertambangan khusus. IUPK Eksplorasi adalah
izin usaha yang diberikan untuk melakukan
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,
dan studi kelayakan di wilayah izin usaha
pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi
adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai
pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan
tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin
usaha pertambangan khusus.

A.
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Dampak Kegiatan usaha pertambangan
Batubara terhadap hutan, lingkungan
dan masyarakat
Pengembangan pengusahaan pertambangan
batubara secara ekonomis telah mendatangkan
hasil yang cukup besar, baik sebagai pemenuhan
kebutuhan dalam negeri maupun sebagai sumber
devisa. Di era globalisasi ini, setiap negara
membangun perekonomiannya melalui kegiatan
industri dengan mengolah sumber daya alam yang
ada di negaranya. Hal ini dilakukan agar dapat
bersaing dengan negara lain dan memajukan
perekonomiannya. Oleh karena itu, banyak
perusahaan dari sektor privat maupun sektor
swasta yang mengolah hasil tambang batubara
untuk diproduksi.
Munculnya industri-industri pertambangan
batubaradi Indonesia mempunyai dampak positif
dan dampak negatif bagi masyarakat dan negara.
Dampak positif adanya industri pertambangan
batubara antara lain menciptakan lapangan
pekerjaan bagi masyarakat karena banyak yang
bekerja pada industri pertambangan batubara,
hasil produksi tambang dapat digunakan
untuk memenuhi permintaan pasar domestik
maupun pasar internasional, sehingga hasil
ekspor tambang tersebut dapat meningkatkan
pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara.
Industri pertambangan,selain itu dapat menarik
investasi asing untuk menanamkan modalnya
di Indonesia.Tidak dapat dipungkiri baik secara
langsung maupun tidak langsung sebagian
besar dengan adanya kegiatan penambangan
dan adanya perusahaan pertambangan disuatu
daerah akan berdampak secara sistematik pada
segi ekonomi masyarakat daerah tersebut. Hal
ini dapat terlihat dari masyarakat sekitarnya
yang bekerja pada perusahaan pertambangan
tersebut adanya penerimaan tenaga Kerja yang
dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung
kegiatan operasional.Meliputi tenaga managerial,
teknis tambang, teknis operasional dan tenaga
kerjapendukung.
Selain itu industri tambang batubara sebagai
pemasok kebutuhan energi secara langsung akan
berdampak pada peningkatan dan pemenuhan
permintaan pasokan energy listrik, rumah tangga
dan kegiatan industri informal. Kegitan industri
pertambangan batubara akan merangsang pem
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bangunan perusahaan pengguna dari bahan
tambang itu sendiri yang akan berimbas secara
berkelanjutan akan kebutuhan insfrastruktur.
1.

Dampak Negatif
Kegiatan industri batubara selain mempunyai
dampak positip, akan tetapi pada setiap tahap
kegiatannya apabila dilakukan tidak sesuai
dengan aturan yang berlaku akan menimbulkan
dampak negatif terhadap hutan, lingkungan
maupun terhadap masyarakat sekitarnya. Sesuai
dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara, seperti dalam Pasal 1
Angka 1, yang menyatakan bahwa : Pertambangan
adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan
pengusahaan mineral atau batubara yang
meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan
dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan
serta kegiatan pasca tambang atau reklamasi.
Kegiatan usaha pernambangan batubara di
mulai dengan penyelidikan umum, yaitu dengan
mencari lahan. Dampak negatif dari kegiatan
usaha /industri pertambangan batubara antara lain
terhadap hutan, lingkungan maupun masyarakat.
2.

Hutan
Dampak negatif dari kegiatan usaha/
industri pertambangan batubara terhadap hutan
adalah terjadinya deforestasi, hutan menjadi
gundul karena ditebangi disebabkan karena
keserakahan manusia yang menganggap bahwa
sumber daya alam, khususnya hutan merupakan
sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi
sebanyak-banyaknya demi mengejar keuntungan
pribadi, tanpa mempedulikan akibatnya terhadap
kelestarian ekosistem kawasan hutan. Deforestasi
disebabkan karena berbagai hal, diantaranya
kebakaran hutan baik itu disengaja dibakar
untuk kegiatan industri pertambangan batubara
atau industri perkebunan kelapa sawit maupun
kebakaran yang tidak disengaja secara alami,
kemudian banyak terjadipembalakan liar (illegal
logging), konversi hutan untuk tempat tinggal,
indutri serta kegiatan pembangunan lainnya yang
melakukan kesalahan pada pengelolaan sumber
daya di dalam hutan. Dengan angka deforestasi
hutan yang sedemikian besar, tidak dapat
dipungkiri bahwa kegiatan pemanfaatan hutan
selama ini telah membawa kepada hilangnya
ekosistem kawasan hutan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting
adalah tumpang tindih antara lahan pertambangan
dan kehutanan. Hutan merupakan rumah bagi
ribuan organisme alami dan tempat bagi senyawasenyawa organik yang membusuk. Setelah melalui
periode yang cukup panjang, senyawa organik
yang membusuk tersebut tertimbun di dalam tanah
dan menghasilkan mineral-mineral organik yang
berpotensi menjadi bahan tambang. Oleh karena
itu, kawasan hutan merupakan salah satu tempat
paling strategis untuk pertambangan.
Sejak berlakunya UU No. 41 Tahun 1999,
kegiatan pertambangan dilarang di kawasan
hutan lindung dan hutan konservasi, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap
kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung
yang tengah berlangsung. Untuk itu, pemerintah
kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2004   pada intinya melegalisasi semua
izin pertambangan di kawasan hutan lindung
yang sudah berlangsung sebelum ditetapkannya
UU No. 41 Tahun 1999. Namun, sampai saat ini
tumpang tindih lahan pemanfaatan hutan antara
kegiatan pertambangan dan kegiatan kehutanan
masih belum dapat diselesaikan dan tetap
terjadi di beberapa daerah. Sedangkan dalam
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(UU P3H) menawarkan beberapa pendekatan
untuk mendukung penegakan hukum yang
efektif dalam memberantas perusakan hutan.
Bila didaya gunakan secara tepat, pendekatan
tersebut menjawab beberapa kekurangan dalam
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(UU Kehutanan) yang menghambat proses
penegakan hukum. Undang Undang Nomor 18
Tahun 2013 mengatur mengenai kejahatan
terkait penggunaan kawasan hutan secara illegal
khususnya pertambangan dan perkebunan.
Pemanfaatan kawasan hutan selama ini telah
membawa ancaman hilangnya ekosistem kawasan
hutan yang cukup besar terhadap kelestarian
lingkungan hidup. Untuk pelestarian terhadap
masalah lingkungan hidup sangat kompleks,
pemecahan masalahnya memerlukan perhatian
yang bersifat komperehensif dan menjadi
tanggung jawab pemerintah didukung pertisipasi
masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan lingkungan
hidup harus berdasarkan pada dasar hukum yang
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jelas dan menyeluruh sehingga diperoleh suatu
kepastian hukum. (Siswanto, 2005: 31).
3.

Lingkungan
Setiap kegiatan penambangan baik itu
penambangan Batu bara pasti menimbulkan
dampak positif dan negatif bagi lingkungan
sekitarnya.   
Dampak positifnya adalah
meningkatnya devisa negaradan pendapatan asli
daerah serta menampung tenaga kerja sedangkan
dampak negatif dari kegiatan penambangan dapat
dikelompokan dalam bentuk kerusakan permukaan
bumi, ampas buangan (tailing), kebisingan,
polusi udara, menurunnya permukaan bumi (land
subsidence), dan kerusakan karena transportasi
alat dan pengangut berat.
Seperti halnya aktifitas pertambangan lain
di Indonesia, Pertambangan batubara juga telah
menimbulkan dampak kerusakan lingkungan
hidup yang cukup besar, baik itu air, tanah, Udara,
dan hutan, Air. Penambangan Batubara secara
langsung menyebabkan pencemaran. antara lain:
Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran
tanah. Pada pencemaran air terjadi karena
Permukaan batubara yang mengandung pirit (besi
sulfide) berinteraksi dengan air menghasilkan
Asam sulfat yang tinggi sehingga terbunuhnya
ikan-ikan di sungai, tumbuhan, dan biota air yang
sensitive terhadap perubahan pH yang drastis.
Batubara yang mengandung uranium dalam
konsentrasi rendah, torium, dan isotop radioaktif
yang terbentuk secara alami yang jika dibuang
akan mengakibatkan kontaminasi radioaktif.
Meskipun senyawa-senyawa ini terkandung
dalam konsentrasi rendah, namun akan memberi
dampak signifikan jika dibuang ke lingkungan
dalam jumlah yang besar. Emisi merkuri ke
lingkungan terkonsentrasi karena terus menerus
berpindah melalui rantai makan dan dikonversi
menjadi metilmerkuri, yang merupakan senyawa
berbahaya dan membahayakan manusia.
Terutama ketika mengkonsumsi ikan dari air yang
terkontaminasi merkuri. Sedangkan terjadinya
pencemaran udarayaitu Polusi/pencemaran udara
yang kronis sangat berbahaya bagi kesehatan
sebagai akibat adanya pengangkutan batubara
yang hilir mudik di jalan depan rumah masyarakat
sehingga merangsang penyakit pernafasan
seperti influensa,bronchitis serta penyakit kronis
seperti asma dan bronchitis kronis. Sedangkan
pencemaran tanah akibat industri batubara adalah
terjadinya Penambangan batubara dapat merusak
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vegetasi yang ada, menghancurkan profil tanah
genetic, menggantikan profil tanah genetic
dan menghancurkan satwa liar dan habitatnya,
degradasi kualitas udara, mengubah pemanfaatan
lahan.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun
209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH).
UUPPLH, khususnya dengan Pasal 66 UUPPLH
memberikan perlindungan hukum kepada orang
yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup
dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata.
Perlindungan hukum ini sangat penting, akan
tetapi kasus yang terjadi baru-baru ini orang yang
memperjuangkan hak atas lingkungan hidup
malah dibunuh.
Kegiatan industri batubara seringkali
terjadi adanya konflik antara masyarakat yang
tinggal di sekitar lahan pertambangan batubara
dengan pihak perusahaan tambang juga terjadi
karena adanya perbedaan kepentingan antara
keduanya. Kondisi ini jika dibiarkan mampu
menimbulkan konflik yang lebih meluas antara
pihak perusahaan tambang atau pihak kapitalis
pemodal yang memodali keberadaan tambang,
masyarakat di sekitar lingkungan pertambangan.
Sedangkan pada tahap penambangan/Eksploitasi,
seperti telah dikemukakan dimuka terjadi
kerusakan hutan, hutan gundul sehingga terjadi
kerusakan lingkungan karena banjir lumpur pekat
yang merusak lahan pertanian dan lingkungan
sekitarnya yang mengganggu kesehatan dan
perekonomian warga. Kemudian pada tahap
pengolahan dan pemurnian yang mengaliri sungai
mengandung limbah batubara zat-zat yang sangat
berbahaya bagi kesehatan manusia.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas,
sesuai dengan UU No 4 tahun 2009 dan PP No
23 tahun 2010,yang menyebutkan bahwa para
pemilik tambang wajib menyediakan jalan
khusus angkutan batubara, UU dan Peraturan
tersebut, jelas dikatakan sebelum operasi
produksi, pengusaha wajib menyelesaikan
berbagai infrastruktur, diantaranya jalan. Hal ini
dipertegas keluarnya Perda dengan dikeluarkan
Pemprov Sumsel No 5 tahun 2011 pasal 52, yakni
angkutan batubara lintas kabupaten/kota wajib
menggunakan jalan khusus. Provinsi Sumatera
Selatan pada khususnya memiliki potensi besar
sebagai produsen Batubara yaitu sekitar 48%
dari produk Nasional sehingga dengan potensi
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ini Provinsi Sumatera Selatan menjadi Lumbung
Energi
Nasional.
https://balai3.wordpress.
com/2011/07/01/alternatif-solusi-permasalahanangkutan-batubara-di-sumatera-selatan/
B.

Aspek Perizinan dibidang hukum per
tambangan mineral dan batubara (UU
Minerba) Pada Era Otonomi Daerah
Secara konstitusional, UUD Negara Republik
Indonesia 1945 memberikan dasar “konsep
penguasaan oleh negara dalam pengelolaan
pertambangan di Indonesia. Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan
bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Mengingat tambang batubara merupakan
kekayaan alam yang terkandung di dalam
bumi sebagai sumber daya alam yang tidak
dapat diperbaharui, karena itu pengelolaannya
perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien,
transparan, berkelanjutan, dan berwawasan
lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh
manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat
secara berkelanjutan. Di samping itu, kebijakan
pemerintah dalam mendukung pembangunan
pertambangan harus menyesuaikan diri dengan
perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat
nasional maupun internasional.
Kebijakan pemerintah dalam kegiatan
Pertambangan
mulai berkembang setelah
dibukanya penanaman modal asing dengan
menerbitkan UU No.1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing, Salah satu kebijakan
hukum yang pertama kalinya diluncurkan adalah
perubahan tentang pengelolaan bahan galian.
Melalui Undang Undang ini pula, investasi
asing di bidang pertambangan mulai masuk,.
Kebijakan mengundang investasi asing bidang
pertambangan bahan galian golongan strategis dan
vital pada masa orde baru, merupakan kebijakan
yang bertolak belakang dengan
kebijakan
pemerintahan Orde Lama, karena pemerintahan
Orde Lama melakukan proteksi atas bahan-bahan
galiantambang yang sangat vital dan strategis dari
campur tangan modal asing. Pada masa orde lama
berdasarkan pada Perpu No. 37 Tahun 1960 adalah
baik, dalam kerangka membangun kemandirian
bangsa. Tetapi kebijakan pertambangan ini gagal
dikembangkan, karena tidak menarik bagi investor
asing. Dalam Undang Undang itu dinyatakan

bahwa perusahaan bahan tambang vital tertutup
bagi modal asing. (Suyartono, dkk. 2003: 23)
Sedangkan secara kuantitas, melalui UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967, pemerintah telah
berhasil menarik investor dalam pertambangan,
namun apabila dicermati uraian bentuk-bentuk
izin pengusahaan bahan galian tambang batubara
sesungguhnya berada di tangan pemerintah yaitu
ditangan Menteri. Terpusatnya kewenangan dan
pengurusan legaitas pengusahaan bahan galian
pada tangan Menteri hal itu salah satu penyebab
timbulnya disharmonisasi pengelolaan bahan
galian tambang batubara, antara pemerintah
dengan masyarakat di daerah, yang mempunyai
kekayaan sumber daya alam berupa bahan galian
khususnya tambang batubara, merasakan ketidak
adilan.
Dalam perjalanan panjang selama pengelolaan
di Negara Republik Indonesia, kewenangan
pengelolaan pertambangan mengalami perubahanperubahan yang cukup signifikan, terutama pada
saat mulai berlangsung era reformasi kemudian
diikuti dengan era otonomi daerah, kebijakan
pemerintah dalam bidang hukum pertambangan
masih menggunakan Undang-undang Nomor
11 Tahun 1967 tentang “Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertambangan”, yang disesuaikan dengan
Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah. Kewenangan pengelolaan
pertambangan yang sebelumnya bernuansa
sentralistik, di mana Pemerintah Pusat (Menteri)
yang diberi kewenangan untuk mengelolanya
menjadi desentralistik, sehingga
sistem
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara,
di mana memberi kewenangan yang sangat luas
kepada Pemerintah Daerah terutama Kabupaten/
Kota berdasarkan prinsip otonomi yang seluasluasnya.
Perubahan dalam sistem penyelenggaraan
pemerintahan dengan diberlakukannya Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peme
rintahan Daerah,kemudian diperbaharui dengan
UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Dae
rah (PEMDA), Adanya kedua UU tersebut.yang
memberikan kewenangan demikian besar kepada pemerintah Kabupaten dan Kota, memberi
dampak melemahnya pembinaan dan pengawasan
oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Dae
rah. Dengan tidak dianutnya asas dekonsentrasi
pada pemerintah Kabupaten dan Kota, menyebabkan tidak ada lagi instansi vertikal di daerah yang
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merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah
Pusat.Hal tersebut membawa dampak seolah-olah
tidak ada lagi pembinaan dan pengawasan oleh
Pemerintah Pusat, tentunyahal ini merupakan
tantangan yang luar biasa berat dalam pengelolaan
pertambangan di Indonesia.Untuk itu Pemerintah
telah melakukan berbagai upaya dengan mencipta
kan berbagai kebijakan untuk menghidupkan
kembali kepanjangan tangan tersebut. Kebijakan
C and C (clear and clean) yang diwajibkan kepada pelaku usaha di bidang pertambangan untuk mendapatkan sertifikat C and C, adalah salah
satu upaya Pemerintah. Namun kebijakan C and
C tersebut, juga menghadapi berbagai tantangan
dalam penerapannya.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan
batubara (UU minerba), terjadi penataan terhadap
wilayah pertambangan di Indonesia. Selama
ini sering terjadi tumpang tindih baik antar
wilayah pertambangan maupun antara wilayah
pertambangan dengan wilayah lainnya diluar
wilayah pertambangan. Untuk itu Pemerintah
melakukan penetapan dan pemetaan ulang
wilayah pertambangan, yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan
dari Dewan Perwakilan Rakyat.Atas dasar wilayah
pertambangan itulah, maka pemerintah daerah
selanjutnya dapat menentukan wilayah izin usaha
pertambangan untuk kemudian diberikan izin usaha
pertambangan di atasnya.Namun hal ini ternyata
yang terjadi, kembali lagi menjadi tumpang
tindih lahan terkait wilayah pertambangan yang
terus merebak seakan tiada henti. Pada akhirnya
kemudian semuanya berujung pada sengketa di
pengadilan, yang melibatkan para pelaku usaha
maupun pejabat pemerintah daerah.
Pemberian izin untuk kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara adalah hal
yang penting untuk diperhatikan dan diawasi
karena sektor pertambangan adalah sektor yang
menjanjikan dalam hal keuntungan dan rangkaian
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
yang menimbulkan kerusakan hutan juga diawali
dari pemberian izin yang marak diperjual belikan.
Philipus M. Hadjon mengungkapkan, bahwa
perizinan merupakan kategori terpenting dari
keputusan administrasi Negara (beschekking) yang
berbentuk keputusan-keputusan dalam rangka
ketentuan-ketentuan larangan dan ketentuanketentuan perintah. (Philipus, 1994: 15).
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Perizinan merupakan kategori terpenting hal
ini dapat dimengerti karena memang dari awal
rangkaian proses kegiatan usaha pertambangan
batubara akan berdampak luas apabila pemberian
izin untuk kegiatan usaha pertambangan batubara
tidak melalui prosedur yang sesuai norma hukum
maka kegiatan usaha pertambangan batubara
tersebut dapat membahayakan, bisa terjadi
kerusakan hutan dan lingkungan, perusakan hutan
dan lingkungan merupakan tindak pidana. Seperti
menurut Jaja Ahmad Jayus, dengan perizinan ada
sesuatu yang dituju yaitu Keinginan mengarahkan
aktivitas sesuatu dalam mencegah bahaya yang
mungkin timbul, sebagai contoh dalam izin
lingkungan, izin dapat mencegah pembuangan
limbah yang berlebih, kemudian untuk melindungi
obyek-obyek tertentu, seperti cagar budaya dan
lain sebagainya, dan mengarahkan orang-orang
tertentu yang dapat melakukan aktivitas. (Jayus,
2001: 104).
Satu hal yang juga sangat penting dalam
pengelolaan pertambangan adalah kegiatan
reklamasi dan pascatambang.Kegiatan tambang
dikatakan merupakan sektor penyumbang yang
cukup besar terhadap terjadinya kerusakan
lingkungan.Di berbagai wilayah muncul
fenomena-fenomena kerusakan lingkungan yang
membawa akibat bagi masyarakat di lingkungan
sekitarnya.Adanya asas dekonsentrasi yang
diterapkan pada Pemerintah Kabupaten dan
Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang
ditafsirkan seolah-olah Pemerintah Kabupaten
dan Kota memiliki kewenangan penuh terhadap
semua urusan pemerintahan (kecuali yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat) dan
seolah-olah terlepas dari kendali Pemerintah
Pusat.Hal demikian menyebabkan euforianya
pelaksanaan otonomi daerah, yang pada akhirnya
menyebabkan kesemrawutan pelaksanaan tugastugas umum pemerintahan di berbagai sektor,
termasuk sektor pertambangan.
Begitu pula yang terjadi dalam pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara, ditafsirkan
bahwa sudah menjadi kewenangan penuh dari
Pemerintah Daerah, terutama pada pemerintah
Kabupaten dan Kota. Sehingga kondisi ini
menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan,
adanya tumpang tindihnya antar Izin Usaha
Pertambangan, antara izin usaha pertambangan
dengan izin-izin sektor lain dan permasalahan
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lainnya. Apalagi dengan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang
“Perubahan Kedua Peraturan Pelaksanaan dari
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan”,
yang menyerahkan kewenangan pengelolaan
pertambangan kepada Menteri, Gubernur, Bupati
atau Walikota sesuai dengan kewenangannya,
membawa semakin kusutnya pengelolaan
pertambangan di Indonesia.
Dengan diterbitkannya Undang Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara, telah mendorong pemerintah
daerah untuk berpartisipasi aktif melaksanakan
pembangunan di daerahnya masing-masing.
Implikasinya adalah diserahkannya beberapa
urusan pemerintahan yang asalnya merupakan
wewenang pemerintah pusat menjadi kewenangan
pemerintah daerah, kecuali urusan pertahanan
dan keamanan, urusan luar negeri, urusan agama,
urusan moneter dan peradilan. Dengan demikian,
urusan pertambangan adalah salah satu urusan
yang merupakan wewenang atau urusan rumah
tangga Pemerintah Daerah. Salah satu wujud
konkretnya, penerbitan Kuasa Pertambangan
(KP) yang semula jadi urusan pemerintah pusat,
dilimpahkan menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah.
Urusan
pertambangan
adalah
salah
satu urusan yang merupakan wewenang atau
urusan rumah tangga Pemerintah Daerah.
Salah satu wujud konkretnya, penerbitan
Kuasa Pertambangan (KP) yang semula jadi
urusan pemerintah pusat, dilimpahkan menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah.Akan tetapi
dengan terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun
2014 tentang pemerintahan daerah tersebut telah
mengubah paradigma pengelolaan Sumber Daya
Mineral dan Batubara yang menjadi desentralisasi
ditingkat provinsi, menimbulkan permasalahan
karena Undang-undang nomor 4 tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di
buat dengan acuan Undang-undang nomor 32
tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (UU
yang sebelumnya) yang memiliki paradigma
desentralisasi di tingkat kabupaten/kota bukan di
tingkat provinsi.
Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang mineral dan batubara (UU Minerba),
jenis izin usaha pertambangan yaitu hanya terdiri
dari 3 (tiga) macam izin sebagaimana diatur dalam

Pasal 35, bahwa usaha pertambangan dilaksanakan
dalam bentuk: Izin Usaha Pertambangan (IUP);
Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK). Pemberian Izin
Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam Bab
VII Izin Usaha Pertambangan Pasal 36-49,
persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan dalam
Pasal 64-73; pemberian Izin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK) dalam Pasal 74-84; persyaratan
perizinan usaha pertambangan khusus Pasal 8589; penghentian semnetara kegiatan izin usaha
pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus
Pasal 113-Pasal 116; pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha
pertambangan.
Akan tetapi belakangan ini terjadi banyaknya
beredar surat izin tambang palsu tersebut diduga
karena bupati yang baru mengeluarkan izin tanpa
melihat izin-izin yang dikeluarkan bupati. Masalah
juga timbul karena izin tambang itu ternyata
terlalu mudah diterbitkan oleh pemerintah daerah,
sehingga banyak timbul mafia izin tambang
dengan kata lain memperjual belikan surat izin
untuk kegiatan usaha tambang batubara.
Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun
2009 Pertambangan Mineral diantaranya terdapat
materi muatan mengenai lelang wilayah potensi
bahan galian. Sistem penetapan konsesi melalui
mekanisme lelang, yaitu menekan timbulnya
mafia izin tambang karena kecenderungan
praktik-praktik jual beli konsesi tambang yang
dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang
biasanya mempunyai kedekatan atau akses
dengan oknum pemda, yakni hanya dengan
bermodalkan membayar retribusi izin memperoleh
sejumlah konsesi, tetapi bukan untuk diusahakan
melainkan untuk dijual kembali. Praktik jual beli
izin tambang mendorong tumbuh suburnya mafia
pertambangan. Akibat tindakan ini tidak sedikit
pihak yang semula benar-benar berniat berusaha
di bidang pertambangan menjadi korban penipuan
yang secara financial sangat besar jumlahnya.
(Sudrajat, 2010: 54)
Akan tetapi pada prakteknya justru ada
beberapa oknum kepala daerah yang bermain
dengan menerbitkan izin yang mengandung unsur
KKN dan didakwa 20 th penjara, seperti kasus
baru-baru ini terkuak di media yaitu As Mantan
Bupati Tanah Laut bekerja sama dengan Wali
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. selama
dua periode yakni pada tahun 2003-2008 dan

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, September 2016 : 309 - 321

