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ADVERTORIAL

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan
Ikatan Peneliti Hukum Indonesia dapat menerbitkan Volume 16 Nomor 4, Desember 2016.
Para pembaca Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang tercinta, sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal
10 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia sedunia. Tanggal ini dipilih untuk
menghormat Majelis Umum PBB yang mengadopsi dan memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia, sebuah pernyataan global tentang hak asasi manusia pada 10 Desember 1948.
Apabila menilik Hukum dan HAM, merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan
dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Hukum dan HAM juga dapat dimaknai sebagai
hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya. Agar HAM dapat
ditegakkan dalam berbagai kehidupan harus ada instrumen yang mengaturnya. Instrumen tersebut berisi aturanaturan bagaimana HAM itu ditegakkan dan mengikat seluruh warganegara. Sebagai negara yang menjunjung
tinggi HAM Indonesia telah memiliki setidak-tidaknya empat instrumen HAM, yakni UUD 1945, TAP MPR
Nomor XVII/MPR/1998, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Dari beberapa intrumen yang ada tersebut berharap perlindungan dan penegakan HAM kedepanya dapat
meningkat, karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Seperti lebih
difungsikan secara maksimal lembaga-lembaga yang memiliki tugas khusus menegakan HAM.
Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tersebut, Dewan Redaksi mengangkat
tuisan-tulisan dari para peneliti di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang bersinggungan dengan
penegakan Hukum dan HAM di Indonesia.
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 Nugroho, S.H., DR. Farhana, S.H., M.H., DR. Ridwan Nurdin,
M.A.,dan DR. Hadi Supratikta, Selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi
tulisan dari para penulils.
Jakarta, Desember 2016
Redaksi
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The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge
Mosgan Situmorang (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human
Rights)
Legal Aspect of RemissionsTo Corruptors
Law Research Journal De Jure, Desember 2016, Vol. 16 Number 4, Page 375 - 394
Remission is one of convict rights ruled in the Law Number 12 Year 1995 concerning Correctional. It is
given, at least twice a year that is in independence day of Indonesia on 17 August and in religious holidays.
Basically, all convicts including criminal child have right to remission during meet certain requirements as
ruled in legislation. In 2012, government issued regulation that have a tight remission to a certain convict
such as corruptor. Obviously, it became pros and cons. It came up from the Minister of Law and Human Rights
to revise Government Regulation Number 99/2012. Its policy made arguing from many parties especially
law enforcers and anti-corruption activists. But, some legislative members (DPR) precisely, supported the
Minister` will. This research is intended to know further information of this remission. The focus of this
research is about pattern of criminalization and its correlation with remission, procedure of remission,
supervision and positive and negative aspects. It is a empirical normative method. It concludes that there
are differences between pattern of criminalization and pattern of convict instilling, a tight remission with a
letter from justice collaborator have potential to delete corruptor rights, supervision carried out improperly,
positive aspect of remission to corruptor can lessen budget, while negative aspect can be abused. It suggests
that Government Regulation Number 99/2012 must be revised.
Keywords: law aspect of remission
Nizar Apriansyah (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human Rights)
Development of Correctional Officer Competencies In Overcoming Drugs Trafficking At Correctional
Institution And Detention Center
Law Research Journal De Jure, Desember 2016, Vol. 16 Number 4, Page 395 - 409
Problems in correctional institutions sometimes, become a bad highlight by media such as a drug haunt.
This research tries to examine a factual data related to drugs trafficking in correctional institution and
detention centers. It attempts to find out a pattern of education and training that able to be implemented to
educate correctional officers, so that in the future, can be taken steps to anticipate it. It uses quantitative and
qualitative approach. Based on discussion, can be concluded that government has already managed to improve
correctional officers` abilities by doing interaction between leaders and staffs whose supervision meaning
and responsible, have a clear career and promote welfare. (remuneration and correctional allowances).
This is one of the government`s appreciation (the Ministry of Law and Human Rights) in developing of them
in order to boost their performance more optimal. But ,some obstacles found in this research such as : the
lack of human resources both the alumni of correctional science academy (AKIP) and caretaker/wardens
compared to convicts and inmates because the recruitment process of officers did not base on personnel
qualification, and lack of infrastructure and facilities.
Keywords: correctional officers, drug trafficking
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The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge
Ajib Rakhmawanto (A Researcher of The Center for Policy Research and Development, the National Civil
Service Agency)
A Model of Position High Leadership Appointment Of State Civil Apparatus In Perspective Of The Law
Number 5 Year 2014
Law Research Journal De Jure, Desember 2016, Vol. 16 Number 4, Page 411 - 424
Government administration is required a professional Apparatus Civil Servants (ASN) support. Their
professionalism certainly give contribution to government bureaucracy, positively. To create a professional
apparatus human resources demand bureaucratic reform of ASN management. The Law of The Republic
of Indonesia Number 5 Year 2014 Concerning Apparatus Civil Servants(ASN) mandates a position high
leadership appointment of ASN based on merit that supervised by the Commission of Apparatus Civil
Servants (independent institution). The purpose of this research is to analysis a model ofposition high
leadership appointment of State Civil Apparatus. It is a qualitative descriptive approach. Collecting data by
literature research. The research site is at House of Representative of R.I. (Commission II), the Ministry of
State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform, the National Civil Service Agency. Data analysis
comes to data reduction, data display, and conclusion. The result of this research shows that the system of
position high leadership appointment of State Civil Apparatus carried out by merit system through open
bidding starting from administration selection, competency selection, interview, track record research, and
health and psychology test that producing three (3) qualifications confirmed one (1) position high leadership
by Trustees Personnel Officer.
Keywords: Position high leadership, position appointment
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This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge
Ulang Mangun Sosiawan (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human
Rights)
Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law
Law Research Journal De Jure, Desember 2016, Vol. 16 Number 4, Page 425 - 438
Restorative Justice is one of main approach, this time, based on the Law Number 11/2012 concerning
Juvenile Justice System need to be done in the case of children against the law. This approach stresses on
condition of how to create justice and balance to offenders and the victims. Mechanism, procedure and
criminal justice are focused on criminalization changed into dialogue and mediation to find agreement/
deal on a fair adjudication of criminal case to victims and offenders. The main problem in this research is
(1) what the background of philosophy inception of restorative justice in Indonesia positive law; (2) why
restorative justice has to do as children protection against the law; and (3) how to apply restorative justice in
criminal justice of children protection against the law. This research uses normative and empirical juridical
approach that is means or procedure used to solve the research problem by researching secondary data,
previously then proceed primary data in the field. Primary data obtained by people through observation
and interview. The result of this research shows that restorative justice must be done as entity of children
protection against the law, because it essentially cannot remove from context that cover it, so it is not fair if
he/she has retributive sanction without paying attention existence and condition surrounding him/her. The
implementation of restorative justice of the Juvenile Justice System Law carried on diversion mechanism,
with court product such as stipulation (articles 12 and 52, and non diversion/mediation, can be conducted
outside or inside of trial, with verdicts, namely criminal or criminal action (article 69. Mechanism of dialogue
and mediation is held by engaging other parties. It concludes that the practice of criminal justice, restorative
justice as entity of children protection against the law has not become primary tendency, yet.
Keywords: restorative justice, protection form, and diversion
Rosmi Darmi (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human Rights)
Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against The Law
Law Research Journal De Jure, Desember 2016, Vol. 16 Number 4, Page 439 - 450
A number of the child are against the law must become a concern. Besides that, practices of the juvenile
justice system pay attention to parties, particularly in a legal proceeding. The problem of this writing is how
to implement the Convention of Child Rights (KHA) related to child protection against law proceedings.
Its protection refers to the Convention on the Rights of the Child and Beijing Rule. Spelling out of law
protection of child offender in the convention have covered largely child protection principle of a legal
instrument, nationally and internationally. Child investigation encompasses arrest, inspection, investigation
and termination of detention.
Keywords: Convention on the Child Rights, child protection
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Muhar Junef (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human Rights)
Implementation of The Law Number 32, Year 2014 Concerning Marine
(Case Study : Principle of one who pollute must be fined)
Law Research Journal De Jure, Desember 2016, Vol. 16 Number 4, Page 451 - 462
Principle of one who pollute must be fined is a principle that often said in international declaration then
come into international conventions and become principle of international environment law. This research
tries to examine how the practice of who pollute must be fined principle refer to theory; and what approach
used Indonesia in its implementation. The result of this research finds that its practices in the Law Number
32, Year 2014 concerning Marine, ruled not in specific terms. But, It still can be implemented if pollution
occurred and/or destruction at sea. Method of this research is normative juridical, intended to explain the
Act.
Keywords: Principle of one who pollute must be fined
Oki Wahju Budijanto (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human
Rights)
Intensify Access of Law Aids To the Poor
Law Research Journal De Jure, Desember 2016, Vol. 16 Number 4, Page 463 - 475
Law aids access have experienced some problems/obstacles such as :regulation, officers professionalism, and
society understanding in accessing of law aids. Therefore, the problem is how to increase law aids access to
the poor. The expected benefits of this writing is recommendation to the Minister of Law and Human Rights
to make policy formulation related to law aids program. It is a qualitative method by two techniques in
collecting data with descriptive approach. To enhance the law aids to the poor so this writing generates some
recommendation : need more coordination by means of DILKUMJAKPOL forum in adjusting understanding
about law aids implementation; require a review related to financial fund in law aids, proportionally by
considering necessity each area; necessary to broaden socialization area to villages/ urban communities;
it is necessary to do data collection of poor inmates so it can be used by the National Law Development
Agency as legal aids administrator; need to revise the Ministerial Regulation of Law and Human Rights of
R.I. Number 3 Year 2013 concerning Procedures for Verification and Accreditation of Law Aids Institution
or A Certain Social Organization article 12 letter e and f.
Keywords: access, law aids, the poor
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Oksimana Darmawan (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human
Rights)
Policy of DKI Jakarta Provincial Government For Relocation of Street Vendors In Perspective Law And
Rights
Law Research Journal De Jure, Desember 2016, Vol. 16 Number 4, Page 477 - 491
Basically, the problem of street vendors because they use facilities of public space. But, on another side,
they have rights to satisfy their economic needs. This research examines, firstly; how provincial government
policy and efforts of city government in a relocation of street vendors (PKL); secondly, obstacles faced to
relocate street vendors. The research method is qualitative descriptive by taking samples of street vendors
at KS Tubun , West Jakarta. One of finding fact shows that illegal street vendors do not write a letter to
(SukuDinas) Department of Small, Medium Enterprises Loans (KUMKM), so it is categorized as illegal
street vendors, because unregistered. Whereas, one of this research recommendation is necessary to revise
Governor Regulation of DKI Jakarta Number 10, Year 2015 so that the Office and (SukuDinas) Department
of Small, Medium Enterprises Loans (KUMKM) actively step in judging or doing analytical study in order
to empower illegal street vendors become street vendor management.
Keywords: Relocation of illegal street vendors
Yuliyanto (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human Rights)
Social Conflict Completion According To The Law Number 7/2012
(Case Study of Brawl Between Berlan And Palmeriam Residents)
Law Research Journal De Jure, Desember 2016, Vol. 16 Number 4, Page 493 - 504
This research identifies two issues: firstly: conflict between Berlan andPalmerian residents has been occurred
for long times until now; secondly: need a solution in finishing the conflict and find sources of problem. From
identification above, it will elaborate into items that is (1) what causative factors of conflict; (2) what the
impacts of that conflict; (3) what efforts of government to finish the conflict according to mandate of the Act
Number 7 Year 2012. The method in collecting data is interview with relevant informant to research issues.
This research is role of government to satisfy rights of society security. It concludes that find some factors
cause its conflict between Berlan and Palmeriam residents, but misunderstanding and juvenile delinquency
are dominant factors lead that conflict.
Keywords: completion, social conflict
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Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya
Mosgan Situmorang (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia)
Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2016, Vol. 16, Nomor 4, hal. 375 - 394
Remisi adalah salah satu hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan. Remisi diberikan setidaknya dua kali dalam setahun yaitu pada peringatan hari kemerdekaan
setiap tanggal 17 Agustus dan pada hari besar keagamaan. Pada dasarnya setiap warga binaan pemasyarakatan
termasuk anak pidana berhak mendapat remisi asal memenuhi syarat-syarat tertetu yang diatur dalam perturan
perundang-undangan. Pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang bernuansa
pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana tertentu, dimana salah satunya adalah terhadap narapidana
korupsi. Pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi saat ini menimbulkan pro dan kontra. Hal
ini muncul setelah adanya keinginan Menteri Hukum dan Ham untuk merevisi peraturan pemerintah Nomor
99/2012. Hal ini banyak ditentang terutama oleh penegak hukum dan masyarakat penggiat anti korupsi.
Akan tetapi sebagian anggota DPR justru mendukung keinginan Menteri Hukum dan Ham tersebut. Untuk
mengetahui lebih lanjut mengenai pemberian remisi ini maka diadakan penelitian dengan judul seperti di
atas. Permasalah yang akan diteliti adalah mengenai pola pemidanaan dan hubungannya dengan pemberian
remisi, prosedur pemberian remisi, pengawasan dan aspek positif daan negatif pemberian remisi. Metode
yang digunakan adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat perbedan
pola pemidanaan dan pola pembinaan narapidana, pengetatan pemberian remisi dengan mensyaratkan adanya
surat keterangan Justice Collaborator berpotensi menghilangkan hak narapidana korupsi, pengawasan belum
dilaksanakan sebagaimana mestinya, aspek positif pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dapat
mengurangi anggaran sedangkan negatifnya adalah berpotensi disalah gunakan. Berdasarkan hasil penelitian
ini disarankan agar PP99/2012 di revisi.
Kata kunci: Aspek Hukum Remisi
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Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya
Nizar Apriansyah (Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia)
Peningkatan Kemampuan Petugas Pemasyarakatan Dalam Menangulangi Peredaran Narkoba Di
Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2016, Vol. 16, Nomor 4, hal. 395 - 409
Banyaknya permasalahan yang ada Lembaga Pemasyarakatan, menjadi sumber pemeberitaan media yang
kerap kali menginformasikan hal-hal yang negatif tentang lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan
sebagai sarang narkoba. Maka dari itu melalui penelitian ini akan berusaha untuk mendapatkan fakta faktual
terkait dengan banyaknya kasus peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
Negara. Dengan maksud untuk mencari tahu pola pendidikan yang dapat diterapkan untuk mendidik petugas
pemasyarakatan, agar kedepan dapat diambil langkah-langka strategis di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Metode penelitian dengan mengunakan pendekatan
kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dari hasil pembahasan menyimpulkan bahwa Pemerintah sudah
berusaha meningkatkan kemampuan petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Negara
dengan cara melakukan interaksi antar pimpinan dan bawahan yang memiliki arti supervisi dan tangung
jawab serta kesempatan karier yang jelas. Juga kesejahteraan ekonomi. (seperti Remunerasi dan Tunjangan
Pemasyarakatan dan lain-lain). Inilah salah satu bentuk apresiasi pemerintah dalam membina Petugas agar
diharapkan kinerjanya lebih optimal dilapangan. Kemudian hamabatan diantaranya; kurangnya tenaga teknis
pemasyarakaan terutama lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakat dan kurangnya tenaga sipir dibandingkan
dengan jumlah penghuni serta sumber daya manusia tenaga pemasyarakatan yang masih minim karena sistem
perekrutan yang tidak didasari oleh kebutuhan kualifikasi personil, keterbatasan sarana perasana pendukung.
Kata Kunci: Petugas Pemasyarakatan, Peredaran Narkoba
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Ajib Rakhmawanto (Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Penelitian, Badan Kepegawaian Negara)
Model Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Uu Nomor
5 Tahun 2014
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2016, Vol. 16, Nomor 4, hal. 411 - 424
Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan dukungan pegawai ASN yang profesional. Profesionalisme
ASN tentunya dapat memberikan kontribusi secara positif bagi birokrasi pemerintahan. Untuk menciptakan
sumber daya aparatur yang profesional perlu dilakukan reformasi birokrasi dibindang manajemen ASN. UU
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN mengamanatkan adanya pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi ASN
berbasis merit yang diawasi lembaga independen (Komisi Aparatur Sipil Negara) KASN. Permasalahan
penelitian, bagaimanakah model pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara? Tujuannya
penelitian ini adalah menganalisis model pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian digali dengan teknik studi
pustaka (literature). Lokasi penelitian di DPR RI (Komisi II), Kementerian RAN RB, dan BKN. Analisis
data melalui tahapan reduksi data, penya¬jian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan
sistem pengangkatan JPT ASN dilakukan dengan sistem merit melalui seleksi terbuka mulai dari seleksi
administrasi, seleksi kompetensi, tes wawancara, penelusuran rekam jejak, serta tes kesehatan dan psikologi
yang menghasilkan 3 (tiga) kualifikasi untuk ditetapkan 1 (satu) JPT oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Kata kunci: Jabatan Pimpinan Tinggi, Pengangkatan Jabatan
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Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya
Ulang Mangun Sosiawan (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia)
Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2016, Vol. 16, Nomor 4, hal. 425 - 438
Restorative Justice (Keadilan Berbasis Musyawarah) adalah satu pendekatan utama, yang saat ini,
berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan
dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi
terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme
tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi
untuik menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak
korban dan pelaku. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apa latar belakang filosofis lahirnya
Restorative Justice dalam UU SPPA? (2) Mengapa Restorative Justice harus dilakukan sebagai perlindungan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; dan (3) Bagaimana cara menerapkan Restorative Justice
dalam praktik peradilan pidana sebagai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Metode
pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, yaitu cara atau
prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih
dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Data primer adalah
data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice harus
dilakukan sebagai wujud perlindungan atas anak yang berhadapan dengan hukum, karena pada dasarnya
ia tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya, sehingga tidak adil apabila ia dikenai sanksi
retributif, tanpa memperhatikan keberadaannya dan kondisi yang melingkupinya. Implementasi Restorative
Justice dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dilakukan melalui mekanisme Diversi, dengan
produk pengadilan berupa penetapan (Pasal 12 dan 52, dan non diversi/mediasi, yang bisa dilakukan di luar
atau di dalam persidangan, dengan produk pengadilan berupa putusan, yaitu pidana atau tindakan (Pasal
69). Mekanisme dialog dan mediasi dilangsungkan dengan melibatkan selain kedua belah pihak pelaku dan
korban, dapat juga pihak lain. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dalam praktek peradilan pidana,
penerapan Restorative Justice sebagai wujud perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum belum
menjadi kecenderungan utama.
Kata Kunci: Restorative Justice, Bentuk Perlindungan, dan Diversi.
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Rosmi Darmi (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia)
Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak
yang Berhadapan dengan Hukum
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2016, Vol. 16, Nomor 4, hal. 439 - 450
Meningkatnya peristiwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menimbulkan keprihatinan. Selain
itu, penerapan sistem peradilan pidana anak menjadi perhatian banyak pihak, terutama dalam proses hukum.
Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) Terkait dengan
perlindungan anak yang berhadapan dengan proses hukum. Perlindungan hukum terhadap dalam proses
hukum mengacu kepada Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) dan Beijing
Rule. Penjabaran perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana dalam konvensi tersebut telah mencakup
sebagian besar prinsip perlindungan anak pelaku tindak pidana baik dalam instrumen hukum nasional
maupun instrumen hukum internasional. Pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam
proses penyidikan meliputi tindakan penangkapan, pemeriksaan, penghentian penyidikan dan penahanan.
Kata Kunci: Konvensi Hak Anak, Perlindungan Anak
Muhar Junef (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia)
Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
(Studi Kasus Prinsip Pencemar Membayar)
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2016, Vol. 16, Nomor 4, hal. 451 - 462
Prinsip pencemar membayar adalah prinsip yang sering diucapkan dalam deklarasi internasional yang
kemudian masuk ke dalam konvensi-konvensi internasional dan menjadi prinsip hukum lingkungan
internasional. Permasalah dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana penerapan prinsip pencemar
membayar menurut teori; dan pendekatan apa yang digunakan oleh Indonesia dalam implementasi prinsip
pencemar membayar. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip pencemar membayar
dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, tidak secara khusus diatur. Hal tersebut tidak
mengakibatkan prinsip tersebut tidak dapat diterapkan bila terjadi pencemaran dan/atau perusakan di laut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif, maksudnya
untuk menjelaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang berkiatan dengan prinsip
pencemar membayar.
Kata Kunci: Prinsip Pencemar Membayar
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Oki Wahju Budijanto (Peneliti pada Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)
Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2016, Vol. 16, Nomor 4, hal. 463 - 475
Akses bantuan hukum mengalami berbagai permasalahan/kendala antara lain: kendala regulasi,
profesionalisme aparat, dan pemahaman masyarakat dalam mengakses bantuan hukum. Oleh karena itu,
permasalahan yang muncul adalah bagaimana meningkatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat
miskin? Tujuan tulisan ini adalah untuk meningkatkanakses bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
Manfaat yang diharapkan adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam
membuat rumusan kebijakan yang berkaitan dengan program bantuan hukum. Tulisan ini menggunakan
metode kualitatif dengan dua teknik pengumpulan data melalui pendekatan deskriptif. Dalam upaya
meningkatkan akses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, maka studi ini mengajukan beberapa
rekomendasi: perlu meningkatan koordinasi melalui forum DILKUMJAKPOL dalam menyeleraskan
pemahaman tentang implementasi bantuan hukum; perlu meninjau kembali penerapan besaran dana bantuan
hukum dengan mempertimbangkan besaran dana secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masingmasing daerah; perlu memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat desa/kelurahan; perlu melakukan
pendataan tahanan miskin agar data tersebut dapat digunakan secara langsung oleh BPHN sebagai
penyelenggara bantuan hukum. perlu merevisi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau
Organisasi Kemasyarakatan khusus Pasal 12 huruf e dan f.
Kata Kunci: Akses, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin
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Oksimana Darmawan (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia)
Kebijakan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Perspektif
Hukum dan HAM
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2016, Vol. 16, Nomor 4, hal. 477 - 491
Dampak negatif keberadaan PKL adalah pemakaian fasilitas ruang publik. Namun PKL berhak untuk
memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga PKL perlu ditata atau direlokasi. Permasalahan penelitian,
yaitu, pertama bagaimana kebijakan pemerintah provinsi dalam perspektif hukum dan HAM; kedua,
kendala yang ditemui dalam melakukan relokasi PKL khususnya PKL KS Tubun. Metode penelitian adalah
deskriptif kualitatif dengan mengambil sampel PKL KS Tubun Jakarta Barat. Kesimpulan penelitian adalah
kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pergub No. 10 Tahun 2015 hanya mengatur PKL yang
mengajukan permohonan TDU, sebaliknya PKL yang tidak mengajukan permohonan TDU tidak berhak
direlokasi. Dalam perspektif hukum, struktur hukum dinilai pasif, subtansi tidak responsif, dan perilaku pihak
pemerintah kurang progresif. Dalam perspektif HAM, pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap PKL
liar. Kendala relokasi PKL KS Tubun adalah kondisi tempat relokasi yang tidak layak pakai. Disarankan
untuk merevisi subtansi Pergub No. 10 Tahun 2015, dan dan Gubernur sebagai pemegang saham tertinggi
di PD Pasar Jaya Slipi diharapkan untuk menfasilitasi melalui kebijakan dalam pengawasan dan bantuan
pembiayaan modal
Kata Kunci: Relokasi Pedagang Kaki Lima
Yuliyanto (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)
Penyelesaian Konflik Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
(Studi Kasus Tawuran Warga Berlan Dengan Palmeriam)
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2016, Vol. 16, Nomor 4, hal. 493 - 504
Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan: Pertama,konflik antara warga Berlan dan Palmeriam yang
sudah berlangsung sejak lama dan masih terjadi sampai sekarang; Kedua, bagaimana menyelesaikan konflik
antara warga Berlan dengan Palmeriam dan apa akar permasalahannya. Ketiga, apa dampak dari terjadinya
konflik antara warga Berlan dengan Palmeriam; Keempat, upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh
Pemerintah dalam menyelesaikan tawuran antar warga Berlan dengan Palmeriam sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, peneliti
menggunakan teknik wawancara kepada beberapa informan, yakni: tokoh masyarakat (Ketua RW dan Ketua
FKDM), pemerintah daerah (Lurah Kebon Manggis dan Lurah Palmeriam, Kepala Seksi Pemerintahan dan
Kamtib Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam, dan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Kantor
Kesbangpol Jakarta Timur, dan Kepala Kepolisian Sektor Matraman. Penelitian ini merupakan wujud dari
peran serta Pemerintah dalam memenuhi hak atas rasa aman bagi masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan
bahwa, meskipun ada beberapa faktor yang menyebakan konflik antara warga Berlan dengan Palmeriam,
namun kesalahpahaman dan kenakalan remaja merupakan faktor yang dominan penyebab konflik tersebut.
Kata kunci: Penyelesaian, Konflik Sosial
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ABSTRACT
Remission is one of convict rights ruled in the Law Number 12 Year 1995 concerning Correctional. It is given,
at least twice a year that is in independence day of Indonesia on 17 August and in religious holidays. Basically,
all convicts including criminal child have right to remission during meet certain requirements as ruled in
legislation. In 2012, government issued regulation that have a tight remission to a certain convict such as
corruptor. Obviously, it became pros and cons. It came up from the Minister of Law and Human Rights to revise
Government Regulation Number 99/2012. Its policy made arguing from many parties especially law enforcers
and anti-corruption activists. But, some legislative members (DPR) precisely, supported the Minister` will. This
research is intended to know further information of this remission. The focus of this research is about pattern
of criminalization and its correlation with remission, procedure of remission, supervision and positive and
negative aspects. It is a empirical normative method. It concludes that there are differences between pattern
of criminalization and pattern of convict instilling, a tight remission with a letter from justice collaborator
have potential to delete corruptor rights, supervision carried out improperly, positive aspect of remission to
corruptor can lessen budget, while negative aspect can be abused. It suggests that Government Regulation
Number 99/2012 must be revised.
Keywords: law aspect of remission