317

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

2008-2013. Ketika memimpin Tanah Laut, pernah
ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan
gratifikasi atau suap untuk izin pertambangan.
Kasus ini ditangani oleh Bareskrim Polri. Dua
kepala daerah yang sama-sama ditetapkan
sebagai tersangka itu, disebut memuluskan izin
pertambangan sehingga dimenangkan oleh satu
perusahaan saja. Kebetulan walikota tersebut
adalah pemilik saham PT Binuang Jaya Mulia yang
bergerak di tambang batubara melalui perantara
memberikan Rp 3 miliar tersebut kepada mantan
bupati.
(http://news.liputan6.com/read/2300795/mantanbupati-tanah-laut-didakwa-jpu-kpk-20-tahunpenjara)
Banyaknya izin tambang bermasalah itu
menyebabkan pemerintah pusat memberlakukan
moratorium perizinan tambang baru. Kementerian
ESDM meminta Pemda untuk tidak mengeluarkan
izin tambang secara sembarangan.
Berdasarkan hal tersebut diatas, demi
keadilan seharusnya pemberi izin pun dikenai
pertanggung jawaban pidana, karena jika tidak
demikian maka banyak pemimpin daerah yang
semasa kampanye mengeluarkan banyak uang
akan menggunakan kolusi pemberian izin untuk
mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan,
karena kerusakan hutan dan lingkungan terjadi
akibat kegiatan usaha pertambangan batubara
salah satunya pada proses pemberian izin yang
dapat dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/
walikota yang diatur dalam UU No. 4 Tahun
2009.
Kewenangan pemberian izin yang dilakukan
oleh pejabat tinggi dari pusat dan daerah inilah
yang menjadi tumpang tindih dan menimbulkan
kesewenang-wenangan oknum kepala daerah
untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga
maupun kelompoknya sehingga banyak kepala
daerah yang tertangkap karena kasus penyuapan
dan korusi izin pertambangan batubara. Menurut
Dirjen Mineral dan Batubara banyaknya surat
izin tambang palsu tersebut diduga karena bupati
yang baru mengeluarkan izin tanpa melihat
izin-izin yang dikeluarkan bupati sebelumnya.
Masalah juga timbul karena izin tambang
itu ternyata terlalu mudah diterbitkan oleh
pemerintah daerah. Banyaknya izin tambang
bermasalah itu menyebabkan pemerintah pusat
memberlakukan moratorium perizinan tambang
baru. Kementerian ESDM meminta Pemda
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untuk tidak mengeluarkan izin tambang secara
sembarangan. Usaha pertambangan di tanah air
pada umumnya lebih menguntungkan pejabat
dan pengusaha ketimbang masyarakat setempat.
Masyarakat hanya menerima dampak negatif
kegiatan pertambangan. Sering pejabat setempat
memberikan izin tanpa sepengetahuan masyarakat
atau DPRD. (Solechah, 2012: 19)\
Berdasarkan hal tersebut diatas, demi
keadilan seharusnya pemberi izin pun dikenai
pertanggungjawaban pidana, karena jika tidak
demikian maka banyak pemimpin daerah yang
semasa kampanye mengeluarkan banyak uang
akan menggunakan kolusi pemberian izin untuk
mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.
Kerusakan hutan dan lingkungan terjadi akibat
kegiatan usaha pertambangan batubara salah
satunya pada proses pemberian izin yang dapat
dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/ walikota
yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009.
Kewenangan pemberian izin yang dilakukan
oleh pejabat tinggi dari pusat dan daerah inilah
yang menjadi tumpang tindih dan menimbulkan
kesewenang-wenangan oknum kepala daerah
untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga
maupun kelompoknya sehingga banyak kepala
daerah yang tertangkap karena kasus penyuapan
dan korusi izin pertambangan batubara. Akan
tetapi dengan terbitnya Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahn
yang terbaru, regulasi di bidang pertambangan
mineral dan batubara perlu amandemen kembali.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menarik
kembali kewenangan pengelolaan pertambangan,
yang semula berada di tangan Kabupaten/
Kota ditarik kembali kepada Pemerintah
Pusat dan Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat (asas dekonsentrasi). Dengan demikian
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tenyang
Pertambangan mineral dan Batubara, harus dan
wajib menyesuaikan penarikan kewenangan
tersebut.
Perizinan merupakan kategori terpenting hal
ini dapat dimengerti karena memang dari awal
rangkaian proses kegiatan usaha pertambangan
batubara akan berdampak luas apabila pemberian
izin untuk kegiatan usaha pertambangan batubara
tidak melalui prosedur yang sesuai norma hukum
maka kegiatan usaha pertambangan batubara
tersebut dapat membahayakan, bisa terjadi
kerusakan hutan dan lingkungan, perusakan
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hutan dan lingkungan merupakan tindak pidana.
Akan tetapi pada UU No. 4 Tahun 2009 ini
terdapat azas non-retroaktif atau tidak berlaku
surut. Jadi, meskipun ada perubahan tata kelola
industri tambang, namun perubahan itu tidak
akan menyentuh berbagai kontrak tambang yang
muncul sebelum disahkannya UU No.4/2009.
Azas non-retroaktif itu terlihat dalam
Ketentuan Peralihan Pasal 169 UU No.4/2009
yang menyatakan bahwa kontrak karya (KK)
dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya
UU ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu
berakhirnya kontrak/perjanjian. Padahal banyak
kontrak tambang produk UU No.11/1967 yang
merugikan negara dan digugat oleh banyak pihak,
seperti kontrak karya Freeport di Papua dan
tunggakan royalti beberapa perusahaan tambang
batubara pemegang hak PKP2B.
Bahkan, Pemerintah kembali memberi
sinyal akan segera memperpanjang kontrak
pertambangan kepada PT Freeport Indonesia.
Namun perpanjangan usaha baru akan diberikan
setelah pemerintah melakukan perubahan keempat
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara (minerba). Selain PP 23/2010,
pemerintah bersama DPR juga tengah melakukan
upaya untuk merevisi Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara. Dalam PP 23 Tahun 2010 diatur
bahwa pengajuan perpanjangan usaha, baru bisa
dilakukan paling cepat dua tahun dan paling
lambat enam bulan sebelum kontrak berakhir.
Bila mengacu pada PP 23 tahun 2010 tersebut,
maka Freeport dapat mengajukan permohonan
perpanjangan usaha pada 2019, sebab Kontrak
Karya (KK) Freeport dengan pemerintah Indonesia
baru berakhir pada 2021. (Sinar Harapan,Kamis
8 Otober 2015).
Penyesuaian penarikan kewenangan tersebut
terjadi untuk kedua kalinya, setelah terjadi pada
era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
yang menarik kewenangan dari Pemerintah
Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. Saat ini kewenangan yang sudah
didesentralisasikan oleh Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemda yang bersifat
desentralistik, ternyatasaat ini ditarik kembali
menjadi sentralistik, yaitu kewenangan beraada
di tangan Pemerintah Pusat (sentralisasi kembali)
oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pergolakan untuk mengamandemen kembali
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
pertambangan mineral batubara saat ini juga
sedang terjadi, baik pada level Pemerintah Pusat
maupun level DPR.
C.

Penegakan Hukum
Usaha pertambangan di tanah air pada
umumnya lebih menguntungkan pejabat dan
pengusaha ketimbang masyarakat setempat.
Masyarakat hanya menerima dampak negatif
kegiatan pertambangan. Sering pejabat setempat
memberikan izin tanpa sepengetahuan masyarakat
atau DPRD. Oleh karena itu perusahaan
diwajibkan menyerahkan penilaian dampak
lingkungan dan menyiapkan rincian dan rencana
reklamasi pasca tambang. Perusahaan harus
menempatkan deposito besar ke rekening bank
untuk memastikan mereka melakukan rehabilitasi
wajib dan reklamasi daerah yang terkena. Akan
tetapi dengan maraknya mengeluarkan izin
untuk kegiatan usaha pertambangan mineral
dan batubara, sehingga pengawasan sebagai
instrumen penegak hukum menjadi kurang.
Selain itu pengawas dilapangan atau inspektur
pertambangan banyak yang keahliannya kurang
di tingkat kabupaten dan provinsi, di sisi lain
kemungkinan besar dapat disuap atau melakukan
hal ini korupsi, menyebabkan area pertambangan
tidak diperiksa sesering yang seharusnya.
Sejalan dengan hal itu, bahwa penegakan
hukum adalah proses dilakukannya upaya
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum
serta nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu
lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (T.
Subarsyah 2010: 1-2.) Dalam konteks penegakan
hukum pertambangan apabila dilihat dari sudut
subyek dan obyeknya termasuk ke dalam
pengertian hukum dalam arti luas, karena di
dalamnya menyangkut berbagai segi penegakan
hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata,
dan hukum pidana.
Berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana
dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165
yang memuat dua jenis sanksi pidana, yaitu sanksi
hukuman penjara/sanksi hukuman kurungan.
Kedua jenis sanksi itu diikuti oleh sanksi denda.
Ketentuan sanksi pidana dimaksud sebagaimana
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Pasal 158 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan
usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40
ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat
(1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar
rupiah).
Kesimpulan
Aspek perizinan dibidang pertambangan
mineral dan batubara pada era otonomi daerah
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 dan diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda,
maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang pokok-pokok pertambangan
yang awalnya bersifat sentralistik kemudian
menyesuaikan dengan UU Pemda menjadi bersifat
desentralistik. Sehingga kebijakan pemerintah
pada aspek perizinan di bidang pertambangan pada
implementasinya menjadi tumpang tindih antara
kewenangan Menteri dan kewenangan bupati
dalam memberikan izin kegiatan pertambangan
akibatnya disalah gunakan oleh para mafia izin
tambang dengan memperjual belikan surat izin
yang pada akhirnya banyak perizinan dikeluarkan
tanpa mengikuti kaedah perlindungan hutan
maupun kelestarian lingkungan. Akan tetapi
kewenangan yang bersifat desentralisasik melalui
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut,
saat ini ditarik kembali menjadi sentralistik
melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemda, sehingga menjadi pergolakan untuk
mengamanedemen kembali Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan
mineral dan batubara saat ini sedang terjadi,
baik pada level Pemerintah Pusat maupun level
DPR. Apabila hal ini terus terjadi karena ada
unsur kepentingan politik maupun ekonomi tanpa
adanya kepastian sampai kapan berakhirnya
perdebatan tersebut, maka dikhawatirkan akan
terjadi kekosongan hukum yang akhirnya sulit
untuk mewujudkan tujuan Pasal 33 ayat (3), yaitu
untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Pada era otonomi daerahdengan semakin
mudah dan banyaknya izin untuk kegiatan usaha
pertambangan batubara dikeluarkan oleh para
kepala daerah tanpa disertai pengawasan yang
memadai dan berimbang maka penegakan hukum
menjadi lemah dan akibatnya sampai saat banyak
pelaku kegiatan usaha pertambangan masih dan
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mungkin akan terus terjadi apabila tidak disertai
pengawasan yang ketat melakukan sehingga
eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber
daya
Saran
Pada aspek hukum perlu ditata kembali
mengenai kewenangan penghentian izin bagi
pelaku yang merusak hutan dan lingkungan,
dengan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu
dari Kementerian Kehutanan, Kementerian
lingkungan hidup, ESDM, Kementerian Dalam
Negeri, PEMDA. Selain itu perlu ditambah para
pengawas lapangan serta dibekali pengetahuan
tentang kehutanan, lingkungan dan pertambangan
dan pendidikan jasmani dan rokhani agar tidak
lemah dalam menghadapi para mafia batubara.
Perlu adanya koordinasi antar instansi
terkait seperti kementerian ESDM, Kementerian
Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Ke
menterian KLHK untuk mencegah maraknya
pelaku tindak pidana perusakan hutan dan
lingkungan agar supaya tidak ada ego sektoral. Hal
ini dikarenakan pertambangan batubara penting
untuk pembangunan dan lingkungan harus tetap
dijaga kelestariannya demikian juga hutan perlu
diawasi agar tidak semakin rusak karena penting
untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karena
itu Kementerian Dalam Negeri perlu mengawasi
para Kepala Daerahnya agar tidak melanggar
hukum terkait kegiatan usaha pertambangan
batubara.
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ABSTRACT
This writing highlights implementation of personality development in the correctional institutions. Since
the 1990s, Directorate General of Correctional (the Ministry of Law And Human Rights)has still faced the
complexity of problems in its implementation. This has opened another way to integrate system, pattern and
implementation program of personality development to convicts with new discourse in criminalization more
qualified. The population of this research is the technical units of correctional. Collecting data by survey
method and it is an analysis descriptive, whereas its sample is judgment sampling. Right now, stagnancy of
development caused by its model has not revised and designed accordance with a certain of crime that become
a concern, nationally and internationally.
Recommendation of this research is important to issue government regulation to promote development of
convicts in technical units of correctional with standard that consists of contents standard, process standard,
standard of coach and Probation Officer, standard of infrastructure, management standards, financing
standards, and assessment standards
Keywords: development, personality, convict

ABSTRAK
Karya tulis ini menyoroti masalah implementasi pembinaan kepribadian Narapidana pada Lembaga
Pemasyarakatan. Sejak tahun 1990-an, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia R.I.) masih menghadapi kompleksitas hambatan dalam implementasi Pemasyarakatan. Hal ini
membuka cara lain dalam usaha memadukan sistem, pola dan program pelaksanaan pembinaan kepribadian
terhadap Narapidana dengan wacana baru dalam pemidanaan yang lebih berkualitas. Populasi penelitian ini
adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, menggunakan metode survey dengan deskriptif, sedangkan
pengambilan sampelnya dengan sample enumeration (judgement sample). Stagnansi pembinaan yang terjadi
diantaranya diakibatkan karena model pembinaan saat ini belum direvisi dan dirancang sesuai dengan
kekhususan kejahatan yang menjadi perhatian nasional dan internasional. Rekomendasi penelitian ini adalah
perlunya diterbitkan Peraturan Pemerintah, untuk mengembangkan pembinaan di Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan dengan standar pembinaan pemasyarakatan yang dapat memuat: standar isi, standar proses,
standar Pembina dan Pembimbing Pemasyarakatan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar
pembiayaan; dan standar penilaian.
Kata kunci: Pembinaan, Kepribadian, Narapidana
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PENDAHULUAN
Pendidikan keagamaan, budaya, hukum,
kewarganegaraan, politik, ekonomi dan lain
sebagainya diluar sekolah,mempunyai pengaruh
signifikan dan merupakan suatu proses enkulturasi,
yang berfungsi mewariskan nilai-nilai dan prestasi
masa lalu ke generasi mendatang. Nilai-nilai
dan prestasi itu merupakan kebanggaan bangsa
dan menjadikan bangsa itu dikenal oleh bangsabangsa lain. Selain mewariskan, pendidikan
juga memiliki fungsi untuk mengembangkan
nilai-nilai budaya dan prestasi masa lalu menjadi
nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan
kehidupan masa kini dan masa yang akan datang,
serta mengembangkan prestasi baru yang menjadi
karakter bangsa. Oleh karena itu, pendidikan
budaya dan karakter (akhlak) bangsa merupakan
inti dari suatu proses pendidikan terhadap anak
bangsa secara keseluruhan dan menjadi beban
bersama antara peran pemerintah, swasta, partai
politik, perorangan, dan masyarakat.
Pengurusan,
pengelolaan,
penanganan
manusia yang bermasalah dengan hukum
merupakan bagian dari masalah manusia itu
sendiri dan telah menjadi penelaahan, penelitian,
pemikiran manusia sejak manusia itu sadar
dengan eksistensinya sebagai manusia. Oleh
karena itu penanganan manusia yang bermasalah
dengan publik juga harus mempunyai spesifikasi
tersendiri, mengingat prosesnya juga spesifik.
Seseorang yang melanggar hukum pidana
akan berhadapan dengan publik melalui
aparatur penegak hukumnya. Sebagai
sebuah pengawasan publik, hukum pidana
menyandarkan diri pada sanksi karena
fungsinya memang mencabut hak orang
atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik
mereka. Invasi terhadap hak dasar ini
dibenarkan demi melestarikan masyarakat
dan melindungi hak-hak fundamental dari
gangguan orang lain. Pencabutan kebebasan
seseorang dalam doktrin Hukum Hak Asasi
Manusia Internasional termasuk rumpun Hak
Sipil dan Hak Politik, karena menyangkut
pemajuan dan perlindungan martabat
dan keutuhan manusia secara individual.
(Muhammad. 2001:180)
Mengacu pada uraian di atas maka lembagalembaga yang terkait dalam sistem peradilan
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pidana terpadu di Indonesia termasuk bagian dari
pendidikan kemanusiaan kepada warga Negara,
untuk melindungi hak dan kewajiban warga
negaranya. Hal ini dimulai dari lembaga yang
bertugas dalam proses penyelidikan hingga pada
lembaga yang bertugas dalam tahap pelaksanaan
putusan, yakni pada institusi kepolisian, institusi
kejaksaan, institusi peradilan, serta institusi
pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia). Dengan demikian rangkaian
proses hukum bagi orang yang dituduh melakukan
tindak pidana akan melalui tahapan penyelidikan,
tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, tahapan
persidangan, dan tahapan menjalani eksekusi/
menjalani pidana.
Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan
pada pengkajian ini, adalah
Bagaimana
implementasi pembinaan kepribadian di Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas)?

METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini digunakan metode survey
dengan jenis deskriptif, untuk memperoleh
fakta, gejala yang ada serta keterangan secara
faktual sekaligus juga melakukan evaluasi serta
perbandingan terhadap hal-hal yang telah dilakukan
oleh sekelompok orang. Pengambilan sampelnya
dengan sample survey atau sample enumeration
dan menggunakan judgement sample. Jumlah
sampel yang berhasil dikumpulkan sejumlah 6
(enam) Lapas yang berlokasi di provinsi DKI
Jakarta dan Tangerang, Banten. Analisa yang
digunakan adalah analisa perbandingan, yakni
dengan cara membandingkan jawaban dari hasil
pengisian kuesioner oleh responden yang bertugas
pada beberapa Lapas yang berbeda lokasi.
Hal tersebut bertujuan untuk mengadakan
generalisasi empiris, menetapkan konsepkonsep, membuktikan penerapan kebijakan dan
mengembangkan kebijakan. Pengumpulan data
dan informasi serta analisis data dilakukan pada
waktu yang bersamaan dengan segera setelah
semua data dan informasi diterima. Data yang
diperoleh dapat dibandingkan melalui kategorikategori. Kategori inilah yang dijabarkan dalam
penelitian ini sebagai dimensi atau indikator yaitu
pada program pembinaan antara lain; pembinaan
kepribadian warga binaan Pemasyarakatan.
Pengumpulan data dan analisis data dilakukan
pada waktu yang bersamaan atau dalam jangka
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waktu yang tidak terlalu lama agar dapat dipastikan
bahwa analisa selalu berdasarkan data, yakni
antara bulan Mei s.d Agustus 2015. Masalah yang
ditemui pada saat berada di lokasi tempat data dan
informasi dikumpulkan merupakan suatu pedoman
langsung terhadap apa yang akan dikumpulkan
pada lokasi lain berikutnya, dimana data dan
informasi tersebut diperoleh. Pengumpulan
data dan informasi adalah dengan melakukan
wawancara/pertanyaan tertulis kepada responden,
terutama Kepala Lembaga Pemasyarakatan,

untuk memperoleh program-program pembinaan
yang telah dilaksanakan beserta anggaran yang
disediakan oleh Pemerintah.
Pengumpulan
data
lainnya
melalui
dokumentasi Pemasyarakatan, jurnal, hasil
penelitian dan situs internet. Pelaksanaannya
adalah mengumpulkan beberapa informasi
yang berhubungan dengan fokus penelitian dan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan.
Data dan informasi yang dihimpun dalam
penelitian ini, antara lain:

Tabel 1.
Instrumen Penelitian
Indikator

Teori/Konsep
Pendukung
Peraturan/Kebijakan
Pembinaan
Pembinaan Narapidana kepribadian

Data dan informasi di UPT Pemasyarakatan
Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa dan
bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan
kesadaran hukum, Pembinaan mengintegrasikan diri dgn masyarakat.

PEMBAHASAN
A. Tinjauan Yuridis
Marwan Effendy mengutip pendapat M.
Scheiterna, bahwa:
“...Paham negara hukum Indonesia berangkat
dari prinsip dasar bahwa ciri khas suatu
negara hukum bahwa negara memberikan
perlindungan kepada warganya dengan cara
berbeda-beda. Negara hukum adalah suatu
pengertian yang berkembang dan terwujud
sebagai reaksi masa lampau, karena itu
unsur negarahukum berakar pada sejarah
dan perkembangan suatu bangsa. Setiap
bangsa atau negara memiliki sejarah yang
tidak sama, oleh karenanya pengertian dan
isi negara hukum dari berbagai bangsa akan
berbeda pula. (Effendy. 2014:54).
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
yang kembali masuk sebagai jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan menurut UndangUndang Pembentukkan Peraturan Perundangundangan No. 12 Tahun 2011. Merupakan
perkembangan hukum yang berpengaruh terhadap
pembentukkan peraturan dibawahnya.
Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara telah
ditegaskan sasaran Pembangunan Jangka Panjang
25 tahun kedua yang berbunyi:

“Terciptanya kualitas manusia dan kualitas
masyarakat Indonesia yang maju dalam
suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin,
dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan
negara yang berdasarkan Pancasila, dalam
suasana kehidupan bangsa Indonesia yang
serba berkeseimbangan dan selaras dalam
hubungan antara sesama manusia, manusia
dengan masyarakat, manusia dengan alam,
lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang
Maha Esa”.
Dengan dasar pemikiran tersebut, maka
konsep pemasyarakatan pada hakekatnya turut
berperan di dalam pembangunan, sehingga iapun
merupakan bagian dari Lembaga Pendidikan dan
Pembangunan. Fungsi Pemasyarakatan yang terbuka dan produktif yang disingkat “Pemasyarakatan Terbuka” adalah sebagai Lembaga Pendidik
an yang mendidik manusia narapidana dalam
rangka terciptanya kualitas manusia dan Lembaga
Pembangunan yang mengikutsertakan manusia
narapidana menjadi manusia pembangunan yang
produktif.
Dengan ciri-ciri tersebut, maka Lembaga
Pemasyarakatan bukan saja sudah harus berubah
dalam pola pembinaan yang dilakukan tetapi
sekaligus juga sudah harus merubah orientasinya
dari lembaga konsumtif menjadi lembaga
produktif. Untuk mendukung kebutuhan orientasi
baru ini, maka sudah pada tempatnya kalau semua
jajaran pemasyarakatan mampu menangkap per
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ubahan orientasi tersebut dan menjabarkannya
dalam kegiatan pembinaan. Pembangunan dan
penegakkan hukum, terutama hukum pidana telah
dimulai dengan berlakunya Undang-Undang No.
8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
UndangUndang tersebut telah menimbulkan perubahan
fundamental
baik
konsepsional
maupun
implementasional terhadap tata cara penyelesaian
perkara pidana di Indonesia. Undang-Undang
ini sebagai pengganti Het Herziene Inlandsch
Reglement (HIR) Staatsblad tahun 1941 nomor
44 yang tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum
nasional.
KUHAP, merupakan landasan terselenggara
nya proses peradilan pidana oleh institusi
pemerintah yang memberikan perlindungan
hukum terhadap harkat dan martabat tersangka
atau terdakwa sebagai manusia, dengan
mekanisme peradilan pidana sebagai suatu
proses atau criminal justice process, dimulai
dari penangkapan, penggeledahan, penahanan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
diakhiri dengan pelaksanaan pidana di institusi
pemasyarakatan.
Penegakan hukum yang sesuai dengan proses
diatas sekaligus juga harus menggunakan sistem
yaitu criminal justice system yang mempunyai
hubungan dua arah antara perkembangan
kejahatan yang bersifat multi dimensi dengan
kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan
oleh aparat penegak hukum pada masing-masing
institusi pemerintah. Sistem yang diselenggarakan
masing-masing institusi pemerintah tersebut
harus juga seimbang dan saling melengkapi,
berkoordinasi satu dengan yang lainnya, sehingga
harus terkondisikan di dalam suatu sistem yang
disebut Integrated Criminal Justice System
(Sistem Peradilan Pidana Terpadu). Pada sistem
ini, ada empat komponen aparat penegak hukum,
yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan
Pemasyarakatan. Hubungan yang sangat erat
satu sama lain dan saling menentukan dari empat
institusi tersebut merupakan kesatuan tindakan
para aparatur dalam penegakkan hukum secara
menyeluruh.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan tahun
1945, mulai berkembang pemikiran-pemikiran
baru mengenai fungsi dan tujuan pemidanaan
tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan
suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial atas

326

pelaku tindak pidana yang telah menerima vonis
hakim dan menjalani pidananya di Lembaga
Pemasyarakatan.
Pemikiran tersebut diatas
telah dicetuskan oleh Sahardjo (1963), Menteri
Kehakiman (Sekarang: Kementerian Hukum dan
HAM), dengan konsep Pemasyarakatan.
Pada tahun itulah Re-educatie dan Resocialitatie diubah menjadi Pemasyarakatan
sebagai tujuan dari pidana “penjara”. Kemudian
tahun 1964 tujuan pidana penjara diubah menjadi
suatu sistem pembinaan yang merupakan hasil
konferensi dinas Pemayarakatan di Lembang
Bandung pada tanggal 27 April 1964. Pada
Tahun 1971 diadakan Workshop mengenai
pemasyarakatan di Bandung dimana istilah
suatu sistem pembinaan ditingkatkan menjadi
Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sampai saat
ini, walaupun publik masih memahaminya sebagai
suatu perlakuan “penjara”.
Undang-Undang Pemasyarakatan menegas
kan dalam pasal 2:
Bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggara
kan dalam rangka membentuk Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP), agar menjadi ma
nusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi
tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat
aktif berperan dalam pembangunan, dan
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang
baik dan bertanggung jawab.
Keputusan Presiden R.I. No. 145/Tahun
1965 tentang Nama dan Rumusan induk sistem
Pendidikan Nasional antara lain dirumuskan
mengenai pembinaan manusia Indonesia sebagai
berikut (Tilaar, 1995:252):
1. Manusia Indonesia baru yang berjiwa
Pancasila Manipol/Usdek dan sanggup
berjuang untuk mencapai cita-cita tersebut; 2.
Manpower yang cukup untuk melaksanakan
pembangunan; 3. Kepribadian kebudayaan
nasional yang luhur; 4. Ilmu dan teknologi
yang tinggi; 5. Pergerakan massa aksinya
seluruh kekuatan rakyat dalam pembangunan
dan revolusi.
Singkatnya, saat itu
pendidikan menjadi alat revolusi dalam
upaya menciptakan warga negara sosialis
Indonesia yang susila, bertanggungjawab
atas terselenggaranya masyarakat sosialis
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Indonesia, adil dan makmur baik spiritual
maupun materil dan yang berjiwa Pancasila.
Kurikulum ini lazim disebut Rencana
Pelajaran 1960. (Hidayat. 2011:220)
Dengan penjelasan diatas, maka tonggak
pembinaan manusia Indonesia, dikuatkan
dan dirumuskan dengan Keputusan Presiden
sehingga secara langsung dan tidak langsung,
sistem pendidikan dan sistem pemasyarakatan
memperoleh sumber yang sama untuk membangun
dan mengembangkan peradaban bangsanya.
Namun dalam sistem pemasyarakatan, dalam
melaksanakan prosesnya tidak diiringi dengan
penguatan standar pendidikan secara menyeluruh
terutama dalam segi pembiayaannya, sehingga
sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan
proses pembinaannya. Kegagalan pelaksanaan
proses berbanding lurus dengan kegagalan
pemberian pembiayaan oleh negara dalam
pelaksanaan pembinaan warganya, terutama yang
bermasalah dengan hukum.
Sebagaimana diketahui bahwa Sistem
Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara
konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan
apa yang berlaku dalam sistem Kepenjaraan. Asas
yang dianut sistem Pemasyarakatan dewasa ini
menempatkan tahanan, narapidana, anak negara
dan klien pemasyarakatan sebagai subyek dan
dipandang sebagai pribadi dan warganegara
biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang
pembalasan tetapi dengan pembinaan dan
bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut,
memberi implikasi pada perbedaan dalam caracara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan,
disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.
Ada lima peraturan pemerintah (PP) yang
membahas mengenai pembinaan, yakni:
a.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 tanggal 12 November 2012 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Peme
rintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan (Tindak
pidana terorisme, narkotika dan prekursor
narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan
terhadap keamanan negara, kejahatan hak
asasi manusia yang berat, serta kejahatan
transnasional terorganisasi lainnya merupa
kan kejahatan luar biasa, oleh karena itu perlu
memperbaiki syarat dan tata cara pemberian

Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat
terhadap Narapidana yang sedang menjalani
hukuman karena melakukan tindak pidana
tersebut.)
b.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2006 (28/2006) Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
tanggal 28 Juli 2006 Tentang Syarat dan
Tata Cara PelaksanaanHak Warga Binaan
Pemasyarakatan

c.