ABSTRAK
Remisi adalah salah satu hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan. Remisi diberikan setidaknya dua kali dalam setahun yaitu pada peringatan hari kemerdekaan
setiap tanggal 17 Agustus dan pada hari besar keagamaan. Pada dasarnya setiap warga binaan pemasyarakatan
termasuk anak pidana berhak mendapat remisi asal memenuhi syarat-syarat tertetu yang diatur dalam perturan
perundang-undangan. Pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang bernuansa
pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana tertentu, dimana salah satunya adalah terhadap narapidana
korupsi. Pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi saat ini menimbulkan pro dan kontra.
Hal ini muncul setelah adanya keinginan Menteri Hukum dan Ham untuk merevisi peraturan pemerintah
Nomor 99/2012. Hal ini banyak ditentang terutama oleh penegak hukum dan masyarakat penggiat anti korupsi.
Akan tetapi sebagian anggota DPR justru mendukung keinginan Menteri Hukum dan Ham tersebut. Untuk
mengetahui lebih lanjut mengenai pemberian remisi ini maka diadakan penelitian dengan judul seperti di
atas. Permasalah yang akan diteliti adalah mengenai pola pemidanaan dan hubungannya dengan pemberian
remisi, prosedur pemberian remisi, pengawasan dan aspek positif daan negatif pemberian remisi. Metode
yang digunakan adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat perbedan
pola pemidanaan dan pola pembinaan narapidana, pengetatan pemberian remisi dengan mensyaratkan adanya
surat keterangan Justice Collaborator berpotensi menghilangkan hak narapidana korupsi, pengawasan belum
dilaksanakan sebagaimana mestinya, aspek positif pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dapat
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mengurangi anggaran sedangkan negatifnya adalah berpotensi disalah gunakan. Berdasarkan hasil penelitian
ini disarankan agar PP99/2012 di revisi.
Kata kunci: Aspek Hukum Remisi

PENDAHULUAN
Sistem pemasyarakatan merupakan rang
kaian sistem pemidanaan yang bertujuan agar
Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari
kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu,
pemidanaan perlu memperhatikan sisi kemanusiaan
atau perlindungan HAM. Salah satu upaya yang
dilakukan adalah dengan memberikan remisi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem
Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
antara lain: mendapat pengurangan masa pidana
(remisi) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (1)
huruf i. Remisi pada dasarnya diberikan tanpa
membedakan narapidana, sebagai tanggung jawab
pemerintah dalam memberikan perlindungan
dan pemenuhan terhadap hak-hak narapidana.
Meskipun demikian, dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat perbedaan
“persyaratan” bagi narapidana korupsi, terorisme,
narkotika, serta psikotropika. Perbedaan tersebut
dengan pertimbangan bahwa “kriteria” tindak
pidana tersebut di atas memiliki dampak lebih
besar dibandingkan tindak pidana yang lain.
Pelaku tindak pidana korupsi memiliki
kekuasaan, modal (politik), dan posisi strategis yang
memungkinkan atau mempengaruhi pengambilan
kebijakan publik. Dengan pertimbangan ini,
perlakuan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
dipandang perlu untuk tidak dipersamakan dengan
pelaku tindak pidana umum. Banyak koruptor
yang telah divonis bersalah oleh pengadilan
dengan pidana perampasan kemerdekaan badan
selama sekian tahun, tetapi dapat dengan sangat
cepat “menyelesaikan” masa pidananya di
Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu hal yang
menyebabkannya adalah pemberian remisi kepada
koruptor tersebut.
Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999
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tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan, “Bagi Narapidana
yang dipidana karena melakukan tindak pidana
terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi,
kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan
hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan
transnasional terorganisasi lainnya, dapat diberikan
remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai
berikut: berkelakuan baik, dan telah menjalani 1/3
(satu per tiga) masa pidana”. Hal ini tercanyum
dalam Pasal 34 ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan.
Ekspektasi masyarakat tentang penjeraan bagi
pelaku korupsi terus menguat. Bahwa pemberian
remisi bagi narapidana korupsi, meskipun telah
diberlakuan secara berbeda berdasarkan PP Nomor
28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP Nomor
32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,
dianggap belum mampu menjadi penggentar bagi
pejabat-pejabat pemangku kekuasaan untuk tidak
melakukan korupsi.
Dalam PP Nomor 99 tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun
1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, persyaratan
tersebut diubah Dengan cara menambah syarat
adanya Surat keterangan yang menerngkan bahwa
bahwa narapidana tersebut adalah seorang Justice
Collaborator sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
34. Sebagai tindak lanjutnya Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surat Edaran
Menkumham Nomor M.HH-04.PK.01.05.06
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberlakuan PP Nomor 99 tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan. Surat Edaran ini
dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2013.
Di sisi lain Menteri Hukum dan HAM saat
ini beberapa waktu yang lalu mengatakan, akan
memberikan remisi kepada terpidana koruptor
lewat revisi PP Nomor 99 tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun
1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
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Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan
alasan penegakan hukum di abad modern sudah
meninggalkan hukuman kepada narapidana
dengan tujuan pembalasan. Sebab saat itu
pemidanaan memiliki tujuan mencegah pidana
demi pengayoman masyarakat, menerapkan rasa
damai, tidak ada maksud membuat efek jera.
“Paradigma pemidanaan pembalasan itu bentuk
yang paling klasik yang sudah ditinggalkan
semenjak abad 17. Penjeraan juga sudah selesai
dua abad lalu. Yang sekarang diterapkan itu
reintegrasi sosial, karena masalah pidana bukan
masalah pribadi, tapi persoalan lingkungan.”
(http://sp.beritasatu.com/home/menkumhambuka-kemungkinan-revisi-pp-no-99-tahun2012-tentang -pemberian-remisi/91833,di akses
pada tanggal 9 Februari 2016). Kongres PBB tahun
1984 di Venezuela membahas tentang pencegahan
dilakukannya kejahatan, antara lain menyatakan
bahwa narapidana yang dijatuhi hukuman penjara
seumur hidup adalah tidak sesuai dengan tujuan
utama pemidanaan yaitu reintgrasi terhukum
kedalam masyarakat (Marlina, 2011)
Dalam praktiknya memang masih terdapat
beberapa persoalan terkait pemberian remisi antara
lain: pemberian remisi terhadap warga binaan
dipandang sebagai wilayah kekuasaan eksekutif
sehingga tidak tepat ketika salah satu persyaratan
pemberian remisi masih melibatkan instansi
lain misalnya dalam syarat adanya pernyataan
“Justice Collaborator” yang dikeluarkan oleh
instansi penegak hukum; belum ada indikator
yang jelas untuk pemberian remisi (misalnya apa
saja indikator seorang napi “berkelakuan baik”
dan layak mendapatkan remisi); serta terlalu
banyaknya jumlah dan jenis remisi yang diberikan
pada warga binaan.
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu
dilakukan penelitian berkaitan dengan pemberian
remisi khususnya kepada pelaku tindak pidana
korupsi (koruptor) yang berjudul “Aspek Hukum
Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi”.
Permasalahan yang akan menjadi fokus dalam
penelitian ini adalah: Bagaimana pola pemidanaan
dan kaitannya dengan konsep pemberian remisi,
bagaimana prosedur dan pelaksanaan pemberian
remisi narapidana korupsi, bagaimana fungsi
pengawasan dalam pemberian remisi narapidana
korupsi?, dan apa saja aspek positif dan negatif
pemberian remisi kepada narapidana korupsi.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui hal hal yang menjadi pernasalahan
dalam penelitian ini. Secara teoritis kegunaan dari
penelitian ini adalah dalam rangka mendukung
pembentukan dan pengembangan hukum dan
secara praktis sebagai bahan masukan bagi para
pemangku kepentingan antara lain Pemerintah,
para ahli, akademisi, praktisi dan masyarakat.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah normative empiris dengan cara
menggabungkan penelitian kepustakaan dengan
penelitian lapangan. Dengan demikian penelitian
ini menggunakan baik data sekunder maupun
primer. Data sekunder berupa bahan kepustakaan
baik bahan primer beruapa peraturan perundangundangan dan bahan sekunder berupa buku buku
yang relevan. Data primer didapat dari instansi
terkait antara lain Ditjen Pemasyarakatan, KPK,
ICW, Kepolisian, Kejaksaan, LSM dan Nara
Pidana Korupsi. Data tersebut dikumpulkan
dengan cara melakukan wawancara maupun
melalui kuesioner. Kemudian data tersebut diolah
dan kemudian dianalisis, kemudian disimpulkan
dengan cara kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan
di DKI Jakarta, Medan dan Makassar pada tahun
angggaran 2016.

PEMBAHASAN
A.

Pola Pemidanaan dan Kaitannya Dengan
Pemberian Remisi
Berdasarkan teori terdapat 3 jenis tujuan
pemidanaan yaitu: Teori Pembalasan atau
teori imbalan (Vergfalden) atau teori Absolut
(Vergeldingstheorieen). Hukuman itu dijatuhkan
sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena
telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan
kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota
masyarakat.(Leden Marpaung, 2009)
a. Teori ini membenarkan pemidanaan karena
seseorang telah melakukan suatu tindak
pidana, maka terhadap pelaku pidana
mutlak harus diadakan pembalasan berupa
pidana dengan tidak mempersoalkan akibat
pemidanaan bagi terpidana.
b. Teori Relatieve (Nisbi) atau teori Tujuan
(Doeltheorieen). Teori tujuan membenarkan
pemidanaan
(rechtsvaardigen),
pada
tujuan pemidanaan, yakni untuk mencegah
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terjadinya kejahatan (ne peccetur). Dengan
adanya ancaman pidana dimaksudkan
untuk menakut-nakuti calon penjahat yang
bersangkutan atau untuk prevensi umum.
c. Teori Gabungan (Verenigings-theorieen).
Teori ini mendasarkan pemidanaan pada
perpaduan antara teori pembalasan dengan
teori tujuan, karena kedua teori tersebut
bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing
mempunyai
kelemahan
(http://asasasashukumpidana.blogspot.com/, diakses 21
Maret 2016 pukul 14.00 WIB).
Teori Gabungan merupakan perpaduan dari
Teori Absolut dengan Teori Relatif. Menurut
Kartiman bahwa Teori Gabungan ini dibedakan
dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut :
a) Teori Gabungan yang menitikberatkan
pembalasan, tetapi dengan maksud sifat
pidana pembalasan itu untuk melindungi
ketertiban hukum;
b) Teori Gabungan yang menitikberatkan pada
perlindungan masyarakat;
c) Teori Gabungan yang menitikberatkan sama
antara pembalasan dengan perlindungan
kepentingan masyarakat.
Tujuan pemidanaan yang termuat dalam pasal 47
rancangan KUHP Tahun 2008, berbunyi sebagi
berikut :
a. Pemidanaan bertujuan untuk :
1) Mencegah dilakukannya tindak pidana
dengan menegakkan norma hukum
demi pengayoman masyarakat.
2) Memasyarakatkan terpidana dengan
mengadakan pembinaan, sehingga
menjadikan orang yang baik dan
berguna;
3) Menyelesaikan konflik yang ditimbul
kan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa
damai dalam masyarakat;
4) Membebaskan rasa bersalah pada
terpidana.
b. Pemidanaan tidak bermaksud untuk
menderitakan dan tidak diperkenankan
meremehkan martabat manusia
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pidana
selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
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a.

Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat
lain yang tidak menyenangkan;
b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau
badan yang mempunyai kekuasaan (yang
berwenang);
c. Dikenakan kepada seseorang yang telah
melakukan tindak pidana menurut UndangUndang.(Muladi dan Barda Nawawi Arief,
2005)
Tujuan penjatuhan pidana yang dianut
Indonesia saat ini adalah kombinasi hukum Teori
absolut dan relatif, yang berarti terdapat unsurunsur pejeraan yang dipadukan dengan pembinaan
artinya bukan untuk balas dendam semata.Bentuk
pelaksanaannya berupa upaya pelaksanaan pidana
penjara yang berunsur kemanusiaan,dengan
tujuan untuk memperbaiki perilaku dan moral.
Apa bila dihubungkan dengan pemberian remisi
kepada narapidana korupsi sesuai PP 99 tahun
2012 yang memperketat pemberian remisi,
terjadi ketidakselarasan dengan tujuan pembinaan
yang menginginkan agar narapidana tersebut
dapat menyadari kesalahannya yang diwujudkan
dalam perilaku yang lebih baik selama menjalani
hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan
(LAPAS).
Dengan menerapkan PP 99/2012 maka
sangat sedikit narapindana korupsi yang dapat
mendapatkan remisi karena kesulitan dalam
memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi.
Hal ini utamanya dialami oleh nara pidana
korupsi yang jumlah uangnya sedikit. Dengan
memberlakukan PP ini maka tidak bisa dibedakan
antara koruptor kelas kakap dan kelas teri. Seperti
diketahui banyak faktor yang menyebabkan orang
korupsi, antara lain ada karena faktor keterpakasan
umpanya dalam hal untuk mendapatkan proyek
dari kantor pemerintah, kalau tidak memberikan
sejumlah uang kepada pejabat di lingkungan kantor
tersebut sulit untuk mendapat peroyek sehingga
terjadi lah suap yang dilakukan oleh mereka dan
terpaksa mengurangi kualitas atau mutu pekerjaan.
Dapat juga karena perintah atasan atau tanggung
jawab jabatan sehingga yang bersangkutan terjerat
korupsi.
Dengan menjadikan korupsi sebagai
kejahatan luar biasa tanpa membedakan jumlah
uang yang dikorupsi maka terjadi perlakuan yang
sama untuk semua pelaku tindak pidana korupsi
padahal alasaan maupun jumlah uang yang
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dikorupsi berbeda. Dalam hal suap mungkin saja
tidak terjadi kerugian negara sama sekali akan
tetapi ini dianggap juga sebagai kejahatan luar biasa
dan disamakan dengan pejabat yang melakukan
korupsi dengan jumlah uang yang sangat besar
dan sudah pasti merugikan negara. Untuk itu perlu
pembedaan antara pelaku tidak pidana korupsi.
Seharusnya ada kasifikasi untuk menentukan
apakah itu kejahatan luar biasa atau tidak. Hal ini
juga dipandang tidak adil apabila dibandingkan
dengan tindak pidana umum seperti pembunuhan
berencana yang dilakukan dengan sangat keji akan
tetapi mereka berhak mendapatkan remisi karena
dianggap sebagai kejahatan biasa.
Hal ini dapat dibandingkan dengan seorang
Responden eselon III yang menjadi responden di
LP Tanjung Gusta Medan yang dituduh Korupsi
tidak sampai 10 (sepuluh) juta rupiah akan
tetapi dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan
pemberian remisinya diperketat sesuai dengan PP
99/2012. Hal ini dirasakan tidak adil oleh yang
bersangkutan. Demikian juga denga seorang
kontraktor yang dalam rangka persaingan untuk
mendapatkan kontrak pekerjaan/proyek dari
instansi pemerintah sehingga memberikan uang
suap yang tidak terlalu besar kemudian ditangkap
dan diadili kemudian dijatuhi hukuman 2 tahun
8 bulan penjara ditambah uang denda dan uang
pengganti. Yang bersangkutan sulit mendapatkan
remisi karena dikategorikan sebagai kejahatan
luar biasa dengan demikian pengaturan mengenai
pemberian remisinya juga tunduk kepada PP 99
tahun 2012.
Penyamaan semua tindak pidana korupsi
sebagai kejahatan luar biasa telah menimbulkan
ketidak adilan menurut para narapidana korupsi
karena tidak memperhatikan motif maupun jumlah
uang yang dikorupsi dan tidak memperhatikan
apakah ada unsur kerugian negara apa tidak. Halhal tersebut di atas sudah mejadi pertimbangan
hakim ketika mengadili suatu kasus korupsi itulah
sebabnya mereka tidak mendapatkan hukuman
yang sama ketika diadili didepan sidang. Akan
tetapi ketika manjalani hukuman dalam rangka
pembinaan di Lembaga Pemasayarakatan unsurunsur yang sudah dikemukana di atas tidak menjadi
pertimbangan, dangan kata lain semua pelaku
tindak pidana korupsi mempunyai perlakuan
yang sama dan harus memenuhi persyaratan yang
sama.

Dalam wawancara yang dilakukan terhadap
para napi yang menjadi responden di Lembaga
Pemasyarakatan maupun Rutan yang menjadi
tempat penelitan yakni Lembaga Pemasyarakatan
Cipinang, Makassar dan Makassar mengemuka
keluhan para nara pidana atas diberlakukannya
PP 99/2012 karena semua nara pidana tidak
mempertimbangkan bobot
korupsinya akan
tetapi pembedaannya justru pada saat kapan
narapidana tersebut mempunyai hukuman yang
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni
apakah sebelum atau sesudah PP 99/2012 mulai
diberlakukan. Keluhan yang paling banyak
adalah mengenai sulitnya untuk mendapatkan
surat keterangan justice colaborator dan untuk
membayar biaya pengganti dan denda. Pada
umumnya mereka sudah tidak mempunyai uang
yang cukup ketika masuk ke dalam Lembaga
Pemasyarakatan baik karena sudah habis sebelum
dijadikan terdakwa atau habis ketika mereka
mencoba “mengurus” perkaranya ketika menjalani
proses pemeriksaan sejak peniyidikan sampai
putusan pengadilan.
Dalam pengurusan Justice Collaborator
menurut mereka bisa didapatkan, dari hasil
wawancara dengan mereka dapat diketahui bahwa
mereka tidak memberikan uang ketika mengurus
surat tersebut, akan tetapi ada kejanggalan dalam
hal ini, karena mereka mendapat keterangan
justice collaborator padahal dalam kasusnya
dia hanya tersangka tunggal artinya pada kasus
tersebut tidak ada tersangka lain yang didapat dari
hasil kerjasama pemberian informasi dari yang
bersangkutan. Pertanyaannya adalah dimana unsur
collaboratornya.
Dari penelitian ini diketahui bahwa KPK
selaku penyidik kasus korupsi sangat selektif
dalam pemberian surat keterangan Justice
collaborator dan berdasarkan data yang didapat
KPK baru menerbitkan tujuh suratketerangan
tersebut. Sedangkan Kejaksaan agak lebih mudah
dalam mengeluarkan surat keterangan Justice
Collaborator. Walaupun responden mengatakan
bahwa mereka tidak memberikan uang untuk
mendapatkan surat keterangan Justice Collaborator
akan tetapi tidak mustahil bahwa penerbitan
surat keterangan tersebut dapat menjadi sumber
perbuatan korupsi yang baru berupa penyuapan
untuk mendapatkan surat keterangan tersebut.
Pemberlakuan PP 99/2012 juga dirasakan tidak
adil oleh narapidana yang melakukan tindak
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pidana sebelum PP tersebut diperlakukan akan
tetapi memperoleh putusan yang telah mempunyai
kekutan hukum tetap setelah PP 99/2012 tersebut
diberlakukan. Untuk mereka diberlakukan
PP/2012 padahal mereka diadili sebelum PP
tersebut berlaku akan tetapi baru mendapat
hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap
setelah pemberlakuan PP 99/2012. Dalam hal
ini ada perdebatan hukum karena hukum tidak
boleh berlaku surut artinya karena perbuatan itu
dilakukan sebelum PP99/2012 tersebut berlaku
seharusnya mereka tunduk kepada PP 28/2006 .
Asas hukum adalah apa bila ada perubahan
peraturan dalam suatu proses pidana yang sedang
berlangsung maka yang diberlakukan adalah
peraturan yang menguntungkan bagi tersangka
atau terdakwa. Seharusnya hal ini juga menjadi
pertimbangan ketika menerapkan PP 99/2012.
Apakah diberlakukan bagi pelaku tindak
pidana yang diadili setelah PP99/212 tersebut
diberlakukan atau termasuk kepada terpidana yang
melakukan tidak pidana sebelum PP2012/2012
tersebut diberlakukan akan tetapi mendapatkan
putusan yang mempunyai kekuatan kukum tetap
ketika PP/99 tersebut sudah diberlakukan.
Seorang narapidana merasa diperlakukan
tidak adil kerena pada saat PP 99/2012 diberlakukan
dia sedang menunggu putusan kasasi padahal
dia di vonnis di Pengadilan Negeri sebelum, PP
99 diberlakukan. menurut yang bersangktan
seandainya dia tau akan ada PP 99/2012 mungkin
dia tidak akan nengajukan Kasasi sehingga dia
mendapatkan remisi sesuai dengan PP 28/2006.
Dengan demikian perlu diadakan peninjauan ulang
terhadap PP 99/2012 apabila tidak dicabut dan
dikembalikan seperti PP 28 paling tidak ada revisi
mengenai kepada siapa saja PP ini diberlakukan
khususnya dalam Tindak Pidana Korupsi dengan
memepertimbangkan jumlah uang yang dikorupsi
dan jabatan atau status terpidana. Pelaku tindak
pidana korupsi yang terdorong melakukan tindak
pidana suap agar mendapatkan pekerjaan atau
karena perintah atasan dan tanggung jawab
jabatan terlibat tindak pidana korupsi harusnya
dibedakan dengan seorang pejabat yang karena
kewenangannya melakukan korupsi dengan jumlah
yang besar dan merugikan keuangan negara. Saat
ini muncul berita di televisi bawa KPK tidak
setuju sesuai dengan adanya revisi terhadap PP
99 dan menginginkan agar tidak diberikan remisi
terhadap koruptor hal ini sesuai juga dengan
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jawaban KPK selaku salah satu responden dalam
penelitan ini. Hal ini dapat dimaklumi karena
kasus yang ditangani KPK adalah kasus-kasus
korupsi besar yang dilakukan oleh pejabat pejabat
tinggi atau melibatkan uang yang cukup besar.
Berbeda dengan para pelaku tindak pidana
yang diadili setelah diproses oleh kejaksaan yang
dapat menangani semua jenis korupsi termasuk
korupsi kecilan-kecilan akan tetapi karena sial
mereka tertangkap. Dalam pemberian remisi
seharusya ada pembedaan antar para pelaku tindak
pidana ini dalam hal pemberian remisi seperti
juga hakim mempertimbangkan unsur unsur ini
ketika mengadili para terdakwa sebelum menjadi
terpidana. Pertimbangan pertimbangan ini juga
seharusnya dimasukkan dalam Peraturan yang
mengatur pemberian remisi khususnya terhadap
koruptor.
Dengan sulitnya mendapatkan remisi bagi
narapidan korupsi maka akan menimbulkan rasa
frustrasi bagi para narapidana tersebut. Mereka
merasa bahwa percuma berkelakuan baik karena
tidak akan mendapat remisi disebabkan tidak dapat
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
PP 99/2012. Hal ini mempersulit pembinaan yang
dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, karena
harus membina para nara pidana yang sudah
dalam kedaaan steress dan frustrasi yang punya
potensi untuk menimbulkan kerusuhan. Peneliti
menemukan responden seorang pengusaha yang
menjadi narapidana yang sama sekali tidak
percaya lagi kepada hukum di Indonesia dan hanya
menanyakan bagaimana caranya untuk keluar dari
WNI dan menjadi WNA. Salah satunya adalah
dengan diberlakukan nya PP 99/2012 tersebut.
Perdebatan mengenai pemeberian remisi
kepada koruptor masih menimbulkan pro dan
kontra lembaga- lembaga penegak hukum
pun tidak selalu mempunyai suara yang sama.
Demikian juga lembaga swadaya masyarakat
ada yang mengatakan bahwa pemberian Remisi
tidak boleh diskriminatif tapi ada juga yang
mengatakan bahwa PP 99/2012 yang memperketat
pemberian remisi itu sudah tepat. Semua pendapat
tersebut mempunya alasan masing masing. Dari
hasil wawancara dan kuesioner yang diedarkan
terdapat beberapa lembaga pengak hukum seperti
KPK dan Kejaksaan yang menginginkan bahwa
Remisi harus diperketat bagi semua koruptor
tanpa pandang bulu, Kepolisian berpendapat
bahwa untuk koruptor kelas berat memang harus

Aspek Hukum Pemberian Remisi...

(Mosgan Situmorang)

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

diperketat akan tetapi untuk koruptor yang karena
tanggung jawab jabatan atau jumlah korupsiya
kecil dapat diberikan remisi seperti narapiadana
lainnya. Sedangkan dari phak LSM umpanya
ICW tidak setuju kalau remisi diberikan kepada
koruptor sedangkan dari kelompok pengacara
menytakan bahwa remisi harus diberikan karena
itu adalah hak.
Pihak yang setuju melihat bahwa pemberian
hukuman penjara adalah sebagai balas dendam
atas perbuatan narapidana oleh karena itu harus
dihukum berat agar menimbulkan efek jera. Akan
tetapi ada juga yang berpendapat bahwa hukuman
tersebut bukan semata mata untuk membalas
dendam akan tetapi juga menonjolkan unsur
pembinaan. Sesuai dengan sistim pemidanaan
yang dianut di Indonesia maka sebaiknya unsur
penjeraan dengan cara memasukkan nara pidana
ke dalam penjara untuk dibina sudah tepat. Salah
satu dari hasil pembinaan tersebut ada apabila nara
pidana yang bersangkutan berkelakuan baik.
Tentunya dengan berkelakuan baik mereka
berhak mendapat remisi seperti narapidana
lainnya sesuai dengan Undang Undang nomor
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang
menentukan bahwa remisi itu dalah hak. Di atas
sudah diuraikan bahwa pengetatan syarat untuk
mendapat kan remisi bagi koruptor dengan PP
99/2012 ternyata dalam prakteknya menimbulkan
kesulitan bagi nara pidana maupun lembaga
pemasayarakatan. Dengan demikian selayaknya
Pemerintah meninjau ulang keberadaan Peraturan
Pemerintah tersebut.
B.
1.

Prosedur dan Pelaksanaan Pemberian
Remisi kepada Narapidana Korupsi

Gambaran Umum Pelaksanaan
Pelaksanaan pemberian remisi kepada
narapidana korupsi sebelum ditetapkan PP 99
Tahun 2012, diberikan berdasarkan PP No. 28
Tahun 2006, namun setelah ditetapkannya PP No.
99 tahun 2012, maka pemberian remisi terhadap
narapidana korupsi berdasarkan PP tersebut
(setelah tgl 12 November 2012), ketentuan tersebut
didasari oleh SE Menteri Hukum dan HAM
No. M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang
petunjuk pelaksanaan pemberlakuan PP No. 99
Tahun 2012. Dengan adanya SE Menkumham
tersebut tidak semua narapidana korupsi dikenakan
PP 99 Tahun 2012.

Berdasarkan norma yang berlaku, kewenang
an pemberian remisi, asimilasi atau dan pembebasan
bersyarat bagi narapidana khususnya terhadap
pelaku tindak pidana korupsi adalah kewenangan
yang melekat pada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia/ LAPAS sebagaimana yang
diatur dalam PP 99 tahun 2012 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan/ Narapidana
yang tercantum dalam Pasal 34B dan 34 Pasal
34A dan 34A angka 3 terhadap narapidana yang
telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 34, 34 A huruf a dan b.
Bahwa untuk pemberian remisi yang dilakukan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/
Lapas tersebut masih memerlukan surat keterangan
sebagai kelengkapan prosedural dari tugas serta
fungsi kewenangan dari instansi kejaksaan yaitu
dalam hal:
1) Surat keterangan dari instansi kejaksaan yang
menerangkan apakah narapidana tersebut
masih ada perkara lain (korupsi) atau tidak;
dan
2) Surat keterangan atau bukti pembayaran uang
denda dan pembayaran uang pengganti; atau
3) Surat
keterangan
yang
dilampirkan
pernyataan dari narapidana yang menyatakan
ketidaksanggupan untuk membayar utang
denda dan uang pengganti; atau
4) Surat keterangan atau bukti lain yang
menyatakan bahwa narapidana tersebut telah
melunasi pembayaran uang denda atau uang
pengganti yang berasal dari hasil penyitaan
harta terpidana untuk pembayaran uang denda
atau uang pengganti yang berasal dari hasil
penyitaan harta terpidana untuk pembayaran
uang denda dan uang pengganti (pasal 18
UU 31 tahun 1999) berdasarkan pelaksanaan
putusan pengadilan/eksekusi uang denda
dan uang pengganti yang merupakan syarat
mutlak yang harus dipenuhi narapidana untuk
mendapat remisi sesuai ketentuan pasal 34A
huruf b.
Selain surat keterangan pembayaran uang
denda dan uang pengganti ada surat keterangan
yang dibuat oleh instansi kejaksaan/penyidik yang
menerangkan terpidana saat menjalani proses
penyidikan adalah sebagai justice collabolator
yang dilampirkan surat pernyataan dari yang
bersangkutan secara tertulis untuk bersedia dengan
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penegak hukum untuk membantu membongkar
perkara tindak pidana yang dilakukan, hal tersebut
sebagai hal yang bisa dipertimbangkan untuk
mendapat remisi (Pasal 34 A huruf a dan Pasal 34
A angka 3).
Dalam praktik di lapangan, permasalahan
utama dalam pelaksanaan PP 99/2012 adalah
diikutsertakannya lembaga terkait (seperti: BNN,
Kepolisian, dan Kejaksaan) dalam menentukan
apakah seseorang terpidana berhak mendapatkan
remisi dan /atau pembebasan bersyarat. Hal ini
terkait dengan persyaratan yang harus melengkapi
persyaratan surat kesediaan bekerjasama dengan
penegak hukum serta prosedur permohonan
rekomendasi/pertimbangan tertulis. Padahal,
sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun
1995, setiap warga binaan berhak mendapat remisi
dan pembebasan bersyarat selama memenuhi
ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Lebih
lanjut, data lapangan juga menggambarkan bahwa
prosedur pelaksanaan pemberian remisi terhadap
narapidana korupsi sesudah ditetapkannya PP
Nomor 99 Tahun 2012 kerap menimbulkan
kesulitan prosedural yang juga berdampak
langsung terhadap perlindungan hak narapidana
tindak pidana korupsi.
2.

Problematika Justice Collaborator
Berdasarkan data lapangan, salah satu aspek
yang disoroti dalam pelaksanaan pengetatan remisi
ialah terkait persyaratan justice collaborator.
Berkaitan dengan hal tersebut, pihak LAPAS
pernah meminta surat tersebut sebagai salah
satu syarat untuk diberikan remisi, namun pada
praktiknya, banyak aparat penegak hukum yang
belum memahami substansi PP Nomor 99 Tahun
2012 secara menyeluruh. Aparat juga kerap tidak
mengetahui konsep justice collaborator yang di
kehendaki secara normatif dalam PP tersebut.
Konsep justice collaborator dalam pandangan
KPK sesuai dengan SEMA RI No. 4 tahun 2011
tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan
saksi pelaku yang bekerjasama di dalam perkara
tindak pidana tertentu.
Dalam praktinya, pada tahun 2015 KPK
mengeluarkan status JC untuk 7 orang. KPK
hanya menangani justice collaborator terhadap
pelaku yang sedang ditangani oleh KPK, dengan
demikan KPK tidak akan menerbitkan status
justice collaborator apabila kasus ditangani oleh
Kejaksaan ataupun Kepolisian. KPK hanya
memberikan surat keterangan justice collaborator
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setelah persidangan selesai. Jadi sampai dengan
putusan pengadilan tidak ada intervensi dari
penegak hukum lain terhadap Kementerian
Hukum dan HAM, dan fungsi pemasyarakatan
baru muncul pasca putusan pengadilan.
Terkait dengan proses pemberian remisi.
Dari empatpuluh delapan narapidana korupsi
yang dijadikan sampel, sebagian besar (28 orang)
memberikan jawaban terlalu berbelit-belit , 8
orang tdk mudah dan 2 orang mudah. Selain itu,
terkait dengan kendala dalam proses pemberian
remisi, sebanyak 21 orang napi menjawab ada
kendala, mengingat lokasi jauh dari pusat, dan 10
orang tidak ada kendala dan sangat subjektif 18
orang.
Terkait
dengan
penilaian/
kriteria
berkelakuan baik. sebanyak 20 orang menjawab
sangat jelas sedangkan 14 orang lagi memberikan
jawaban sangat sujektif dan 5 orang tidak jelas,
sisanya belum memperoleh remisi. Sedangkan
berkaitan dengan adanya persyaratan napi untuk
memperoleh justice collaborator. Jawaban yg
diberikan 25 orang merasakan mempersulit napi
untuk mendapatkan remisi dan 16 orang napi tidak
mempersulit, sisanya tidak tahu.
3.

Analisis Pelaksanaan dalam Perspektif
Hukum
Kebijakan Pemerintah atas Remisi bagi
tindak pidana korupsi menimbulkan polemik di
masyarakat, baik Pemerintah sebagai pembuat
kebijakan, badan legislatif, lembaga negara
maupun pengamat hukum dari kalangan praktisi
dan akademisi. Betapa tidak, persoalan remisi
adalah persoalan mendasar yang berkaitan dengan
Hak Asasi Manusia, yaitu hak narapidana untuk
memperoleh pengurangan hukuman, yang memang
diakui secara universal di dunia. Haruslah diakui
bahwa persoalan korupsi sebagai kejahatan yang
serius merupakan beban berat bagi setiap negara,
namun demikian seluruh konvensi korupsi juga
mempertimbangkan untuk menghindari adanya
diskriminasi pemidanaan terhadap narapidana,
tanpa membedakan narapidana dari pemidanaan dan
jenis tindak pidananya. Dunia memahami bahwa
persoalan korupsi merupakan persoalan dunia,
sehingga diakhir abad 20 ini sebagai melinium
ketiga ditandai dengan bermunculan beraneka
konvensi dunia tentang korupsi. Munculnya aneka
konvensi ini menandai bahwa kesamaan pesan
UN Convention Against Corruption 2003, meski
tidak memakai istilah korupsi sebagai “Extra
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Ordinary Crimes”, menyebut korupsi sebagai “the
seriousness of problem”, juga “...threat to the
sustainable development of people”. Imbasnya
adalah polemik bahwa Indonesia merupakan
negara nomor satu terkorup di Asia dan nomor
tiga terkorup di dunia, sehingga merupakan suatu
kewajaran timbul polemik pencitraan kekuasaan
terhadap issue korupsi, yaitu Moratorium Remisi.
Anehnya munculnya aneka konvensi dunia,
seperti Inter-American Convention Against
Corruption 1996, ataupun The Criminal Law
Convention on Corruption 1999, juga memiliki
kesimpulan menghendaki adanya suatu balanced
between punishment and protection of human
rights, termasuk hak para narapidana, sama sekali
tidak pernah mempermasalahkan moratorium
remisi. Indonesia sebagai negara beradab yang
telah mengakui dan meratifikasi Konvensi Perse
rikatan Bangsa Bangsa, UN Convention Against
Corruption 2003 (UNCAC 2003) melalui UU No.7
Tahun 2006, akan mematuhi substansi, termasuk
didalamnya aturan mengenai pemidanaan dan
rehabilitasi narapidana. Polemik publik tentang
moratorium remisi bagi pelaku tindak pidana
korupsi inilah yang menjadi sorotan hangat
sebagai soal pelanggaran HAM, sejalan arah
politik pencitraan kekuasaan ataukah memang
sesuai dengan prinsip legalitas kebijakan Negara.
muncul polemik pengetatan remisi, sehingga
diperlukan beberapa catatan, baik dari sisi sistem
pemidanaan dan politik hukum.
Pertama, dari sisi sistem pemidanaan,
perlu dipahami, bagi seseorang yang telah dipu
tuskan bersalah melakukan tindak pidana oleh
pengadilan yang berkekuatan tetap, apapun jenis
tindak pidananya, pada saat itu pelaku berstatus
narapidana. Sejak berstatus narapi
dana, sesuai
sistem pemidanaan, narapidana memiliki hak
mendasar sebagai hak asasi yang sama, tanpa
adanya diskriminasi pemidanaan, suatu equal
rights without punishment discrimination,
untuk memperoleh remisi sebagai hak. Dengan
demikian, haruslah dihindari suatu pelanggaran
diskrimisasi pemidanaan dengan menerbitkan
suatu moratorium remisi antara jenis tindak pidana
korupsi yang memperoleh remisi, dan yang tidak
memperoleh remisi.
Jika dilihat dari konsep mengenai Remisi yang
kemudian mendunia dikenal sebagai “Remission”
(a pardon granted for an offence), dan di
Indonesia sebagai pemberian Remisi yang diatur

pada Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 tahun
1995 tentang Pemasyarakatan berikut Peraturan
Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaanya
tidak mengenal diskriminasi pemidanaan maupun
jenis tindak pidananya. Secara universal, manakala
kita membica
rakan pemberian, apakah yang
dinamakan Remisi, Asimilasi, Cuti Kunjungan
Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan
Bersyarat (Parole), berarti kita mengakui konteks
pendekatan sistem pemidanaan yang dinamakan
“Rehabilitation Theory”, bukan Deterrence
Effect Theory. Tujuan utama rehabilitasi adalah
dengan cara memperbaiki pola tingkah laku
yang baik dari para narapidana agar kembali
dapat bersosialisasi pada kehidupan normal dan
sewajaranya. Pada pemaknaan ini, teori deterrence
effect (efek jera) telah ditinggalkan sejak abad 19
memasuki abad 20, karena konsep efek jera lebih
dianggap sebagai pendekatan balas dendam yang
tidak manusiawi dan politis (political revenge),
kanibalistik dan melanggar hak asasi manusia.
Dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia,
karena pengurangan hak narapidana dari konsep
rehabilitasi merupakan pelanggaran atas “non
derogable rights”, yaitu suatu hak (narapidana)
yang tidak dapat dikurangi dengan alasan,
kondisi dan kekecualian apapun, apakah negara
dalam keadaan perang (state of war), instabilitas
politik dalam negeri (interna political instability)
atau kondisi darurat publik (public emergency).
Pengurangan hukuman, apapun istilahnya dengan
pembatasan atau pengetatan, diartikan sebagai
pola pendekatan efek jera yang berbau political
revenge, kanibalistik, tidak manusiawi sifatnya,
dan menimbulkan diskriminasi pemidanaan,
baik terhadap sistem maupun jenis tindak pida
nanya. Dari pengalaman sejarah, penempatan
pelaku tindak pidana dengan teori efek jera
ternyata justru menempatkan manusia pada jurang
kehancuran dan menjauhkan kehidupannya dari
lingkungan keluarga dan masyarakat, karena itu
hingga kini konsep yang berkeprikemanusian
dengan teori rehabilitasi melalui clinical treatment
yang diterima secara universal dari semua sistem
pemidanaan di dunia, termasuk di Indonesia.
Dari sisi politik hukum, legalitas hak
mendasar pemberian remisi bagi narapidana
adalah Pasal 14 ayat 1 huruf i UU No. 12 tahun
1995 tentang Pemasyarakatan berikut Peraturan
Pemerintah sebagai aturan pelaksa
naanya
(terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2006), dengan
demikian acuan terletak pada UU No. 12 tahun
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1995, khususnya Pasal 14 ayat 1 huruf i, karena
Remisi merupakan suatu hak yang absolut dan
non-derogable, tiada kondisi eksepsional yang
dapat mengurangi hak tersebut, apakah dalam
bentuk dan cara pengurangan atau pembatasan.
Memang telah dilakukan perubahan tentang
remisi melalui Pasal 34 ayat 3 PP No. 28 tahun
2006 dengan menunjuk delik terorisme, narkotika/
psikotropika, korupsi, keamanan negara, hak asasi
manusia yang berat, transnasional terorganisasi,
tetapi pada PP tersebut hanya mensyaratkan
pemberian remisi bila berkelakuan baik dan telah
menjalani 1/3 masa pidana, sedangkan kalimat
“...perlu disesuaikan dengan dinamika dan rasa
keadilan masyarakat” hanya ada pada Penjelasan
Umum PP tersebut, bukan pada Penjelasan Pasal
34 ayat 1 PP yang dinyatakan “cukup jelas”,
begitu pula pembatasan bagi whistle blower dan
collaborator penegak hukum sama sekali tidak
tercantum dalam PP tersebut. Berdasarkan asas
Lex Certa, syarat remisi pada ketentuan pasal
34 ayat 1 PP tidak dapat diartikan secara multiinterpretatif sebagai rasa keadilan masyarakat
untuk memperoleh justifikasi legalitas.
Perlu juga mendapat perhatian bahwa Pasal
34 ayat 3 PP ini yang substansial membatasi hak
narapidana seharusnya tidak boleh bertentangan
dengan Pasal 14 ayat 1 huruf i UU No.12 tahun
1995 karena dapat dianggap melanggar asas
Lex Superiori derogat Legi Inferiori sesuai
Pasal 7 ayat (5) UU No. 10 tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang menegaskan bahwa secara hierarki peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah (PP) tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi (UUD/UU). Perubahan
pengetatan remisi melalui PP memang dibenarkan,
tapi masa
lahnya apakah perubahan sesuai
prinsip legalitas ataukah bertentangan dengan
hukum. Bahkan Pasal 30 butir 5 UN CAC 2003
(diratifikasi Indonesia dengan UU No.7 Th 2006)
adalah imperatif sifatnya, yaitu Indonesia wajib
mempertimbangkan bagi narapidana suatu “early
release or parole”, suatu remisi atau pembebasan
bersyarat.
Berdasarkan logika di atas, pemberian remisi
kepada narapidana tindak pidana korupsi merupakan
sebuah open legal system, yakni pemerintah
diberikan keleluasaan untuk menentukan margin
dalam memberikan remisi. Mengingat konsep
filosofis dan perkembangan norma terkait tindak
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pidana korupsi di tingkat internasional, sudah
sepatutnya intervensi pemerintah terhadap pelaku
tindak pidana korupsi didasarkan pada basis ilmiah
yang objektif dan dapat dipertanggung-jawabkan
dalam rangka proses pemasyarakatan narapidana
tersebut.
Dengan demikian, intervensi ini justru dapat
dilihat sebagai perlindungan HAM bagi pelaku,
dalam hal ini narapidana tindak pidana korupsi,
dan masyarakat luas, dalam konteks mencegah
terjadinya pengulangan tindak pidana. Berbagai
persyaratan secara prosedural di dalam PP 99/2012
merupakan bentuk intervensi negara yang lebih
menekankan pada prilaku yang tampak, misalnya:
membuat pernyataan justice collaborator yang
pada praktiknya bisa dimanipuasi. Intervensi
demikian sesungguhnya masih sangat sederhana
dan kurang menjamin kepastian hukum,
ketimbang berbagai invertensi di negara-negara
maju yang dalam pelaksanannya melibatkan
psikolog, psikiater untuk melihat perubahan napi
berdasarkan catatan di Lapas (jawaban beraturan
atau tidak dan lain sebagainya). Berdasarkan hasil
assessment tersebut kemudian seorang narapidana
dapat direkomendasikan untuk mendapatkan
remisi atau tidak.
4.

Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan
pemberian Remisi narapidana korupsi
Dalam perspektif hukum, tujuan pengawasan
untuk menghindari terjadinya keliruan - keliruan,
baik yang sengaja maupun tidak sengaja,
sebagai sesuatu usaha preventif, atau juga untuk
memperbaiki apabila sudah terjadi keliruan itu,
sebagai suatu usaha represif. Dalam praktik
adanya kontrol itu sering dilihat sebagai sarana
mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan
tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan.
Memang disinilah letak inti atau hakekat
pengawasan. (Paulus E Lotulung, 1986)
Sebagaimana telah di uraikan pada bab
sebelumnya, bahwa pengawasan narapidana
secara umum di LAPAS/RUTAN dapat dilakukan,
baik secara internal maupun eksternal (termasuk
pengawasan pemberian remisi narapidana
korupsi).
a.

Pengawasan Internal
Pengawasan internal ini pada dasarnya
dilakukan oleh Ditjen Pemasyarkatan yang
dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada
Kantor Wilayah Kemenkumham, demikian
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pula dalam lingkup LAPAS sendiri ada
juga pengawasan yang disebut dengan
pengawasan melekat, yaitu Pelaksanaan
pengawasan melekat sebagai alat utama
untuk memberikan jaminan kualitas (quality
assurance) penyelenggaraan pemerintahan
dilakukan secara berjenjang di setiap UPT
Lembaga Pemasyarakatan, mulai dari Kepala,
Kabag/kasubag TU, Kepala Bidang sampai ke
Kepala seksi/kepala sub seksi dan pegawai/
staff yang dilakukan sesuai aturan yang ada.
Dalam pengertian bahwa kewajiban pimpinan
organisasi dalam melakukan evaluasi
terhadap kinerja bawahannya dilakukan
secara terus menerus dimana hasil penilaian
ini dituangkan dalam penilaian pelaksanaan
pekerjaan. Permasalahannya adalah seberapa
jauh efektifitas pengawasan melekat atau
pengawasan atasan langsung terhadap
kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja
yang berada di bawahnya mengingat masih
adanya kecenderungan untuk melindungi
korps yang masih cukup tinggi.
Kenyataan bahwa hak-hak narapidana
masih begitu samar-samar dan mengutip
pendapat Mardjono Reksodiputro bahwa
terdapat diskresi yang terlalu besar
dalam memperlakukan narapidana dalam
Lembaga Pemasyarakatan. Terbukti dengan
dikeluarkannya moratorium terhadap hakhak narapidana korupsi berupa pencabutan
SK Pembebasan Bersyarat dan permasalahan
yang dialami narapidana korupsi di LAPAS
Kelas 1 Makassar dan di LAPAS Kelas 1
Tanjung Gusta Medan yang ditemukan tim.
Tidak tertutup kemungkinan masih banyak
hal serupa yang terjadi di UPT Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
Negara di seluruh Indonesia (Mardjono
Reksodiputro, 2009).
Sebenarnya terdapat beberapa alternatif
penyelesaian yang dapat dipakai terhadap
masalah tersebut. Pembentukan Balai
Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP) dan
Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di tiap
tingkatannya (Pusat, Wilayah dan Daerah)
bukan tanpa maksud. Balai Pertimbangan
Pemasyarakatan (BPP) dan Tim Pengamat
Pemasyarakatan (TPP) yang dibentuk
dalam melakukan tugas dan fungsinya bisa
dikatagorikan masuk dalam ranah pengawasan

(cetak Biru Lembaga Pemasyarakatan,
Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia, 2009). TPP Daerah misalnya,
yang berada di setiap Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 14 Ayat
(3) Huruf-d Keputusan Menteri Hukum
dan Perundang-undangan Nomor: M.02.
PR.08.03 Tahun 1999 mempunyai tugas
untuk menerima keluhan dan pengaduan
dari Warga Binaan Pemasyarakatan untuk
kemudian meneruskannya kepada Kepala
UPT terkait. Apabila dilihat darisusunan
keanggotaan TPP Daerah juga tidak hanya
berasal dari internalpihak UPT sendiri
melainkan juga melibatkan unsur dari luar
UPT sepertiHakim Pengawas dan Pengamat
Hakim Wasmat) dan badan dan atauperorangan
yang berminat terhadap pembinaan (Pasal
16 Ayat (3) Keputusan Menteri Hukum
dan Perundang-undangan Nomor : M.02.
PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim
Pengamat Pemasyarakatan) . Melihat tata
kerja dari TPP sendiri paling tidak terdapat 2
macam sidang yang dilakukan, yaitu :
a) Sidang Rutin, yaitu sidang TPP yang
dilaksanakan sekurang-kurangnya 2
(dua) kali dalam 1 (satu) bulan. Sidang
rutin ini membahas perkembangan
pelaksanaan teknis pembinaan dan
pembimbingan WBP sesuai pentahapan
proses pemasyarakatan.
b) Sidang Khusus, yaitu sidang TPP yang
dilaksanakan dan berlangsung setiap
waktu sesuai kebutuhan pembinaan
dan membahas persoalan-persoalan
yang menyangkut pelaksanaan teknis
Pembinaan dan Pembimbingan WBP
yang memerlukan penyelesaian cepat
( Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Keputusan
Menteri Hukum dan Perundangundangan Nomor : M.02. PR.08 .03
Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai
Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim
Pengamat Pemasyarakatan).
.
Dan tentang remisi termasuk dalam
materi sidang TPPdimana pada Pasal
22 Ayat (1) disebutkan :
“ Semua usulan materi sidang TPP untuk
bahan pembinaan dan pembimbingan
WBP baik mengenai usulan Asimilasi,
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Cuti
Mengunjungi
Keluarga,
CutiMenjelang Bebas, Pembebasan
Bersyarat,
Remisi,
Penempatan,
Mutasi dan lain sebagainya harus
sudah memenuhi syarat substantif
dan
administratif
sebagaimana
yang ditetapkan dalam pentahapan
pembinaan sesuai ketentuan proses
pemasyarakatan ”.
Untuk sidang TPP sendiri dianggap sah
apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya
2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan
dalam pelaksanaan sidang, baik sidang
rutin maupun sidang khusus harus diadakan
notulen serta dicatat secara jelas setiap usulusul dari setiap anggota yang hadir ( Pasal
21 Ayat (1) Keputusan Menteri Hukum
dan Perundang-undangan Nomor: M.02.
PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan
Tim Pengamat Pemasyarakatan). Dan setiap
persetujuan/keputusan sidang TPP didasarkan
kepada musyawarah dan mufakat. Apabila
musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka
dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak
dengan ketentuan bahwa keputusan diambil
lebih dari setengah ditambah 1 (satu) ( Pasal
25 Ayat (2) dan (3) Keputusan Menteri Hukum
dan Perundang-undangan Nomor : M.02.
PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan
Tim Pengamat Pemasyarakatan).
Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan dengan Lembaga Pemasyarakatan
Makassar dan Medan yang menyatakan
minimnya kedatangan Hakim Wasmat ke
Lembaga Pemasyarakatan. Kedatangannya
hanya 1 (satu) kali dalam kurun waktu satu
tahun. Dari kedua keterangan tersebut tim
menyimpulkan bahwa melihat komposisi
keanggotaan TPP Daerah sendiri yang
didominasi oleh orang-orang yang berada
dalam struktur organisasi UPT Lembaga
Pemasyarakatan, maka tanpa kehadiran Hakim
Wasmat maupun badan atau perorangan
yang berminat terhadap pembinaan sebagai
anggota dari TPP Daerah maka sidang TPP
tetap dapat dilaksanakan dan dianggap
sah karena telah dihadiri oleh 2/3 dari TPP
Daerah ( Berdasarkan Pasal 16 Ayat (3)
Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-
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undangan Nomor M.02.PR.08.03 tahun 1999
TPP Lembaga Pemasyarakatan Kelas I terdiri
dari Ketua Merangkap Anggota, Sekretaris
merangkap anggota dan 12 anggota dimana
hanya 2 anggota yang berasal dari luar UPT
yaitu Hakim Pengawas dan Pengamat serta
Badan dan atau perorangan yang berminat
terhadap pembinaan) .
Apabila dalam sidang TPP Daerah
keberadaan
Hakim
Wasmat
dapat
diefektifkan sehingga sidang tidak hanya
didominasi dengan kehadiran anggota intern
UPT Lembaga Pemasyarakatan maka sidang
TPP dapat menjadi lebih transparan. Paling
tidak terdapat upaya untuk meminimalkan
timbulnya rumor “pungli” dalam pemberian
remisi bagi narapidana. Dilain pihak, apabila
sidang Rutin TPP yang sedianya dilaksanakan
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1
(satu) bulan sesuai aturan tersebut diatas
maka kejadian yang dialami narapidana
tindak pidana korupsi yang lain sangat kecil
kemungkinan untuk terjadi.
Sementara itu, keberadaan Balai
Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP) juga
dirasa belum menampakkan hasil maksimal
karena selama ini Balai Pertimbangan
Pemasyarakatan (BPP) hanya memberikan
saran dan pertimbangan kepada Menteri.
Hasil tersebut juga tidak terpublikasi atau
menjadi dokumen yang dapat diakses oleh
masyarakat.Terkait dengan kinerja Balai
Pertimbangan
Pemasyarakatan
(BPP),
aspek yang juga memberikan kontribusi
terhadap kurang optimalnya kinerja Balai
Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP) adalah
terkait dengan kesibukan serta aktivitas dari
anggotanya yang cukup tinggi sehingga sulit
diantara anggota BPP (Susunan Keanggotaan
BPP berdasarkan Keputusan Menteri Hukum
dan Perundang-undangan Nomor M.02.
PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Badan Pertimbangan Pemasyarakatan dan
Tim Pengamat Pemasyarakatan terdiri atas:
a) Para Ahli di bidang Pemasyarakatan,
b) Wakil Instansi Terkait,
c) Wakil Lembaga Swadaya Masyarakat
dan
d) Tokoh Masyarakat yang memiliki rasa
kepedulian terhadap pembinaan Warga
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Binaan Pemasyarakatan) untuk dapat
duduk bersama membicarakan dan
memberikan solusi terhadap proses
perbaikan dalam bidang pemasyarakatan.
Karena koordinasi yang lemah maka
kunjungan-kunjungan dalam rangka
pengawasan dan menampung setiap
permasalahan
yang
mengemuka
ditiap UPT Pemasyarakatan tidak
dapat berjalan sesuai dengan yang
diinginkan.
Kondisi tersebut dapat menjadi dasar
argumentasi untuk merevitalisasi peran dan
fungsi Balai Pertimbangan Pemasyarakatan
(BPP) agar lebih efektif dan memiliki dampak
yang konkrit serta sebagai upaya untuk
menciptakan check and balances. Reposisi
Balai Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP)
dapat diarahkan sebagai cikal bakal lahirnya
Komisi Pemasyarakatan yang bersifat
independent. tentunya dengan melakukan
revisi pada regulasi atau ketentuan Undangundang misalnya UU No 12 tahun 1995
tentang Pemasyarakatan dan Keputusan
Menteri Hukum dan Perundang-Undangan
Republik Indonesia Nomor: M.02.Pr.08.03
Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai
Pertimbangan Pemasyarakatan Dan Tim
Pengamat Pemasyarakatan.
Konsep BPP dan TPP dalam
Undang-Undang Pemasyarakatan, setelah
“meninggalkan” program Lembaga Hakim
Wasmat menurut KUHAP, dalam praktiknya
ternyata kurang berfungsi. Sementara
program Lembaga Hakim Wasmat juga
telah “dimandulkan” oleh Undang-Undang
Pemasyarakatan, sehingga ketiga lembaga
pengawasan tersebut menjadi lembaga
pengawasan yang banci. Menguatkan
program BPP dan TPP berarti membunuh
karakter Hakim Wasmat, konsekuensi
logisnya ialah harus menghapus program
Hakim Wasmat dari KUHAP, sedangkan
menghidupkan kembali peranan dan fungsi
Lembaga Hakim Wasmat sebagai Lembaga
Pengawasan yang independen berarti harus
merombak dan mengubah Undang-Undang
Pemasyarakatan.
Pelaksanaan pengawasan melekat
sebagai alat utama untuk memberikan jaminan
kualitas (quality assurance) penyelenggaraan

pemerintahan dilakukan secara berjenjang di
setiap UPT Lembaga Pemasyarakatan, mulai
dari Kepala, Kabag/kasubag TU, Kepala
Bidang sampai ke Kepala seksi/kepala sub
seksi dan pegawai/staff harus dilakukan
sesuai aturan yang ada. Dalam pengertian
bahwa kewajiban pimpinan organisasi
dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja
bawahannya dilakukan secara terus menerus
dimana hasil penilaian ini dituangkan dalam
Daftar Capaian Kinerja atau daftar penilaian
pelaksanaan pekerjaan.
Permasalahan lain adalah seberapa
jauh efektifitas pengawasan melekat atau
pengawasan atasan langsung terhadap
kegiatan yang dilaksanakan oleh unit
kerja yang berada di bawahnya mengingat
masih adanya kecenderungan semangat
untuk melindungi korps yang masih cukup
tinggi. untuk lebih memastikan berjalannya
roda organisasi secara lebih efektif dan
efisien maka pihak internal Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan perlu menyusun
prosedur tetap atau protap pengawasan
yang juga mengatur tentang kode etik
perilaku bagi semua petugaspemasyarakatan
termasuk mekanisme pemberian reward
and punishment. (Cetak Biru Lembaga
Pemasyarakatan)
b.

Pengawasan Ekternal
Secara umum dapat dikatakan bahwa
pengawasan eksternal memiliki peran yang
begitu penting dalam melakukan fungsi
kontrol terhadap kinerja pemerintah. Secara
sederhana pengawasan eksternal merupakan
bentuk pengawasan yang dilakukan oleh
pihak yang memiliki garis koordinasi secara
langsung atau tidak langsung dalam organisasi
Kementerian Hukum dan HAM sebagai induk
dari organisasi pemasyarakatan. Melihat
bentuk dan konsep mekanisme kontrol yang
ada dalam sistem hukum dan politik, paling
tidak terdapat 2 (dua) bentuk pengawasan
eksternal terhadap kinerja organisasi
pemasyarakatan, yakni pengawasan oleh
masyarakat, dan pengawasan oleh hakim
pengawas dan pengamat (Hakim Wasmat).
Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim
Wasmat sangat relevan dengan salah satu asas
yang terkandung dalam hukum acara pidana,
yaitu asas bahwa pengadilan berkewajiban
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mengendalikan pelaksanaan keputusannya.
Peran seorang Hakim Wasmat yang cukup
signifikan sebagaimana tercantum dalam
KUHAP dan SEMA-RI, memungkinkan
seorang Hakim melakukan pengawasan yang
lebih spesifik pada pola perlakukan LAPAS
kepada seorang WBP khususnya dalam
pemberian remisi.
Bagi
Hakim Wasmat,   dalam
melaksanakan tugasnya selain KUHAP dan
Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagai
dasar hukumnya, dilengkapi pula dengan:
1) Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia (SEMA-RI) Nomor
3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan
Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
( Hakim Wasmat),
2) Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia (SEMARI) Nomor
7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas
Dan Pengamat.
Hakim Wasmat mempunyai tugas
khusus selama 2 (dua) tahun   untuk
membantu   Ketua    Pengadilan   Negeri  
dan   tugas   itu dilakukan    dengan tujuan  
untuk   memperoleh   kepastian bahwa  
putusan   pengadilan telah
dilaksanakan  
sebagaimana
mestinya
danjuga
digunakan untuk   bahan
penelitian
demi   ketetapan   yang bermanfaat bagi  
pengaruh pemidanaan dan timbal   balik
dengan melihat tingkah laku narapidana.
Dalam menjalankan pengawasan dan
pengamatan putusan pengadilan, hakim
Wasmat lebih bersifat administratif dan
pasif, yaitu menunggu laporan dari
Jaksa yang berkaitan dengan pelaksanaan
putusan pengadilan. Tugas pengawasan
dan pengamatan dilaksanakan oleh Hakim
Wasmat
setelah
Ketua Pengadilan
menjatuhkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Objek dari pengawasan dan pengamatan
yang dilakukan
oleh Hakim Wasmat
adalah pelaksana putusan dan narapidana.
Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 54
ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dalam  SEMA-RI Nomor 7 Tahun
1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas
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Hakim Wasmat, menyebutkan pula bahwa
Hakim Wasmat harus datang ke Lembaga
Permasyarakatan   untuk mengadakan
checking on the spot paling sedikit 3 (tiga)
bulan sekali untuk memeriksa kebenaran
berita acara   pelaksanaan putusan pengadilan.
Hakim Pengawas dan Pengamat ini sangat
dibutuhkan dan   penentuannya dilakukan
oleh Ketua Pengadilan Negeri,   minimal
1 (satu) orang
Hakim Pengawas dan
Pengamat di sebuah Pengadilan   Negeri,
selebihnya   tergantung   pada volume dari
putusan pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan aturan hukum, sebenarnya
Hakim Wasmat mempunyai peran yang
sangat penting terutama sebagai fungsi
kontrol, tetapi menurut Ketua LAPAS Kelas
1 Makassar, Hakim Wasmat menjalankan
tugasnya hanya satu kali dalam setahun
yaitu pada saat pemberian remisi setiap
tanggal 17an (Wawancara dengan Kepala
Seksi Pembinaan Narapidana dan anak didik
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makasaar,
pada tanggal 26 April 2016) , hal yang sama
juga kami temukan di LAPAS Tanjung
Kusta Medan, pengawasan yang seharusnya
dilakukan oleh Hakim Wasmat tidak berjalan
sebagaimana mestinya, karena Hakim
Wasmat tidak pro aktif, Sehingga wajar
apabila menurut petugas pemasyarakatan,
kedatangan atau kunjungan Hakim Wasmat
tidak menjadi hambatan bagi petugas dalam
pembinaan narapidana di Lapas, artinya
petugas pun di sini sudah tidak berharap
banyak dengan keberadaan Hakim Wasmat
tersebut.
Meskipun
pengaturan
tugas
Hakim Wasmat sudah   diatur dalam peratur
an perundang-undang
an yang telah ada,
akan tetapi dalam pelaksanaannya masih
mengalami beberapa hambatan. Menurut I
Dewa Made Suartha dan I Gede Artha ( I
Dewa Made Suartha dan I Gede Artha, Jurnal
Magister Hukum Udayana Vol. 6 No. 2/2014
(275-290), hlm 287-288), terdapat berbagai
faktor da kendala hakim wasmat dalam
melaksanakan tugas sebagai pengawas dan
pengamat yang meliputi:
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Jumlah hakim pengawas dan pengamat
Pengadilan Negeri masih kurang cukup
memadai;
2) Tidak ada dana khusus (operasional)
untuk pelaksanaan tugas dan wewenang
hakim pengawas dan pengamat
Pengadilan Negeri;
3) Pengawasan hanya bersifat koordinasi
antar pejabat terkait;
4) Hakim wasmat hanya dapat menghimbau
untuk memberikan masukan kepada
kepala/petugas pembinaan narapidana;
5) Tidak ada sanksi yang tegas, untuk
hakim wasmat dan pejabat terkait
yang tidak melaksanakan tugas dan
wewenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
6) Untuk pengamatan narapidana yang
telah menjalani pidananya di masyarakat
tidak dapat dilaksanakan, karena sulit
mencari datanya.
Sementara menurut SoerjonoSoekanto,
ketentuan KUHAP tersebut tidak berjalan
karena terdapat     beberapa    hal   yang  di
identifikasikan sebagai faktor penyebab
yaitu: (Soerjono Soekanto 1983),
1) Hakim yang ada di tiap-tiap
pengadilan sering kali sudah disibukkan
dengan tugas-tugas rutin peradilan,
sehingga tugas sebagai Hakim Wasmat
terabaikan,
2) Kurangnya personil Hakim yang ada
pada pengadilan, sehingga tugas sebagai
Hakim wasmat tidak dapat dijalankan,
3) Kurangnya   koordinasi  antar berbagai
aparat penegak hukum.
Dalam hal ini tiap-tiap institusi
penegak hukum sering kali masih
mementingkan terlaksananya tugas masingmasing     tanpa memikirkan kebutuhan  
institusi penegak hukum yang lain berkaitan
dengan proses peradilan pidana.
Berdasarkan seluruh penjelasan di atas,
dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa
fungsi pengawasan hak-hak narapidana
apabila merujuk kepada KUHAP dan SEMARI Nomor 7 Tahun 1985 merupakan tanggung
jawab Lembaga Hakim Wasmat. Sedangkan

apabila merujuk kepada Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 dan Keputusan Menteri
Perundang-undangan RI Nomor M.02.
PR.08.03 Tahun 1999, maka yang mempunyai
fungsi pengawasan adalah BPP dan TPP di
samping adanya fungsi pengawasan melekat
dan pengawasan fungsional dalam intern
Pemasyarakatan. Hakim Wasmat sama
sekali tidak diadopsi menjadi suatu lembaga
pengawasan yang mandiri oleh UndangUndang Pemasyarakatan.
Tidak dicantumkannya Hakim Wasmat
pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995, kemungkinan karena lembaga yang
dipelopori oleh Prof. Oemar Seno Adji (Alm)
ini, dinilai telah gagal melaksanakan peran
dan fungsinya selama ini, penilaian tersebut
minimal menurut pembentuk dan pembuat
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yang
telah “memandulkan” Hakim Wasmat.
Dengan melihat kenyataan tersebut
di atas, yang mana dalam praktiknya tidak
membuahkan hasil apa-apa dan telah berubah
menjadi lembaga pengawasan yang “banci”,
maka perlu dicari alternatif pemikiran lain di
luar kerangka berfikir ketiga badan tersebut,
sehingga lahirlah Lembaga Pengawasan di
luar lembaga pengawasan yang telah ada,
misalnya pembentukan lembaga khusus
yang melakukan pengawasan baik terhadap
pemberian remisi maupun terhadap hakhak narapidana lainnya, sehingga tujuan
pemberian remisi seperti yang diamanatkan
oleh Undang- Undang Nomor 12 Tahun
1995 dapat tercapai. Artinya menempatkan
pemberian remisi betul-betul sebagai hak
narapidana yang diberikan karena narapidana
dan anak pidana yang bersangkutan telah
menjalankan kewajibannya, bukan lagi
sebagai hadiah dari Pemerintah, apalagi
diberikan karena dibalut kepentingankepentingan.
Sementara,
pengawasan
oleh
masyarakat secara implementatif belum
bisa optimal berjalan, karena sampai
saat ini belum ada mekanisme teknik
prosedur yang pasti dan secara kontinyu
bisa mengakomodasi pengawasan dari
masyarakat. Hal ini penting mengingat
ada dua persoalan mendasar yang menjadi
kelemahan dalam pengawasan masyarakat,
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pertama pengawasan masyarakat sering
bersifat kasuistis dan parsial, dan cenderung
lebih banyak mengarah ke anggaran. Kedua,
belum ada alur dan mekanisme yang tepat,
tidak ada panduan yang menjadi pegangan
sehingga sulit untuk mendapatkan data dan
informasi tentang kondisi faktual dalam
UPT Pemasyarakatan. Padahal keberhasilan
pemasyarakatan ditentukan oleh daya dukung
yang optimal dan partisipasi masyarakat
yang dicirikan dengan adanya social control
dan social support.
Dengan demikian, kehadiran instrumen
atau perangkat yang mengatur tentang
bagaimana keterlibatan masyarakat seperti
media, lembaga non pemerintahan (LSM)
dan perorangan dalam melakukan kontrol
pengawasan pada tiap UPT Pemasyarakatan
khususnya tentang pemberian remisi sangat
mendesak untuk diwujudkan, sehingga
proses pembinaan dan pelayanan pemberian
remisi pada tiap-tiap UPT Permasyarakatan
dapat berjalan secara optimal.
5.