Peraturan Pemerintan Nomor 31 Tahun 1999
tanggal 7 Mei 1999 Tentang Pembinaan
dan pembimbingan Warga Binaan Pe
masyarakatan

d.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1999tanggal 19 Mei 1999 Tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan

e.

Peraturan Pemerintan Nomor 57 Tahun
1999 tanggal 22 Juni 1999 Tentang
Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan
dan Pembimbingan Warga Binaan Pe
masyarakatan.
Adanya peraturan mengenai kerjasama
dalam penyelenggaraan pembinaan dan pem
bimbingan di UPT Pemasyarakatan, mempunyai
permasalahan sendiri dalam pelaksanaannya.
Kepala UPT harus meminta bantuan ke
pada instansi terkait sehubungan dengan
penganggaran, penyediaan guru atau instruktur
dan lain sebagainya menyangkut pelaksanaan
pembinaan dan pembimbingan. Sehingga kualitas
pembinaan dan pembimbingan tidak terlaksana
dengan maksimal, sedangkan anggaran yang
disediakan internal tidak memenuhi syarat
standar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
rutin pembinaan dan pembimbingan. Tentu saja
penganggaran untuk kegiatan tersebut tidak akan
menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya
karena
menyangkut
pelaksanaan
fungsi
tambahan yang dapat dijalankan organisasinya.
Disamping masalah penganggaran, kualitas
penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan
juga memperhatikan banyak aspek, selain situasi
kesehatan warga binaan, program, isi kurikulum
pembelajaran, Pembina atau pembimbing,
sarana standar pendidikan, evaluasi rutin dan
sebagainya.
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Peter M. Carlson, DPA dan Judith Simon
Garrett, JD. (Prison and Jail AdministrationPractice and Theory). 1999. Aspen Publishers,
Inc., Permissions Departement, 200 Orchard
Ridge Drive, Suite 200, Gaithersburg, Maryland
20878..Mengutip hasil penelitian T.A. Ryan and B.
Mauldin; Correctional Education and Recidivism:
An Historical Analysis (1994) dan M. Harer;
Recidivism among Federal Prisoners Released
in 1987,”Journal of Correctional Education 46
(1995);98-128, bahwa:
A review of 97 studies on the relationship
between correctional education and
recidivism determined that 85 percent of
the studies reported a positive relationship
between correctional education participation
and recidivism. Similiarly, results from a
large-seal study of Federal Bureau of Prisons
releases determined that inmates with training
and/or work experience while imprisoned
had better institutional adjustments, were less
likely to relapse into crime, and were more
likely to obtain employment upon release.
(Peter M. Carlson, DPA dan Judith Simon
Garrett, JD. 1999 : 87)
Dalam bukunya tersebut Peter M. Carlson,
DPA Dan Judith Simon Garrett, JD. Mengutip
hasil temuan Penelitian TA Ryan dan B. Mauldin,
bahwa Sebuah tinjauan dari 97 penelitian tentang
hubungan antara pendidikan pemasyarakatan dan
residivisme ditemukan bahwa 85 persen dari studi
tersebut melaporkan hubungan positif antara peran
pendidikan pemasyarakatan dan residivisme. Hal
serupa diungkapkan dari sebuah studi dari Federal
Bureau of Prisons merilis bahwa narapidana
dengan pembekalan berupa pelatihan dan/atau
pengalaman kerja dipenjara mampu menyesuaikan
diri lebih baik di masyarakat, kemungkinan untuk
kambuh dalam kejahatan lebih kecil, dan lebih
terbuka untuk mendapatkan pekerjaan setelah
bebas.
Pendidikan dapat terjadi dimana-mana.
Dapat terjadi di rumah, di kantor, di pasar, di
sekolah. Tempat pendidikan tersebut oleh para ahli
dibagi menjadi di rumah tangga, di masyarakat, di
sekolah.
Pendidikan di masyarakat itu ialah pusatpusat pelayanan seperti kepolisian, penjara,
rumah sakit, rumah ibadah, pengadilan, partai
politik, organisasi kemasyarakatan (seperti
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organisasi berbasis agama, lembaga swadaya
masyarakat), lembaga pendidikan non
formal (kursus-kursus), segala hal, barang,
alam yang memengaruhi perkembangan
seseorang. (Tafsir. 2012: 235)
Dengan demikian peran Lembaga Pe
masyarakatan dalam memberikan pendidikan
selama berada di dalam mempunyai pengaruh
besar terhadap individu narapidana itu sendiri
setelah bebas nantinya, karena mempunyai bekal
pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan
kebutuhannya. Hal ini berpengaruh kepada
sikap dan tindakan yang tidak mengulangi lagi
perbuatannya.
The religious programs in correctional
institutions should be tailored to the mission
and resources of the institution. Small
prisons and those with limited staff and
resources may be able to provide only the
basic elements, but larger facilities may have
the ability to provide well-rounded programs
that can affect large numbers of prisoners.
Regardless of the extent of religious
programming, such programs should
be administered in a fair and consistent
manner and provide inmates and adequate
opportunity to prepare themselves for return
to the community. The chaplain should look
to the community for the contract chaplains,
volunteers, consultation, and support of
the inmates’ individual faith development.
The responsibilities of institution chaplain
have grown over the years, and correctional
elergy today are significant members of
the management and program team of
prisons and jails. The work is important, the
opportunities are many, and the challenges
are immense. (Peter M. Carlson, DPA dan
Judith Simon Garrett, JD. 1999: 123)
Program agama di lembaga-lembaga
pemasyarakatan harus disesuaikan dengan misi
dan sumber daya lembaga. Penjara kecil dan
orang-orang dengan staf dan sumber daya yang
terbatas mungkin dapat memberikan hanya
unsur-unsur dasar, tapi fasilitas yang lebih
besar mungkin memiliki kemampuan untuk
menyediakan program yang lebih baik, sehingga
dapat mempengaruhi sejumlah besar tahanan.
Terlepas dari sejauh mana program keagamaan,
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program tersebut harus diberikan dengan cara
yang adil dan konsisten dan memberikan tahanan
kesempatan yang memadai untuk mempersiapkan
diri kembali ke masyarakat. Pendeta harus melihat
ke masyarakat untuk melakukan kontrak dengan
relawan, dukungan konsultasi dan pengembangan
keimanan individu narapidana’. Tanggung jawab
pendeta terhadap lembaga telah tumbuh selama
bertahun-tahun, dan mantan narapidana saat ini
adalah anggota penting dari manajemen dan
Program tim untuk penjara. Penelitian ini penting,
peluang banyak, dan tantangan yang besar.
Mengenai pentingnya program keagamaan,
disebutkan, bahwa:
Preparing inmates for a successful return
to the free community - rehabilitation –
is one of the primary goals of prisons and
jails. Institutional programs, ranging from
daily work assignments to drug treatment,
are critical to any organized effort to offer
offenders an opportunity to modify their
behavior. Rehabilitation, while not a new
initiative, was greatly emphasized in the
United States beginning in the 1950s.
the post – World War II era was a time of
regeneration. Prosperous and up beat, people
– oncluding Presidents John Kennedy and
Lyndon Johnson – sought ways to improve
the lives of those less fortunate. This attitude
filtered into our penal facilities, where many
correctional leaders tried to enhance inmates’
social, educational and industrial skills as
well as meet their facilities’ custodial mission.
(Peter M. Carlson, DPA dan Judith Simon
Garrett, JD. 1999 : 293)
Mempersiapkan narapidana untuk kembali
sukses kepada masyarakat bebas - rehabilitasi merupakan salahsatu tujuan utama dari penjara.
Program kelembagaan, mulai dari tugas pekerjaan
sehari-hari untuk pengobatan, sangat penting dalam
upaya terorganisir untuk menawarkan kesempatan
memodifikasi perilaku pelanggaran mereka.
Rehabilitasi, sementara bukan suatu inisiatif baru,
namun sangat ditekankan di Amerika Serikat
dimulai pada tahun 1950-an. Pasca - era Perang
Dunia II merupakan masa regenerasi. Presiden
John Kennedy dan Lyndon Johnson - mencari
cara untuk meningkatkan kehidupan mereka
yang kurang beruntung. Sikap ini diwujudkan
dalam fasilitas pidana, dimana banyak pemimpin

pemasyarakatan mencoba untuk meningkatkan
‘ketrampilan sosial, pendidikan dan industri serta
memenuhi fasilitas mereka’ narapidana dengan
misi kustodial.
Kenyataan di lapangan menunjukkan
bahwa kebingungan itu terbukti dari praktekpraktek pemidanaan selama ini, satu sisi harus
dengan pendekatan keamanan dan sisi lainnya
harus melakukan pembinaan (pendidikan)
dengan koridor hak asasi manusia. Harus ada
keseimbangan antara kedua hal tersebut, sehingga
tujuan pemidanaan di Indonesia yang telah dirintis
pendahulu kita mempunyai tujuan yang lebih
terukur dan pasti.
B.

Pembinaan di UPT Pemasyarakatan
Sistem pemasyarakatan adalah bersatunya
kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan
masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan
bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan
Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan
mau dan mampu untuk ikut membangun
masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi
penghambat dalam pembangunan.
Undang-Undang Pemasyarakatan pasal 14,
disebutkan:
(1) Narapidana berhak: a. melakukan ibadah
sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b.
mendapat perawatan, baik perawatan rohani
maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan
dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan
kesehatan dan makanan yang layak; e.
menyampaikan keluhan; f. mendapatkan
bahan bacaan dan mengikuti siaran media
massalainnya yang tidak dilarang; g.
mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan
yang dilakukan; h. menerima kunjungan
keluarga, penasihat hukum, atau orang
tertentu lainnya; i. mendapatkan pengurangan
masa pidana (remisi); j. mendapatkan
kesempatan berasimilasi termasuk cuti
mengunjungi keluarga; k. mendapatkan
pembebasan bersyarat; l. mendapatkan cuti
menjelang bebas; dan m. mendapatkan hakhak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Dengan adanya ketentuan diatas, dimana hakhak terpidana telah dicantumkan secara tegas
didalam Undang-Undang, mengisyaratkan
adanya suatu kepastian hukum bahwa
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setiap petugas pemasyarakatan “wajib”
memberikan pelayanan seoptimal mungkin
agar salah satu tujuan dari penegakkan
hukum yakni dalam rangka “memanusiakan
manusia” dapat tercapai. Namun yang
masih menjadi kendala yang dihadapi oleh
pemasyarakatan untuk melayani hak-hak
warga binaan pemasyarkatan adalah yang
menyangkut sarana dan prasarana, termasuk
biaya, yang masih sangat terbatas sehingga
upaya tersebut masih dirasakan kurang
efektif. (Sudirman. 2007:18)
Dalam Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10
Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/
Tahanan. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 10
April 1990, menyebutkan, bahwa ; Pada dasarnya
ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam
dua bidang yakni:
a.

Pembinaan Kepribadian
Pembinaan kesadaran beragama merpakan
usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan
imannya terutama memberi pengertian agar warga
binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibatakibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan
perbuatan-perbuatan yang salah. Pembinaan
kesadaran berbangsa dan bernegara, merupakan
usaha yang dilaksanakan melalui P.4, termasuk
menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga
negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa
dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti
untuk bangsa dan negara adalah sebahagian
dari iman (taqwa). Pembinaan kemampuan
intelektual (kecerdasan) merupakan usaha yang
diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan
berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin
meningkat sehingga dapat menuniang kegiatankegiatan positif yang diperlukan selama masa
pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan)
dapat dilakukan baik melalui pendidikan
formal maupun melalui pendidikan non-formal.
Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang
ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan
semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan
non-formal, diselenggarakan sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus,
latihan ketrampilan dan sebagainya. Bentuk
pendidikan non-formal yang paling mudah dan
paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah
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umum dan membuka kesempatan yang seluasluasnya untuk memperoleh informasi dari luar,
misainya membaca koran/majalah, menonton TV,
mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar
ketinggalan di bidang pendidikan baik formal
maupun non formal agar diupayakan cara belajar
melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.
Pembinaan kesadaran hukum warga binaan
pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan
penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai
kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga
sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari
hak dan kewajibannya dalam rangka turut
menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan
terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban,
ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya
perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat
kepada hukum. Pembinaan mengintegrasikan
diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang
ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan
sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok
agar bekas narapidana mudah diterima kembali
oleh masyarakat lingkungannya. untuk mencapai
ini, kepada mereka selama dalam Lembaga
Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah
dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara
gotong royong, sehingga pada waktu mereka
kembali ke masyarakat mereka telah memiliki
sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam
pembangunan masyarakat lingkungannya.
b.

Pembinaan Kemandirian
Pembinaan Kemandirian diberikan melalui
program-program: Ketrampilan untuk mendukung
usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan,
industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alatalat elektronika dan sebagainya. Ketrampilan
untuk mendukung usaha-usaha industri kecil,
misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor
pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah
jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi
perabotan rumah tangga, pengolahan makanan
ringan berikut pengawetannya dan pembuatan
batu bata, genteng, batako). Ketrampilan yang
dikembangkan sesuai dengan bakatnya masingmasing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki
bakat tertentu diusahakan pengembangan
bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di
bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan
ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk
dapat mengembangkan bakatnya sekaligus
mendapatkan nafkah. Ketrampilan untuk men
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dukung usaha-usaha industri atau kegiatan
pertanian (perkebunan) dengan menggunakan
teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya
industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas
ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan
usaha tambak udang.
Dalam Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NomorM.HH-OT.02.02 Tahun 2009, tentang
Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem
Pemasyarakatan. Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 13 Januari 2009, menjelaskan bahwa
dengan konsep yang baru maka secara umum
perpaduan antara struktur organisasi dan klasifikasi
Lapas yang ada di Indonesia memperhatikan
karakteristik/Jenis penghuni Anak, Wanita,
Pemuda/Dewasa: Kapasitas Penghuni (Padat,
Sedang atau Sedikit); Kedudukan Lapas Di
Suatu Wilayah Propinsi, Kota/Kabupaten; Model
Pembinaan berdasarkan jenis penghuni dan tindak
pidana yang dilakukan; Model Kegiatan Kerja
berdasarkan jenis penghuni; Model Pengamanan
berdasarkan jenis penghuni.
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya
tanpa mengesampingkan terjadinya kerjasama
antar instansi terkait, hal penting lain adalah
penyusunan kurikulum pembelajaran dan modul
instruksional dengan penganggaran mandiri dari
internal institusi supaya pelaksanaannya dapat
lebih efektif dan efisien, dapat langsung dikontrol
dan dievaluasi secara internal pula.
C.

Fasilitas, Pembina dan Anggaran
Pembinaan
Data dan Informasi yang dipaparkan
dibawah ini bersumber dari Kepala UPT (Unit
Pelaksana Teknis) yang berhasil dikunjungi dan
memberikan data informasi yang menjelaskan
mengenai upaya-upaya pendidikan pada masingmasing UPT dalam pembinaan kepribadian pada
tahun 2015.
1.

Upaya Pembinaan Kepribadian di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Cipinang, Jakarta Timur
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang
berada di wilayah Jakarta Timur, pada saat
pengambilan data bulan Juni 2015, yakni jumlah
Tahanan: 58 Orang, jumlah Narapidana: 2716
Orang. Pembinaan kesadaran beragama, berupa
pelaksanaan untuk agama Islam, yakni tausiyah,

belajar iqra (al-Qur’an), pada hari Senin-Minggu,
yang diikuti oleh 250 Narapidana, dengan
bekerjasama dengan
Kementerian Agama,
KODI, Al Azhar dan Masjid Istiqlal.
Untuk
agama Kristen dilaksanakan pada hari SeninJum’at Kristen, diikuti oleh 110 orang, kerjasama
dengan Sherafin, YATA, KKT. Untuk agama
Hindu, Budha: Vihara Chehang. Anggaran untuk
pelaksanaan pembinaan kesadaran agama ini
adalah Rp. 80.000.000,-/tahun.
Pembinaan kesadaran berbangsa dan
bernegara, berupa pelaksanaan upacara hari
besar nasional termasuk hari kemerdekaan, hari
Pemasyarakatan, hari Dharmakaryadika, yang
diikuti oleh 100 Narapidana. Pembinaan ini
juga dilaksanakan dengan cara mengaktifkan
kegiatan Kepramukaan, dengan anggaran Rp. 27
juta/tahun. Pembinaan kemampuan intelektual
(kecerdasan), berupa kegiatan Kejar Paket B,
yang dilaksanakan setiap hari Senin-Jum’at,
diikuti oleh22 Narapidana, pada hari Kamis,
diikuti oleh 50 Narapidana. Kejar Paket B
dan C mempunyai anggaran Rp. 32.500.000,-/
tahun. Pembinaan kesadaran hukum, berupa
penyelenggaraan penyuluhan hukum dengan
anggaran Rp.2.800.000,-/tahun.
Pembinaan
mengintegrasikan diri dengan masyarakat, berupa
pelaksanaan programPB (Pembebasan Bersyarat),
CB (Cuti Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang
Bebas) serta Asimilasi.
2.

Upaya Pembinaan Kepribadian di Lapas
Narkotika Jakarta
Penghuni yang berada di Lembaga Pe
masyarakatan Narkotika, yakni Jumlah tahanan:
50 Orang, Jumlah Narapidana: 2602 Orang (Juni
2015) Pembinaan kesadaran beragama, berupa
pengajian, yasinan setiap hari, pengajian rutin
diikuti 300 Narapidana bekerjasama dengan
Pesantren. Anggaran keagamaan adalah Rp.
36.000.000,-/tahun bekerjasama dengan Yayasan
dan Kementerian Agama dengan pembimbing
10 orang. Pembinaan kesadaran berbangsa dan
bernegara, berupa pelaksanaan Upacara bendera,
hari besar nasional, hari Pemasyarakatan, hari
Dharmakaryadhika, Pelatihan Peraturan Baris
Berbaris dan kegiatan kepramukaan dengan
anggaran Rp. 6.000.000,-/tahun.
Pembinaan kemampuan intelektual (ke
cerdasan), berupa PKBM diikuti oleh 87
Narapidana, kursus komputer oleh 12 orang.
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Anggaran yang disediakan adalah Rp. 15.000.000,-/
tahun.Kejar Paket/Sekolah, berupa Kejar Paket A,
bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Nasional
diikuti oleh 24 Narapidana dan Kejar Paket B
oleh 25 Narapidana serta Kejar Paket C oleh
36 Narapidana. Pembinaan kesadaran hukum,
berupa kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan
(Mapenaling) dan penyuluhan hukum, dengan
anggaran Rp. 1.200.000,-/tahun. Pembinaan
mengintegrasikan diri dengan masyarakat, berupa
PB, CMB dan CB Asimilasi, Pelatihan PBB
dengan anggaran Rp. 19.000.000,-/tahun serta
olah raga Rp. 6.000.000,-/tahun.
3.

Upaya Pembinaan Kepribadian di Lapas
Anak Pria Tangerang
Penghuni yang berada di Lapas Anak Pria
Tangerang, yakni Jumlah Tahanan: 10 Orang,
Jumlah Narapidana: 177 Orang (Juni 2015).
Pembinaan kesadaran beragama, berupa kegiatan
pesantren, majelis taklim, pelayanan kebaktian
serta memperingati hari besar keagamaan, dengan
anggaran Rp. 70.000,-. Pembinaan kesadaran
berbangsa dan bernegara, berupapelaksanaan
upacara bendera, hari besar nasional, hari
Pemasyarakatan dan hari Dharmakaryadhika.
Pembinaan kemampuan intelektual (ke
cerdasan), berupa penyelenggaraan sekolah
formal (SD,SMP, SMK), melalui Kejar Paket B
dan C Sekolah formal/ informal, dengan anggaran
Rp.30.000,- Diknas Provinsi (100) Akademisi
(180) Asimilasi, PB, CB dan CMB.Kejar Paket/
Sekolah, berupa Kejar Paket A: PKBM Kejar
Paket B: PKBM Kejar Paket C: PKBM diikuti 15
Narapidana. Pembinaan kesadaran hukum, berupa
Penyuluhan hukum bekerjasama dengan Lembaga
Bantuan Hukum (LBH), dengan anggaran Rp.
5000,- Pembinaan mengintegrasikan diri dengan
masyarakat, berupa kunjungan kegiatan sosial
masyarakat, PB, CB, CMB, CMK PB, LB, CMB
Rp. 12.000,4.

Upaya Pembinaan Kepribadian di Lapas
Anak Wanita Tangerang
Penghuni yang berada di Lapas Anak
Wanita Tangerang, yakni Jumlah Tahanan: 11
Orang, Jumlah Narapidana: 62 Orang (Juni
2015) Pembinaan kesadaran beragama, berupa
pengajian, baca tulis Al-Qur’an dan Kebaktian
Senin s.d. Jum’at, dengan bekerjasama dengan
7 institusi untuk Islam dan Kristen:, 9 Institusi.
Anggaran untuk kegiatan pengajian, bimbingan
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rohani Islam dan kebaktian Kristen adalah Rp.
20.000.000,-diikuti oleh seluruh narapidana.
Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara,
berupa upacara bendera, hari besar nasional, hari
Pemasyarakatan, hari Dharmakaryadhika. Pada hari
Jum’at, dilaksanakan kegiatan kepramukaan yang
diikuti oleh 25 Narapidana, dengan anggaran Rp.
6.730.000,-/tahun. Kegiatan tersebut bekerjasama
dengan perorangan (mahasiswa UPN Jakarta).
Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan),
berupa PKBM tidak terlaksana (vacuum).
Pembinaan kesadaran hukum, berupa Penyuluhan
yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah dan
swasta. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan
masyarakat, berupa program CB, PB.Ketrampilan
untuk mendukung usaha-usaha mandiri, berupa
kerajinan mote, tutup gelas, ketrampilan menjahit,
menyulam.
5.

Upaya Pembinaan Kepribadian di Lapas
Wanita Tangerang
Penghuni yang berada di Lapas Wanita
Tangerang, yakni jumlah Tahanan: 102 Orang,
jumlah Narapidana: 316 Orang (Juni 2015).
Pembinaan kesadaran beragama, berupa pe
santren kilat, sholat bersama, ibadah rohani
Pukul 09.00-12.00 dan ceramah diikuti oleh 40
Narapidana. Anggaran kegiatatan keagamaan ini
adalah Rp. 60 Juta/tahun. Pembinaan kesadaran
berbangsa dan bernegara, berupa upacarabendera,
hari besar nasional, hari Pemasyarakatan, hari
Dharmakaryadhika,
penyuluhan
Pancasila/
Bhineka Tunggal Ika, dilaksanakan pada pukul
10.00-11.00, 09.00-10.00, 11.00-12.00. Sedangkan
acara penyuluhan diikuti oleh 80 Narapidana
dengan anggaran penyuluhan adalah Rp. 3
juta/tahun. Pembinaan kemampuan intelektual
(kecerdasan), berupa pemberian pengetahuan
agama secara garis besar yang dilaksanakan pada
pukul 15.30-17.30 dan kegiatan olah raga diikuti
oleh 20 Narapidana dengan anggaran Pendidikan
Rp. 1 juta/tahun. Pembinaan kesadaran hukum,
berupa penyuluhan hukum, pembinaan mental &
kepribadian, dengan anggaran Rp. 6.500.000,-/
tahun. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan
masyarakat, berupa kegiatan pramuka, kerja
asimilasi, pertandingan olah raga dengan klub
luar Rutan. Kesenian, olah raga dengan anggaran
Rp. 10 Juta/tahun.
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Upaya Pembinaan Kepribadian di Lapas
Pemuda Tangerang Banten
Penghuni yang berada di Lapas Pemuda
Tangerang Banten, yakni Jumlah Tahanan: 614
Orang, Jumlah Narapidana: 1442 Orang (Kamis,
28 Mei 2015). Pembinaan kesadaran beragama,
berupa membaca tulis Al-Qur’an, ceramah
bekerjasama dengan MUI, yayasan Al Azhar, YPI
Ds Cidiaja, YPI Sukma Forum LBH Ciputat bagi
Muslim sedangkan bagi umat Protestan/Katolik
adalah Kebaktian, pemahaman al-kitab dan Budha
adalah sembahyang, meditasi, membaca kitab
Sutra, dilaksanakan setiap hari kecuali Jum’at
& hari libur. Pembinaan kesadaran berbangsa
dan bernegara, berupaupacara, kepramukaan
(baris-berbaris) 17 Agustus, hari Pemasyarakatan
tanggal 27 April, Dharmakaryadhika tanggal 30
Oktober. Pembinaan kemampuan intelektual
(kecerdasan), berupa pendidikan formal Paket A,
B dan C, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan
& Kebudayaan Kota Tangerang. Kejar Paket
A diikuti 10 Narapidana, Kejar Paket B diikuti
25 Narapidana dan Kejar Paket C diikuti oleh
50 Narapidana. Pembinaan kesadaran hukum,
berupa penyuluhan hukum bekerjasama dengan
LBH. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan
masyarakat, berupa pencucian mobil, futsal, tenis
meja, voli, senam sehat, seni tari, seni musik, seni
lukis(tentatif).
Data dan informasi yang telah terkumpul
dan diklasifikasikan tersebut belum dilengkapi
dengan data Narapidana yang telah mengikuti
program pembinaan mengintegrasikan diri
dengan
masyarakat,
berupa
pelaksanaan
programPB (Pembebasan Bersyarat), CB (Cuti
Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas), CMK
(Cuti Mengunjungi Keluarga) serta Asimilasi
sehubungan dengan terbatasnya waktu, biaya
dan halangan teknis lainnya. Namun data yang
ada setidaknya dapat memberikan gambaran
umum yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan
kepribadian selama ini.
Stagnansi pembinaan yang terjadi lebih
diakibatkan karena model pembinaan saat ini
masih berdasarkan pada Keputusan Menteri
Kehakiman tahun 1990 dan belum adanya
peraturan yang dirancang khusus sesuai dengan
kekhususan kejahatan yang menjadi perhatian
dunia internasional.