Aspek Positif dan Negatif Pemberian
Remisi Kepada Narapidana Korupsi
Kebijakan pemberian remisi oleh pemerintah,
di satu sisi harus diakui telah berdampak positif
terhadap perkembangan pembinaan di LAPAS
terutama untuk mengurangi over kapasitas,
tetapi di sisi lain menimbulkan persoalan baru
yaitu terjadi ketidakjelasan kriteria pemberian
remisi, terjadi penyimpangan-penyimpangan
dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada
Narapidana dan anak pidana di LAPAS. Kriteria
pemberian remisi yang disyaratkan oleh Pasal 34
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan
penjelasannya menyatakan bahwa, yang dimaksud
dengan “berkelakuan baik” adalah tidak sedang
menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6
(enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal
pemberian Remisi; dan telah mengikuti program
pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS
dengan predikat baik”, dalam pelaksanaannya
menjadi tidak jelas dan sangat tergantung penilaian
serta kepentingan petugas dan LAPAS.
Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk
mengurangi dampak negatif dari sub-kultur
tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan
akibat pidana perampasan kemerdekaan(Menteri
Hukum dan HAM, Sambutan Menteri Hukum
dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi
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Kepada WBP Pada Upacara Memperingati
Hari Ulang Tahun Proklamsi Kemerdekaan
RI Ke63, Jakarta, 17 Agustus 2008). Secara
psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh
dalam menekan tingkat frustasi sehingga dapat
mereduksi atau meminimalisasi gangguan
keamanan dan ketertiban di LAPAS, RUTAN dan
cabang RUTAN, berupa pelarian, perkelahian dan
kerusuhan lainnya ((Menteri Hukum dan HAM,
Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada
upacara Pemberian Remisi Kepada WBP Pada
Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun
Proklamsi Kemerdekaan RI Ke63, Jakarta, 17
Agustus 2008).).
Berdasarkan data lapangan yang berhasil
dikumpulkan, pemberian remisi kepada narapidana
tindak pidana korupsi menimbulkan pro dan
kontra, baik di kalangan penegak hukum, aparatur
pemasyarakatan, pemerhati pemasyarakatan,
sampai pada narapidana itu sendiri. Untuk itu,
analisis perlu diarahkan pada beberapa aspek
positif dan negatif pemberian remisi tersebut.
Dalam konteks tersebut, pertimbangan terhadap
kedua aspek tersebut menjadi perlu untuk
dianalisis mengingat pemberian remisi hakekatnya
merupakan sebuah open legal policy. Adapun
dalam analisis ini, aspek positif dan negatif akan
ditinjau baik secara hukum maupun dari norma
dan nilai hak asasi manusia.
a.

Aspek Positif Pemberian Remisi
Data lapangan menunjukkan bahwa
remisi pada prinsipnya: Pertama, dapat
berkontribusi terhadap kelancaran proses
pembinaan narapidana selama pembinaan
di dalam LAPAS. Dalam hal ini, frasa
‘berkelakuan baik’ merupakan elemen dalam
remisi yang berjalan seiring dengan program
dan kegiatan pembinaan narapidana di dalam
LAPAS. Mengingat fungsi reintegrasi sosial
yang diemban dalam sistem pemasyarakatan,
maka remisi sebagai reward dianggap
merupakan capaian keberhasilan pembinaan
dalam sistem tersebut.
Kedua, mengingat remisi adalah
pengurangan
masa
hukuman
maka
pemberiannya dapat mengurangi tingkat
over kapasitas yang terjadi di hampir seluruh
LAPAS di Indonesia. Lebih jauh, melalui
pemberian remisi diharapkan beban anggaran
pemerintah akan berkurang. Terhadap
argumentasi demikian, data hunian di LAPAS/
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RUTAN seluruh Indonesia menunjukkan
bahwa jenis tindak pidana yang memenuhi
di seluruh UPT ialah yang terkait dengan
narkotika dan obat terlarang. Oleh sebab itu,
pemberian remisi kepada narapidana korupsi
tidak serta-merta dapat dianggap sebagai
faktor yang siginifikan dalam mengurangi
tingkat over-kapasitas di LAPAS.
Ketiga, remisi sebagai bentuk upaya
pemerintah dalam memperlakukan narapidana
secara manusiawi. Dasar argumentasi ini
ialah fakta bahwa banyak narapidana kasuskasus korupsi yang memiliki keluarga,
sehingga remisi dianggap sebagai harapan
bagi mereka untuk bisa kembali ke keluarga
masing-masing, serta dapat berkarya kembali
di masyarakat.
Keempat, remisi merupakan bagian
dari hak yang wajib dilindungi oleh negara.
Berangkat dari pemahaman tersebut,
ketika hak terhadap remisi diperketat
maka dikuatirkan akan meningkatkan
sub-kultur negatif yang ada di Lapas.
Melalui pemberian remisi, diharapkan
potensi terjadinya gangguan keamanan
dan ketertiban di LAPAS akan berkurang,
mengingat pembatasan hak tersebut dapat
memengaruhi suasana psikologis narapidana
selama menjalani pembinaan di LAPAS.
Pada sisi yang lain, remisi menjadi salah satu
alat yang digunakan oleh otoritas LAPAS
untuk melakukan kontrol terhadap prilaku
narapidana. Dengan demikian, hak untuk
remisi adalah satu instrumen yang mampu
menjaga stabilitas penjara.
b.

Aspek Negatif Pemberian Remisi
Pada sisi yang lain, pemberian remisi
kepada narapidana tindak pidana korupsi
juga menimbulkan berbagai aspek negatif
meliputi: pertama, bertentangan dengan
semangat nasional untuk memberantas
korupsi. Argumentasi tersebut didasarkan
pada sifat kejahatan tindak pidana korupsi
yang luar biasa, sehingga kalaupun kebijakan
tersebut tetap ada, maka pertimbangan perlu
diarahkan pada efektivitas efek jera dari
konsep pemidanaan secara nasional.
Kedua, terkait dengan kasus korupsi,
sesungguhnya banyak narapidana yang
terzalimi dalam arti tidak memiliki niat
untuk berbuat koruptif namun hanya sekedar

menjalankan kewenangan yang ada padanya
selaku aparatur negara tetapi oleh sistem
hukum yang berliku harus dipidana dan
dicap sebagai koruptor walaupun jelas-jelas
tidak menikmati hasil yang dimaksud.

KESIMPULAN
Pola pemidanaan yang dianut Indonesia
saat ini adalah gabungan antara teori absolut dan
relatif, dengan demikian terdapat keseimbangan
antara pembalasan untuk menimbulkan efek jera
dan pembinaan agar narapidana dapat kembali ke
masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya.
Prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi
untuk narapidana korupsi berdasarkan ketentuan
PP No 99 tahun 2012, saat ini masih belum banyak
diketahui narapidana korupsi. Keterangan Justice
Collaborator.
Pengawasan internal dan eksternal dalam
pemberian remisi narapidana korupsi belum
berfungsi secara optimal, terutama pengawasan
yang dilakukan oleh TPP, BPP dan Hakim
Wasmat.Aspek positif pemberian remisi kepada
narapidana korupsi adalah dapat mengurangi masa
pemidanaan bagi yang bersangkutan Sedangkan
bagi pemerintah dapat mengurangi persoalan
overkapasitas dan merngurangi anggaran.
Sedangkan sisi negatif pemberian remisi kepada
narapidana korupsi adalah terdapat perasaan tidak
adil dalam masyarakat karena menganggap korupsi
itu adalah perbuatan jahat yang harus dibalas dan
tidak perlu diberi ampun.

SARAN
Dengan
adanya
polemik
mengenai
keberadaan PP 99/2012 dimana ada pembedaan
syarat pemberian remisi kepada narapidana
tertentu termasuk narapidana korupsi maka
disarankan agar peraturan tersebut ditinjau ulang
terutama mengenai keterlibatan instansi terkait
dalam menentukan narapidana korupsi untuk
mendapatkan remisi (surat Justice Collaborator).
Perlu sosialisasi mengenai hak hak narapidanan
khusunya narapidanan korupsi menganai prosedur
dan persyaratan untuk mendapatkan remisi. Dalam
rangka mengoptimalkan kembali Lembaga Hakim
Wasmat dalam KUHAP, maka perlu dilakukan
perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995. Agar sistem pemasyarakatan benar
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benar mengacu kepada teory pemidanaan yang
dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia,
yaitu adanya keseimbangan antara penjeraan
dengan pembinaan.

392

Aspek Hukum Pemberian Remisi...

(Mosgan Situmorang)

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

DAFTAR KEPUSTAKAAN
A.

Buku

Andi hamzah, 2007, Terminologi Hukum Pidana,
Sinar Grafika, Jakarta
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan
Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya
Bakti, 2006
Bambang Poernomo, 1985 Pelaksanaan Pidana
penjara dengan Sistem Pemasyarakatan,
Yogyakarta, Liberty
C.I. Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan
Narapidana, Jakarta, Djambatan,

		

, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

		 , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, LN tahun 1999
Nomor. 165, TLN Nomor 3886.
		 , Undang-UndangNomor 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, LN tahun
2009 Nomor 57, TLN Nomor 5076.
		
, Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
		 , Undang-Undang No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Dwidja Priyatno, 2009, Sistem Pelaksanaan
Pidana Penjara di Indonesia, PT Refika
Elwi Danil, 2011, Korupsi, Konsep, Tindak
Pidana dan Pemberantasannya, Rajawali
Pers, Jakarta, Aditama, Bandung

		
, Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan, LN tahun 1999 Nomor 69,
TLN Nomor 3846.

Muhammad Erwin, 2011, Filsafat Hukum Refleksi
Kritis terhadap Hukum, Rajawali Pres,
Jakarta

		 , Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Pembinaan
dan Pembimbingan WBP

Mardjono, Reksodiputro, 2007, Pembaharuan
Hukum Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan
dan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
Marlina, Hukum Penintesier 2011, PT. Refika
aditama, Jakarta
Romli Atmasasmita, 2009, Perbandingan
HukumPidana, Jakarta:Penerbit Fikahati
Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum,
Cetakan Ketiga, Jakarta, UU Press 1996
Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta,
Rajawali
Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang:
Yayasan Sudarto
Saldi Isra, dan Eddy O.C. Hiariej “Perspektif
Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia”
dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie
Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, Hukum
Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi,
Rajawali Pers, Jakarta
B.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, LN
tahun 1995 Nomor. 77, TLN Nomor 3614.

		 , Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 tahu 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan, LN tahun
2006 Nomor 61, TLN Nomor 4632.
		
, Keputusan Presiden Nomor 174 tahun
1999 tentang Remisi, LNtahun 1999 Nomor.
223, TLN Nomor. 3845
		
, Keputusan Presiden No. 156 tahun
1950 tentang Remisi
		
, Keputusan Menteri Hukum dan
Perundang-undangan tentang Pembentukan
Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan
Tim Pengamat Pemasyarakatan.. Kepmen
Nomor M.02.PR.08-03 tahun 1999.
		
, Peraturan Kementerian Hukum dan
HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 29
September 2015 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM
RI.
		
,Surat Edaran Menteri Hukum dan
HAM Nomor PAS-HM.01.02-42 tanggal 31
Oktober 2011 tentang Moratorium Pemberian
Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan
Terorisme.

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4 , Desember 2016: 375 - 394

393

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

		 , Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM
Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan
PP 99/ 2012
		 , SEMA No. 7 tahun 1985 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan
Pengamat.
		 , SEMA No. 4 tahun 2011 tentang Perlakua
Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)
dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice
Collaborrator) di dalam Perkara Tindak
Pidana Tertentu.
C.

Sumber lain

Internet
Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada
upacara Pemberian Remisi Kepada WBP
Pada Upacara Memperingati Hari Ulang
Tahun Proklamsi Kemerdekaan RI Ke63,
Jakarta, 17 Agustus 2008
Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem
Pemasyarakatan Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Dirjen Pemasyarakatan
tahun 2008
http://sp.beritasatu.com/home/menkumhambuka-kemungkinan-revisi-pp-no-99-tahun2012-tentang -pemberian-remisi/91833, di
akses pada tanggal 9 Februari 2016.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/
lt53f37cde7c605/icw--cabut-surat-edaranremisi-pro-koruptor, di akses pada tanggal 5
Februari 2016
asashukumpidana.blogspot.com/, diakses
Maret 2016 pukul 14.00 WIB

21

http://politik.kompasiana.com/2010/04/28/dramaanomali-prinsip-equality-before-the-law/,
diakses 21 april 2016 pukul 09.00
http://www.hukumonline.com/berita/baca/
lt53f37cde7c605/icw--cabut-surat-edaranremisi-pro-koruptor
http://sp.beritasatu.com/home/menkumhambuka-kemungkinan-revisi-pp-no-99-tahun2012-tentang-pemberian-remisi/91833, di
akses pada tanggal 9 Februari 2016.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/
lt53f37cde7c605/icw--cabut-surat-edaranremisi-pro-koruptor, di akses pada tanggal 5
Februari 2016

394

Aspek Hukum Pemberian Remisi...

(Mosgan Situmorang)

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

PENINGKATAN KEMAMPUAN PETUGAS PEMASYARAKATAN
DALAM MENANGULANGI PEREDARAN NARKOBA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
(Development of Correctional Officer Competencies In Overcoming Drugs Trafficking
At Correctional Institution And Detention Center)
Nizar Apriansyah
Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan HR Rasuna Said Kavling 4 -5, Jakarta Selatan 12920
Telepon (021)2525015 Faksimili (021)2526438
HP: 0813 8560 0973 – Email: nizarapriansyah@yahoo.com
Tulisan Diterima: 23-12-2016; Direvisi: 1-12-2016;
Disetujui diterbitkan: 23-12-2016

ABSTRACT
Problems in correctional institutions sometimes, become a bad highlight by media such as a drug haunt.
This research tries to examine a factual data related to drugs trafficking in correctional institution and
detention centers. It attempts to find out a pattern of education and training that able to be implemented to
educate correctional officers, so that in the future, can be taken steps to anticipate it. It uses quantitative and
qualitative approach. Based on discussion, can be concluded that government has already managed to improve
correctional officers` abilities by doing interaction between leaders and staffs whose supervision meaning and
responsible, have a clear career and promote welfare. (remuneration and correctional allowances). This is
one of the government`s appreciation (the Ministry of Law and Human Rights) in developing of them in order
to boost their performance more optimal. But ,some obstacles found in this research such as : the lack of
human resources both the alumni of correctional science academy (AKIP) and caretaker/wardens compared to
convicts and inmates because the recruitment process of officers did not base on personnel qualification, and
lack of infrastructure and facilities.
Keywords: correctional officers, drug trafficking

ABSTRAK
Banyaknya permasalahan yang ada Lembaga Pemasyarakatan, menjadi sumber pemeberitaan media yang
kerap kali mengimformasikan hal-hal yang negatif tentang lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan
sebagai sarang narkoba. Maka dari itu melalui penelitian ini akan berusaha untuk mendapatkan fakta faktual
terkait dengan banyaknya kasus peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
Negara. Dengan maksud untuk mencari tahu pola pendidikan yang dapat diterapkan untuk mendidik petugas
pemasyarakatan, agar kedepan dapat diambil langkah-langka strategis di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia untuk mengantisipasi hal – hal tersebut.Metode penelitian dengan mengunakan pendekatan
kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dari hasil pembahasan menyimpulkan bahwa Pemerintah sudah
berusaha meningkatkan kemampuan petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Negara
dengan cara melakukan interaksi antar pimpinan dan bawahan yang memiliki arti supervisi dan tangung
jawab serta kesempatan karier yang jelas. Juga kesejahteraan ekonomi. (seperti Remunerasi dan Tunjangan
Pemasyarakatan dan lain-lain). Inilah salah satu bentuk apresiasi pemerintah dalam membina Petugas agar
diharapkan kinerjanya lebih optimal dilapangan. Kemudian hambatan diantaranya; kurangnya tenaga teknis
pemasyarakaan terutama lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakat dan kurangnya tenaga sipir dibandingkan
dengan jumlah penghuni serta sumber daya manusia tenaga pemasyarakatan yang masih minim karena sistem
perekrutan yang tidak didasari oleh kebutuhan kualifikasi personil, keterbatasan sarana perasana pendukung.
Kata Kunci: Petugas Pemasyarakat, Peredaran Narkoba.
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PENDAHULUAN
Kecenderungan
maraknya
peredaran
narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
dan Rumah tahanan Negara (Rutan) baik secara
kualitas maupun kualitas patut di duga akibat
kurangnya keamanan. Hal ini terjadi akibat dari
tebatasnya Sarana dan Prasarana pendukung
dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
di Lapas dan Rutan yang dimiliki, sehingga
banyak menimbulkan permasalah- permasalahan.
Banyaknya berita - berita yang menyudutkan
Lapas dan Rutan sebagai tempat yang aman untuk
peredaran Narkoba (http://www.bapanasnews.
info/2016/09). Hal tersebut Membuat Menteri
Hukum dan HAM, mengeluarkan pernyataan
keras. beliau menyatakan tidak main-main dengan
program pemberantasan narkoba di Lapas dan
Rutan. Bila ada sipir atau petugas di penjara yang
terbukti bekerjasama dengan bandar narkoba,
akan dipecat.
Memang harus diakui bahwa Lembaga
pemasyararakat diharapkan dapat menjadi
lembaga pembinaan seperti yang diamanatkan
pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan pada pasal 1 ayat 1:
Sistem pemasyarakatan adalah suatu
tatanan mengenai arah dan batas serta cara
pembinaan warga binaan pemasyarakatan
berdasarkan pancasila yang dilaksanakan
secara terpadu antara pembina, yang
dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan
kualitas warga binaan pemasyarakatan agar
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.
Untuk mewujudkan hal tersebut diatas
Lembaga pemasyarakatan tentu saja banyak
sekali mendapat tantangan dan masalah berupa :
over capasity di banyak lembaga pemasyarakat di
seluruh Indonesia, terbatasnya jumlah personil dan
kemampuan SDM petugas yang masih terbatas,
serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung
tugas yang terbatas, (Pusjianbang: 2004)
membuat lembaga ini menjadi bulan-bulanan
media yang kerap kali mengimformasikan halhal yang negatif tentang lembaga pemasyarakatan
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dan rumah tahanan sebagai sarang narkoba
(http://www.harianhaluan.com: 2012) memang
hal ini ada benarnya juga, memang Sulit untuk
menepis, peredaran narkoba di Lapas dan Rutan
tak terlepas dari adanya keikutsertaan sipir atau
petugas di Lapas dan Rutan tersebut di dalam
memuluskan peredaran narkoba itu sendiri. Bila
sudah demikian, hukuman kurungan di Lapas
dan Rutan akhirnya bukan memberikan efek jera
terhadap narapidana (napi) kasus narkoba, tapi
justru memberikan ruang yang lebih aman bagi
orang untuk mengkonsumsi atau pun bertransaksi
narkoba.
Begitu mudah dan lancarnya bisnis narkoba
di Lapas dan Rutan, tentu ada kekuatan hebat yang
berada di belakang jaringan barang haram ini.
Secara sederhana, tidak akan mungkin aktivitas
para narapidana ini berlangsung lancar dan aman
dalam kurun waktu yang cukup lama, jika tidak ada
kekuatan yang mem-backup-nya, dan tidak akan
mungkin petugas Lapas akan mau bermain-main
dengan narkoba serta mengadaikan kredibilitasnya
kalau tidak ada imbalan yang setimpal atas
perbuatan tersebut. Di sinilah sebenarnya perlu
adanya usaha dari pemerintah khususnya jajaran
Kementerian Hukum dan HAM dalam membina
petugas Lapas dan Rutan dalam mengantisipasi
beredarnya narkoba di Lapas dan Rutan seluruh
Indonesia bukan sebagai pengedar narkoba di
institusinya, di tahun 2015 kurang lebih ada 67
petugas Lapas dan Rutan yang diberhentikan tidak
hormat karena terlibat peredaran Narkoba. Dan di
tahun 2016 ini sudah ada 3 Orang petugas yang
diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat
peredaran narkoba di Lapas dan Rutan. (New:
http://nasional.republika.co.id.16/03/29/)
Sanksi yang diberikan tehadap petugas lapas
dan Rutan yang terbukti mengunakan/memakai
dan mengedarkan narkoba tidak membuat petugas
sipir penjara menjadi jera terbukti dengan masih
banyaknya ditemukan kasus-kasus peredaran
Narkoba di lapas dan Rutan, Pendidikan dan
pelatihan selama ini diberikan kepada petugas
lapas dan Rutan diharapkan dapat membina
mental petugas disamping itu pendidikan teknis
pemasyarakatan pun diberikan tapi hal tersebut
belum membuahkan hasil yang mengembirakan.
Ketika menyaksikan Jakarta Lawyer Club
di salah satu televisi swasta nasional yang
ditayangkan beberapa waktu yang lalu,(New:
http://nasional.republika.co.id.16/03/29/) sempat
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timbul tanda tanya di benak peneliti setelah
mendengar berbagai pernyataan, sanggahan dan
pertanyaan maupun jawaban dari para narasumber
maka dapat penelit simpulkan bahwa setidaknya
sekarang ada urgensi untuk segera menyelesaikan
berbagai masalah yang ada di lingkungan penjara
atau pemasyarakatan. apabila kita amati berbagai
permasalahan di Lapas dan Rutan di Indonesia saat
ini akan dapat kita klasifikasi sebagai berikut:
1)

Over Capacity
Hampir semua Rutan maupun Lapas di
Indonesia mengalami permasalahan yang
sama yakni over capacity. Tentunya inilah
sumber permasalahan utama yang seharusnya
menjadi konsen setiap pejabat di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM. Prof.
Yusril pernah menyatakan bahwa ketika
beliau menjabat sebagai Menteri, mampu
membangun beberapa Rutan sebagai upaya
mengurangi over capacity dan meningkatkan
pelayanan terhadap para tahanan maupun
narapidana. Berikut ini kutipan perkataan
Yusril yang dimuat oleh Detiknews “Depkeh
saat ini anggarannya Rp 7,5 triliun. Saat
saya jadi menteri cuma Rp 515 miliar.
Tapi saya bisa bikin Rutan Cipinang,
Rutan Salemba,” -saat-saya-jadi-menkehtunjangan-hakim-sangat-besar. (http://news.
detik.com/read/115916/) Sampai saat ini
sepanjang yang saya amati belum ada upaya
luar biasa yang telah dilakukan oleh jajaran
Kemenkumhan hanya sekedar perkataan
sedang dilakukan “mapping”. Padahal para
tahanan dan narapidana sedang menderita
dengan berbagai macam kesulitan yang
mereka alami di penjara. Memang mereka
adalah pelanggar hukum tetapi mereka juga
manusia yang memiliki HAM. Dan kegalauan
luar biasa juga dialami oleh para petugas
pemasyarakatan yang mengawasi kehidupan
para tahanan/narapidana. Bayangkan di
Jakarta sendiri saja ada 6 lapas Rutan yang
semuanya over kapasitas dan bahkan lebih
parah daripada di penjara Krobokan Bali.
Karena itu harus memulai dan siap untuk
menghadapi persoalan-persoalan seperti
yang terjadi di Kerobokan Bali.