Program perlakuan khusus yang dipaparkan
dalam cetak biru pemasyarakatan tahun 2009 2014, meliputi:
Pertama, perlakuan terhadap narapidana
dan anak didik tersangkut kasus narkotika
karena menjadi pengguna narkotika dan
psikotropika. Perlakuan terhadap Narapidana ini
harus menitikberatkan pada rehabilitasi dengan
membuat program kerjasama dengan Departemen
Kesehatan dan Departemen Sosial. Sedangkan
pembinaan secara menyeluruh, baik pemikiran
dan pengubahan perilaku narapidana yang terlibat
dalam peredaran dan produsen tetap dibuat
program dan ditempatkan secara khusus. Pola
pembinaan bagi pengedar dan produsen selain
mendapatkan rehabilitasi fisik, harus diarahkan
pula pada kemampuan bekerja dalam bidang lain,
seperti usaha-usaha yang lebih menguntungkan
dan tidak membahayakan orang lain serta
mendapatkan doktrinasi tentang bahaya bahanbahan narkotika yang diedarkan serta dampak
terhadap para penggunanya.
Kedua, dalam kasus terorisme perlu disusun
model pembinaan khusus seperti program
Deradikalisasi dengan metode yang tepat tentang
persoalan pemahaman ideologi yang lebih inklusif.
Kelompok-kelompok Ulama/Rohaniawan yang
memiliki keahlian dalam program ini harus
dilibatkan dan disertai dengan penguatan kapasitas
petugas untuk pembinaan khusus ini. Sebagai
antisipasi, perlu disiapkan pula model pembinaan
bagi narapidana yang dituduh terlibat terorisme
yang muncul dari akar keyakinan agama-agama
dan kepercayaan lainnya.
Ketiga, pada kasus korupsi perlu diadakan
model pembinaan dan pembimbingan bagi para
narapidananya. Rata-rata para pelaku korupsi
memiliki pendidikan yang tinggi dan kemampuan
intelektual yang baik, oleh karena itu dibutuhkan
akses yang tepat untuk melibatkan narapidana ini
dalam aktivitas keseharian. Dalam rangka proses
pembinaan inipun perlu dilakukan pengkajian
tentang pendirian Lapas khusus narapidana
korupsi.
Keempat, narapidana tindak pidana pe
langgaran hak asasi manusia berat. Mengingat
pelaku pelanggaran HAM berat adalah orang yang
memiliki akses politik dan ekonomi yang kuat
maka, perlu dirumuskan bentuk-bentuk pembinaan
serta perlakuan yang tepat untuk diterapkan pada
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narapidana tindak pidana pelanggaran hak asasi
manusia berat ini.
Kelima, pembinaan perlakuan terhadap nara
pidana tindak pidana politik dan penodaan agama
perlu disusun secara khusus. Perkara-perkara tindak
pidana politik dan penodaan agama di Indonesia
memiliki sejarah panjang, demikian pula dengan
model perlakuan dan pembinaannya dalam Lapas.
Dalam suasana negara yang menjunjung nilai
demokrasi maka diperlukan pengetahuan petugas
dalam menghadapi narapidana kasus tersebut,
bagaimana harus tetap memenuhi kebutuhan
narapidana sekaligus menghormati perbedaan
pandangan yang mungkin terjadi.
Kebijakan kerjasama dengan instansi pe
merintah lainnya dengan melibatkan Menteri
belum terealisasi secara maksimal baik dari segi
penganggaran maupun personil yang diberikan
tugas-tugas khusus dari masing-masing instansi
yang terlibat dalam kerjasama antar instansi
tersebut, contoh bentuk kerjasama yang telah
dilaksanakan antara lain: Keputusan Bersama
Menteri Kehakiman dan Menteri Kesehatan
Nomor M.01-UM.01.06 Tahun 1987 dan Nomor
65/MENKES/SKB/II/1987 Tentang Pembinaan
Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan
Negara dan Lembaga Pemasyarakatan; Keputusan
Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga
Kerja dan Menteri Sosial Nomor M.01-PK.03.01
Tahun 1984, Nomor KEP.354/MEN/184 dan
Nomor 63/Huk/IX/1984 Tentang Kerjasama
Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Ker
ja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial
dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak
Negara; Keputusan Bersama Menteri Kehakiman
dan Menteri Perindustrian Nomor M.01-PK.03.01
Tahun 1985 dan Nomor 425/M/SK/11/1985
Tentang Kerjsama dalam Penyelenggaran Program
Latihan Tenaga Kerja Industrial dan Pemasaran
Hasil Produksi Narapidana.

anggaran, kurangnya sumber daya manusia
pengajar yang profesional dan kurikulum yang
belum jelas serta sarana dan prasarana yang belum
terstandarisasi sesuai dengan standar pembinaan,
pendidikan. Pembinaan saat ini belum dirancang
khusus sesuai dengan kekhususan kejahatan yang
menjadi perhatian dunia internasional. Sedangkan
pelaksanaan program kerjasama dengan instansi
terkait juga belum terealisasi dengan maksimal.
Dampak negatif berdasarkan uraian tersebut,
maka tidak optimalnya pembinaan yang harus
dilaksanakan oleh Lapas, tidak adanya pedoman
dan standar pembinaan, pendidikan sesuai
kebutuhan dan perkembangan zaman, hanya
sebagian kecil narapidana yang dapat mengikuti
program pembinaan yang seharusnya diikuti oleh
semua narapidana secara merata.
SARAN-SARAN
Untuk mengatasi stagnansi implementasi
pembinaan terhadap Narapidana, perlu diterbitkan
Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri
(Permen)untuk mengembangkan pembinaan di
Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan berupa
kurikulum pemasyarakatan yang berlaku secara
khusus dalam bidang pemasyarakatan narapidana
sipil dan militer. Standar pemasyarakatan dapat
memuat: standar isi, standar proses, standar lain
yang dianggap penting (di UPT Pemasyarakatan)
sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan
untuk pemenuhan hak Narapidana), standar
Pembina dan Pembimbing Pemasyarakatan,
standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan,
standar pembiayaan; dan standar penilaian (untuk
pemenuhan hak Narapidana dan pertimbangan
surat keterangan berkelakuan baik).

KESIMPULAN
Implementasi pembinaan Narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan masih berdasarkan
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan
Narapidana/Tahanan. Selama lebih dari 25
tahun, belum adanya revisi peraturan pembinaan/
pendidikan yang harus dilaksanakan di UPT
Pemasyarakatan (stagnansi) dengan tanpa
disediakannya modul pembelajaran, kurangnya
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ABSTRACT
A misdemeanor is a case that shall be charged to imprisonment of up three years and/or to a maximum fine of
seven hundred and fifty thousand rupiahs. Relating to a number of the misdemeanor in Indonesia, that involves
the small communities which can be accessed by the public so that it make sympathy of society and then give
them advocation. The background of this writing is law enforcement of misdemeanor that has a strong reaction
from people in dissatisfaction of its adjudication because it is far from a sense of fairness. Whereas the purpose
of this writing can be a guideline in order to create a legal certainty, orderliness and law protection especially
society, the accused or the seekers of truth and justice. This method of writing is a normative juridical by
legislation study, doctrine, and jurisprudence. It discusses the understanding of misdemeanor, a positive law
that order it. It concludes that law arrangements about misdemeanor basically has been ruled in the Criminal
Law Procedure Code (KUHAP) and the Criminal Code (KUHP) and government regulation in lieu of Law
(PERPU), even in the regulation of Supreme Court Number 2, Year 2012 concerning The Adjustment Limitation
of Misdemeanor and Fine in the Criminal Law Procedure Code (KUHAP.
Keywords: adjudication, misdemeanor, legislation

ABSTRAK
Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan
ringan, berkaitan dengan banyaknya kasus Tindak Pidana Ringan yang yang terjadi di Indonesia, yang
melibatkan masyarakat kecil yang dapat diakses oleh publik sehingga menimbulkan simpati masyarakat luas
yang akhirnya memberikan advokasi. Latar belakang tulisan ini adalah penegakkan hukum Tindak Pidana
Ringan ini mendapat reaksi yang keras dari masyarakat atas ketidak puasanpenyelesaian yangtidak memenuhi
rasa keadilan.Tujuan dari penulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka menciptakan kepastian
hukum, ketertiban dan perlindungan hukum terutama bagi masyarakat, tersangka maupun para pencari
keadilan dan kebenaran. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis melalui kajian peraturan perundangundangan, doktrin, dan yurisprudensi perkara tindak pidana ringan. Tulisan ini membahas tentang pengertian
tindak pidana ringan, hukum positif yang mengatur tindak pidana ringan dengan kesimpulan antara lain adalah
bahwa pengaturan hukum tentang kejahatan ringan pada dasarnya telah diatur dalam KUHAP dan KUHP dan
PERPU. bahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian
Batasan Tindak pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHAP.
Kata Kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Restoratif Justice
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PENDAHULUAN
Masih segar dalam ingatan ketika Nenek
Minah, warga Sidoharjo Desa Darmakradenan,
Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas,
harus menjalani proses hokum karena mamatik tiga
buah kakao milik P.T Rumpun Sari antan 4. Kakao
seharga Rp. 2000; (dua ribu Rupiah) sedianya
akan digunakan Nenek Minah untuk bibit kebun
miliknya.Rupanya tindakan memetik (belum jadi
membawa) kakao itu harus berujung ke meja hijau
setelah Polsek Ajibarang memproses kasus itu
hingga ke kejaksaan. Minah yang buta huruf dijerat
dengan Pasal 362 KUHP, dan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan,
Pasal 21 dan Pasal 47.(Forum Keadilan,Rapor
Penegakan Hukum, No.35/24Desember 201206 Januari 2013). Meskipun akhirnya Pengadilan
tidak menjatuhkan vonis penjara kepada Nenek
Minah,namun kasus itu tak urung membuat wanita
55 tahuan itu kerepotan.
Yang dimaksud dengan tindak pidana ringan
adalah perkara yang diancam dengan pidana
penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp
7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)dan
penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam
acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalulintas,
menurut KUHP.
Deli Suhandi, 14 tahun, harus merasakan
dinginya tembok rumah tahanan Pondok bambu,
setelah dituduh mencuri kartu isi perdana telepon
seluler di dekat rumahnya di Johar Baru Jakarta
Pusat. Padahal karti isis uang senilai Rp 10.000;
(sepuluh ribu rupiah) di dapat Deli tatkala ia
bersama dua temannya pulang sekolahtergeletak
dijalanan.(Ibid)
Ada pula kasus AAL, Bocah berusia 15
tahun itu harus berurusan dengan Aparat penegak
hokum karena dituduh mencuri sepasang sandal
jepit seharga Rp 30.000;(tiga puluh ribu rupiah
di tempat kos Briptu Ahmad Rusdi Harahap dan
Briptu Simon. Kasus yang terjadi di Palu, Sulawesi
Tengah ini diproses hokum dan akhirnya berhenti
setelah public melakuakn aksi hingga ke Mabes
Polri. (Ibid hal 13).
Masih banyak kasus serupa yang melibatkan
masyarakat kecil yang dapat diakses oleh publik
sehingga menimbulkan simpati masyarakat luas
yang akhirnya memberikan advokasi.
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Hukum, adalah rangkaian peraturanperaturan mengenai tingkah laku orang-orang
sebagai anggota masyarakat; sedangkan satusatunya tujuan dari hukum ialah mengadakan
keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam
masyarakat. Dan masing-masing masyarakat
mempunyai pelbagai kepentingan yang beraneka
warna dan yang dapat menimbulkan bentrokan
satu sama lain. Kalau bentrokan ini terjadi, maka
masyarakat menjadi guncang dan keguncangan ini
harus dihindari. Untuk itulah hukum menciptakan
pelbagai hubungan tertentu dalam masyarakat.
(Prodjodikoro, 1989, hal 14)
Menurut Wiryono “Hukum pidana adalah
Peraturan Hukum mengenai Pidana. Kata Pidana
berati hal yang di “Pidanakan” yaitu yang oleh
instansi yang berekuasa dilimpahkan kepada
seseorang oknum sebagai hal yang tidak seharihari dilimpahkan.
Kemudian Sudarto, menyatakan bahwa
Hukum Pidana menyebutkan perbuatan apa yang
dapat dikenakan hukuman (pidana) dan macammacam hukuman yang dapat dijatuhkan. Pidana
adalah penderitaan yang sengaja dibebankan
kepada seorang yang melakukan perbuatan yang
memenuhi syarat-syarat tertentu. (Sudarto,
1975:17)
Selanjutnya
Moelyatno,
menyatakan
bahwa: ”Hukum pidana adalah bagian dari pada
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara,
yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan
untuk (Moelyatno, 2000:1).
1.

Menentukan perbuatan-perbuatan mana
yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang,
dengan disertai ancaman atau sanksi yang
berupa pidana tertentu bagi barangsiapa
melanggar larangan tersebut;

2.

Menentukan kapan dan dalam hal-hal
apa kepada mereka yang telah melanggar
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah
diancamkan;

3.

Menentukan dengan cara bagaimana
pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah
melanggar larangan tersebut.
Hukum ada pada setiap masyarakat di
manapun dimuka bumi. Primitif dan modernnya
suatu masyarakat pasti mempunyai hukum karena
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itu, keberadaan (eksistensi) hokum sifatnya
universal. Hukum tidak bias dipisahkan dengan
masyarakat, keduanya mempunyai hubungan
timbal balik. (Syarani, 2004: l27)
Dalam praktik hukum acara pidana dikenal
dengan istilah Tipiring, istilah ini merupakan
singkatan dari istilah yang terdapat di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB
XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian
ke enam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I
Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.
Di dalam Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang
Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan
Jumlah Denda Dalam KUHP menyatakan bahwa:
Pasal 1, kata-kata “dua ratus lima puluh
rupiah” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal
379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482
KUHP, dibaca menjadi Rp 2.500.000,00(dua
juta lima ratus ribu rupiah);

tentang penyelesaian Tindak Pidana Ringan,
penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan,
melalui telaahan atau tinjauan secara yuridis
terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah
menjatuhkan hukuman terhadap Tindak Pidana
Ringan yang telah banyak ditangani sehingga
telaahan tersebut diharapkan dapat digunakan
sebagai pedoman dalam rangka menciptakan
kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan
hukum terutama bagi masyarakat, tersangka
maupun para pencari keadilan dan kebenaran.
Disamping hal tersebut diatas penelitian ini
adalah untuk menambah referensi dalam tulisantulisan ilmiah yang telah ada, untuk menambah
wawasan para mahasiswa maupun para pemerhati
masalah-masalah hukum pidana terutama yang
berkaitan dengan penyelesaian Tindak Pidana
Ringan yang banyak mendapat sorotan terjadi di
masyarakat

METODE PENELITIAN

Pasal 2:
1.

Dalam menerima pelimpahan perkara
Pencurian, Penipuan, Penggelapan,
Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua
Pengadilanwajib memperhatikan nilai
barang atau uang yang menjadi obyek
perkara dan memperhatikan Pasal 1
diatas;

2.

Apabila nilai barang atau uang tersebut
bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu rupiah)Ketua
Pengadilan segera menetapkan Hakim
Tunggal untuk memeriksa, mengadili
dan memutus perkara tersebut dengan
acara Pemeriksaan cepat yang diatur
dalam Pasal 205-210 KUHAP;

3.

Apabila terhadap terdakwa sebelum nya
dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan
tidak menetapkan penahanan ataupun
perpanjangan penahanan.
Dalam tulisan ini yang menjasdi prsoalan
adalah adalah bahwaagaimana reaksi masyarakat
terhadap penegakkan hukum Tindak Pidana
Ringan?Dan bagaimana model penyelesaian yang
memenuhi rasa keadilan masyarakat.?
Sedangkan tujuan dari penulisan ini di
maksudkan untuk memberikan masukan secara
ilmiah terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penelitian ini menggunakan diskreftif.
Secara diskreftif penelitian ini dimaksudkan
untuk menggambarkan putusan-putusan peng
adilan yang berkaitan dengan putusan tindak
pidana ringan yang telah mendapat sorotan dari
masyarakat luas;
Pendekatan normatif yuridis melalui kajian
peraturan perundang-undangan, doktrin, dan
yurisprudensi perkara tindak pidana ringan yang
banyak terjadi di Indonesia;Tahap Analis dan
Evaluasi
Pada tahap ini data yang telah terkumpul hasil
diskusi, makalah maupun bahan-bahan lain yang
berkaitan dengan tindak pidana ringan tersebut
akan dianalisis dan di evaluasi secara yuridis.

KERANGKA KONSEPSIONAL
Dalam hukum pidana pada umumnya
bertujuan untuk melindungi kepentingan orang
perseorangan atau hak asasi manusia serta
melindungi kepentingan -kepentingan masyarakat
dan Negara. Meskipun perubahan itu dirasakan
sangat lamban. Secara historis hukum pidana pada
umumnya yang berawal dari tidak tertulis yang
mengedepankan kesewenang-wenangan terhadap
perbuatan yang dapat dipidana, yang kemudian
dapat timbul menjadi kekejaman karena ketidak
tegasan kriteria yang digunakan dan berlaku
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secara universal. Cara demikian dilakukan untuk
tercapainya tujuan dengan sarana pemidanaan
Salah satu cara untuk mencapai tujuan
hukum
pidana adalah pemidanaan, berupa
tindakan memidana seseorang atau sekelompok
orang yang telah melakukan tindak pidana atau
perbuatan yang dianggap bertentangan dengan
norma yang ada. Salah satu dasar yang ada adalah
perlindungan hokum yaitu untuk tercapainya
tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama
berupa perlindungan hokum dilakukan melalui
pemidanaan bagi mereka yang mengganggu
tercapainya kehidupan yang diharapkan, agar
ketertiban hokum dapat tercapai.
Dalam teori-teori yang termasuk dalam
golongan teori tujuan telah membenarkan
perlindungan kepada masyarakat atau pencegahan
untuk dapat terjadinya suatu tindak pidana. Bagi
pelaku tindak pidana tidak akan lagi mengulangi
perbuatannya. Pencegahan terjadinya suatu
tindak pidana dilakukan dengan mencantumkan
ancaman pidana dengan batas minimal dan
maksimal yang diancamkan bagi pelaku tindak
pidana, yang berupa hukuman kurungan dan atau
denda.Kondisi demikian akan relative efektif
apabila, normanya dipahami oleh masyarakat luas.
(Perencanaan Hukum Nasional Bidang Hukum
Pidana dan Sistem Pemidanaan, BPHN, 2008).
Bermula dari lahirnya konsep baru yang diber
nama Restoratif Justice yang telah muncul sekitar
dua tahunan yang lalu yang lahir dari alternative
penyelesaian perkara pidana anak.Kelompok kerja
prdilan anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
mendefinisikan restorative justice sebagai suatu
proses semua pihak yang berhubungan dengan
tindak pidana tertentu duduk bersama untuk
memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana
mengatasi akibat pada masa yang akan datang.
Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui
diskresi (kebijakan) dan diversi adalah pengalihan
dari proses pengadilan pidana keluar proses
formal untuk diselesaikan melalui musyawarah.
Penyelesaian musyawarah sebetulnya bukan
hal yang baru di Indonesia, karena hukum adat
di Indonesia tidak membedakan antara hukum
pidana dan hukum perdata dalam penyelesaiannya,
bahkan semua perkara dapat diselesaikan secara
musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan
keseimbangan atau pemulihan keadaan.
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PEMBAHASAN
A.

Bagaimana reaksi masyarakat terhadap
Penegakan Hukum Tindak Pidana
ringan?
Bahwa salah satu satu penegakkan hukm
yang dijalankan tanpa seleksi perkara yaitu tindak
pidana ringan, telah mendapatkan reaksi sosial
dari masyarakat luas. Terusiknya rasa keadilan
masyarakat atas cara-cara penyelesaian tindak
pidana ringan yang tidak memberi ruang cara-cara
penyelesaian yang tidak formalistik, sebagaimana
pandangan positivistic yang telah dikukuhkan
aparat penegak hokum dalam praktik penegakan
hokum dan menempatkan prosedur menjadi dasar
legalitas untk menegakkan keadilan, bahkan lebih
penting dari keadilan itu sendiri. ( FX.Aji Samekto,
2008, Justice Not For All, Kritik Terhadap Hokum
Modern Dalam Perspektif Hukum Kritis, Genta
Press, Jogyakarta, hlm.33). Hal ini sebagaimana
dalam penegakan hokum terhadap kasus-kasus
seperti telah disebut terdahulu dalam tulisan ini.
Yang seharusnya penegakan hokum tindak pidana
ringan harus diikuti pandanagan yang obyetif,
salah satunya dengan mengetahui , memahami
dengan mempertimbangkan alasan,dan setiap
proses yang diambil aparat penegak hokum
yang akhirnya melakukan penegakakn hokum
terhadap pelaku. Tidak menutup kemungkinan
dapat diperoleh berbagai bentuk motivasi pelaku
melakukan tindak pidana ringan, baik mulai dari
tidak mengetahui tindakannya melawan hokum,
kebutuhan yang mendesak, atau bahkan sudah
merupakan suatu kebiasaan.Berkaitan dengan
hal tersebut dalam perkembangan atmosfes legal
cultur justru masyarakat tidak menghendaki
penegakan hokum tindak pidana ringan yang lebih
berorientasi pada keadilan prosedur untuk sebuah
sebuah kepastian hokum semata.Atas perkaraperkara tindak pidana ringan seperti dijelaskan
terdahulu, yang pada akhirnya mendapat reaksi
atas ketidak puasan dari beberapa kalangan
masyarakat.Hal yang demikian tidak terlepas dari
perspektif masyarakat bahwa, antara penegakan
hokum extra ordinary Crime, tindak pidana
biasa, dan tindak pidana ringan, memaknai tujuan
hokum pidana lebih pada perbuatan tindak pidana
daripada pelaku dan korban.
Satjipto Rahardjo memberikan pengertian
mengenai penegakan hukum yakni merupakan
rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide,
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konsep, cita yang cukup abstrak yang menjadi
tujuan hukum. (Rahardjo,2009: vii.)
Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu
ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup
kompleks. Negara yang harus campur tangan
dalam mewujudkan tujuan hukum yang abstrak itu
ternyata harus mengadakan berbagai macam badan
untuk keperluan tersebut, seperti: Pengadilan,
Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga
Badan perundang-undangan. (Rahardjo, tanpa
tahun: 15)\
Berkaitan dengan hal di atas, Mardjono
menyatakan bahwa empat komponen dalam
sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan lembaga kemasyarakatan)
diharapkan dapat bekerjasama dan membentuk
suatu integrated criminal justice system.(Yesmil
Anwar dan Adang, 2009:. 35).
Teori penegakan hukum pidana dari Joseph
Goldstein, di mana ia membedakan penegakan
hukum pidana menjadi tiga, yaitu:
Total Enforcement adalah ruang lingkup hukum
pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam
hukum pidana substantif. Namun demikian total
enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya,
karena penegak hukum dibatasi oleh aturan

secara realistis, sehingga penegakan hukum
secara aktual harus dilihat sebagai bagian
diskresi yang tidak dapat dihindari karena
keterbatasan-keterbatasan,
sekalipun
pemantauan secara terpadu akan memberikan
umpan yang positif.
Permasalahan penegakan hukum terhadap
tindak pidana ringan beberapa diantaranya telah
mendatangkan reaksi atas ketidakpuasan dari
beberapa kalangan masyarakat, di mana keadilan
yang dikenakan dianggap tidak proporsional.
Berpijak pada hal tersebut, hendaknya harus
diilihat secara aktual yang tidak terlepas dari suatu
fenomena realistis dalam masyarakat. Dengan
demikian pada hakikatnya dapat dilakukan dengan
pendekatan teori penegakan hukum “actual
enforcement”, sebagaimana dalam teori Joseph
Goldstein, (Ibid, hlm. 60) di atas bahwa “Pada
penegakan hukum ini, penegakan hukum harus
dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum
secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi
yang tidak dapat dihindari karena keterbatasanketerbatasan,sekalipun pemantauan secara terpadu
akan memberikan umpan yang positif”. Adapun
mendasarkan pandangan Satjipto Rahardjo,
bahwa:

1.

aturan yang ketat yang ada di dalam
hukum acara pidana, seperti aturan-aturan
penangkapan, penahanan, penyitaan, dan
sebagainya. Ruang lingkup penegakan
hukum acara pidana dan hukum acara pidana
substantif itu sendiri disebut sebagai area of
no enforcement. Setelah total enforcement
dikurangi dengan area of no enforcement,
maka munculah penegakan hukum kedua;

2.

Full Enforcement adalah pada penegakan
hukum inilah para penegak hukum
menegakkan hukumnya secara maksimal,
namun oleh Goldstein harapan ini dianggap
harapan yang tidak realistis karena adanya
keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk
waktu, personil, financial (dana) dan saranasarana dalam Penyidikan dan sebagainya.
Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan
untuk dilakukan diskresi. Dari ruanglingkup
yang digambarkan tersebut, maka timbulah
penegakan hukum yang ketiga;

3.

Actual Enforcement adalah pada penegakan
hukum ini, penegakan hukum harus dilihat

“Aparat penegak hukum seharusnya tidak
hanya “mengeja peraturan” semata, tetapi
menggali nilai-nilai yang terkandung
dalam peraturan perundangan. Untuk itu
aparat penegak hukum dituntut untuk
memberdayakan segala kapasitas yang
ada pada dirinya, tidak hanya rasio semata
tetapi dengan kepedulian (compassion),
empati (empaty), kejujuran (sincerety) dan
keberanian (dare). (Satjipto Rahardjo, 2007.
Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif,
makalah Seminar Hukum Progresif 1,
diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas
Diponogoro bekerjasama dengan Program
Doktor Ilmu Hukum UNDIP dan Fakutas
Hukum Trisakti Jakarta, Semarang, 15
Desember, 2007, hlm. 6)
Merujuk dua pandangan di atas, pada
dasarnya garda terdepan dalam penegakan hukum
adalah Kepolisian. Mengingat tugas dan fungsi
Kepolisian merupakan entitas yang pertama kali
menyentuh perkara tindak pidana, mulai dari
penyelidikan, penyidikan dan pelimpahan berkas
perkara kepada Penuntut Umum. Mendasarkan
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hal tersebut, ketika Polisi berhadapan dengan
suatu perkara tindak pidana ringan yang secara
aktual dapat menimbulkan fenomena realistis
dalam masyarakat, maka tentunya hal ini terletak
pada keberanian Polisi dalam menggunakan atau
tidak menggunakan kewenangan diskresinya.
Wewenang diskresi tersebut, sebagaimana
diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, bahwa “Untuk kepentingan
umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia
dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya
dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.
Tujuan penggunaan diskresi ini pun diharapkan
mendasarkan pada nilai keadilan dan kemanfaatan
bagia kedua belah pihak yang berperkara maupun
masyarakat luas.
Adapun hukum sebagai suatu sistem norma
untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara
efektif, maka keberhasilan penegakan hukum selalu
mensyaratkan berfungsinya semua komponen.
Terdapat tiga komponen dalam sistem hukum
sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence
Meir Friedman, bahwa hukum itu merupakan
gabungan antara komponen yaitu struktur (legal
structur), substansi (legal substance), dan budaya
(legal cultur). Adapun penjelasan dari ketiga
komponen tersebut adalah sebagai berikut:
a.

Komponen struktur yaitu kelembagaan yang
diciptakan oleh sistem hukum itu dengan
berbagai macam fungsi dalam rangka
mendukung bekerjanya sistem tersebut.
Komponen ini dimunginkan untuk melihat
bagaiman sistem hukum itu memberikan
pelayanan terhadap penggarapan bahanbahan hukum secara teratur;

b.

Komponen substansi yaitu sebagai output
dari sistem hukum berupa peraturan
perundang-undangan, keputusan-keputusan
yang digunakan baik oleh pihak yang
mengatur maupun yang diatur;

c.

Komponen kultural yaitu terdiri dari nilainilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi
bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence
M.Friedman disebut sebagai kultur hukum.
Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai
jembatan yang menghubungkan antara
peraturan hukum dengan tingkah laku hukum
seluruh warga masyarakat. (Friedman, 2005:
30)
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Keberhasilan penegakan hukum tentunya
tidak hanya mendasarkan telah terpenuhinya
ketiga komponen di atas dalam sebuah sistem
hukum, melainkan juga sinkronisasi pada setiap
komponennya. Mengingat dalam sistem peradilan
pidana dibutuhkan adanya suatu keterpaduan
atau keselarasan. Hal ini sebagaimana dijelaskan
oleh Muladi, bahwa makna “integradted
criminal justice system” adalah sinkronisasi
atau keserempakan dan keselarasan yang dapat
dibedakan dalam:
1)

Sinkronisasi
struktural
(structural
synchronization) adalah keserempakan dan
keselarasan dalam kerangka hubungan antara
lembaga penegak hukum;

2)

Sinkronisasi substansional (substantial
synchronization) adalah keserempakan
dan keselarasan yang bersifat vertikal dan
horizontal dalam kaitannya hukum positif;

Sinkronisasi kultural (cultural synchroni
zation) adalah keserempakan dan keselarasan
dalam menghayati pandangan-pandangan,
sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh
mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
(Muladi, 1994. 30)
Sebelumnya Muladi mengemukakan, bahwa
sistem peradilan merupakan suatu jaringan
(network) peradilan yang merupakan hukum
pidana materiil, hukum pidana formil merupakan
hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan
ini harus dilihat konteks sosial. Sifat yang terlalu
formal jika dilandasi hanya kepentingan hukum
saja akan membawa bencana berupa keadilan.
(Ibid, hlm 37)
Jika dikaitkan bahwa dalam hal aparat
penegak hukum baik Polisi, Jaksa atau Hakim
sebagai struktur hukum dihadapkan suatu
permasalahan kelemahan atau ketidak lengkapan
suatu substansi hukum, pada hakikatnya di sinilah
makna sesungguhnya dari fungsi aparat penegak
hukum. Para aparat penegak hukum secara
bersama-sama diharapkan mampu memberikan
ruh dengan mengembalikan pada dasar filosofis
dan tujuan dibentuknya suatu subtansi hukum,
atau bahkan melakukan inovasi dan terobosan
hukum yang berorienatasi pada nilai-nilai yang
terkandung dalam masyarakat. Di sisi lain, dengan
adanya langkah bersama yang mendasar pada
cara pandang yang selaras merupakan salah satu
langkah perwujudan integralitas atau keterpaduan
3)
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dalam kaitannyanya dengan “Integrated Criminal
Justice System”. Mengingat selain dapat me
mecahkan permasalahan substansi hukum secara
bersama, juga dapat menekan ego sektoral dalam
hal terjadinya permasalahan kewenangan. Dengan
demikian, akan terbangun sinkronisasi struktural
(structural synchronization), yakni keserempakan
dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara
lembaga penegak hukum. Hal ini hendaknya dapat
pula diterapkan dalam penegakan hukum tindak
pidana ringan yang tidak hanya berorientasi pada
pencapaian kepastian hukum semata, dengan
demikian selain dibutuhkan adanya sinkronisasi
substansial juga dibutuhkan sinkronisasi
struktural.
Berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi efektifitas penegakan hukum
terhadap tindak pidana ringan, pada dasarnya dapat
merujukpandangan Soerjono Soekanto, bahwa
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan
menentukan kualitas penegakan hukum, antara
lain:
a)

Faktor hukumnya sendiri;

b)

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak
yang membentuk maupun menerapkan
hukum;

c)

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
penegakan hukum;

d)

Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana
hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

individu, bahwa aparat penegak hukum akan
bertindak di luar yang telah ditentukan oleh
undang-undang itu. Asas legalitas ini dalam
KUHP dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1)
yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada suatu
perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas
aturan kekuatan pidana dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum perbuatan
dilakukan”.
(2) Kedua, Asas Kegunaan dan Kelayakan. Asas
ini muncul berkaitan dengan pendekatan sosial
dalam sistem peradilan pidana. Sebagaimana
diketahui, pendekatan sosial memandang
keempat aparatur penegak hukum sebagai
bagian yang tak dapat terpisahkan dari
sistem sosial sehingga masyarakat secara
keseluruhan ikut bertanggung jawab atas
keberhasilan atau ketidak berhasilan keempat
aparatur penegak hukum tersebut dalam
melaksanakan fungsinya.
Kaitannya dengan hal ini atas, asas ini dapat
diartikan sebagai dasar pembenaran yang
diberikan oleh masyarakat kepada aparatur
penegak hukum untuk melakukan suatu
tindakan hukum dan harus memperhatikan
seberapa
jauh
tindakannya
tersebut
bermanfaat dan berguna serta layak bagi
tersangka dan terdakwa pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya.

Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya,
cipta dan rasa yang didasarkan pada
karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
(Soekanto, 1983: 8)
Adapun Yesmil Anwar dan Adang dalam
bukunya “Sistem Peradilan Pidana (Konsep,
Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan
Hukum di Indonesia)”, menyatakan bahwa, aparat
penegak hukum dalam menegakan hukum harus
memperhatikan yang ada di dalam hukum pidana
dan yang berlaku secara universal. Asas-asas yang
dimaksud adalah sebagai berikut:

(3) Ketiga, Asas Subsidaritas. Salah satu aspek
hukum pidana adalah mengatur, dibandingkan
dengan hukum yang lainnya, bahwa hukum
pidana mengandung sifat kontradiktif dan
dualistik. Di suatu pihak hukum pidana
melindungi kepentingan hukum dan hak
asasi manusia dengan merumuskan normanorma perbuatan yang terlarang, namun
di pihak lain hukum pidana mengurangi
kepentingan hukum dan hak asasi manusia
dengan mengenakan sanksi pidana kepada si
pelanggar norma.

(1) Pertama, Asas Legalitas. Artinya yang lebih
luas mengandung makna segala sesuatu harus
ada pengaruhnya terlebih dahulu di dalam
suatu peraturan perundang-undangan. Di
samping hal tersebut merupakan konsekuensi
dari negara yang berdasarkan hukum juga
merupakan suatu jaminan bagi setiap

Sehubungan dengan hal tersebut di atas,
sebaiknya jangan menggunakan hukum
pidana terlebih dahulu jika memang masih
ada hukum lain untuk menyelesaikan suatu
masalah. Dengan demikian tidak semua
kasus harus masuk ke dalam mekanisme
sistem peradilan pidana, maka utamakanlah

e)
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tindakan-tindakan atau sanksi pidana yang
lebih ringan. (Yesmil Anwar dan Adang:
60-61)
Ketiga asas sebagaimana di sebutkan di atas
(asas legalitas, asas kelayakan atau kegunaan dan
asas subsidaritas) tidak dapat dipisahkan karena
merupakan suatu kesatuan. Sedangkan asas
lainnya adalah asas:
(a) Asas Kesamaan. Artinya semua orang
yang terlibat mekanisme sistem peradilan
pidana harus dipandang sama tidak boleh
diskriminasi.
(b) Asas Proposionalitas (keseimbangan). Dalam
sistem peradilan pidana, terutama dalam hal
pemidanaan harus dapat dihindari. Oleh
karena itu dalam penjatuhan pidana harus
ada keseimbangan antara perbuatan dengan
kesalahan.
(c) Asas personalitas. Asas ini harus diperhatikan
oleh penegak hukum bahwa orang yang
melakukan perbuatan itulah yang harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
(d) Asas Publisitas. Artinya bahwa semua
tindakan aparatur penegak hukum harus
diketahui oleh publik. Oleh karena itu asas
ini dalam pengadilan harus diterapkan, asas
ini terkait dengan sidang terbuka untuk
umum.
(e) Asas Praduga tak bersalah. Seseorang
dianggap tak bersalah sebelum ada putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap dan pasti.
Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap
tindak pidana ringan, sekiranya perlu merujuk
asas yang harus diperhatikan oleh aparat penegak
hukum dalam menegakan hukum, sebagaimana
telah dijelaskan di atas bahwa pada dasarnya
asas legalitas, asas kelayakan atau kegunaan
dan asas subsidaritas tidak dapat dipisahkan
karena merupakan suatu kesatuan. Terlepas dari
asas legalitas yang secara umum memang telah
kita ketahui bersama sebagai konsekuensi dari
negara hukum, tentunya terdapat konsekuensi
positif dari asas kelayakan atau kegunaan dan
asas subsidaritas jika dikaitkan dengan penegakan
hukum terhadap tindak pidana ringan. Asas
kelayakan dan kegunaan memberikan pandangan
bahwa “aparatur penegak hukum untuk melakukan
suatu tindakan hukum dan harus memperhatikan
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seberapa jauh tindakannya tersebut bermanfaat dan
berguna serta layak bagi tersangka dan terdakwa
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya”,
dengan demikian maka dalam penegakan
hukum terhadap tindak pidana ringan harus
memperhatikan aspek manfaat atau kegunaan,
baik dari segi pelaku, maupun masyarakat. Asas
subsidaritas di mana memberikan padangan
bahwa “sebaiknya jangan menggunakan hukum
pidana terlebih dahulu jika memang masih ada
hukum lain untuk menyelesaikan suatu masalah,
dengan demikian tidak semua kasus harus masuk
ke dalam mekanisme sistem peradilan pidana,
maka utamakanlah tindakan-tindakan atau sanksi
pidana yang lebih ringan”. Penegakan hukum
tindak pidana ringan tidak menutup kemungkinana
digunakannya tindakan atau alternatif lain untuk
menyelesaikan masalah. Asas lain yang sekiranya
patut untuk dipertimbangankan adalah asas
proposionalitas dalam penegakan hukum tindak
pidana ringan.
B.

Bagaimana Perspektif ke depan model
alternatif penyelesaian tindak pidana
ringan?
Berbicara mengenai perspektif ke depan
model alternatif penyelesaian tindak pidana
ringan, maka setidaknya terdapat 2 (dua) model
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ringan
yang dianggap dapat memenuhi rasa keadilan bagi
pelaku, korban dan masyarakat, yakni:
1.

Model Formal dengan Mengintegrasikan
Restorative Justice
Penyelesaian kasus tindak pidana pada
dasarnya tidak harus dimonopoli oleh model tunggal berupa proses peradilan pidana yang bekerja
dalam kerangka sistem peradilan pidana (criminal
justice system) manakala model tersebut sudah
tidak memuaskan lagi bagi masyarakat banyak.
Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini secara
faktual masyarakat menghendaki penyelesaian
perkara tindak pidana secara kekeluargaan de
ngan mengesampingkan kaidah normatif. Model
ini apabila dikonstruksikan dalam suatu model
dalam victimology maka ditemukan suatu model
yang dikenal dengan Restorative justice.
Restorative Justice adalah suatu respon
terhadap tindak pidana yang menitik beratkan
pada pemulihan korban yang menderita
kerugian, memberikan pengertian kepada
pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak
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pidana yang mereka lakukan, dan membangun
masyarakat yang damai. Restorative Justice dapat
digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada
perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian
yang diderita oleh para korban kejahatan dan
untuk memudahkan perdamaian antar pihak-pihak
yang saling bertentangan. (Kevin I. Minor and
J. T. Morrison. 1996. “A Theoretical Study and
Critique of Restorative Justice.” In Restorative
Justice: International Perspectives, edited by
Burt Galaway and Joe Hudson. Monsey, NY;
Amsterdam, The Netherlands: Criminal Justice
Press and Kugler Publications, page. 117)Tony
Marshall berpendapat pula tentang restorative
justice sebagai suatu proses di mana semua
pihak yang berhubungan datang berkumpul untuk
memutuskan solusi secara bersama akibat dan
pengaruhnya pada masa depan.(Marshall. 1999.
5)
Adapun menurut Hudson Joe, bahwar
restorative justice mempunyai kaitan hubungan
yang lebih luas antara pelaku, korban dan
masyarakat. Semua pihak dilibatkan dalam
penyelesaian masalah dan berdamai. Kejahatan
dilihat lebih dari sekedar suatu pelanggaran hukum
pidana. Sebagai gantinya, fokusnya diberikan
pada korban dan masyarakat dan masingmasing mempunyai peran dalam menanggapi
suatu kejahatan yang diperbuat. Sebagai hasil
pertemuan dengan korban, pelaku diharapkan
untuk mendapatkan satu pemahaman tentang
konsekuensi dari perilaku mereka sehingga dapat
merasakan suatu penyesalan”. (Hudson, Joe, et al.
1996, Family Group Conferences: Perspectives
on Policy & Practice. Leicherdt, NSW, Australia;
Monsey, NY: The Federation Press, Inc. and
Criminal Justice Press,page 4).
Burt Galaway and Joe Hudson, bahwa
definisi restorative justice meliputi beberapa
unsur pokok, antara lain:
“Pertama, kejahatan dipandang sebagai
suatu konflik antara individu yang dapat
mengakibatkan kerugian pada korban,
masyarakat, maupun pelaku itu sendiri;
Kedua, tujuan dari proses peradilan pidana
harus menciptakan perdamaian dalam
masyarakat, semua pihak dan mengganti
kerugian yang disebabkan oleh perselisihan
tersebut; Ketiga, proses peradilan pidana
memudahkan peranan korban, pelaku,
dan masyarakat untuk menemukan solusi

dari konflik itu.” (Burt Galaway and Joe
Hudson, 1990, Criminal Justice, Restitution
and Reconciliation. Monsey, NY: Criminal
Justice Press.,page 2)
Hakikat restoratif justice tak lain adalah
nilai yang terkandung di dalamnya di mana
telah mencerminkan ruh dari nilai Pancasila
yakni “musyawarah”. Berdasarkan hal tersebut,
restoratif justice pun pada dasarnya telah
diwujudkan oleh beberapa masyarakat hukum adat
dalam pencerminan nilai musyawarah, sehingga
esensi dari konsep restoratif justice bukanlah suatu
konsep yang baru. Penggunaan model formal
dengan mengintegrasikan restorative justice
secara yuridis telah mendapatkan pengakuan
dengan diakomodisirnya restorative justice dalam
penegakan hukum tindak pidana ringan, yakni
dengan dibentuknya Nota Kesepakatan Bersama
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang
Pelaksaan Penerapan Penyusunan Batasan
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara
Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan
Restoratif (Restorative Justice), Nomor: 131/
KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03.
02 Tahun 2012; Nomor: KEP – 06/E/EJP/10/2012;
Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober
2012.
Pengertian restorative justice telah diatur
dalam Pasal 1 ayat (2) Nokesber, bahwa keadilan
restoratif (restorative justice) adalah “penyelesaian
perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh
penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak
awal persidangan dengan melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh
masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula”.
Pengaturan lebih lanjut mengenai restorative
justice, sebagaimana di atur dalam Pasal 4,
bahwa:
(1) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan
melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan
dengan ketentuan telah dilaksanakan
perdamaian antara pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait
yang berpekara dengan atau tanpa ganti
kerugian;
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(2) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan
melalui Keadilan Restoratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Penyidik Kepolisian atau Hakim;
(3) Perdamaian antara para pihak yang
berperkara dikukuhkan dalam kesepakatan
tertulis;
(4) Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku
tindak pidana yang berulang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan seluruh uraian di atas,
tentunya penggunaan restorative justice tidak
perlu diragukan dalam penegakan hukum tindak
pidana ringan, mengingat telah diakui dan diatur
dalam Nokesber. Namun demikian, pengaturan
mengenai restorative justice dalam tindak pidana
ringan sebaiknya diatur lebih lanjut dalam norma
hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi.
Adapun alternatif lain, jika Nokesber telah
dianggap cukup mampu sebagai payung hukum
penggunaan restorative justice dalam perkara
tindak pidana ringan, maka hal utama yang harus
dilakukan adalah sosialisasi Nokesber tersebut
tidak hanya tertuju dikalangan aparat penegak
hukum, melainkan juga perlu dilakukan sosialisasi
terhadap seluruh lapisan masyarakat. Mengingat,
pada dasarnya sosialisasi telah diatur dalam
Pasal 9 Nokersber, bahwa “Para pihak wajib
melakukan sosialisasi Nota Kesepakatan Bersama
ini kepada pemerintah, swasta, perguruan tinggi,
dan masyarakat”, namun demikian secara realita
sosialisasi Nokerbes ini belum mencapai secara
meluas baik terhadap swasta, perguruan tinggi,
maupun masyarakat.
Mengoptimalkan Lembaga Adat yang
Dimiliki oleh Beberapa Daerah
Sebagai suatu alternatif dalam penyelesaian
perkara tindak pidana ringan, tentunya dibutuhkan
suatu langkah yang inovatif yakni dengan
mengoptimalkan lembaga adat yang dimiliki
oleh beberapa daerah. Adapun terdapat beberapa
alasan, yakni Pertama penyelesaian secara adat
lebih dapat dirasakan nilai keadilannya, di mana
hal itu tumbuh dan berakar pada nilai keadilan
masyarakat setempat yang sudah terinternalisasi
dan diakui eksistensinya (diterima daya
berlakunya). Hal ini sebagaimana terlihat secara
empiris bahwa budaya konsiliasi atau musyawarah
merupakan nilai masyarakat yang meluas di

Indonesia, di mana tata cara penyelesaian sengketa
secara damai telah lama dan biasa digunakan
dan dianggap mampu menghilangkan perasaan
dendam, serta berperan menciptakan keamanan,
ketertiban, dan perdamaian. Kedua, jangkauan
aparat penegak hukum yang bergerak melalui
sistem peradilan terbatas, di mana dengan melihat
keadaan geografis Indonesia yang sangat luas dan
masih minimnya fasilitas pada daerah terpencil
tentunya aparat penegak hukum belum tentu
sepenuhnya mampu untuk menjangkau dengan
waktu yang cepat dan hasil optimal, sehingga
dapat terjadi konsekuensi penumpukan perkara.
Ketiga, dapat menekan biaya yang mahal yang
harus dikeluarkan bagi pencari keadilan maupun
negara selama proses penyelesaian perkara tindak
pidana.
Adapun apabila dilihat secara normatif, maka
ketentuan normatif sebagaimana dirumuskan
dalam Pasal (1) angka (10) Undang-undang No.
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa
masyarakat dimungkinkan memakai alternatif
lain dalam melakukan penyelesaian sengketa.
Implementasinya dapat berbagai macam antara
lain dengan konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi serta penggunaan mekanisme peradilan
adat. (Muhlizi, 2013, 3) Diperkuat oleh Sinclair
Dinner, bahwa mekanisme ini (peradilan adat)
masih berlaku di daerah-daerah pedalaman di
banyak negara di dunia. Hal ini terjadi beberapa
hal, antara lain:
1)

Terbatasnya akses masyarakat terhadap
sistem hukum formal yang ada;

2)

Masyarakat tradisional di daerah terisolasi
pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum
yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya
dalam memecahkan permasalahan hukum
yang terjadi. Hal ini merupakan realitas
dimana tradisi atau “custom” masih berlaku
di banyak tempat. Ini juga merupakan realita
dimana perubahan masyarakat kadang
kala terbentur batas wilayah, dan bahwa
hal ini juga merupakan kenyataan dimana
terdapat daerah-daerah yang masih ”steril”
keberlakukan sistem hukum formal;

3)

Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan
sistem hukum formal terkadang memperoleh
pandangan yang berbeda dan dianggap
kurang memadai dan kurang memenuhi rasa

2.
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keadilan masyarakat yang masih memegang
tradisi hukum mereka sendiri;
4)