2). Narapidana/Tahanan Narkoba
Selain masalah over kapasitas juga ada
persoalan yang tidak kalah rumitnya yakni
tentang peredaran Narkoba di Penjara.

Mengutip perkataan dari Direktur Penindakan
dan Pengejaran BNN bahwa permasalahan
ini terbagi dua yakni peredaran narkoba
di intern penjara dan narapidana/tahanan
yang mengendalikan peredaran narkoba
di luar penjara. Kita pasti bisa sepakat
bahwa permasalahan peredaran narkoba ini
terjadi pasti disebabkan karena pengawasan
tahanan/narapidana narkoba yang dijadikan
satu dengan narapidana/tahanan kriminal
umum dalam satu sistem pemenjaraan yang
sama. Padahal seharusnya kasus Narkoba
mendapat prioritas dalam hal pengawasan.
Karena lemahnya pengawasan dan sistem
keamanan penjara akan dapat dengan mudah
diterobos oleh para pengedar narkoba
yang memiliki modal besar. Tidaklah
sulit menyelundupkan alat komunikasi,
komputer/laptop/tablet dan narkoba kedalam
penjara dengan bermodalkan uang hasil
bisnis narkoba. Selain itu bercampurnya
para pemakai dengan pengedar serta bandar
akan menyebabkan permasalahan narkoba di
penjara sulit untuk diurai. Dalam hal ini saya
juga belum mendengar aksi Denny Indrayana
menyelesaikan masalah bercampurnya
Narapidana Narkoba dengan Kriminal
Umum.
3)

Korupsi di Penjara
Penjara di Indonesia tidak lepas dari perilaku
koruptif. ICW telah mengeluarkan hasil riset
tentang perilaku koruptif di penjara yakni :
a.

Pemberian perlakukan dan fasilitas
khusus selama napi dalam tahanan.
Dengan membayar sejumlah uang,
seorang napi dapat memperoleh
perlakukan atau fasilitas yang berbeda
dengan napi yang lain. Napi juga dapat
meminta fasilitas khusus misalnya saja
sel tersendiri yang terpisah dengan napi
lain, mendapatkan makan dan minuman
yang bergizi, peralatan elektronik,
hiburan dan sebagainya. Jika disepakati
bahkan ruangan sel juga dapat disulap
menjadi kantor sementara dari napi
yang notabene juga seorang pengusaha.

b.

Pemberian izin keluar dari penjara
Napi pada dasarnya memiliki hak
keluar dari penjara, misalnya untuk
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berobat atau cuti mengunjungi keluarga.
Namun prosedurnya harus ada izin
yang diberikan oleh Kepala Lapas
dan Kakanwil Departemen Hukum
dan HAM. Namun hak-hak tersebut
seringkali disimpangkan hanya untuk
merasakan kebebasan diluar penjara
walau hanya beberapa jam saja.
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c.

Pemberian pengurangan hukuman
(remisi) dan Pembebasan Bersyarat
Pemberian remisi dan pembebasan
bersyarat sangat tergantung dari
penilaian subyektif kalangan petugas
atau kepala penjara. Hal menjadi sangat
rentan disalahgunakan dan menjadi
komoditas antara oknum petugas
dengan napi yang berduit. Akibatnya
sering terjadi ketimpangan jumlah
remisi antara satu napi dengan napi
lainnya. Selain itu proses pembebasan
bersyarat yang seharusnya tanpa biaya
sekarang bahkan seorang napi harus
merogoh koceknya sebesar 3 s/d 5 juta
hanya untuk pengurusan pembebasan
bersyarat.

d.

Pungutan
untuk
tamu
atau
pengunjung
Memang sekarang “besuk” atau
berkunjung ke penjara tidak dipungut
biaya tetapi jangan salah, karena
pungutan itu bukan dikenakan pada
tamunya tetapi pada napi yang
dikunjungi. Napi dipaksa membayar
berbagai pungutan disetiap pintu yang
dia lewati. Setelah melewati beberapa
pintu yang dijaga oleh petugas, dia juga
masih harus mengeluarkan uang untuk
kepala kamar tempat dia ditempatkan.
Apabila ditotal, setiap napi yang
dikunjungi harus mengeluarkan uang
rata-rata sebesar Rp. 50.000 s/d Rp.
85.000.

e.

Pengunaan narapidana pengganti
(stuntman) atau joki narapidana
untuk menjalani hukuman.
Yang satu ini mungkin dulu sering
dilakukan tetapi sekarang menurut
saya akan sulit seiring dengan
modernisasi sistem pemasyarakatan

dengan menggunakan sistem informasi
pemasyarakan
yang
terintegrasi.
Lima modus korupsi diatas tentunya
membutuhkan langkah penyelesaian
yang komprehensif dan bukan sekedar
sidak-sidak yang tidak menyentuh
akar permasalahan sesungguhnya.
Lima
modus
koruptif
tersebut
erat hubungannya dengan SDM
Pemasyarakatan yang ada. Dan menurut
saya disini juga telah terjadi korupsi yang
tidak kalah masif. Apabila kita amati,
tidaklah heran jika kita menemukan
Bapak-Anak, Kakak-Adik bahkan
Bapak-Kakak-Adik yang juga bekerja di
lingkungan penjara. Bahkan sebagaian
besar petugas pemasyarakatan masih
memiliki hubungan family. Tentunya
ini merupakan kelemahan terbesar yang
patut dicermati. Bagaimana mungkin
seorang atasan akan memberikan
teguran terhadap anak buahnya apabila
orang tua anak buah tersebut adalah
atasannya atau seniornya? Bagaimana
Pemasyarakan akan memperoleh tenaga
SDM yang mumpuni apabila perekrutan
pegawainya
masih
menerapkan
sistem perekrutan jaman feodal yang
penuh dengan KKN? Kenapa suara
bahkan tindakan Menteri dan Wakil
Menteri tidak terdengar sama sekali
dalam menyelesaikan permasalahan
ini? Menurut saya sudah saatnya
Menteri dan Wakil Menterinya bekerja
secara profesional menyelesaikan
akar permasalahan yang menjadikan
carut marutnya penjara Indonesia.
Profesional dalam arti sebenarnya tanpa
mengharapkan pencitraan dan pujian
maupun peluang mendapatkan kenaikan
jabatan. Sejalan dengan pandangan
diatas, bila kita melihat kepada petugas
pemasyarakatan, dapat dikatakan bahwa
saat ini masih dianggap memiliki kendala
tentang pengawasan dan kemampuan
yang berkaitan dengan tingkat tangung
jawab pelaksanaan fungsi pengamanan,
pembiaan dan pembimbingan warga
bianaan pemasyarakatan. Hal ini
menjadi opini dalam masyarakat, dimana
masih mengidentikan lapas dengan
penjara masa lampau, juga rendahnya
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kepercayaan masyarakat. Oleh karena
itu sewajarnya petugas pemasyarakatan
mendapat perhatian serius perihal
pembinaan dan kariernya.
Berdasarkan
pengantar dan pernyataan
masalah diatas, maka beberapa pertanyaan
mendasar
diantaranya
bagaimana
usaha
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dalam meningkatkan kemampuan petugas Lapas
dan Rutan ?Apa saja upaya Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia dalam mengantisipasi
Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan ?
Adapun tujuan dari penelitian ini untuk
mendapatkan fakta faktual terkait dengan
banyaknya kasus peredaran narkoba di Lapas
dan Rutan. Dimaksudkan untuk mencari tahu
pola pendidikan yang dapat diterapkan untuk
mendidik petugas pemasyarakatan, agar kedepan
dapat diambil langkah-langka strategis di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
untuk mengantisipasi hal –hal tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini didekati dengan pendekatan
kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekat
an kualitatif dilakukan sebagai strategi untuk me
ngumpulkan dan memanfaatkan semua data kuantitatif yang terkait dengan pokok permasalahan.
Pendekatan kuantitatif dilakukan secara terbatas
untuk menganalisa data yang bersifat kuantitatif
berupa jumlah dan perhitungan-perhitungan yang
terkait dengan pokok permasalahan penelitian.
Penelitian ini bersifat deskripsi spesifik
yang akan mengambarkan fenomena peredaran
narkoba yang terjadi di lapas dan Rutan seluruh
Indonesia Kemudian menganalisa dengan cara
mengklasifikasikan data secara spesifik dan
membandingkan/menyandingkan dengan aturanaturan yang ada untuk mendapatkan pemecahan
masalah utama pada penelitian .
Bentuk penelitian ini adalah evaluatif yang
bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi SDM
di Pemasyarakatan
Sampel dalam penelitian ini diambil dari
keseluruhan kelompok/unit analisis berupa
fenomena peredaran narkoba yang terjadi di Lapas
dan Rutan, sampel diambil dari data peredaran
narkoba yang melibatkan petugas Lapas dan
Rutan, serta kerusuhan yang patut di duga di

picu ada peredaran narkoba. Kriteria penarikan
sampel secara sengaja ini juga mempertimbangan
beberapa faktor :
a) Data penyebab kerusushan di Lapas dan
Rutan ;
b) Pertimbangan tingkat Pendidikan dan Diklat
yang pernah di ikuti oleh Pegawai Lapas dan
Rutan.
Data yang digunakan dalam kegiatan
penelitian ini adalah data sekunder yang
dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur
dikumpulkan dari setiap subjek data.
Analisa data dilakukan dengan memeriksa,
meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin
apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa
cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk
narasi Setelah data terkumpul lengkap dan
telah diolah dengan menggunakan narasi maka
selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui
tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi
dan eksplanasi. Konseptualisasi adalah upaya
menemukan makna dari konsep-konsep atau dalildalil yang terkandung dalam ketentuan hukum
baik yang tertulis maupun. tidak tertulis, melalui
interpretasi dari kata-kata atau kalimat-kalimat
yang tercantum dalam ketentuan hukum tersebut.
Kategorisasi artinya melakukan pengelompokan
terhadap konsep-konsep yang sama atau sejenis
atau yang berkaitan peredaran narkoba di lapas dan
Rutan. Relasi yaitu upaya untuk menghubungkan
antara berbagai kategorikategori atau fenomenafenomena yang ada. Eksplanasi yaitu upaya
memberikan penjelasan terhadap hubunganhubungan antar berbagai kategori berdasarkan
perspektif pemikiran teoritis yang dikemukakan
oleh para sarjana atau pakar.
PEMBAHASAN
A.

Unsur-unsur Tindak Pidana
Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana,
suatu tindakan itu dapat merupakan “een doen”
atau “een niet doen” atau dapat merupakan “hal
melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan
sesuatu”, yang terlahir ini di dalam doktrin juga
sering disebut sebagai “een nalaten” yang juga
berarti “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan
oleh undang-undang. (Lamintang, 1997:193)
Akan tetapi, “strafbaar feit” itu oleh Hoge
Raad juga pernah diartikan bukan sebagai “suatu
tindakan” melainkan sebagai suatu peristiwa atau
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sebagai suatu keadaan, dimana seseorang itu harus
dipertanggungjawabkan atas timbulnya peristiwaperistiwa atau keadaan-keadaan tersebut tanpa
melakukan sesuatu kealpaan atau tanpa adanya
orang lain yang telah melakukan suatu kealpaan,
sehingga ia harus dipertanggungjawabkan menurut
hukum pidana. (Lamintang, 1997:193)
Demikian setiap tindak pidana yang terdapat
di dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita
jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya
dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni
unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.
Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah
unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan
termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang
terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang
dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan,
yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakantindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
B.

Tinjauan Umum Tentang Narkoba
Narkoba adalah singkatan dari narkotika
dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”,
istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh
Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah
Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini,
baik “narkoba” ataupun “napza”, mengacu pada
kelompok senyawa yang umumnya memiliki
risiko kecanduan bagi penggunanya.
Menurut
pakar
kesehatan,
narkoba
sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika
yang biasa dipakai untuk membius pasien saat
hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit
tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan
akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis
yang semestinya. Perkembangan narkotika dan
psikotropika di Indonesia secara historis diawali
dengan perkembangan peredaran narkotika yang
diatur dalam Verdovende Middelen Ordonnantie
(Staatsblad No. 278 jo No. 536). Dalam
kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal
dengan sebutan obat bius. Peraturan perundangundangan ini materi hukumnya hanya mengatur
mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika,
sedangkan tentang pelayanan kesehatan untuk
usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.
(Siswanto S., 2005:5)
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1.

Definisi Narkoba
Narkoba, sering terdengar beberapa akronim
yang berkaitan erat dengan hal tersebut, misalnya:
(Hari Sasangka, 2003:4)
1. NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif);
2. NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika,
dan Zat Adiktif).
NAPZA yang mempunyai arti lebih lengkap
dibanding yang pertama, maka obat yang dianggap
berbahaya adalah narkotika, alkohol, psikotropika
dan zat adiktif. Karena psikotropika dan narkotika
digolongkan dalam obat-obat atau zat-zat yang
berbahaya bagi kesehatan, maka mengenai
produksi, peredaran, penyaluran, penyerahan
ekspor dan impor obat-obatan tersebut diatur di
dalam undang-undang. Ketentuan yang mengatur
narkotika dan psikotropika terdapat dalam :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
Tentang Narkotika, yang selanjutnya
diubah menjadi Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009.
Sedangkan Zat Adiktif, disinggung dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang
Kesehatan. (Hari Sasangka, 2003:4-5)
•
Pengertian Narkotika adalah zat atau obat
yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman
baik sitesis maupun semi sintetis yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat
menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka
1 UU No. 22/1997).
•
Pengertian Psikotropika adalah zat atau
obat, baik alamiah maupun sintetis bukan
narkotika, yag berkhasiat psikoaktif melalui
pengaruh selektif pada susunan saraf pusat
yang menyebabkan perubahan khas pada
aktivitas mental dan perilaku (Pasal 1 Angka
1 UU No. 5/1997). Sedangkan pengertian Zat
Adiktif adalah bahan yang penggunaannya
dapat menimbulkan ketergantungan psikis
(Pasal 1 angka 12 UU No. 23/1992). (Hari
Sasangka, 2003:5)
2.

Peredaran Narkoba
Dengan adanya perkembangan serta kemaju
an ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya
kemajuan komunikasi adalah merupakan salah satu
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penyebab semakin mudahnya pendistribusian atau
peredaran narkoba hingga menjangkau sampai ke
wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia.
(Makarto dkk, 2005:5)
Suatu peredaran narkotika, meliputi setiap
kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka
perdagangan, bukan perdagangan maupun
pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan
(Pasal 32). Peredaran narkotika tersebut meliputi
penyaluran (Pasal 35 sampai 38) atau penyerahan
(Pasal 39 sampai 40). Sedangkan pengertian
peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan
atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara
tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan
sebagai tindak pidana narkotika (Pasal 1 angka 5).
(Sasangka, 2003:182)
3.

Peredaran Narkoba di Lapas
Berdasarkan pada teori lingkungan bahwa
keadaan sosial di sekililing manusia mendukung
terjadinya sebuah kejahatan, maka tidak menutup
kemungkinan didalam Lapas terdapat peredaran
narkoba. Jika di lihat dari keadaan Lapas yang
terdiri dari individu- individu yang terdiri dari
banyaknya karakteristik pelaku kejahatan serta
banyaknya jenis kejahatan itu sendiri tidak menutup
kemungkinan akan terjadinya peredaran narkoba
dikalangan narapidana.(Novianto: 2013:8)
Menurut Walter C Recless terdapat beberapa
syarat agar penanggulangan kejahatan yang
dilakukan pihak Kepolisian bersama Lapas
dapat dikatakan berhasil, yakni jika sistem
organisasi Kepolisian (Sarjono : 1984 : 138)
telah memiliki sistem organisasi yang baik, dan
telah ada pembagaian sistem berdasarkan struktur
organisasi. Struktur organisasi ini berjalan dengan
baik dengan adanya pembagian kewenangan
berdasarkan fungsi di kepolisian guna dapat
berkoordinasi langsung dengan Kepala lembaga
pemasyarakatan (Kalapas)
4.

Gambaran Umum Lembaga
Pemasyarakatan
Menurut Keputusan Menteri Kehakiman
RI Lapas adalah unit pelaksanaan teknis
pemasyarakatan yang menampung, membina
dan merawat narapidana. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia lembaga adalah suatu
organisasi/badan yang tujuannya melakukan
suatu penyelidikan keilmuan/melakukan motif
usaha sedangkan pemasyarakatan adalah hal/
tindakan
memasyarakatkan
(memasukkan
kedalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota

masyarakat). Jadi yang dimaksud dengan Lembaga
Pemasyarakatan adalah suatu organisasi/ badan
usaha atau wadah untuk menampung kegiatan
pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan
secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar
dapat hidup normal kembali ke masyarakat.
5.

Jenis dan Klasifikasi lapas
Jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan
dibagi dengan memperhatikan factor usia dan
jenis kelamin.
1. Lembaga Pemasyarakatan Umum. Untuk
menampung narapidana pria dewasa yang
berusia lebih dari 25 tahun.
2. Lembaga Pemasyarakatan Khusus
a. Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk
menampung narapidana Wanita dewasa
yang berusia lebih dari 21 tahun atau
sudah menikah.
b. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda
untuk menampung narapidana pemuda
yang berusia 18-25 tahun.
c. Lembaga pemasyarakatan Anak terdiri
dari Lembaga Pemasyarakatan Anak
Pria dan Lembaga Pemasyarakatan
Anak Wanita
Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan
berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan
kegiatan kerja.
a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Terletak di Ibukota Propinsi dengan
kapasitas lebih dari 500 orang.
b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Terletak di Kotamadia/ kabupaten
dengan kapasitas 250-500 orang.
c. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B
Terletak di daerah setingkat Kabupaten,
kapasitas kurang dari 250 orang.
Pegawai Pemasyarakatan yang berada di UPT
Lapas dan Rutan berjumlah 28.337 Orang
sedangkan pegawai yang berada pada Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan berjumlah 490 orang.
Jumlah jabatan struktural yang ada di jajaran
Pemasyarakatan berjumlah 4.4927 Jabatan. Unit
pelaksana teknis berjumlah 600 terdiri dari lapas
kelas I berjumlah 13, lapas Kelas II.B berjumlah
115, Rutan Kelas 1 berjumlah 12 Rutan kelas
IIB berjumlah 130, Bapas Kelas I berjumlah 17,
Rupbasan Kelas I berjumlah 35, Rumah sakit
1, Laps kelas IIA berjumlah 103, Lapas kelas
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III.berjumlah 22, Rutan Kelas IIA berjumlah
11, cabang Rutan berjumlah 58, Bapas kelas II
berjumlah 54 dan Rupbasan Kelas II berjumlah
39. (Ma’mun : Steak Holder Meting : 2016)
6.

Pembinaan Narapidana Narkoba
Pembinaan terhadap narapidana narkoba
tidak dapat disamakan dengan narapidana non
narkoba karena mereka mempunyai latar belakang
yang berbeda, sebab itu maka dikeluarkan
Prosedur tetap perlakuan narapidana resiko tinggi
termasuk di dalamnya adalah perlakuan terhadap
narapidana narkotika. Dalam protap perlakuan
narapidana resiko tinggi disebutkan dalam hal ini
adalah narapidana narkotika (Ditjen Pas:Jakarta,
2010: 35)

ANALISIS
A.