Kurang memadainya infrastruktur dan
sumber daya yang dimiliki oleh sistem
hukum formal menyebabkan kurangnya
daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan
rasa keadilan masyarakat setempat. (Sinclair
Dinnen, Interfaces Between Formal and
Informal Justice Sistem To Strengthen
Access to Justice By Disadvantaged Sistem,
Makalah disampaikan dalam Practice In
Action Workshop UNDP Asia-Pasific Rights
and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka,
19-21 November 2003 dalam Eva Achjani
Zulfa, Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi
Lembaga Adat Di Indonesia, Jurnal
Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II Agustus
2010, hlm. 182 – 203, sebagaimana dikutip
oleh Arfan Faiz Muhlizi, Ibid, hal. 5)
Berkaitan dengan di Indonesia sendiri, tata
cara penyelesaian sengketa damai telah lama
dan biasa digunakan oleh masyarakat. Hal ini
dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan
kepala adat sebagai penengah dan memberi
putusan adat bagi sengketa di antara warga.
Berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai
budaya penyelesaian sengketa secara damai,
misalnya masyarakat Jawa, Bali, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat,
Dayak, Sumatera Selatan, Lampung, Lombok,
Irian Jaya, dan masyarakat Toraja. (Ibid, hlm 4-5).
Bentuk penyelesaiannya maupun tingkat kekuatan
mengikat dari hasil penyelesaian perkara tindak
pidana tentunya bervariasi, sesuai dengan hukum
adat yang bersangkutan. Adapun makna yang dapat
diambil adalah nilai-nilai ketuhanan (memaafkan)
dan musyawarah yang terkandung di dalamnya,
yang tidak lain merupakan pencerminan nilainilai Pancasila. Secara normatif, terlihat adanya
upaya penegasan terhadap kedudukan hukum
yang hidup (hukum adat) dalam Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP). Hal
ini sebagaimana terlihat dalam Pasal 2, Pasal 11
ayat (2), dan Pasal 100 R-KUHP. Tak terkecuali
menjadikan hukum pidana adat sebagai jenis
pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam
Pasal 67 ayat (1) R-KUHP yakni “Pemenuhan
kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban
menurut hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Merujuk seluruh uraian di atas, maka suatu
langkah yang bijak apabila tindak pidana ringan
dapat diselesaikan melalui lembaga adat yang
lebih berorientasi pada budaya konsiliasi atau
musyawarah perdamaian untuk mencapai rasa
keadilan, kemanfaatan, sekaligus menghilangkan
perasaan dendam bagi kedua belah pihak.
(Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan
diharapkan dapat diselesaikan pula melalui
lembaga adat. Pandangan ini akan berbeda jika
mengenai tindak pidana berat, di mana perlu
dipertimbangan kembali akan suatu langkah yang
selektif terhadap kewenangan peradilan adat atau
mediasi pidana yang dilakukan oleh pemangku
hukum adat dalam menyelesaikan perkara
tindak pidana berat, khususnya pemerkosaan
dan pembunuhan. Perkara tindak pidana berat,
akan lebih tepat jika penyelesaiannya dilakukan
oleh peradilan formal. Mengingat aparat
penegak hukum memiliki kemampuan khusus
untuk melakukan analisis secara mendalam guna
memperoleh dan merangkai modus operandi, alibi,
hingga motivasi pelaku tindak pidana. Dengan
demikian, akan lebih dapat menentukan pidana
yang dijatuhkan secara seimbang sesuai dengan
kondisi obyektif dan subyektif pelaku tindak
pidana, dan tentunya korban lebih mendapatkan
kepastian hukum dalam memperoleh kompensasi
atau restitusi. Adapun demikian, tidak menutup
akses partisipasi masyarakat adat dalam
penyelesaian tindak pidana berat atau serius)
Adapun demikian, pembaharuan adminis
trasi peradilan adat perlu dilakukan, karena jika
tetap pada kondisi tradisional maka potensi
penyimpangan seperti yang terjadi dalam per
adilan formal akan terulang yakni kurangnya
efektifnya court management peradilan. Beberapa
hal teknis yang perlu dilakukan peradilan adat
dalam rangkamembenahi administratif dalam
managemennya adalah pendokumentasian putusan
peradilan adat, pendokumentasian nilai-nilai adat
sekaligus menyelaraskan dengan nilai-nilai HAM
dan keadilan universal dan regenerasi pemangku
peradilan adat, dan pendidikan serta pelatihan
masyarakat adat yang ditugaskan membantu
pelaksanaan peradilan adat.
Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka
dalam rangka optimalisasi lembaga adat tentunya
lembaga adat harus mampu mengembangkan
nilai-nilai yang bersifat responsif (sesuai dengan
perubahan hukum dan masyarakat), manusiawi,
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dan akuntabel administatif. Adapun dengan sifat
yang responsif ini, tentunya diharapkan memiliki
kemampuan untuk tidak anti terhadap hukum
formal, selama nilai yang terkadung di dalam
hukum formal dianggap memiliki nilai-nilai yang
positif. Sifat manusiawi di sini, dalam arti mampu
menyelaraskan dan mencerminkan “Hak Asasi
Manusia”, sebagaimana makna yang tersirat Pasal 2
ayat (2) R-KUHP bahwa “Berlakunya hukum yang
hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilainilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi
manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang
diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”. Sementara
akuntabel administratif, dalam arti bahwa adanya
manageman dan transparasi administratif yang
baik dalam pelaksanaan peradilan adat, sehingga
dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN
Pengaturan hukum tentang tindak pidana
ringan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 205
ayat (1) KUHAP, termasuk prosedur penyelesaian
perkara tindak pidana ringan melalui Acara
Pemeriksaan Cepat (Pasal 205-210 KUHAP).
Jika dilakukan integralitas pengaturan
hukum lainnya dengan Pasal 205 ayat (1) KUHAP,
maka dapat diperoleh bahwa pengaturan hukum
lainnya yang berorientasi mengenai tindak pidana
ringan yakni KUHP (Pasal 301 ayat (2), 352 ayat
(1), 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1), 482, 315
KUHP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang
Beberapa Perubahan Dalam KUHP. Lebih lanjut
pada perkembangannya, telah dikeluarkan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2
Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak
Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP.
Sebagai tindak lanjut dari PERMA ini, telah
dibentuk Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber)
Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH
-07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP – 06/E/
EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal
17 Oktober 2012tentang Pelaksaan Penerapan
Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan
Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta
Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative
Justice).
PERMA dan Nokesber ini, pada dasarnya
mengandung suatu hal yang positif yakni selain
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upaya memberikan rasa keadilan yang propor
sional khususnya bagi pelaku, juga memiliki
manfaat lain yakni mengefektifkan pidana denda,
mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah
Agung, pelaksanaan asas peradilan pidana yang
cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan mengurangi
overcapasity lembaga pemasyarakatan. Adapun
demikian, secara substansi terdapat beberapa
hal yang harus diperhatikan baik dalam PERMA
dan Nokesber. Rumusan Pasal 1 PERMA Nomor
2 Tahun 2012, pada dasarnya hanya mengatur
perubahan nilai kerugian dalam Pasal 364,
373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP, tetapi tidak
memberikan penegasan bahwa pasal-pasal
tersebut sebagai tindak pidana ringan. Di sisi lain,
kekuatan mengikat dari PERMA hanya berlaku
secara internal MA dan lembaga pengadilan di
bawahnya, dengan demikian Kepolisian dan
Kejaksaan pada dasarnya tidak terikat dengan
PERMA dan tentunya dapat berimplikasi pada
Integrated Criminal Justice System.
Dibentuknya Nokesber pada dasarnya me
rupakan jawaban dari koreksional di atas, selain
menegaskan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482
KUHP sebagai tindak pidana ringan, Nokesber ini
tentunya mengikat para pihak. Adapun demikian,
secara substansi masih menyisakan beberapa
koreksional. Berdasarkan ide dasar pertimbangan
dibentuknya PERMA dan rumusan Pasal 2 ayat
(3) PERMA menandakan bahwa terhadap pelaku
tindak pidana ringan tidak dikenakan penahan,
sedangkan hal ini tidak diatur dalam Nokesber.
Berkaitan dengan ancaman pidana denda, terjadi
ketidak sinkronisasi substansial mengenai peng
kalian/konversi ancaman denda maksimum antara
PERMA dengan Nokesber. Esensi dari Pasal
3 PERMA bahwa ancaman denda maksimum
dalam KUHP dilipat gandakan menjadi 1.000
(seribu) kali (kecuali tidak berlaku terhadap Pasal
303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat
2), sedangkan Pasal 1 ayat (1) Nokesber ancaman
denda maksimum adalah 10.000 (sepuluh ribu)
kali lipat dari denda. Di sisi lain, Pasal 7 Nokesber
mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis hingga saat ini belum dibentuk dan Pasal
9 mengenai sosialisasi Nokesber, secara faktual
belum direalisasikan secara maksimal yakni
belum mencapai seluruh lapisan masyarakat.
Perspektif ke depan model alternatif pe
nyelesaian tindak pidana ringan, maka setidaknya
terdapat 3 (tiga) model alaternatif penyelesaian
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tindak pidana ringan yang dianggap dapat
memberikan rasa keadilan bagi pelaku dan korban,
mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah
Agung, pelaksanaan asas peradilan pidana yang
cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan mengurangi
overcapasity lembaga pemasyarakatan.
Pertama, melalui Prosedur Relatif dengan
pemberian peringatan tiga kali. Pada prinsipnya
tindakan sebelum dilakukannya penegakan hukum
tindak pidana ringan dapat mendatangkan manfaat,
yakni selain memberikan kesempatan masyarakat
untuk menolong, juga dapat memberikan keadilan
dengan tidak menyamakan proses penegak hukum
tindak pidana ringan antara pelaku yang akut atau
kronis dengan pelaku yang bukan akut, serta
dapat memperlambat arus menuju peradilan dan
menekan overcapasitas lembaga pemasyarakatan.
Adapun demikian, implikasi yang dimungkinkan
dapat terjadi adalah berkaitan dengan rasa
keadilan bagi korban. Pada dasarnya alternatif
ini tidak menjadi suatu masalah dalam hal korban
tidak keberatan atau bersedia jika pelaku tindak
pidana ringan hanya dikenakan peringatan saja.
Tentunya akan timbul suatu permasalahan baru
pada aplikasinya, jika korban tidak menghendaki
pelakunya hanya dikenakan peringatan.
Kedua, model formal dengan meng
integrasikan Resotative Justice. Selain men
cerminkan nilai perdamaian yang berorientasi
pada pelaku dan korban, secara yuridis juga telah
mendapatkan pengakuan dengan dibentuknya
Nokesber
Nomor:
131/KMA/SKB/X/2012;
Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012;
Nomor: KEP – 06/E/EJP/10/2012; Nomor:
B/39/X/2012. Adapun demikian, masih terdapat
koreksional dalam Nokerber ini sebagaimana
telah dijelaksan sebelumnya, di mana Pasal 7
Nokesber mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan
Petunjuk Teknis hingga saat ini belum dibentuk
dan kurangnya sosialiasasi Nokesber ini, dengan
demikian dapat mempengaruhi kelancaran
restorative justice dalam aplikasinya.
Mengoptimalkan lembaga adat yang dimiliki
oleh beberapa daerah. Model ini dapat dirasakan
nilai keadilannya, di mana hal itu tumbuh dan
berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat
yang sudah terinternalisasi dan diakui eksistensi
nya (diterima daya berlakunya), jangkauan
aparat penegak hukum yang bergerak melalui
sistem peradilan terbatas dengan melihat keadaan
geografis Indonesia dan masih minimnya fasilitas

pada daerah terpencil, serta dapat menekan
biaya yang mahal selama proses penyelesaian
perkara tindak pidana. Namun demikian, masih
optimalisasi lembaga adat guna selaras dengan
perkembangan jaman dan hak asasi manusia.
Saran
Berkaitan dengan pengaturan hukum tentang
tindak pidana ringan, maka perlu dilakukan
sinkronisasi ancaman denda maksimum dalam
PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan Nokesber, serta
beberapa perbaikan substansi dalam Nokesber.
Agar model alternatif penyelesaian tindak
pidana ringan dapat digunakan secara maksimal,
maka:
Pelaksanaan prosedur relatif melalui
peringatan tiga kali, pada prinsipnya Polisi harus
tetap mendapat persetujuan dari korban, sehingga
dapat mewujudkan rasa keadilan bagi kedua
belah pihak tanpa mengorbankan rasa keadilan
bagi pihak yang lain. Dengan demikian, dalam
pelaksanaan prosedur ini selain Polisi melakukan
komunikasi yang baik dengan tujuan korban dapat
bertindak secara kooperatif, juga melakukan
sosialiasi secara sistemik dan komunikasi publik
yang baik.
Perlu segera dibentuk petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis resotative justice oleh para
pihak secara bersama-sama atau delegasi kepada
para pihak, sebagaimana mendasarkan pada
Pasal 7 Nokesber. Adapun tujuannya adalah
agar pengaturan yang dibentuk merupakan hasil
kesatuan pemikiran bersama, sehingga lebih dapat
meminimalisir permasalahan pada aplikasinya.
Termasuk sosialisasi Nokesber secara sistematik
terhadap seluruh lapisana masyarakat mengenai
resotative justice dalam tindak pidana ringan.
Berkaitan dengan lembaga adat dalam
penyelesaian tindak pidana ringan, maka optimali
sasi yang perlu dilakukan adalah kemampuan
lembaga adat mengembangkan nilai-nilai yang
bersifat responsif (sesuai dengan perubahan
hukum dan masyarakat), bersifat manusiawi, dan
akuntabel administatif.
Akan tetapi jika dilakukan integritas
pengaturan hukum lainnya dengan Pasal 205
ayat (1) KUHAP, maka dapat diperoleh bahwa
pengaturan hukum lain yang berkaitan dengan
tindak pidana ringan yakni KUHP (Pasal 301 ayat
(1), Pasal 352 ayat (1), Pasal 364, Pasal 373,Pasal
379, Pasal 384, Pasal 407 ayat(1), Pasal 482, Pasal
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315 KUHP).dan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang
Beberapa Perubahan dalam KUHP.
Dalam perkembangannya, telah dikeluarkan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2
Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak
pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHAP.
Sebagai tindak pidana dari PERMA, telah
dibentuk Nota Kesepakatan Bersama(Nokesber)
Nomor 131/KMA/SKB/X/2012,;Nomor M.HH.07.HM.03.02 Tahun 2012; Nomor :KEP-06/E/
EJP/10/2012; Nomor:B/39/X/2012, Rabu, tanggal
17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan
Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan
dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat,
serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif
Justice).
Berdasarkan pengaturan dalam Nokesber di
atas, dapat diperoleh beberapa hal, antara lain:
Pasal 1 ayat (1) Nokesber bahwa “Tindak
Pidana Ringan adalah tindak pidana yang
diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407
dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan
atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat
dari denda.”
Berdasarkan Pasal 3 yang kemudian
ditegaskan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal
5, maka prosedur penanganan tindak pidana
ringan dilakukan dengan menggunakan
Acara Periksaan Cepat. Hal ini sama halnya
dengan perngaturan dalam PERMA No. 2
Tahun 2012.
Dalam Nokesber, penegakan hukum terhadap
tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan
keadilan restoratif, hal ini sebagaimana di
atur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (2) dan
Pasal 4 Nokesber.
PERMA No. 2 Tahun 2012 tidak
mengatur mengenai hal ini. Sehingga dalam
hal ini maka Nokesber Nomor: 131/KMA/
SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM.
03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP 06/E/
EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012 sebagai
pelaksanaan dari PERMA No. 2 Tahun 2012
tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana
Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP
mengandung suatu nilai yang positif,
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khususnya dapat diberlakukannya keadilan
restoratif.
Berkaitan dengan prosedur penangan tindak
pidana ringan, terdapat suatu perbedaan
antara Nokesber dengan PERMA. Ber
dasarkan Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 2
Tahun 2012, bahwa “Apabila terdakwa
sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua
Pengadilan tidak menetapkan Penahanan/
Perpanjangan Penahanan”, dengan demikian
terhadap tersangka/terdakwa tidak dikenakan
penahanan. Terlebih pada dasar pertimbangan
dibentuknya PERMA dinyatakan, bahwa:
“Apabila nilai uang yang ada dalam KUHP
tersebut disesuaikan dengan kondisi saat
ini, maka penanganan perkara tindak
pidana ringan seperti pencurian ringan,
penipuan ringan, penggelapan ringan
dan sejenisnya dapat ditangani secara
proporsional, mengingat ancaman hukuman
paling tinggi yang dapat dijatuhi hanyalah
tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka
atau terdakwa tidak dapat dikenakan
penahanan..”
Pidana denda, terdapat perbedaan yang cukup
tajam antara PERMA No. 2 Tahun 2012
dengan Nokesber. Pada dasarnya pengaturan
dalam PERMA yang berkaitan dengan Pasal
364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP
hanya mengatur mengenai perubahan nilai
kerugian. Sebagaimana di atur dalam Pasal
1 PERMA bahwa “Kata-kata “dua ratus lima
puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379,
384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi
Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu
rupiah).”

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan...

(Sri Mulyani)
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ABSTRACT
Now, Indonesia is forceful in law enforcement of narcotics crime (war on drugs). Remembering concern to
the danger of narcotics for next generation more increasing. Its traffic is hard to be repressed despite convicts
are in prison. Nevertheless, in Indonesia the practice of narcotics law enforcement have not carried out as
procedure. The intrigue of cases often is made by police to meet performance targets. It will offend human
rights, for one (victim) whom is conspired to get involved in a narcotic crime of any capacity. The problem of
this research is about legality of investigator to witness in trial of case that has investigated before, then how
strength of its testimony to influence the consideration of the judges, and some practices of narcotics trial in
hearing testimony of witnesses come from investigators. This research is useful for restriction of witnesses
meaning development as stipulated in the Criminal Law Procedure Code. It concludes that in normative, the
investigator testimony can be heard in trial as long as meet provisions the article 1 figure 26 and 27, and
article 168-171 of the Criminal Law Procedure Code. But, it can be right to arrest narcotics defendant by a
certain technique, the investigator testimony could not be considered by the judges because it can be conflict
of interests, so its testimony has not legal force to decide a case.
Keywords : investigator, witness, legality, narcotics

ABSTRAK
Penegakan hukum tindak pidana narkotika (war on drugs) sedang marak dilakukan di Indonesia. Mengingat
perhatian terhadap bahaya narkotika bagi generasi penerus bangsa semakin meningkat. Peredaran narkotika
seakan tidak dapat dibendung walaupun terpidana narkotika berada di penjara. Meski demikian, praktek
penegakan hukum narkotika di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai prosedur. Permasalahan rekayasa kasus
kerap kali dilakukan untuk memenuhi target kinerja aparat kepolisian. Pengakkan hukum semacam ini tentu
menciderai hak asasi manusia, khususnya orang yang direkayasa terlibat dalam tindak pidana narkotika dalam
kapasitas apapun. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan penyidik untuk
bersaksi di persidangan atas kasus yang ia sidik sebelumnya, kemudian bagaimana kekuatan kesaksian tersebut
mempengaruhi pertimbangan hakim dalam praktek. Penelitian diharapkan berkontribusi pada rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang eksis sejak 1981. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa
secara normatif, kesaksian penyidik dapat didengarkan di persidangan selama memenuhi ketentuan Pasal 1
angka 26 dan 27, dan Pasal 168-171 KUHAP. Tetapi dalam kasus tindak pidana narkotika, yang dibenarkan
untuk melakukan teknik penangkapan tertentu, kesaksian penyidik di persidangan tidak dapat dipertimbangkan
oleh hakim karena mengandung konflik kepentingan, sehingga keterangan saksi penyidik tidak memiliki
kekuatan hukum untuk dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara.
Kata kunci: Penyidik, saksi, legalitas, narkotika.
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PENDAHULUAN

gelap narkotika di tingkat pusat maupun daerah.
Di tingkat pusat, BNN berhasil mengungkap 103
kasus dari target 70 kasus atau mencapai 147,1%
target realisasi. Di tingkat daerah, hasil rekapitulasi
data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)
menunjukkan pencapaian sebesar 719,5% dari
target realisasi atau berhasil mengungkap 295
kasus dari 41 kasus yang ditargetkan. Jumlah
tersebut relatif turun di tahun 2015, dimana di
tingkat pusat BNN mengungkap 90 kasus dan
meningkat di daerah yaitu 580 kasus atau hampir
200% dari tahun sebelumnya.

Pengakan hukum tindak pidana narkotika
(Indonesia mengenal istilah narkotika secara
resmi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1976 tentang Narkotika, LN No.1976 TLN
No. 37) adalah salah satu fenomena yang marak
terjadi di Indonesia.Sebagai gambaran, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Badan Narkotika Nasional (BNN)
Tahun 2014 menujukkan keberhasilan BNN
melampaui target mengungkap kasus peredaran
Tabel 1.

Jumlah Kasus Narkotika Tahun 2015 (Press Release Badan Narkotika Nasional, 2015:1)

Tindak Pidana Narkotika

Jumlah Kasus
90
Klasifikasi Tersangka
Laki-laki
153
Kewarganegaraan
WNI
160

Sementara hasil rekapitulasi penanganan
perkara di Badan Narkotika Nasional Provinsi

Jumlah Kasus P21
75

Jumlah Tersangka
188
Perempuan
35
WNA
28

(BNNP) tahun 2015 menunjukkan:

Tabel.2
Rekapitulasi Data Kasus Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika oleh BNNP Tahun 2015 (Press
Release Badan Narkotika Nasional, 2015:6)
Data Kasus Narkotika
551 kasus
816 tersangka
810 WNI
6WNA

Data Kasus Psikotropika dan
Prekursor Narkotika
23 kasus
20 tersangka
20 WNI
-

Lajunya arus penanganan perkara tindak
pidana narkotika juga tampak dalam Laporan
Tahunan Mahkamah Agung tahun 2014, dimana
jumlah penanganan kasus tindak pidana narkotika
adalah 752 perkara atau setara 30,62% dari
keseluruhan perkara kasasi yang ditangani
Mahkamah Agung. Jumlah tersebut adalah yang
paling besar,di atas perkara korupsi 689 perkara
(28,05%) dan perlindungan anak 504 perkara
(20,52%). Sementara perkara Peninjauan Kembali
(PK) ada 40 kasus narkotika dari 265 kasus yang
ditangani Mahkamah Agung atau sekitar 15,09%
dari total penanganan perkara PK. Intensitas
tindak pidana narkotika yang tinggi menuntut
aparat penegak hukum bekerja keras meredam
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
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Jumlah
580 kasus
840 tersangka
834 WNI
6 WNA

Tetapi tetap dalam koridor penegakan hukum
yang imparsial (due process of law).
Indonesia telah menjadi negara peserta
Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961 yang
diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1976. Undang-undang tersebut menjadi
landasan terbitnya Undang-Undang No. 9 Tahun
1976 tentang Narkotika (Hamzah dan Surachman,
1994:33). Setelahnya, ada dua peraturan yang
mengatur tentang narkotika dan psikotropika yaitu
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika. Perangkat hukum
terbaru adalah Undang-Undang No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Legalitas Penyidik Sebagai Saksi...
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mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tetapi tidak
mencabut ketentuan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1997 tentang Psikotropika, melainkan hanya
mencabut ketentuan Psikotropika Golongan I dan
II yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan
I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
Dalam rangka pemberantasan tindak pidana
narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Nakotika memberi amanat kepada
Penyidik Badan Narkotika Nasional ( selanjutnya
disebut BNN, Dasar hukum pembentukan BNN
adalah Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).
Pasal 64 ayat (2) UU Narkotika menjelaskan […]
merupakan lembaga pemerintah non-kementerian
yang berkedudukan di bawah Presiden dan
bertanggung jawab kepada Presiden.) untuk
melakukan teknik penyidikan secara pembelian
terselubung dan teknik penyerahan di bawah
pengawasan. Penyidik hanya dapat melakukan
teknik penyidikan tersebut atas perintah tertulis
dari pimpinan (Pasal 79 UU Narkotika). Pada
prakteknya, teknik penyidikan tersebut rawan
penyimpangan (Lembaga Bantuan Hukum
Masyarakat, 2011:54-55), yang biasanya terjadi
secara menanamkan barang bukti, informan palsu,
tukar kepala atau tukar body (turbo), dan rekayasa
kasus dengan nuansa penyiksaan (Hukum Online,
“Lewat Putusan, Hakim Kritik Cara Polisi Tangani
Kasus Narkoba”, http://www.hukumonline.com/
berita/baca/lt55e521c072291/lewat-putusan-hakim-kritik-cara-polisi-tangani-kasus-narkoba,
diakses pada 13 Maret 2016). Tidak heran jika
pada persidangan saksi penyidik memberikan
kesaksian bersama dengan barang bukti narkotika
yang didapatkan secara tangkap tangan (Fransiska,
dalam Jurnal Dictum, 2012:39).
Penegakan hukum perkara narkotika
dibayang-bayangi oleh penyalahgunaan wewenang
dalam upaya paksa. Hal ini berpotensi menciderai
due process of law yang terlihat dalam 3 (tiga)
kasus yang menjadi objek analisis tulisan ini.
Penyalahgunaan wewenang tersebut berdampak
pada proses pembuktian di persidangan. Hakim
kerap kali tidak menemukan persesuaian antara
alat bukti di persidangan, baik antara saksi yang
satu dengan yang lain, saksi dengan barang bukti,
saksi dengan terdakwa atau terdakwa dengan
barang bukti.

Rujukan kasus yang menjadi sampel
penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung
Nomor 454 K/Pid.Sus/2011, 1531 K/Pid.Sus/2010,
dan 2588 K/Pid.Sus/2010. Ketiga putusan tersebut
menggambarkan ketidaksesuaian kesaksian
penyidik dengan alat bukti lainnya di persidangan.
Ketiga putusan yang dibahas dalam penelitian ini
mengungkap praktek kejanggalan pembuktian
kasus tindak pidana narkotika di persidangan yang
dilatarbelakangi oleh penyimpangan kewenangan
dalam pengakkan hukum di tingkat penyidikan
Berdasarkan latar belakang permasalahan,
penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian
terkait legalitas penyidik sebagai saksi dalam
tindak pidana narkotika,yaitu apakah penyidik
memiliki kualifikasi sebagai saksi menurut
KUHAP, dan bagaimanakah keabsahan atau
legalitas saksi dari unsur penyidik dalam tindak
pidana narkotika berdasarkan putusan Mahkamah
Agung Nomor: 454K/Pid.Sus/2011, 1531K/Pid.
Sus/2010, dan 2588K/Pid.Sus/2010?

KERANGKA TEORETIS
Fokus penelitian adalah keabsahan alat bukti
saksi penyidik tindak pidana narkotika berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Untuk sampai pada kesimpulan, maka
penulis berangkat dari peraturan-peraturan dan
teori-teori tentang: (1) penyidikan tindak pidana;
(2) teori pembuktian dalam hukum acara pidana
Indonesia (3) alat bukti dan kekuatan pembuktian
dalam pemeriksaan persidangan; dan (4)
kedudukan penyidik sebagai saksi di persidangan.
Peraturan tentang penyidikan dalam KUHAP dan
dalam UU Narkotika akan memberikan gambaran
tentang bagaimana bentuk-bentuk yang sah dalam
melakukan praktek penyidikan, khususnya dalam
UU Narkotika. Kemudian teori pembuktian atau
hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia
akan memperjelas kualitas kesaksian yang
diberikan oleh penyidik, apakah kemudian dapat
dipertimbangkan oleh hakim atau sebaliknya.
Pembahasan tentang kekuatan alat bukti berguna
untuk mengukur objektivitas saksi penyidik di
persidangan dan digunakan sebagai parameter
legalitas penyidik sebagai saksi di persidangan.
Ukuran tersebut akan terlihat dalam pertimbangan
Judex Jurisdalam 3 (tiga) kasus yang dianalisis.
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1.

Penyidikan Tindak Pidana Biasa dan
Tindak Pidana Narkotika
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP,
penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jelas
bahwa dalam proses penyidikan sudah dipastikan
ada tindak pidana, tinggal mencari bukti dan
tersangka tindak pidana tersebut. Sementara,
Pasal 1 angka 1 KUHAP mendefinisikan
penyidik sebagai pejabat polisi Negara Republik
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang
diberi kewenangan khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan. Pada beberapa
tindak pidana khusus seperti korupsi, narkotika,
perikanan dan lain sebagainya terdapat penyidik
khusus selain penyidik dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Pada dasarnya kewenangan
penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP.
Pada tindak pidana narkotika, terdapat
kewenangan yang diperluas dari ketentuan Pasal
7 KUHAP. Salah satu kewenangan tersebut
menurut Pasal 75 huruf j Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah
untuk melakukan teknik penyidikan pembelian
terselubung (undercover buy) dan penyerahan
dibawah pengawasan (controlled delivery).
Kewenangan tersebut sebelumnya sudah diatur
dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika. Selanjutnya, panduan
dalam melakukan penyidikan secara pembelian
terselubung (undercovey buy) dan penyerahan di
bawah pengawasan (controlled delivery) diatur
dalam Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan
tersebut berisi semacam Standard Operational
Procedure (SOP) penyidik untuk melakukan
penyidikan.
2.

Sistem Pembuktian Tindak Pidana
Indonesia
Secara teoretis, dikenal setidaknya 4 (empat)
model pembuktian (Hamzah, 2005:246) di
negara penganut sistem Eropa Kontinental: (1)
pembuktian berdasarkan undang-undang secara
positif; (2) pembuktian berdasarkan keyakinan
hakim melulu; (3) keyakinan hakim atas alasan
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yang logis; dan (4) pembuktian berdasarkan
undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian
di Indonesia tampak dalam pasal 183 KUHAP
yaitu:
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seseorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Rumusan pasal 183 KUHAP diatas memiliki
bunyi dan maksud yang sama dengan pasal 294
HIR yang berbunyi:
Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada
seorangpun jika hakim tidak yakin kesalahan
terdakwa dengan upaya bukti menurut
undang-undang bahwa benar telah terjadi
perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah
yang salah melakukan perbuatan itu.
Berdasarkan pasal tersebut, baik yang
dimuat dalam Pasal 183 KUHAP dan pasal 294
HIR, sama-sama menganut sistem “pembuktian
menurut undang-undang secara negatif”(negatief
wettelijk) (Harahap, 2008: 280). Perbedaan
antara keduanya, terletak pada penekanan saja
(Harahap, 2008:280). Pasal 183 KUHAP, lebih
menekankan syarat “pembuktian menurut cara
dan alat bukti yang sah”. Hal ini dapat dibaca
dalam kalimat“sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah”. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP
menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan
(Harahap, 2008:280):
-

Kesalahan terbukti dengan sekurangkurangnya “dua alat bukti yang sah”; dan

-

Atas keterbuktian dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, hakim
“memperoleh keyakinan” bahwa tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.

3.

Alat Bukti yang Diakui KUHAP
Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara limitatif
menyebutkan alat-alat bukti yang sah, yaitu (a)
keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d)
petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa.Dikaitkan
dengan sistem pembuktian menurut Pasal 183
KUHAP, maka (Harahap, 2008:280):
-

Penjumlahan dari sekurang-kurangnya
seorang saksi ditambah seorang ahli atau
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surat maupun petunjuk, dengan ketentuan
penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus
“saling bersesuaian”, “saling menguatkan”
dan tidak saling bertentangan antara yang
satu dengan yang lain; atau
-

Penjumlahan dua alat bukti itu berupa
keterangan dua orang saksi yang saling
bersesuaian dan saling menguatkan, maupun
penggabungan antara keterangan seorang
saksi dengan keterangan terdakwa, asalkan
keterangan saksi dengan keterangan terdakwa
jelas terdapat saling persesuaian.
Dasar hukum lain yang menegaskan prinsip umum
yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, antara lain
(Harahap, 2008:284):
-

Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan
satu orang saksi saja tidak cukup untuk
membuktikan bahwa terdakwa bersalah
terhadap perbuatan yang didakwakan
kepadanya. Asas ini lazim disingkat dengan
istilah: satu saksi tidak merupakan saksi.
Istilah ini meupakan pengertian yang ditarik
dari rumusan unus testis nullus testis;

-

Pasal 189 ayat (4) KUHAP, keterangan
atau pengakuan terdakwa (confession by
on accused) saja tidak cukup membuktikan
kesalahan terdakwa.

4.

Kedudukan Penyidik dalam Pemeriksaan
Persidangan
Kedudukan penyidik dalam pemeriksaan
persidangan umumnya sebagai saksi verbalisan.
Saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi
penyidik adalah seorang penyidik yang bersaksi
atas suatu perkara pidana karena terdakwa
menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan
(Hukum Online, “Fungsi Saksi Verbalisan”
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/
lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan, diakses
pada 13 Juni 2013).Ketentuan saksi verbalisan
belum diatur dalam KUHAP maupun peraturan
perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun,
penggunaan saksi verbalisan banyak ditemukan
dalam ranah praktik hukum acara pidana. Latar
belakang munculnya saksi verbalisan adalah Pasal
163 KUHAP:
Jika keterangan saksi di sidang berbeda
dengan keterangannya yang terdapat

dalam berita acara, hakim ketua sidang
mengingatkan saksi tentang hal itu serta
minta keterangan mengenai perbedaan
yang ada dan dicatat dalam berita acara
pemeriksaan sidang.
Oleh karena itu keberadaan saksi verbalisan
lazim ditemui dalam praktek persidangan, karena
terdakwa kerap mengaku terpaksa mengakui
tuduhan karena berada di bawah tekanan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif,
yaitu penelitian hukum berdasarkan konstruksi
data yang dilakukan secara metodologis,
sistematis, dan konsisten. Terminologi normatif
mengacu pada ruang lingkup daftar pustaka atau
data sekunder, yang dibatasi pada bahan hukum
primer, sekunder dan tersier (Soekanto, 1986:52),
sementara terminologi “yuridis” mengacu pada
penelitian hukum. Penulis menggunakan metode
kepustakaan yaitu studi literatur berupajurnal
ilmiah, majalah, surat kabar, peraturan perundangundangan terkait, serta materi perkuliahan yang
berhubungan dengan penyelesaian masalah
penelitian.
Dari aspek keilmuan, tipe penelitian ini
adalah penelitian monodispliner, yaitu berdasar
pada satu disiplin ilmu. Data primer penelitian
ini adalah peraturan perundang-undangan,
yurisprudensi, traktat, kasus-kasus hukum, dan
pendapat para ahli. Data sekunder penelitian
ini adalah hasil penelusuran kepustakaan.
Penelusuran kepustakaan dilakukan pada bukubuku yang berkaitan dengan objek penelitian,
kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus
bahasa Inggris-Indonesia, jurnal-jurnal hukum,
berita yang disadur dari media cetak atau media
elektronik dan artikel-artikel para ahli hukum.
Penelitian ini bersifat deskriptif karena
memberikan dan menjabarkan bagaimana
kenyataan di lapangan mengenai legalitas
atau keabsahan penyidik sebagai saksi dalam
persidangan tindak pidana narkotika. Penelitian
deskriptif merupakan jenis penelitian yang
bertujuan memberikan gambaran secara umum
yang dapat ditangkap oleh panca indera atau
menggambarkan secara tepat sifat suatu individu,
keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk
menentukan frekuensi suatu gejala (Soekanto,
1986:10).
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Teknik pengumpulan data yang dilakukan
dalam penulisan ini adalah dengan melakukan
penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu
melalui penelusuran dokumen-dokumen maupun
buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan
teoritis berupa bahan hukum positif yang berkaitan
dengan objek yang diteliti (Ibrahim, 2008:392).
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara menganalisis penerapan
hukum di tingkat judex juris dalam 3 (tiga)
putusan Mahkamah Agung dengan karakteristik
kasus yang serupa. Penulis mengharapkan hasil
analisis tiga kasus tersebut akan menggambarkan
fenomena pembuktian tindak pidana narkotika
dan memformulasikan saran yang dinilai realistis
agar kesaksian saksi penyidik di persidangan
dapat atau layak dipertimbangkan hakim.

PEMBAHASAN
A.

Resume Putusan MA Nomor 454 K/Pid.
Sus/2011, 1531 K/Pid.Sus/2010, dan 2588
K/Pid.Sus/2010

1.

Putusan Nomor 454 K/Pid.Sus/2011
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa
terdakwa secara alternatif atas: pertama, Pasal
112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika; kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tuntutan
JPU adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35
Tahun 2009, pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Putusan Pengadilan Negeri (PN) Prabumulih
dalam perkara nomor 149/Pid.B/2010/PN.Pbm
membebaskan terdakwa dari segala dakwaan
JPU. Di tingkat kasasi, JPU mengajukan kasasi
atas putusan bebas PN Prabumulih dan diterima
Mahkamah Agung dalam perkara nomor 454
K/Pid.Sus/2011. Pertimbangan Majelis Hakim
Agung dalam menolak kasasi JPU adalah:
1.

tidak ditemukan alat-alat bukti minimal
dan keyakinan, terdakwa melakukan tindak
pidana yang didakwakan;

2.

bahwa sabu-sabu yang dijadikan barang
bukti yang diduga milik terdakwa karena
terdapat di dalam dompet, ternyata sesaat
terdakwa ditangkap tidak ditemukan narkoba.
Baru setelah di kantor polisi dompet tersebut
terlah berisi 1 (satu) paket narkoba;

358

3.

bahwa terdakwa tidak mengakui dompet
tersebut, karena dompet dibuka oleh temanteman petugas yang menangkap Wendi
Kurniawan dan Robil Asbar. Dan menurut
saksi Arimbi Palera yang diserahi tugas
untuk menggeledah terdakwa, terdakwa
pernah menggunakan sabu-sabu dan ganja,
akan tetapi 1 (satu) tahun yang lalu, namun
sebagai pengguna juga tidak didukung oleh
bukti apapun;

4.

bahwa karena Penuntut Umum tidak dapat
membuktikan putusan a quo merupakan
pembebasan tidak murni.

2.

Putusan MA Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010
Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa
pertama, Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Kedua, Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(dakwaan berdasarkan putusan MA No. 1531 K/
Pid.Sus/2010). Jaksa Penuntut Umum menuntut
terdakwa pidana penjara selama 5 tahun dan 6
bulan denda Rp. 150.000.000 subsidair 4 bulan
kurungan karena memenuhi unsur Pasal 59
ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika atau memenuhi dakwaan kedua JPU.
Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas No. 201/
Pid.B/2009 PN.SBS memutus terdakwa terbukti
bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak
memiliki dan membawa Psikotropika Golongan
I dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp.
150.000.000,- subsidair 1 bulan kurungan. Putusan
Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 55/Pid/2010/
PT.PTK menguatkan putusan PN Sambas. Hakim
mempertimbangkan permohonan kasasi terdakwa
sebagai berikut:
Alasan keberatan terdakwa angka 1 dapat
dibenarkan bahwa saksi Pranoto dan Sugianto
yang berasal dari pihak kepolisian, keterangannya
tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat
diragukan dengan alasan-alasan:
1.

bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan
perkara a quo mempunyai kepentingan
terhadap perkara agar perkara yang
ditanganinya berhasil di pengadilan,
sehingga keterangannya pasti menyudutkan
bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal
yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang
yang benar-benar diberikan secara bebas,
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netral, objektif, dan jujur (vide penjelasan
Pasal 186 ayat (6) KUHAP);
2.

3.

4.

bahwa secara formal kehadiran polisi di
persidangan pada dasarnya digunakan
pada saat memberi keterangan yang sifatnya
verbalisan;
bahwa keterangan 3 orang saksi lainnya pada
pokoknya menerangkan tidak mengetahui
siapa barang tersebut;
bahwa barang yang ditemukan tidak jelas
siapa pemiliknya. Untuk mencari kepastian
siapa pemilik barang tersebut, terdakwa
dipaksa mengaku oleh polisi dengan cara
memukuli;

5.

bahwa barang yang ditemukan jaraknya
berjauhan, yaitu berada di tempat dimana
posisi terdakwa berdiri. Tidak ada pula saksi
yang melihat terdakwa menyimpan atau
melemparkan barang itu di tempat ditemukan
barang. Bisa saja terjadi barang tersebut
sudah disimpan lebih dahulu oleh polisi,
oleh karena lama dipepet, kemudian polisi
menyetop terdakwa persis pada saat berada
di dekat barang itu. Dalam banyak kejadian
penggeledahan badan/rumah barang bukti
berupa narkoba atau psikotropika adalah
milik polisi, sudah dipersiapkan sebelum
melakukan penangkapan;

6.

bahwa tidak jarang pula terjadi, barang
bukti tersebut milik polisi, kemudian dengan
berbagai trik menyatakan ditemukan di
kantong terdakwa atau tempat lainnya untuk
selanjutnya dijadikan alat pemerasan atas
diri terdakwa, seperti halnya dalam perkara
a quo, terdakwa dimintai uang oleh polisi
sebesar Rp. 100.000.000,- agar perkaranya
bisa bebas, tidak dilanjutkan;

7.

bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat
undang-undang tidak membenarkan caracara penanganan seperti dalam perkara
a quo, karena pembuat undang-undang
sudah memikirkan dan mengantisipasi,
bahwa pada suatu ketuka akan terjadinya
praktek rekayasa alat bukti/barang bukti
untuk menjadikan orang menjadi tersangka,
sehingga polisi dapat memanfaatkannya
sebagai alat pemerasan dsb;

8.

bahwa keterangan terdakwa sepanjang
persindagan telah menyangkali barang
tersebut bukan sebagai miliknya;

9.

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,
Judex Factie tidak punya cukup alat bukti
sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP,
untuk menyatakan perbuatan terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan;

10. bahwa tidak ada hasil pemeriksaan lab yang
menyatakan utine terdakwa mengandung
atau pernah menggunakan narkotika atau
psikotropika.
3.

Putusan MA Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010
Pengadilan tingkat pertama yang mengadili
perkara ini adalah Pengadilan Negeri Sidikalang.
Di tingkat pertama, (perkara Nomor 33/
Pid.B/2010/PN-Sdk)
hakim
membebaskan
terdakwa dari segala tuntutan JPU atas dakwaan
alternatif: kesatu, Pasal 81 ayat (2) huruf a
Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika atau kedua, Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
Jo. Pasal 56 KUHP. Atas dakwaan tersebut, JPU
menuntut terdakwa hukuman penjara selama 14
Tahun dan dendan Rp. 100.000.000,- subsidair
6 bulan penjara atau sesuai dakwaan kedua JPU.
Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas
putusan Pengadilan Negeri Sidikalang yang
dipertimbangkan Majelis Hakim Agung sebagai
berikut:
1.

keberatan memori kasasi Jaksa Penuntut
Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex
Factie tidak salah di dalam menerapkan
hukum:
a.

terdakwa telah mencabut semua
keterangannya dalam BAP karena
berdasarkan atas tekanan/paksaan
dari pihak penyidik Polri dan saksi
verbaisan tidak dapat dihadirkan
Jaksa Penuntut Umum untuk menguji
bantahan terdakwa;

b.

selama pemeriksaan dari penyidik,
kepada terdakwa tidak ada penasehat
hukum yang mendampinginya;

c.

penasehat hukum juga menyatakan tidak
pernah mendampingi terdakwa dalam
pemeriksaan di penyidik, penasehat
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hukum hanya menandatangani BAP
setelah siap atas perintah penyidik;
2.

keadaan diatas, (ad 1-a,b,c) adalah jelas
bertentangan/melanggar KUHAP (Pasal
52,54,55 dan Pasal 56 KUHAP)

3.

barang bukti ganja ditemukan saksi Padri
dan Rasid Padang di atas sepeda motor
yang dikemudikan Andre dan Putra (DPO),
bukan di atas sepeda motor terdakwa

B.

Sistem
Pembuktian
Berdasarkan
KUHAP
Sebagai Negara yang mengkodifikasi hukum
kolonial Belanda, hukum pembuktian Belanda
atau negara-negara Eropa Kontinental lainnya
sangat mempengaruhi hukum pembuktian di
Indonesia. Sistem pembuktian tersebut dikenal
sebagai sistem pembuktian menurut undangundang secara negatif. Pada Sistem ini, hakim
adalah pihak yang menilai alat bukti berdasarkan
keyakinannya sendiri. Sistem ini berbeda dengan
Negara-Negara anglo saxon, seperti Amerika
Serikat, dimana juri adalah pihak yang menilai
alat bukti (Hamzah: 2005:245). Beberapa sistem
pembuktian yang berlaku di dunia adalah (1)
sistem pembuktian berdasarkan keyakinan
hakim semata (conviction in time); (2) Sistem
pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas
alasan yang logis (conviction raisonee); (3) sistem
pembuktian berdasarkan undang-undang secara
positif (positief wettelijk bewijstheorie); dan
(4) sistem pembuktian menurut undang-undang
secara negatif (negatief wettelijk stelsel).
Hukum pembuktian yang dianut KUHAP
Indonesia terlihat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal
183 KUHAP menyebutkan:
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seseorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Rumusan Pasal 183 KUHAP sama dengan
rumusan Pasal 294 HIR:
Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada
seseorang jika hakim tidak yakin kesalahan
terdakwa dengan upaya bukti menurut
undang-undang bahwa benar teralh terjadi
perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah
yang salah melakukan perbuatan itu.
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Ketentuan di atas adalah pengertian sistem
pembuktian menurut undang-undang secara
negatif (Harahap, 2008:280). Pasal 183 KUHAP
mengatur bahwa untuk menjatuhkan pidana
kepada terdakwa, harus (Harahap, 2008:280):
-

Kesalahan terbukti dengan sekurangkurangnya “dua alat bukti yang sah”; dan

-

Atas keterbuktian dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, hakim
“memperoleh keyakinan” bahwa tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Beberapa pakar hukum, seperti Wirjono
Projodikoro berpendapat Indonesia harus mem
berlakukan sistem pembuktian berdasarkan
undang-undang secara negatif. Alasannya adalah
harus tetap ada keyakinan hakim untuk memutus
terdakwa bersalah atau tidak karena hakim
adalah representasi kekuasaan untuk menentukan
nasib terdakwa. Alasan kedua adalah keyakinan
hakim harus muncul karena alat-alat bukti yang
meyakinkan. Pasal 183 KUHAP sebagaimana
sudah disebutkan, mengatur bahwa sekurangkurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang saling
bersesuaian agar hakim yakin akan kesalahan
terdakwa. Cara menghitung bilamana suatu alat
bukti merupakan 2 (dua) alat bukti yang cukup
adalah dengan melihat persesuaian antara alat
bukti yang satu dengan yang lainnya. Apabila
ada satu keterangan saksi ditambah dengan
satu keterangan saksi lainnya yang pada intinya
menjelaskan suatu keadaan saling bersesuaian
maka merupakan 2 (dua) alat bukti yang cukup.
Jika ada satu keterangan saksi ditambah dengan
satu keterangan ahli, atau satu keterangan
saksi ditambah keterangan dalam surat, atau
keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa
yang diantaranya saling ada persesuaian maka
termasuk 2 (dua) alat bukti. Namun ketika ada
beberapa keterangan saksi yang berdiri sendirisendiri, belum tentu memenuhi nilai 2 alat bukti.
Secara kualitatif keterangan saksi-saksi yang
berdiri sendiri-sendiri atau tidak menerangkan
keadaan yang bersesuaian dengan keterangan
saksi lain tidak memenuhi ketentuan minimum 2
alat bukti yang sah.
C.

Alat Bukti yang Diakui KUHAP
Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan
5 (lima) alat bukti, yaitu: (1) keterangan saksi;
(2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk;
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dan (5) keterangan terdakwa. Membuktikan
kesalahan terdakwa harus dipenuhi minimal 2
alat bukti yang saling bersesuaian. Jadi elemen
untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus
merupakan (Harahap, 2008:283):
-

Penjumlahan dari sekurang-kurangnya
seorang saksi ditambah seorang ahli atau
surat maupun petunjuk, dengan ketentuan
penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus
“saling bersesuaian”, “saling menguatkan”
dan tidak saling bertentangan antara yang
satu dengan yang lain; atau

Penjumlahan dua alat bukti itu berupa
keterangan dua orang saksi yang saling
bersesuaian dan saling menguatkan, maupun
penggabungan antara keterangan seorang
saksi dengan keterangan terdakwa, asalkan
keterangan saksi dengan keterangan terdakwa
jelas terdapat saling persesuaian.
Sebenarnya prinsip minimum pembuktian
bukan saja diatur dan ditegaskan dalam Pasal 183
KUHAP, tapi dijumpai dalam pasal lain. Namun
aturan umum (general rule) prinisip minimum
pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
Oleh karena itu tanpa mengurangi prinsip umum
yang diatur dalam Pasal 183 tersebut, perlu dilihat
beberapa asas yang diatur dalam pasal-pasal lain
yang bertujuan untuk lebih menegaskan prinsip
umum yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP,
antara lain (Harahap, 2008:284):

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik
atau yang serupa dengan itu; dan data rekamana
atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau
didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau
tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang
di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas
maupun yang terekam secara elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada (1) tulisan, suara, dan/
atau gambar; (2) peta, rancangan, foto atau
sejenisnya; atau (3) huruf, tanda, angka, simbol,
sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat
dipahami oleh orang yang mampu membaca atau
memahaminya”.

-

-

-

Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan
satu orang saksi saja tidak cukup untuk
membuktikan bahwa terdakwa bersalah
terhadap perbuatan yang didakwakan
kepadanya. Asas ini lazim disingkat dengan
istilah: satu saksi tidak merupakan saksi.
Istilah ini meupakan pengertian yang ditarik
dari rumusan unus testis nullus testis;

Pasal 189 ayat (4) KUHAP, keterangan
atau pengakuan terdakwa (confession by
an accused) saja tidak cukup membuktikan
kesalahan terdakwa.
KUHAP mengatur alat bukti secara limitatif,
namun beberapa peraturan perundang-undangan
memperluas jenis alat bukti. Undang-Undang
Narkotika memperluas alat bukti selain yang diatur
dalam KUHAP dalam Pasal 86 UU Narkotika.
Alat bukti menurut Pasal 86 UU Narkotika adalah
“informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima,

D.

Fenomena Praktek Penyidikan Tindak
Pidana Narkotika
Semangat
Undang-Undang
Narkotika
adalah tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
(P4GN) sebagaimana dikristalkan dalam tugas
dan fungsi BNN. Berdasarkan UU Narkotika,
Penyidik BNN mempunyai kewenangan yang
lebih luas dibandingkan kewenangan penyidik
menurut KUHAP (penyidik Polri dan PPNS pada
tindak pidana umum dan tertentu). Penyidik BNN
berwenang untuk melakukan penyidikan secara
pembelian terselubung (undercover buy) dan
penyerahan di bawah pengawasan (controlled
delivery) (Lihat Pasal 75 huruf j UU Narkotika).
Pembelian terselubung bisa disamakan
dengan penjebakan yang ‘direstui’ undang-undang
(Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2011:47).
Penjebakan tersebut jarang dapat dibuktikan
sebagai sebuah pembelian terselubung, karena
proses pembelian terselubung yang terkadang
tidak transparan. Kasus di Pengadilan Negeri
Muaro di Padang Sumatera Barat, menunjukkan
bahwa praktek pembelian terselubung (undercover
buy) tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang
Narkotika (“Tok Majelis Hakim Tidak Terima
Adili Kasus Penjebakan Narkotika” dapat diakses
pada
http://news.detik.com/berita/2695345/
tok-majelis-hakim-tidak-terima-adili-kasuspenjebakan-narkotika). Hakim dalam perkara
tersebut melepaskan terdakwa dari tuntutan JPU.
Informasi tentang pembelian terselubung
terbilang sulit untuk diakses. Lembaga Bantuan
Hukum
Masyarakat
pernah
mengajukan
permohonan informasi teknik pembelian
terselubung yang diatur dalam Peraturan Kepala
BNN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik
Penyidikan Pembelian Terselubung. Pemohon
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dalam perkara ini menilai ketertutupan informasi
rentan penyalahgunaan kekuasaan (Lihat halaman
4 Putusan Mahkamah Agung No. 282 K/Tun/2013).
Di tingkat kasasi, hakim menolak permohonan
kasasi karena menilai informasi tentang teknik
penyidikan BNN yang selanjutnya disebut P3N
(Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana,
Prekursor Narkotika) sebagai dokumen strategis
dan informasi tertutup atau relevan dengan Pasal
17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lihat Halaman 20 Putusan Mahkamah Agung
No. 282 K/TUN/2013). Sampai saat ini, berarti
keterbukaan informasi tentang teknik pembelian
terselubung tidak bisa diterapkan.
Praktik penyidikan seperti disebutkan
diatas dikenal dengan istilah rekayasa kasus.
Rekayasa kasus adalah istilah yang digunakan
oleh komunitas pengguna narkotika terhadap
kasus-kasus yang terindikasi dibuat-buat (set
up). Jika pembelian terselubung adalah “rekayasa
yang legal”, maka rekayasa kasus dapat dikatakan
sebagai “rekayasa yang ilegal” (Lembaga
Bantuan Hukum Masyarakat, 2011:47). Tipikal
rekayasa kasus yang dialami komunitas pengguna
narkotika sangat bervariasi. Mulai dari rekayasa
kasus menggunakan perempuan sebagai objek
untuk menjebak seseorang untuk melakukan
tindak pidana narkotika, sampai rekayasa barang
bukti. Bahkan, begitu maraknya praktik rekayasa
kasus ini, muncul orang-orang yang berprofesi
sebagai penjebak, atau dikenal dengan istilah cepu
(Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2011:
52). Banyak diantara cepu ini yang sebenarnya
juga bagian dari komunitas pengguna narkotika
(Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2011:52).
Sehingga korban menjadi rancu secara psikologis
akibat mengira cepu tersebut adalah rekan yang
biasa ditemui sehari-hari.
Maraknya praktik rekayasa kasus seakan
difasilitasi oleh Undang-Undang Narkotika. Polisi
atau penyidik bisa dengan mudah merekayasa kasus
dan mengenakan pasal penguasaan kepada target
operasi (Lihat Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika,
berdasarkan penelitian yang dilakukan Lembaga
Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan
(LeIP) dan Institute for Criminal Justice Reform
(ICJR) Putusan MA Tahun 2012 menunjukkan
penggunaan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika
menempati urutan ke-2 setalah Pasal 112 ayat
(1) UU Narkotika). Polisi atau penyidik cukup
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menyaksikan target operasi ‘menguasai’ narkotika,
kemudian melengkapi berkas penyidikan untuk
diberikan kepada JPU. Jaksa Penuntut Umum
akan sangat mudah membuktikan penguasaan
narkotika di persidangan dengan menghadirkan
saksi penyidik bersama barang bukti yang sudah
digolongkan narkotika oleh instansi Negara yang
berwenang. Jaksa dapat menghadirkan polisi
yang menangkap terdakwa dengan status sebagai
saksi, serta menyerahkan surat laboratorium yang
menyatakan bahwa barang yang berada dalam
penguasaan terdakwa adalah benar narkotika.
Dengan demikian sudah terpenuhi syarat minimal
dua alat bukti bagi hakim untuk menimbulkan
keyakinan pada dirinya bahwa si terdakwa
bersalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal
183 KUHAP.
E.

Keterangan Saksi dan Penyidik sebagai
Saksi di Persidangan
Keterangan saksi merupakan alat bukti
yang palingutama dalam perkara pidana. Hampir
semua pembuktian perkara pidana bersandar
kepada keterangan saksi. Agar keterangan
seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat
bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian,
harus dipenuhi aturan sebagai berikut (Harahap,
2008:286):
1.

Harus mengucapkan sumpah atau janji.
Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3)
KUHAP, yang menyebutkan
Sebelum memberi keterangan, saksisaksi wajib mengucapkan sumpah atau
janji menurut cara agamanya masingmasing, bahwa ia akan memberikan
keterangan yang sebenarnya dan tidak
lain daripada yang sebenarnya.

2.

Keterangan saksi yang bernilai sebagai
bukti
Tidak semua keterangan saksi mempunyai
nilai sebagai alat bukti (Harahap, 2008:286).
Keterangan saksi yang mempunyai nilai
adalah keterangan yang sesuai dengan apa
yang ditentukan Pasal 1 angka 27 KUHAP:
Keterangan saksi adalah salah satu
alat bukti dalam perkara pidana yang
berupa keterangan dari saksi mengenai
suatu peristiwa pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami
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sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu
3.

Keterangan saksi harus diberikan di sidang
pengadilan.
Supaya keterangan saksi dapat dinilai
sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang
dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini
sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1)
KUHAP
Keterangan saksi sebagai alat bukti
adalah apa yang saksi nyatakan di
sidang pengadilan.

4.