Peningkatan Kemampuan Petugas Lapas
dan Rutan
Perkembangan pembaharuan pelaksanaan
pencegahan kejahatan (prevention of crame)
sebagai upaya penanggulanan tindak pidana
dan pemahaman masyarakat tentang hakhak asasi manusia sudah semakin meningkat.
Demikian pula dengan upaya pelaksanaan
program perlakukan terhadap warga binaan
pemasyarakatan juga semakin dituntut sejalan
dengan lajunya pembangunan nasional disegala
bidang. Oleh karena itu pembinaan terhadap
petugas pemasyarakatan perlu mendapat perhatian
serius agar pelaksanaan tugasnya memiliki bobot
sebagaimana yang diharapkan.
Keamanan dan ketertiban Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan merupakan
pondasi sekaligus alat ukur untuk berhasilnya
petugas lapas dan rutan. Parameter yang dapat
dijadikan ukuran aman atau tertibnya suatu lapas
dan rutan meliputi tingkat pelarian narapidana atau
tahanan, perkelahian, unjuk rasa, pemberontakan,
perjudian, perdagangan dan penyelundupan
barang-barang terlarang (senjata, narkotika, dan
obat terlarang lainnya). Oleh karena itu, lapas
dan rutan berupaya secara maksimal untuk dapat
memantau, mencegah, dan menangkal gangguan
kamtib. Sikap dan perilaku petugas yang baik dapat
mencegah situasi kehidupan penghuni. Sikap dan
perilaku yang baik bisa meminimalisasi tingkat
pelarian narapidana/tahanan, dapat memelihara
keharmonisan kehidupan dalam lapas dan rutan,
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dapat menjaga dan memelihara seluruh sarana
dan prasarana kantor, dan dapat melaksanakan
sistem administrasi. Kamtib yang baik merupakan
kewajiban sekaligus tanggung jawab petugas
teknis pengamanan.
Motivasi merupakan keadaan dalam pribadi
seseorang yang mendorong keinginan individu
untuk melakukan kegiatankegiatan tertentu guna
mencapai suatu tujuan. (Supardi dan Anwar:
2004: 47) Motivasi yang ada pada seseorang akan
mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada
tujuan mencapai sasaran kepuasan. Dorongan
untuk bekerja akan menghasilkan suatu imbalan
agar terpenuhi kebutuhan yang ada dalam diri orang
tersebut. Disiplin yang dimaksud adalah sikap
atau tingkah laku seseorang yang mencerminkan
tingkat kepatuhan atau ketaatannya pada berbagai
ketentuan yang berlaku dan tindakan korektif
terhadap pelanggaran atas ketentuan atau standar
yang telah ditetapkan. (Sondang,1999: 305)
Secara umum situasi dan kondis lapas dan
Rutan di Indonesia tidak kondusif (Penelitian
Pusjianbang 2004) untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi yang menjadi beban tugas para
sipir penjara ini karena kurangnya dukungan
fasilitas serta sumberdaya manusia yang kurang
memadai sehingga kurang optimalnya dalam
menjalankan tugas. Untuk itu perlu diadakan
penilaian tentang kinerjanya. Indikasi dari
penilaian ini adalah dengan adanya penurunan
secara drastis pencapaian sasaran tugas yang telah
ditetapkan (Pusjianbang 2004), misalnya:
(a) kurang memahami sepenuhnya apa yang
yang harus dikerjakan apakah sesuai dengan
perundangan-undangan dan peraturan yang
menjadi landasan operasional dan konseptual
sistem pemasyarakatan;
(b) perilaku indisipliner seperti tidak masuk
kantor dengan alasan sakit, masuk kantor
terlambat, meninggalkan kantor pada jam
kerja, menunda penyelesaian pekerjaan,
berpakaian dinas tidak sesuai dengan aturan
dan lain-lain;
(c) melaksanakan tugas-tugas setelah ada
perintah sehingga ada kesan kalau petugas
berprakarsa terhadap pekerjaan akan takut
salah atau merasa membuang waktu.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
untuk pembinaan
petugas pemasyarakatan
harus terkandung berbagai elemen, yaitu
interaksi antar pimpinan dan bawahan, memiliki
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arti supervisi, tangung jawab, kesempatan
mengembangkan diri, pengarahan, pengamanan
dan pengendalian serta penilaian dan kesempatan
meningkatan pengetahuan serta kemampuan
yang berkesinambungan. Satu sisi lain elemen
penunjang terlaksananya pembinaan adalah
melalui pendidikan dan pelatihan bagi pegawai
/petugas Lapas dan Rutan.
(Panjaitan dan
Simorangkir, 1995: 44)
Dalam perjalanannya pembinaan meliputi :
1. pembinaan berupa intruksi langsung yang
bersifat kekeluargaan antara yang di bina dan
yang membina.
2. pembiaaan yang bersifat persuasive, yang
berusaha merubah tingkah laku menjadi
keteladanan
3. pembinaan terus-menerus dan sistematis
4. pembinaan keperibadian yang meliputi
kesadaran beragama, berbangsa dan
bernegara, intelektua, kecerdasan, kesadaran
hukum dan keterampilan.
Sedangkan
pembinaan
karier
petugas
pemasyarakatan dilingkungan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, Hierarkinya sebagai berikut :
1. Pelaksanaan
Pembinaan
Petugas
Pemasyarakatan dilaksanakan oleh para
pembina yaitu :
a) Pembinaan Tingkat Pusat, tingkat
wilayah dan Tingkat Daerah. Pembiaan
Tingkat
Pusat
adalah
Menteri
Hukum dan HAM RI dan Dirjen
Pemasyarakatan. Pembinaan Tingkat
Wilayah adalah kepala Kantor Wilayah
sedangkan pembinaan Tingkat Daerah
adalah Kepala Unit pelaksana teknis
(UPT) Pemasyarakatan.
b) Menteri Hukum dan HAM melaksanakan
pembinaan yang bersifat penentuan
pemerintah dan pembangunan di bidang
hukum. Sedangkan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan merupakan penjabaran
dari kebijakan kementerian Hukum dan
HAM
c) Kepala kantor Wilayah Kementerian
Hukumdan HAM
selaku pembina
ditingkat
wilayah,
melaksanakan
program tingkat pusat berdasarkan
kewenangan operasional yang meliputi
teknis, administratif dan pengawasan

2.

3.

dengan cara menerapkan prinsp-prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisas.
d) Kepala
Unit
Pelaksana
Teknis
Pemasyarakatan selaku pembina tingkat
daerah, melaksanakan sebagian tugas
pokok Ditjen Pemasyarakatan
Sarana pembianaan Petugas Pemasyarakatan
Instrumen yang digunakan sebagai saran
pembinaan petugas pemasyarakatan adalah
seluruh peraturan perundang-undangan dan
kebijakan pimpinan, yang dalam hal ini
bersumber dari :
a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara.
b) Undang-undang Nomor 8 tahun 1974
tentang kepegawaian beserta perubahan
dan peraturan pelaksanaannya;
c) Undang-undang nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan beserta
peraturan pelaksananya dan;
d) Peraturan perundang-undangan yang
lainnya yang berkaitan.
Karier Petugas Pemasyaraktan, meliputi:
a) Pengakatan dalam jabatan Struktural
b) Pengangkatan dalam jabatan funsional
c) Kenaikan Pangkat
d) Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya;
e) Kesempatan mengikuti pendidikan dan
latihan
f) Fasilitas lainnya yang berkaitan dengan
kesejahteraan hidup, meliputi ; tempat
tinggal, jaminan kesehatan, jaminan
keselamatan dalam tugas jaminan hari
tua dan asuransi.

B.

Upaya dalam mengantisipasi Peredaran
Narkoba di Lapas dan Rutan
Organisasi Lapas berada dalam kontrol
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia sebagai instansi vertikal. Tercatat
jumlah penghuni Lapas mencapai 144.953
penghuni yang tersebar di 442 Lapas, padahal
kapasitas Lapas tidak sampai 95 ribu orang, hal
tersebut tidak seimbang dengan jumlah pegawai
pemasyarakatan yang saat ini berjumlah 28.337
orang.
(http://www.kr.co.id/web/2012)
Dari
jumlah pegawai itu 60 persen merupakan satuan
pengamanan lapas dan tahanan. Dan saat ini
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terjadi penumpukan penghuni Lapas di kota-kota
besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan,
dan lain sebagainya. Menurut data situs Direktorat
Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, over capacity
terjadi di 29 kantor wilayah dari 33 Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Artinya,
hanya sembilan kanwil yang memiliki Lapas yang
cukup untuk menampung penghuni, baik tahanan
maupun narapidana.
Struktur organisasi Lapas secara sederhana
terdiri atas kepala, sipir, narapidana serta unsur
pelengkap seperti petugas kebersihan dan
konsumsi. sebenarnya visi Lapas, sudah tentu
ingin mengubah perilaku narapidana dari sikap dan
perilaku yang kurang baik ke perilaku yang baik
dan siap bersosialisasi dengan masyarakat. Namun
yang terjadi sebaliknya, terjadi peredaran narkoba,
kekerasan dan praktik suap antara petugas dan
narapidana untuk memperoleah fasilitas-fasilitas
tertentu. Dalam karya klasik James Q Wilson
tentang apa dan bagaimana perilaku birokrasi,
terdapat suatu analisis perilaku organisasi yang
bernama lembaga pemasyarakatan. Organisasi
yang bernama Lapas merupakan organisasi publik
yang khas dan unik, memiliki visi, misi dan budaya
organisasi sesuai dengan jenis anggota yang ada di
dalamnya.
Keunikan organisasi Lapas adalah besarnya
diskresi yang dimiliki oleh kepala dan sipirnya.
Mengapa demikian ? Diskresi adalah kewenangan
untuk melakukan sesuatu di luar standar dan
prosedur yang tertulis. Diskresi lahir dari proses
interaksi antara kepala, sipir dan narapidana
secara terus menerus, sehingga pada waktu lama
membentuk budaya dan menjadi ketentuan hukum
internal yang tidak tertulis. Apakah hukum yang
tidak tertulis? Misalnya, uang jasa yang harus
ada bilamana keluarga napi ingin mengunjungi
di luar jam kunjungan atau ingin memperoleh
fasilitas di atas standar yang ada. Keunikan kedua
adalah budaya anggota organisasi yang lahir
didominasi oleh narapidana yang notabene adalah
warganegara yang telah dipidana dan sedang
menjalani hukuman. Budaya kekerasan, pasar
gelap, transaksi suap menyuap mungkin dibawa
dari kebiasaan mereka sebelumnya ke dalam
Lapas.
Tidak heran jika kita melihat ada napi yang
bisa membawa laptop dan punya fasilitas internet
untuk melakukan transaksi narkoba di dalam Lapas.
Keunikan ketiga adalah indikator keberhasilan
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yang dipersepsikan oleh para sipir, yakni sejauh
mana tidak terjadi keributan atau kekerasan.
Indikator ini adalah output dari proses interaksi
antara sipir dan narapidana yang berlangsung
lama dan dalam suasana penjara yang overload.
Tidak mungkin petugas dapat mengontrol semua
perilaku napi yang mencapai ribuan. Dari tiga
keunikan organisasi Lapas di atas, maka perlu
ada pembinaan atau pelatihan khusus kepada para
petugas/sipir Lapas dan Rutan di Indonesia.
Kementerian Hukum dan HAM sampai saat
ini telah melakukan pembinaan berupa Pendidikan
dan Pelatihan (diklat) kepada petugas Lapas dan
Rutan seluruh Indonesia berdasarkan data dari
Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
Hukum dan HAM. Khusus untuk petugas lapas
sebelum ditempatkan melaksanakan tugas di Lapas
dan Rutan terlebih dahulu dididik kesamaptaan
di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan HAM serta diklat-diklat lainnya yang
bersifat teknis yang dilaksanakan oleh setiap
Kanwil di seluruh Indonesia.
Menurut penulis perdasarkan data-data
peredaran narkoba di Lapas dan Rutan di Indonesia
sebenarnya tidak bisa kita menumpukan kesalahan
hanya kepada sipir atau petugas Lapas dan Rutan
saja, karena banyaknya jumlah penghuni dan
terbatasnya daya tampung menyebabkan kondisi
Lapas dan Rutan sendiri menjadi kurang kondusif,
disamping itu juga sarana dan prasarana pendukung
lainnya yang sangat terbatas akan memungkinkan
napi untuk berbuat keonaran atau hal-hal lainnya.
Sudah banyak usaha yang telah dilakukan
oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam
mengantisipasi peredaran narkoba di Lapas dan
Rutan seperti baru- baru ini mengadakan tes urine
dan terakhir tes narkoba melalui rambut kepada
petugas Lapas dan Rutan yang hasilnya dapat
diketahui sampai 3 bulan kebelakang bila seseorang
teridentifikasi memakai narkoba, melakukan razia
terhadap napi yang menggunakan HP di dalam
Lapas dan Rutan, memasang CCTV, sampai sidak
yang terus dilakukan oleh Dirjen Pas dan Wamen
terhadap peredaran narkoba di Lapas dan Rutan.
Dan juga ada pembina kedalam berupa pendidikan
kesamaptan dan teknis kepada petugas Ring 1 (
Istilah untuk petugas yang bersentuhan langsung
dengan para Napi maupun tahanan) serta ada
reward and funismen terhadap petugas Lapas dan
Rutan.
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Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan
(Dirjenpas)
Kemenkumham,
Sihabudin,
mengatakan, (http://www.jurnas.com/news/57877:
2012) pemberantasan narkoba di dalam penjara
bergantung dengan upaya penindakan peredaran
narkoba di lingkungan masyarakat. selama masih
ada persediaan narkoba di masyarakat, maka
peredarannya bisa menjangkau ke dalam rumah
tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan
(lapas). ”Masyarakat rutan dan lapas itu miniatur
masyarakat di luar. Kalau di luar masih ada supply
dan demand, di dalam penjara juga masih banyak
karena di dalam kan banyak pemakai. Jika di
luar tidak ada, peredaran narkoba didalam juga
tidak ada. para pengedar narkoba lebih pintar
mengelabui para sipir penjara. modus operandi
untuk menyelundupkan narkoba ke dalam rutan
atau lapas selalu berubah-ubah dan menggunakan
berbagai cara. Misalnya, menggunakan burung
merpati pos, pakai ketapel, memakai bola
tenis di lempar kedalam lapas. ”mengunakan
burung merpati pos sebagai kurir, ada juga
yang disimpan dalam kulit kacang dan lain-lain,
Menurut data dari dirjen pemasyarakatan ada
juga pembesuk yang menggunakan cara ekstrim
untuk menyelundupkan narkoba. Pembesuk yang
berkelamin wanita menyembunyikan narkoba di
dalam alat kemaluannya atau berpura-pura sedang
menstruasi. Modus seperti ini dua kali terungkap
di Lapas Banceuy.
Inilah sekelumit mengapa narkoba susah
sekali di berantas di lembaga pemasyarakatan dan
rutan di indonesia, karena narkoba ini dikendalikan
oleh jaringan yang sudah terorganisir atau
transnasional, mudusnya pun berubah- ubah setiap
kali ketahuan. Dalam hal ini Kementerian Hukum
dan HAM terus berusaha dalam memberanas
peredaran Narkoba baik di lapas maupun di
rutan sudah banyak sipir atau petugas lapas di
pecat karena ketahuan menjadi kaki tanggan agen
narkoba di lapas, ini merupakan sok terapi bagi
petugas- petugas lain yang coba-coba bermain
dengan barang haram ini.
C.

Kendala atau hambatan yang dihadapi
Sekitar 38 persen dari 147 ribu penghuni
lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah
tahanan (rutan) di Indonesia berurusan dengan
narkoba. 28.440 petugas yang ada dinilai minim
menjadi penyebab masih maraknya peredaraan

narkoban di dalam lapas dan rutan.“Di dalam lapas
dan rutan, para penghuninya jelas-jelas sebagai
pelaku pengedar dan pemakai narkoba. Tentu
mereka butuh itu, apalagi ketika ada kesempatan
untuk mengedarkan dan memakainya,” Bila ada
angapan bahwa sebanyak 31 ribu petugas lapas dan
rutan di seluruh Indonesia melindungi peredaran
maupun pemakaian narkoba di dalam lapas dan
rutan. Jelas itu bukan perkataan yang bertangung
jawab, Penyalahgunaan narkoba disana memang
sulit diberantas, karena berbagai faktor, antara lain
jumlah petugas yang memang tidak sebanding
dengan jumlah penguninya (http://nasional.
kompas.com/read/2012/04/04/)
Diakui, sekitar 38 persen dari total 144.953
penghuni lapas dan rutan terlibat narkoba, namun
sebagian besar diantara mereka hanya sebagai
pemakai. “Seperti dalam 2 tahun terakhir, petugas
berhasil menggagagalkan 110 kasus penyeludupan
narkoba ke dalam lapas dan rutan. (http://
nasional.kompas.com/read/2012/04/04/) Kendala
di internal petugas juga menjadi hambatan
dalam memberantas peredaran narkoban di
dalam,perlunya penambahan alat untuk pendeteksi
ponsel, yang selama ini kebanyakan dipakai
sebagai media transaksi narkoba di dalam lapas
dan rutan. Pihaknya lapas tidak memiliki alat
tersebut dan saat ini hanya pihak Badan Narkotika
Nasional (BNN) yang sudah memiliki alat itu.
Dan tentu saja harus bekerja sama dengan BNN
“Namun permintaan ini tak mulus, karena ada
tentangan dari masyarakat di sekitar lapas. Karena
akan berpengaruh terhadap jaringan sinyal hp
milik masyarakat pula. Upaya lainnya dengan
melakukan test riwayat pemakaian narkoba oleh
tim pengawas internal lapas/rutan, caranya melalui
pemeriksaan rambut. Cara itu dianggap efektif
karena bisa mendeteksi pemakaian narkoba dalam
3 bulan terakhir.
Diantara hambatan - atau kendala yang di
hadapi oleh sebagian besar Lapas dan Rutan di
Indonesia diantara sarana dan prasarana tersebut:
1.

Sarana Gedung Pemasyarakatan
Gedung
Pemasyarakatan
merupakan
representasi keadaan penghuni di dalamnya.
Keadaan gedung yang layak dapat mendukung
proses pembinaan yang sesuai harapan. Di
Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan
Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan
kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4 , Desember 2016: 395 - 409

405

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

terkesan ”angker” dan keras. Tembok tinggi yang
mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan
seram penghuninya.
2.

Pembinaan Narapidana
Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan
di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik
dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan
bahkan ada sarana yang sudah demikian lama
sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalau toh
berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barangbarang yang diproduksikan di luar (hasil produksi
perusahan).
3.

Petugas Pembinaan di Lapas
Sebagian besar dari petugas Lapas dan
Rutan belum ditunjang oleh bekal kecakapan
melakukan pembinaan dengan pendekatan
humanis yang dapat menyentuh perasaan para
narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam
melakukan pembinaan. Pembinaan narapidana di
dalam dan di luar lembaga, tak bisa dipisahkan
dari kondisi sumber daya petugas yang secara
umum tidak cukup kapabel. Hal ini di antaranya
disebabkan oleh: Sistem perekrutan yang tidak
didasari oleh kebutuhan kualifikasi personil.
Lemahnya keterkaitan kurikulum Akademi Ilmu
Pemasyarakatan (AKIP) sebagai institusi yang
menghasilkan lulusan untuk bekerja pada Lembaga
Pemasyarakatan, padahal jumlah mereka sangat
signifikan dan menduduki posisi-posisi penting.
Kurangnya pengkayaan kemampuan petugas
Lapas dan Bapas melalui pelatihan-pelatihan, dan
buruknya sistem gaji dan tunjangan pegawai Lapas
dan Bapas yang berpengaruh pada kinerja personil
dan lembaga. Mekanisme evaluasi kerja dan
jenjang karir petugas yang tak jelas dan tranparan.
Friksi antar pegawai yang berasal dari AKIP
dengan non AKIP, yang dipicu oleh perlakuan
yang diskriminatif, merendahkan petugas dari
non AKIP. Anggaran dana operasional untuk
lembaga yang sangat minim, dan ketika bertemu
dengan moralitas pejabat lembaga yang korup,
maka kondisi ini menjadi sangat menekan biayabiaya operasional yang semestinya tidak bisa
dikurangi. Sudah dana terbatas, semakin terbatas
karena dikorup, pengalokasiannya tidak tepat
sasaran, dan tidak efisien (adanya pemborosanpemborosan karena melakukan ‘tender’ tertutup
untuk pengadaan barang, makanan untuk
operasional lembaga). Dan yang terutama adalah,
kesenjangan konsep pemasyarakatan dengan
realitas pelaksanaan di lapangan. Adapun usaha-
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usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendalakendala dalam pembinaan narapidana antara
lain adalah: Pertama, dalam rangka mengatasi
kekurangan sarana pembinaan narapidana dalam
bentuk gedung, pemerintah secara berangsurangsur telah merehabilitasi bangunan Lembaga
Pemasyarakatan; Kedua,
untuk mengatasi
kebutuhan di bidang sarana pembinaan
ketrampilan Lembaga Pemasyarakatan seringkali
mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah
berupa alat-alat latihan ketrampilan seperti
mesin jahit, alat-alat kesenian, pertukangan, dan
perbengkelan. Di samping juga mengadakan
kerja sama dengan perusahaanperusahaan swasta
guna melengkapi kekurangan sarana ketrampilan
tersebut; Ketiga, menambah tenaga baru lulusan
Akademi Ilmu Pemasyarakatan, serta memberikan
kesempatan bagi tenaga yang sudah ada untuk
mengikuti kursus-kursus/penataran-penataran ten
tang pembinaan narapidana yang diselenggarakan
Kementerian Hukum dan HAM ataupun Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan. Di sisi lain, budaya
organisasi dan lingkungan kerja di Lapas juga
dapat mempengaruhi bagaimana kinerja petugas
Lapas dalam berperan sebagai Petugas pembinaan.
Dalam hal ini, budaya organisasi dapat dilihat dari
kemampuan tehnik petugas, kerjasama tim (team
work), dan potensi kepribadian yang dimiliki oleh
petugas dalam menjalankan fungsi dan tanggung
jawab khususnya dalam pembinaan narapidana.
Dalam hal potensi kepribadian petugas ini,
dimaksudkan pada tingkat pemahaman dimensi
struktural dan pemahaman dimensi interaksional
petugas. Pemahaman dimensi struktural adalah
suatu keadaan dimana petugas pembina memiliki
informasi yang cukup tentang apa yang menjadi
tugas, batas-batas wewenangnya, tanggung
jawabnya, hak-haknya, sifat pekerjaannya dan
sebagainya. Sedangkan pemahaman dimensi
interaksional adalah suatu keadaan dimana petugas
pembina dalam hal penerimaan tugas memiliki
kemampuan pendidikan dan pengalaman yang
cukup dan mampu menghadapi hambatan dalam
tugas. Dengan memadainya tingkat pemahaman
dimensi struktural dan dimensi interaksinal petugas
otomatis peran aktifnya sebagai petugas pembina
para narapidana di Lapas dapat lebih berhasil
guna dan tepat sasaran. Dengan dikeluarkanya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan. Diharapkan peran lembaga
pemasyarakatan lebih optimal bukan sebagai
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sarang narkoba seperti yang sering diberitakan di
koran-koran ataupun TV (data Penelitian)