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup.
Supaya keterangan saksi dapat dianggap
cukup membuktikan kesalahan seorang
terdakwa, harus dipenuhi paling sedikit atau
sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti.
Keterangan seorang saksi baru bernilai
sebagai satu alat bukti yang harus ditambah
dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi,
bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat
(2) KUHAP

Keterangan seorang saksi saja tidak
cukup untuk membuktikan bahwa
terdakwa bersalah terhadap perbuatan
yang didakwakan kepadanya.
Bunyi Pasal 185 ayat (2) KUHAP tersebut
menjelaskan pengertian unus testis nullus testis.
“Kesaksian tunggal” tidak dapat dinilai sebagai
alat bukti yang cukup untuk membuktikan
kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya (Harahap,
2008:287).
Sekalipun keterangan saksi tunggal
sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap
mangkir, serta kesaksian tunggal tersebut tidak
dilengkapi dengan alat bukti lain, kesaksian ini
harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan
pembuktian atas alasan unus testis nullus testis.
Lain halnya jika terdakwa mengakui kesalahan
yang didakwakan kepadanya. Pada kondisi
demikian, seorang saksi sudah cukup membuktikan
kesalahan terdakwa, karena disamping keterangan
saksi tunggal itu, telah dicukupi dengan alat bukti
keterangan/pengakuan terdakwa.
Kedudukan penyidik sebagai saksi di
persidangan lazim ditemukan dalam kapasitasnya
sebagai saksi verbalisan. Saksi verbalisan adalah

saksi yang hadir ke persidangan manakala
ada ketidaksesuaian antara keterangan saksi
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan
keterangan yang disampaikan saksi di muka
persidangan. Biasanya, perbedaan keterangan
tersebut terjadi karena saksi atau terdakwa
memberikan keterangan di bawah tekanan
dari penyidik (Hukum Online, “Fungsi Saksi
Verbalisan” http://www.hukumonline.com/klinik/
detail/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan,
diakses pada 13 Juni 2013). Untuk meluruskan
keterangan yang saling bertentangan tersebut,
maka dihadirkan saksi penyidik yang melakukan
pemeriksaan kepada saksi di tingkat penyidikan.
Hukum acara pidana di Indonesia tidak mengatur
tentang saksi verbalisan.
Ketentuan mengenai saksi verbalisan
belum diatur dalam KUHAP maupun peraturan
perundang-undangan lainnya di Indonesia. Latar
belakang munculnya saksi verbalisan adalah Pasal
163 KUHAP:
Jika keterangan saksi di sidang berbeda
dengan keterangannya yang terdapat
dalam berita acara, hakim ketua sidang
mengingatkan saksi tentang hal itu serta
minta keterangan mengenai perbedaan
yang ada dan dicatat dalam berita acara
pemeriksaan sidang.
Oleh karena itu keberadaan saksi verbalisanlazim
ditemui dalam praktek persidangan, karena
terdakwa kerap mengaku terpaksa mengakui
tuduhan karena berada di bawah tekanan.
Kehadiran saksi verbalisan untuk mengkonfirmasi
keterangan terdakwa di dalam BAP, apakah benar
ia berada di bawah tekanan ketika memberikan
keterangan.

ANALISIS
A.

Kualifikasi Penyidik sebagai Saksi
Menurut KUHAP
Pada prinsipnya, menjadi saksi di persidangan
adalah kewajiban hukum setiap orang, terlepas
dari jabatan apapun yang melekat padanya.
Selama seseorang memenuhi ketentuan atau syarat
saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26
KUHAP, ([…] dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan
ia alami sendiri) menjadi saksi adalah kewajiban
hukum. Meskipun demikian, pembatasan saksi
diatur dalam pasal 168 – 171 KUHAP. Pasal 168
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mengatur tentang orang-orang yang termasuk
ke dalam golongan keluarga sedarah/semenda
sampai derajat ke-tiga, saudara terdakwa atau
yang bersama-sama terdakwa, saudara bapak
atau ibu atau mereka yang mempunyai hubungan
perkawinan sampai derajat ke-tiga, dan suami
atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai.
Sementara, pasal 170 KUHAP mengatur tentang
orang-orang yang boleh mangkir dari kewajiban
bersaksi di persidangan, karena jabatannya
mengharuskannya untuk menyimpan rahasia.
Kelompok orang yang termasuk dalam
pasal 168 KUHAP bersifat fakultatif (Harahap,
2008:192), yaitu untuk dapat diperiksa sebagai
saksi, harus ada persetujuan dari penuntut umum
dan terdakwa. Selanjutnya, jenis pekerjaan yang
mewajibkan untuk menyimpan rahasia ditentukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
ada, jika tidak ada peraturan yang mengatur,
maka hakim yang menentukan kewajiban menjadi
saksi dengan mempertimbangkan alasan yang
dikemukakan (Pasal 170 ayat (2) KUHAP).
Kelompok yang ketiga dibebaskan dari
kewajiban sebagai saksi ialah yang tergolong
orang-orang yang ditentukan dalam Pasal 171
KUHAP. Pasal 171 KUHAP menentukan bahwa:
Yang boleh diperiksa untuk memberi
keterangan tanpa sumpah ialah:

yang bersifat petunjuk berarti hakim tidak terikat
pada keterangan tersebut, tetapi hakim dapat
menjadikan keterangan “petunjuk” sebagai alasan
untuk meyakini suatu kesaksian lainnya (bersifat
mendukung keterangan saksi yang lain).
Ketentuan pasal 168 sampai 171 KUHAP
tidak secara gamblang melarang penyidik tindak
pidana bersaksi. Jadi selama penyidik memenuhi
ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP (melihat,
mendengar , dan mengalami sendiri) penyidik
boleh bersaksi di persidangan. Permasalahannya
adalah ketika penyidik bersaksi atas kasus yang ia
sidik sendiri. Pada keadaan tersebut, hakim harus
mempertimbangan keterangan saksi penyidik
di persidangan. Rambu-rambu yang diberikan
undang-undang terdapat pada Pasal 185 ayat 6
huruf d KUHAP:
Dalam menilai kebenaran keterangan seorang
saksi, hakim harus dengan sungguh sungguh
memperhatikan:

a.

d.

b.

Anak yang umurnya belum cukup lima belas
tahun dan belum pernah kawin;

Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun
kadang-kadang ingatannya baik kembali.
Mereka yang tergolong pada ketentuan Pasal
171 KUHAP, “mutlak bebas” dari kewajiban
menjadi saksi. Bahkan “dilarang” untuk memberi
keterangan dengan sumpah (Harahap, 2008:194).
Akan tetapi boleh diperiksa untuk memberi
keterangan “tanpa sumpah”. Adapun pelarangan
ini menurut penjelasan Pasal 171 KUHAP karena
(a) mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan
secara sempurna dalam hukum pidana; dan (b) oleh
karena itu, keterangan mereka hanya dapat dipakai
sebagai “petunjuk” saja. Jadi, menurut penjelasan
Pasal 171 KUHAP, mereka yang belum berumur
lima belas tahun maupun mereka yang sakit ingatan,
sakit jiwa dan psikopat adalah orang-orang yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum
pidana (Harahap, 2008:1994). Namun demikian,
kalimat terakhir menegaskan keterangan mereka
dapat dipakai sebagai “petunjuk”. Keterangan
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a.

Persesuaian antara keterangan saksi atau
satu dengan yang lainl;

b.

Persesuaian antara keterangan saksi dengan
alat bukti lain;

c.

Alasan yang mungkin dipergunakan oleh
saksi untuk memberi keterangan yang
tertentu;

Cara hidup dan kesusilaan saksi serta
segala sesuatu yang pada umumnya dapat
mempengaruhi dapat tidaknya keterangan
itu dipercaya.
Sampai pada titik inilah hakim harus dapat
menilai keterangan yang diberikan saksi di muka
persidangan. hakim harus bisa mengidentifikasi
empat poin dalam Pasal 185 ayat (6) untuk
kemudian mempertimbangkan keterangan yang
diberikan saksi. Karena bisa saja keterangan yang
diberikan bermuatan konflik kepentingan, tidak
bersesuaian dengan keterangan saksi lain, tidak
bersesuaian dengan alat bukti lain dan segala
sesuatu yang melatarbelakangi kesaksian yang
diberikan di persidangan.
B.

Keabsahan Penyidik sebagai Saksi
Berdasarkan Putusan MA
Keabsahan penyidik sebagai saksi di
persidangan kasus narkotika sangat berkaitan
erat dengan proses penyidikan. Penyidikan secara
pembelian terselubung dan penyerahan di bawah
pengawasan membuka ruang bagi penyidik
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memberi kesaksian karena mereka adalah salah
satu pihak yang mengetahui terjadinya tindak
pidana. Kesaksian penyidik di persidangan
tergambar dalam kasus 454 K/Pid.Sus/2011. Pada
kasus ini terdakwa Andika Tri Oktaviani binti
M. Yusuf diduga menyimpan sabu-sabu dalam
dompetnya. Akan hakim dalam pertimbangannya
menyebutkan tidak ada barang bukti berupa sabusabu ketika terdakwa ditangkap oleh penyidik,
akantetapi barang bukti tersebut ditemukan ketika
berada di kantor polisi. Pada poin selanjutnya
hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak
mengakui ada barang bukti di dompetnya, karena
dompet tersebut dibuka oleh teman-teman petugas
yang menangkap. Selain itu fakta bahwa terdakwa
adalah pengguna sabu-sabu tidak didukung oleh
bukti apapun. Pada kasus ini, komposisi saksi di
persidangan terdiri dari 7 (tujuh) orang saksi polisi
atau penyidik dan 2 orang lainnya bukan saksi
polisi atau penyidik (Putusan Pengadilan Negeri
Pramubulih Nomor 149 Pid.B/2010/PN.Pbm).
Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, hakim
tidak menemukan adanya persesuaian antara
keterangan saksi dengan alat bukti lainnya,
sehingga hakim memutus bebas terdakwa.
Pertimbangan hakim dalam kasus 1531 K/
Pid.Sus/2010 menyatakan bahwa saksi yang
berasal dari penyidik tidak dapat dipertimbangkan
keterangannya di persidangan. Hakim berpendapat
bahwa pihak kepolisian mempunyai kepentingan

terhadap perkara agar perkara yang ditangani
tersebut berhasil di pengadilan. Sehingga
keterangan penyidik cenderung memberatkan
atau menyudutkan terdakwa. Pertimbangan
tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 185 ayat
(6) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan
saksi haruslah “bebas, netral, objektif dan jujur”.
Majelis Hakim MA menilai keterangan saksi yang
berasal dari pihak penyidik tidak dapat diterima
karena mengandung konflik kepentingan. Hakim
menilai, penyidik mempunyai kepentingan
tersendiri jika bersaksi dalam suatu perkara,
yaitu agar perkara yang ditanganinya berhasil di
pengadilan atau agar hakim memutus terdakwa
bersalah (Gunawan, dalam jurnal Dictum,
2012:5). Hakim juga mengakui bahwa kehadiran
polisi di persidangan pada dasarnya digunakan
untuk memberikan keterangan yang bersifat
verbalisan. Sehingga pada kasus ini hakim
menolak keterangan penyidik sebagai saksi.
Pertimbangan serupa juga terdapat pada perkara
2588 K/Pid.Sus/2010 dimana majelis hakim tidak
mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari
penyidik yang melakukan penangkapan. Pada
kasus ini hakim tidak menemukan persesuaian
antara keterangan saksi. Persidangan juga
mengungkapkan bahwa terdakwa mengakui
perbuatannya karena dianiaya dan diancam
pistol oleh penyidik (Putusan Pengadilan Negeri
Pramubulih Nomor 149/Pid.B/2010/PN.Pbm).

Tabel 3.
Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam 3 (tiga) Putusan

Pertimbangan Hakim

454 K/Pid.Sus/2011
Kehadiran saksi penyidik
Menerima
Keterangan saksi penyidik Menolak
Alasan menerima/menolak Tidak
bersesuaian
keterangan saksi
dengan alat bukti lain

Pada kasus No. 454 K/Pid.Sus/2011 dan
2588 K/Pid.Sus/2010, Majelis Hakim Agung tidak
menyinggung keabsahan atau legalitas saksi yang
berasal dari penyidik. Namun pada kedua kasus
tersebut, tidak ada persesuaian antara keterangan
saksi penyidik dengan alat bukti lainnya, akibatnya
hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa
sehingga terdakwa bebas di pengadilan tingkat

Nomor Register Perkara
1531 K/Pid.Sus/2010
2588 K/Pid.Sus/2010
Menolak
Menerima
Menolak
Menolak
Sarat unsur subjektivitas, Tidak bersesuaian dengan
tidak bersesuaian dengan alat bukti lain, ada unsur
alat bukti lain
penyiksaan, tidak ada
pendampingan penasehat
hukum
pertama dan kasasi JPU ditolak. Fenomena dalam
kasus ini mengingatkan pada rekayasa kasus
dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika.
Rekayasa kasus umumnya terjadi dengan cara
menanamkan barang bukti pada target (Lembaga
Bantuan Hukum Masyarakat, 2011:47). Penyidik
biasanya meletakkan barang bukti di tempattempat yang luput dari pengawasan target, seperti
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kantong baju atau celana, jok motor atau mobil
atau tempat yang tidak jauh dari tempat target
berada (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat,
2011: 53). Kondisi tersebut diciptakan seolah-olah
target sedang menguasai narkotika sehingga dapat
dijerat dengan pasal penguasaan narkotika (Pasal
111, 112, 117, 122 UU Narkotika) tergantung
jenis narkotika yang dikuasai. Pada 2 (dua) kasus
diatas, keterangan saksi penyidik tidak bersesuaian
ketika dikonfrontir dengan keterangan saksi lain.
Berangkat dari situasi seperti di atas, putusan
Mahkamah Agung tersebut relevan karena 2 (dua)
alasan: pertama, putusan ini berpotensi memutus
mata rantai rekayasa kasus narkotika yang kerap
terjadi, kedua, dapat mengehentikan kelaziman
praktik penghukuman di kasus narkotika yang
hanya mengandalkan keterangan saksi polisi
penyelidik(Gunawan, 2012:5).
Hasil observasi Lembaga Bantuan Hukum
Masyarakat (November 2010-Desember 2011)
menunjukkan fenomena yang lebih parah lagi.
Penyidik terkadang menawarkan pasal yang memuat
rehabilitasi (misalnya pasal 127 UU Narkotika)
kepada target rekayasa kasus (Observasi Lembaga
Bantuan Hukum Masyarakat di Rumah Tahanan
Klas I Cipinang/Rutan Cipinang, Desember 2010November 2011) dengan imbalan sejumlah uang.
Dari observasi tersebut 83 responden atau 21,4%
dari total responden mengaku sebagai korban
rekayasa kasus. Selain rekayasa kasus, hasil
observasi juga menemukan fenomena penyiksaan
atau kekerasan dalam penyidikan tindak pidana
narkotika. Mayoritas responden, yaitu 228
responden atau 67,4% mengaku mengalami
kekerasan fisik dan mental ketika ditangkap, 57
responden mengalami kekerasan seksual dan fisik
dan 58 responden mengalami kekerasan mental
dan seksual. Data tersebut menjadi relevan ketika
persidangan gagal menunjukkan kesesuaian antara
keterangan saksi penyidik dengan alat bukti lain.
Target yang rentan (orang miskin, berpendidikan
rendah, dan lain sebagainya) penyalahgunaan
kewenangan penyidik (negara) dengan mudahnya
masuk penjara.
Pertimbangan dalam Putusan No. 1531 K/
Pid.Sus/2010 tidak sepenuhnya dapat diberlakukan
sebagai dasar untuk memutus setiap perkara
narkotika. Ada sisi dilematis dalam putusan
ini, seperti yang disebutkan Ricky Gunawan
(Gunawan, 2012:5).
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Namun demikian, bukan berarti putusan
Mahkamah Agung ini tidak memiliki sisi
yang dilematis. Seandainya suatu saat
terdapat kasus serupa, misalnya X seorang
pengedar narkotika. X ditangkap oleh hanya
dua orang polisi dan tidak ada saksi lain.
Ketika dua orang saksi tersebut dihadirkan
di persidangan, X atau kuasa hukumnya bisa
saja merujuk pada putusan Mahkamah Agung
di kasus Ket San ini untuk menunjukkan bahwa
keterangan dua orang polisi tersebut tidak
dapat diterima dan diragukan. Akibatnya
X kemudian dibebaskan oleh pengadilan
hanya karena alat bukti keterangan saksi
dinilai tidak objektif, sekalipun X memang
secara murni (genuine) melakukan tindak
pidana pengedaran narkotika dan kasusnya
tidak direkayasa. Putusan ini artinya bisa
dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang
memang berkecimpung dalam peredaran
gelap narkotika. Kepolisian, pasca putusan
ini tentu kemudian dituntut unuk membenahi
kinerjanya dalam upanya mengungkap tidak
pidana narkotika. Sehingga kasus seperti
Ket San dan sejenisnya bisa dihindari.
Penegakkan hukum tindak pidana narkotika
membutuhkan proses yang taat asas (due process
of law) sejak penyelidikan sampai putusan
pengadilan. Penyidik bertanggungjawab atas
upaya paksa tanpa rekayasa kasus atau penjebakan
(penyimpangan teknik pembelian terselubung
atau penyerahan di bawah pengawasan). Jaksa
Penuntut Umum bertanggungjawab teliti menilai
berkas-berkas yang diserahkan penyidik dan
merumuskan dakwan yang efektif. Hakim di
pengadilan bertanggungjawab untuk mengamati
kesesuaian alat bukti yang dihadirkan di
persidangan. Sehingga fenomena dalam 3
(tiga) kasus yang dianalisis tidak berulang dan
menciptakan penegakan hukum yang taat asas.
Berdasarkan pertimbangan hakim pada 3
(tiga) putusan diatas, penulis menyimpulkan
bahwa penyidik yang bersaksi di persidangan:
-

Tidak dipertimbangkan kesaksiannya karena
sarat unsur subjektivitas, yaitu kepentingan
untuk menghukum tersangka yang dapat
berdampak pada kenaikan pangkat atau
promosi. Kemudian dugaan adanya kuota
penangkapan kasus narkotika (Lembaga
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Bantuan Hukum Masyarakat, 2011:53), tidak
jarang polisi menangkap para pengguna
narkotika sebagai bagian dari tuntutan
memenuhi target penangkapan setiap bulan
empat perkara (Banjari, 2005:178). Hal-hal
semacam ini mempengaruhi kesaksian polisi
yang bebas, jujur dan objektif sebagaimana
yang diamanatkan dalam Pasal 185 ayat (6)
KUHAP.
Kekuatan hukum pembuktian keterangan
saksi penyidik bernilai bebas, yaitu
bergantung kepada hakim. Hakim harus
memperhatikan ketentuan Pasal 185 KUHAP
untuk menilai keterangan saksi. Ketiga
kasus diatas menunjukkan, Hakim MA tidak
menemukan persesuaian antara keterangan
saksi dengan alat bukti yang lain. Akibatnya
hakim tidak yakin apakah terdakwa bersalah
atas perbuatan yang didakwakan JPU.
Meskipun hanya di kasus 1531 K/Pid.
Sus/2010 hakim secara terang menolak
kesaksian penyidik di persidangan, di 2
(dua) kasus lainnya hakim tidak menemukan
persesuaian antara keterangan saksi penyidik
dengan alat bukti lain serta ada muatan
penyiksaan dalam proses penyidikan. Hal
ini menunjukkan bahwa kesaksian penyidik
perlu dicermati. Fenomena ini menyingkap
rendahnya tingkat due process of law dalam
penegakan hukum tindak pidana narkotika.
Hakim berperan dan berwenang menetukan
kebenaran sejati dalam persidangan suatu perkara.
Namun tidak mungkin diperoleh kebenaran sejati
100%, karena pembuktian bukan ilmu yang bersifat
eksak, melainkan bersifat sosial. Setidaknya dalam
suatu persidangan perkara terdapat keyakinan
sebesar 90%dan 10% lainnya adalah keraguan.
Untuk mencari kebenaran sejati harus didasarkan
pada bukti yang sah, yaitu memenuhi syarat formal
materiil yang mencapai batas minimal, yang sesuai
dengan kasus (properly in case). Selain itu harus
didasarkan pula pada hal-hal yang relevan untuk
menentukan (relevant to that determination)
dalam mengambil kesimpulan. Hakim juga harus
mencari dan menemukan kebenaran berdasar
standar: beyond the reasonable doubt atau terbukti
berdasar bukti yang sempurna dan meyakinkan
melalui (Harahap, 2008:337):

a.

Sistem: memberi kesempatan kepada kedua
belah pihak bertarung saling mengajukan
dan mempertahankan kebenaran bukti yang
dimiliki dalam batas-batas yang dibenarkan
hukum dan etika.

b.

The Fairness of the Process berdasar
asas presumption of innocent, dalam
bentuk memberi toleransi kemerdekaan
kepada terdakwa mengajukan kebenaran
pembuktian, menjauhi proses pemeriksaan
yang inkonstitusional dalam arti luas atau
due process:

-

-

Jika tidak terpenuhi standar beyond a
reasonable doubt atau kesalahan tidak
terbukti berarti beralasan meragukan
kesalahan
terdakwa
bersalah
(reasonable doubt)

-

Bila terbukti maka terdakwa bersalah
(proven guilty).
Hakim harus meneliti dengan seksama alat
bukti berdasarkan prinsip tidak layak dan tidak
etik memeriksa bukti yang mengandung hal-hal
berikut (Harahap, 2008:337):
a.

Keterangan palsu (perjury) dalam bentuk
omong kosong (boasted), dikarang-karang
(tampering).

b.

Keterangan bohong (lie), yaitu keterangan
yang tidak jelas sumbernya dan sumbernya
tidak dapat dipertanggungjawabkan.

c.

Membahayakan seluruh kasus, yaitu
keterangan/alat bukti tidak penting secara
absolut.

d.

Kredibilitas saksi jelek, yaitu apabila saksi
seorang penipu, pemunim dan lain-lain.

e.

Keterangan yang ambiguitas.

f.

Keterangan/alat
bukti
tidak
cocok
(descripancy) dalam bentuk weak association
evidence, do not match, atau secara bebas
diartikan tidak ada kesesuaian yang kuat
antara keterangan/alat bukti.

g.

Independent evidence atau alat bukti yang
berdiri sendiri.

h.

Kuantitas bukti tanpa kualitas.

i.

Bukti yang tercemar pemalsuan

j.

Alat bukti positif palsu
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Ketelitian hakim dalam memeriksa perkara
narkotika akan mengurangi fenomena rekayasa
kasus yang lazim terjadi.

KESIMPULAN
Bahwa penyidik boleh bersaksi persidangan
sepanjang
memenuhi
kualifikasi
saksi
sebagaimana diatur Pasal 1 angka 26 dan 27
KUHAP dan ia tidaktergolong dalam kelompok
orang yang dibebaskan dari kewajiban bersaksi
di persidangan. Ketentuan ini terdapat dalam
Pasal 168 sampai Pasal 171 KUHAP. Tidak ada
ketentuan yang menyatakan bahwa penyidik tidak
diperbolehkan untuk bersaksi di persidangan.
Hakim memegang peranan penting dalam menilai
keterangan saksi penyidik, dimana hakim harus
teliti melihat persesuaian keterangan saksi
dengan alat bukti lain serta alasan saksi memberi
keterangan tertentu sebagaimana diatur dalam
pasal 185 ayat (6) KUHAP. Persesuaian antar
keterangan saksi tersebut harus jelas dan muncul
dalam petimbangan hakim secara rinci dan
sistematis.
Analisis pertimbangan hakim dalam 3 (tiga)
putusan diatas menyimpulkan bahwa keterangan
saksi penyidik tidak dapat dipertimbangkan.
Alasannya adalah keterangan saksi penyidik
bertentangan dengan pasal 185 ayat (6) KUHAP,
yaitu keterangan yang diberikan saksi harus benarbenar bebas, jujur dan objektif. Hakim menilai
keterangan saksi penyidik sarat unsur subjektivitas,
karena dalam keadaan normal, penyidik ingin
terdakwa dihukum sehingga sangat memungkinkan
memberi keterangan yang sifatnya subjektif.
Selain itu hakim mengakui bahwa“secara formal
kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya
digunakan pada saat memberi keterangan yang
sifatnya verbalisan”. Hakim pada 3 (tiga) kasus
datasmenilai teknik penyidikan secara pembelian
terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
rawan penyimpangan dalam bentuk rekayasa
kasus. Menurut pertimbangan putusan MA yang
dianalisis, penyimpangan tersebut seakan-akan
sudah menjadi rahasia umum dalam praktik
penyidikan tindak pidana narkotika.
Tidak adanya persesuaian antara alat bukti
tidak dapat membentuk keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Walaupun penyidik memenuhi
syarat subjektif seorang saksi, apabila dikaitkan
dengan pasal 186 ayat (6) KUHAP, keterangan
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saksi penyidik sarat subjektivitas, dipengaruhi
konflik kepentingan antara kedudukannya sebagai saksi dan pekerjaannya sebagai penyidik. Akibatnya, keterangan penyidik di persidangan tidak
memiliki nilai kekuatan pembuktian.
Keterangan saksi penyidik ternyata sangat
dipengaruhi teknik penyidikan pembelian ter
selubung dan penyerahan di bawah pengawasan.
Penyidikan tindak pidana narkotika lazim
terjadi rekayasa kasus kepada pelaku kelas
“teri”. Rekayasa kasus sebagaimana dijabarkan
dalam penjelasan penulisan ini merupakan suatu
bentuk penyimpangan teknik penyidikan perkara
narkotika, yaitu teknik pembelian terselubung
(Lihat Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika).
Cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang
ini kemudian terungkap dalam putusan Mahkamah
Agung diatas, yang akhirnya tidak menerima
kesaksian penyidik dan memutus terdakwa bebas
dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Saran
Mekanisme penyidikan tindak pidana
narkotika secara pembelian terselubung dan/
atau secara penyerahan di bawah pengawasan
(Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika)
harus diserta mekanisme kontrol agar penyidikan
sesuai dengan undang-undang dan menghapus
rekayasa kasus. Mekanisme kontrol tersebut
akan memperkuat kesaksian penyidik di
persidangan. Misalnya seperti adanya video yang
mendokumentasi proses penyidikan, kemudian
dokumentasi tersebut dimuat dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP). Hal ini menjadi penting
untuk menghindari terjadinya pencabutan berkas
perkara yang kerap dilakukan oleh saksi atau
terdakwa, sehingga pemanggilan saksi verbalisan
juga dapat diminimalisasi. Kedua, apabila penyidik
melakukan teknik pembelian terselubung,
tersangka, keluarga tersangka, dan pengacara
tersangka harus mendapatkan kelengkapan berkas
selama proses penyidikan. Sehingga apabila
pembelian terselubung itu dilakukan tidak sesuai
dengan aturan, tersangka sepatutnya dilepaskan
dan ada sanksi (punishment) bagi aparat penegak
hukum. Mekanisme semacam ini bermanfaat
untuk mengurangi, mencegah dan memberantas
praktik-praktik rekayasa kasus.
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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.

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, September 2016 : 373 - 374

373

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure
B.

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

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
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