KESIMPULAN
Kementerian Hukum dan HAM sudah
berusaha meningkatkan kemampuan petugas
pemasyarakatan (Lapas dan Rutan) dengan cara
melakukan interaksi antar pimpinan dan bawahan
yang memiliki arti supervisi dan tangung jawab,
kesempatan mengembangkan diri, pengarahan
yang terus dilakukan oleh pimpinan, mengarakan
petugas untuk selalu memagari diri dengan
pengamanan dan pengendalian diri serta diberi
kesempatan untuk peningkatan pengetahuan dan
kemampuan yang berkesinambungan. Satu sisi lain
elemen penunjang terlaksananya pembinaan adalah
melalui pendidikan dan pelatihan bagi pegawai
petugas Lapas dan Rutan, dengan berbagai cara
diantaranya pembinaan berupa intruksi langsung
yang bersifat kekeluargaan antara yang di bina
dan yang membina, pembiaaan yang bersifat
persuasive, yang berusaha merubah tingkah laku
menjadi keteladanan, pembinaan terus-menerus
dan sistematis serta pembinaan keperibadian
yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa
dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran
hukum dan keterampilan. Serta kesempatan karier
yang jelas. Juga kesejahteraan ekonomi. (seperti
Remunerasi dan Tunjangan Pemasyarakatan dan
lain-lain). Inilah salah satu bentuk apresiasi usaha
pemerintah dalam membina Petugas Lembaga
Pemasyarakatan dan Rutan agar diharapkan
kinerjanya lebih optimal dilapangan. Disisi lain
juga dengan memberikan Riward bagi petugas
yang berprestasi dan memberikan funisment
(hukuman bagi petugas yang melakukan kesalahan.
Dalam perkembangananya sudah banyak petugas
LAPAS dan Rutan yang di pecat karena berani
bermain-main dengan Narkoba, dan sudah banyak
modus penyelundupan narkoba di LAPAS dan
Rutan yang di ketahui dan tertangkap, tapi ini
sebenarnya hanya sebagian kecil yang terungkap,
sebenarnya masih banyak narkoba yang tidak
ketahuan beredar di LAPAS dan Rutan karena
setiap kali ketahun mereka (pengedar) selalu
mengunakan cara lain. sudah banyak antisipasi
yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan
HAM dalam menangulagi peredaran narkoba di
Lapas dan Rutan diantaranya tes Urine, tes rambut
memasang CCTV, alat deteksi HP, dan Rahasia
HP

Kendala atau hambatan yang dialami oleh
Kementerian Hukum dan HAM terutama Direk
torat Jenderal Pemasyarakatan seperti terungkap
hambatan tersebut berupa : kurangnya tenaga teknis
pemasyarakaan terutama lulusan AKIP ( Akademi
Ilmu Pemasyarakat) dan kurangnya tenaga sipir
dibandingkan dengan jumlah penghuni, serta
SDM tenaga Pemasyarakatan yang masih minim
karena sistem perekrutan yang tidak didasari
oleh kebutuhan kualifikasi personil, keterbatasan
sarana dan perasana seperti terbatasnya Senjata
Api, borgol yang dimiliki oleh lapas dan rutan
serta belum adanya alat pemantau pendukung
CCTV (hanya Lapas dan Rutan tertentu saja yang
mempunyai CCTV)

SARAN
Pihak Kemenenterian Hukum dan HAM Cq
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hendaknya
meningkatkan kemampuan petugas Lapas dan Rutan
dengan cara melakukan pendidikan kesamapataan
dan teknis pemasyarakatan sebelum ditempatkan
di Lapas dan Rutan. tentu saja hal ini belum cukup,
untuk membentengi petugas perlu juga dilakukan
pendidikan khusus yang menyangkut ahlak dan
lebih ditanamkan lagi rasa tangung jawab terhadap
tugas. Kedepannya diharapakan untuk rekrutmen
petugas pemasyarakatan di pilih dari putra-putri
terbaik dengan cara perekrutan yang teransparan
jelas, bertangung jawab, serta memiliki kualifikasi
yang baik dan didik secara khusus. Kemudian
untuk petugas yang masih berani mengedarkan
narkoba, mempasilitasi dan memakai diberikan
sangsi yang tegas berupa pemecatan dan sangsi
hukum lainnya. Kepada petugas yang berprestasi
diberikan riward berupa kenaikan pangkat
istimewa dan promosi.
Kepada Kementerian Hukum dan HAM
tetap terus melakukan antisipasi peredaran
narkoba dilapas dan Rutan secara, Internal dengan
melakukan roling terhadap petugas setiap 2 tahun,
melakukan tes narkoba secara mendadak kepada
setiap petugas dan narapidana, Penambahan
saranan dan Prasarana keamanan (pemasangan
CCTV, alat mengindai jaringan HP dll),
penambahan Lapas baru untuk menganti sipasi
over kapasitas, ditambahkan Lapas narkotika di
setiap kota propinsi dan penghuninya di silang(
diacak untuk memutus jaringan)
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Perlunya upgrading anggota aparat dalam
setiap lembaga tidak hanya aparat dari Lembaga
Pemasyarakatan, melainkan setiap lembaga seperti
Kepolisian. Upgrading ini bertujuan agar adanya
bimbingan dan pembinaan setiap oknum supaya
mempunyai mental yang baik dalam mengemban
wewenang dan tugas di setiap instansi terkait.
Serta membentuk akreditasi yang baik pula di
mata masyarakat.
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ABSTRACT
Government administration is required a professional Apparatus Civil Servants (ASN) support. Their
professionalism certainly give contribution to government bureaucracy, positively. To create a professional
apparatus human resources demand bureaucratic reform of ASN management. The Law of The Republic of
Indonesia Number 5 Year 2014 Concerning Apparatus Civil Servants(ASN) mandates a position high leadership
appointment of ASN based on merit that supervised by the Commission of Apparatus Civil Servants (independent
institution). The purpose of this research is to analysis a model ofposition high leadership appointment of State
Civil Apparatus. It is a qualitative descriptive approach. Collecting data by literature research. The research
site is at House of Representative of R.I. (Commission II), the Ministry of State Apparatus Empowerment and
Bureaucratic Reform, the National Civil Service Agency. Data analysis comes to data reduction, data display,
and conclusion. The result of this research shows that the system of position high leadership appointment of
State Civil Apparatus carried out by merit system through open bidding starting from administration selection,
competency selection, interview, track record research, and health and psychology test that producing three (3)
qualifications confirmed one (1) position high leadership by Trustees Personnel Officer.
Keywords: Position high leadership, position appointment

ABSTRAK
Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan dukungan pegawai ASN yang profesional. Profesionalisme
ASN tentunya dapat memberikan kontribusi secara positif bagi birokrasi pemerintahan. Untuk menciptakan
sumber daya aparatur yang profesional perlu dilakukan reformasi birokrasi dibindang manajemen ASN. UU
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN mengamanatkan adanya pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi ASN
berbasis merit yang diawasi lembaga independen (Komisi Aparatur Sipil Negara) KASN. Permasalahan
penelitian, bagaimanakah model pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara? Tujuannya
penelitian ini adalah menganalisis model pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian digali dengan teknik studi
pustaka (literature). Lokasi penelitian di DPR RI (Komisi II), Kementerian RAN RB, dan BKN. Analisis
data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan
sistem pengangkatan JPT ASN dilakukan dengan sistem merit melalui seleksi terbuka mulai dari seleksi
administrasi, seleksi kompetensi, tes wawancara, penelusuran rekam jejak, serta tes kesehatan dan psikologi
yang menghasilkan 3 (tiga) kualifikasi untuk ditetapkan 1 (satu) JPT oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Kata kunci: Jabatan Pimpinan Tinggi, Pengangkatan Jabatan
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PENDAHULUAN
Dinamika perubahan lingkungan strategis
yang terus berkembang akan mempengaruhi
performa
birokrasi
pemerintahan.
Untuk
membangun birokrasi pemerintahan yang handal
dan kompetitif perlu adanya reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi diperlukan sebagai upaya
melakukan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya untuk
memperbaiki sendi-sendi birokrasi dari sisi
lembaga (organization), tatalaksana (business
process), dan SDM aparatur (human capital).
Tuntutan reformasi birokrasi lebih banyak
disebabkan oleh kesan dan citra buruk dari
birokrasi pemerintahan yang belum ditata sesuai
dengan kaidah-kaidah nyata dalam birokrasi
modern. Berbagai permasalahan dan hambatan
yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan
birokrasi pemerintah tidak efektif, segera ditata
ulang dan diperbaiki, sehingga perlu kebijakan
pemerintah secara langsung maupun tidak
langsung untuk mendukung sistem inovasi efektif
(Carolina, 2014:263).
Grand design reformasi birokrasi diperlukan
untuk merubah kondisi internal biro
krasi dan
merespon lingkungan yang terus berkembang.
Dalam konteks internal birokrasi pemerintahan,
perubahan perlu diarahkan pada; (1) Perampingan
organisasi/lembaga, mengingat masih adanya
lembaga yang mirip dan menjalankan fungsi yang
sama, sehingga terjadi ovelap dalam menjalankan
fungsi dan kinerjanya; (2) Penyederhanaan tata
kerja, yang masih menimbulkan ketidakjelasan
bagi tupoksi aparatur, sehingga berdampak
pada pelayanan publik yang kurang efisien;
(3) Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil
Negara (ASN), melihat minimnya keahlian
dan keterampilan para pegawai ASN dalam
menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik
(public service). Sedangkan dalam merespon
perkembangan lingkungan stratejik, arah dan
kecenderungan pola dan paradigma baru birokrasi
perlu dijadikan prioritas dalam melakukan
reformasi birokrasi, yang diarahkan untuk
menciptakan sistem kepegawaian meritokratik
(Effendi, 2010:119).
Dalam sistem kepegawaian/manajemen
ASN, pola pengembangan ASN harus berubah dan
dibenahi mengikuti trend yang di desain sesuai
dengan tingkat keahlian dan kompetensinya.
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Pegawai ASN harus dikelola secara profesional
sebagai aset utama dalam birokrasi pemerintahan.
Desain sistem manajemen ASN dibangun dengan
perencanaan yang jelas, terarah, dan bebas dari
kepentingan apapun, termasuk politik. Problem
yang terjadi saat ini justru manajemen ASN
banyak digunakan untuk kepentingan politik
sesaat, dimana Pejabat Politik (Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota) sebagai Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) dalam melakukan promosi
atau pengangkatan jabatan ASN tidak didasarkan
pada kompetensi dan kualifikasi, tetapi justru
dilakukan secara politis. Disamping itu buruknya
manajemen kepegawaian salah satunya juga dari
efek buruk implementasi otonomi daerah, dimana
semakin semena-menannya dalam penempatan
pegawai tanpa mempertimbangkan kompetensi dan
kualifikasi pendidikan pegawai yang bersangkutan
(Sugiharta, 2012:238).
Menurut Dwiyanto kompetensi bagi pegawai
ASN khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)
menjadi problem tersendiri dalam birokrasi
pemerintahan di Indonesia, dimana permasalahan
PNS di Indonesia adalah kompetensi bukan pada
jumlahnya, rasio PNS dan penduduk masih wajar
bahkan bisa dikatakan lebih bagus dibandingkan
negara Asia lainnya (Prayoga, 2015: http://www.
antaranews.com). Menurutnya yang menjadi
pemicu masalah kom
petensi adalah pelatihan
PNS yang sangat minim, berdasarkan data
training rate pada tahun 2013 PNS di Indonesia
hanya mendapatkan satu kali pelatihan untuk 26
tahun yang berbanding terbalik dengan negara
lain, ini beda jauh dengan Singapura yang
melaksanakan pelatihan 100 jam per tahun. Hal
itu mengindikasikan perlunya suatu strategy untuk
meningkatkan kualitas para pegawai ASN secara
keseluruhan.
Disamping itu rendahnya kompetensi juga
disebabkan oleh sistem rekrutmen pegawai ASN
dan jabatan ASN yang tidak dilaksanakan dengan
baik, mengesampingkan prinsip merit, serta penuh
praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Sebagaimana dikatakan Chaniago bahwa proses
rekrutmen jabatan PNS selama ini dinilai terlalu
longgar sehingga SDM PNS yang didapatkan
sering tidak kompeten dan jika ingin memperbaiki
kompetensinya, pemerintah harus memulai dari
akarnya yakni merekrut SDM yang benar-benar
kompeten (Mam DTK, 2012: http://www.rimanews.
com). Lebih lanjut Chaniago mengatakan tindakan
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dari akar tersebut harus dibuat gelombang baru,
PNS untuk menduduki jabatan direkrut dengan
cara yang benar, lalu dilindungi dan diamankan
sampai posisi tertentu supaya tidak terkontaminasi
virus yang menyebar luas yang menyebabkan
kondisi SDM bisa berubah. Metode rekrutmen
yang baik sebaiknya diselenggarakan oleh
Lembaga Non Pemerintah atau Perguruan Tinggi,
sehingga pejabat yang diterima benar-benar yang
lulus ujian tanpa diskrimnasi. Sedangkan untuk
pejabat lama (tidak kompeten) pemerintah harus
berani melakukan pemangkasan, hal ini dinilai
perlu demi memberikan ruang bagi gelombang
SDM baru yang lebih kompeten.
Lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Apatarur Sipil Negara sebagai pengganti UU Nomor
43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
menjadi jawaban bagi paradigma baru birokrasi
dan pemecahan problem ASN. UU Nomor 5
Tahun 2014 salah satunya mengatur tentang sistem
manajemen ASN mulai dari penetapan formasi,
seleksi/ rekrutmen, penempatan, pengembangan,
pengangkatan/promosi dan mutasi, sistem
penggajian, sampai pada pemberhentian pegawai
ASN. Sebagai subyek dalam pengembangan ASN,
maka modal manusia (human capital) selayaknya
dinilai pada kompetensi inti (coor competence),
kapabilitas (capability), dan proses pembelajaran
(learning proces). Sedangkan untuk produk
tivitas dan peningkatan kinerja ASN, ditekankan
pada pengetahuan (knowledge), kemampuan
(capability), ketrampilan (skill), sikap (attitudes),
perilaku dan etika (behavior and ethics), serta
kebiasaan (habit). Hal ini penting karena salah satu
tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan
profesionalitas pegawai ASN dengan cara
meningkatkan kualitas dan kompetensi.
Kompetensi menjadi syarat mutlak bagi
semua pegawai ASN, khususnya mereka yang
menduduki jabatan strategis seperti Jabatan
Pimpinan Tinggi (JPT). Salah satu substansi
pokok UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah
dihapuskannya jabatan Eselon dalam struktur
jabatan karier pemerintahan yang diganti dengan
jabatan profesi. Jabatan profesi ASN terdiri atas
Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan
JPT. JPTmerupakan sekelompok jabatan tertinggi
pada instansi yang dikembangkan secara nasional
dan direkrut terbuka dengan sistem merit yang
diawasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

JPT berfungsi memimpin dan memotivasi setiap
pegawai ASN pada instansi pemerintah melalui
kepeloporan dan keteladanannya. Pegawai
ASN yang akan diangkat/menduduki JPT harus
memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi
sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam
jabatan. Mengingat peran dan strategisnya
posisi JPT dalam institusi pemerintahan, maka
pengangkatan JPT perlu menjadi prioritas dalam
manajemen ASN harapannya untuk mendapatkan
pejabat yang qualified.
Memperhatikan beberapa praktek pe
nyelenggaraan
pemerintahan
dalam
hal
pengangkatan, promosi, dan mutasi jabatan yang
masih banyak menuai kritik, tentunya ini menjadi
substansi menarik untuk dikaji dan didiskusikan.
Problem dalam pengangkatan jabatan, mulai dari
sistem seleksi, tim seleksi/baperjakat, politisasi,
KKN, kualitas pejabat, dan lain sebagainya.
Upaya yang harus dilakukan pemerintahan untuk
meminimalisir segala bentuk penyimpangan dalam
rangka proses seleksi JPT adalah dengan cara
menerapkan sistem merit. Hal ini sebagaimana
merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa
pengangkatan JPT harus berdasarkan pada asas
“merit” yang mendapatkan perbandingan oyektif
antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan
yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi,
kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh
calon JPT. Merit sistem merupakan suatu model
perekrutan dimana calon yang lulus seleksi benarbenar didasarkan pada prestasi kerja, kompetensi,
keahlian, kemaupunan, dan pengalamannya.
Sebagaimana dikatakan Thoha (2003:107)
bahwa konsep merit system menekankan
profesionalisme pada pengisian jabatan-jabatan
dalam birokrasi pemerintahan, dimana apabila ada
seorang pegawai yang mempunyai kompetensi
dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan
sesuai dengan suatu jabatan, bisa diangkat untuk
menduduki jabatan tersebut. Penerapan sistem
merit hakikatnya adanya kesesuaian antara
kecakapan yang dimiliki seorang pegawai dengan
jabatan yang dipercayakan kepadanya, meliputi
tingkat pendidikan formal, tingkat pendidikan
non formal/diklatpim, pendidikan dan latihan
teknis, tingkat pengalaman kerja, dan tingkat
penguasaan tugas dan pekerjaan. Dalam sistem
merit keahlian masing-masing individu pegawai
akan diorganisasikan secara efektif kedalam suatu
spesialisasi fungsi jabatan. Dengan menerapkan
sistem merit akan diperoleh pejabat qualified
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yang cakap dan profesional untuk menjalankan
tugas dan tanggungjawab jabatan yang diberikan
kepadanya.
Konsekuensi dari penerapan merit sistem
dalam suatu pengangkatan JPT ASN adalah
harus ada standar kompetensi atau tolak ukur
kinerja dalam setiap unit organisasi pemerintah
atas jabatan tersebut. Tolak ukur kinerja jabatan
itu harus dipenuhi oleh alon JPTi sesuai dengan
tugas dan tanggungjawab jabatan yang akan
didudukinya. Seorang alon JPT wajib mengetahui
secara terperinci mengenai pekerjaannya (job
descriptions dan job specifications), target kinerja,
dan hasil penilaian kinerjanya. Hal ini untuk
menjamin obyektivitas antara pekerjaan organisasi
dengan calon pejabat yang akan mengerjakan
jabatan, sehingga terdapat kesesuaian kompetensi.
Disamping menekankan obyektivitas, sistem merit
menekankan transparansi atau keterbukaan dalam
pengangkatan jabatan, tujuan untuk menciptakan
manajemen birokrasi yang transparan. Dalam
setiap mengangkatan jabatan ASN khususnya PNS,
isu-isu ini selalu menjadi perhatian publik yang
menarik untuk dikaji, diteliti, dan didiskusikan.
Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini
membatasi pada permasalahan, bagaimanakah
model pengangkatan JPT ASN berbasis merit
sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5
Tahun 2014? Sedangkan tujuan penelitian adalah
menganalisis model pengangkatan JPT ASN
sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5
Tahun 2014.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan
menganalisis permasalahan dengan menggunakan
azas-azas hukum dan prinsip-prinsip hukum
atau peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan masalah peneliti hukum yaitu analisis
UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Edaran (SE)
MENPAN RB Nomor 13 Tahun 2014 Tentang
Tata Cara Pengisian JPT Di Lingkungan Instansi
Pemerintah. Penelitian akan melihat sejauh mana
ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar
dan landasan bagi permasalahan yang sedang
dibahas dengan studi pustaka (library research).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan deskriptif analysis, tujuannya untuk
menggambarkan fakta dan kondisi atau gejala yang
menjadi objek penelitian tentang pengangkatan
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JPT ASN, kemudian dilakukan telaah secara kritis
untuk memberikan penjelasan-penjelasan atas
fakta atau gejala yang terjadi berdasarkan aspek
yuridis sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 5
Tahun 2014 tentang ASN.
Sumber data penelitian berupa hasil review
studi literatur yang digali dari UU Nomor 5 Tahun
2014 Tentang ASN dan Permenpan RB Nomor 13
Tahun 2014 Tentang Tentang Tata Cara Pengisian
JPT Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Per
UU terkait dengan ASN, dokumen-dokumen
hasil rapat pembahasan ASN, hasil review bukubuku referensi, jurnal, dan media masa. Teknik
pengumpulan datanya dengan mendatangi pusatpusat informasi (perpustakaan) dari berbagai
instansi pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian
dilaksanakan di DPR (Komisi II), Kementerian
RAN RB, dan BKN.
Sedangkan teknik pengolahan dan analisis
data penelitian ini menggunakan model yang
dikembangkan oleh Milles dan Huberman, yaitu
melalui tiga jalur kegiatan: pertama, reduksi data;
kedua, penya
jian data; dan ketiga, penarikan
kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, (2012:334).
Dalam reduksi data, data yang terkumpul disortir
dengan memilahkan antara data yang bisa dipakai/
diolah dengan data yang tidak bisa dipakai.
Bila ada data yang kurang jelas dan meragukan
keabsahannya, maka dilakukan perbaikan atau di
edit. Kalau data berhasil diperbaiki maka data akan
dipakai dan apa bila data tidak dapat diperbaiki
maka data tersebut tidak dipakai.Penyajian
(description) data, dilakukan dengan cara
menampilkan/memperlihatkan semua data dalam
bentuk narasi, tabel, grafik, gambar diagram dari
hasil pengolahan data untuk dianalisis. Penarikan
kesimpulan dilakukan dengan mempertimbangkan
hasil analisis data yang mengarah pada satu
kemungkinan besar pada atas keenderungan dari
hasil analisis data tersebut.

PEMBAHASAN
A.

Aparatur Sipil Negara dan Jabatan
Pimpinan Tinggi
Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah,
sedangkan pegawai ASN adalah PNS dan PPPK
yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
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(PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014).
Pegawai ASN berperan sebagai perencana,
pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan dan pembangunan nasional
melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan
publik yang profesional, bebas dari intervensi
politik, serta bersih dari praktik KKN. Pegawai
ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas
pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas
pembangunan. Tugas pelayanan publik dilakukan
dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa,
dan pelayanan administratif yang disediakan
pegawai ASN. Tugas pemerintahan dilaksanakan
dalam rangka penyeleng
garaan fungsi umum
pemerintahan yang meliputi pendayagunaan
kelembagaan, kepe
gawaian, dan ketata
laksana
an. Tugas pembangunan dilakukan melalui
pembangunan bangsa (cultural and political
development) serta pembangunan ekonomi dan
sosial (economic and social development).
Berdasarkan studi literature, merujuk
pada Bab V Pasal 13 UU Nomor 5 Tahun
2014 bahwa jabatan ASN terdiri atas Jabatan
Administrasi,Jabatan
Fungsi
onal,dan
JPT.
Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan. Jabatan Fungsional adalah
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keteram
pilan
tertentu. JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada
instansi pemerintah. Jabatan Administrasi terdiri
atas 3 (tiga) tingkatan jabatan, yaitu; (a) Jabatan
Administrator; (b) Jabatan Pengawas; (c) Jabatan
Pelaksana. Jabatan Fungsional terdiri atas 2 (dua)
tingkatan jabatan, yaitu; (a) Jabatan Fungsional
Keahlian (Utama, Madya, Muda, Pertama); (b)
Jabatan Fungsional Keteram
pilan (Penyelia,
Mahir, Terampil, Pemula). JPT terdiri atas 3 (tiga)
tingkatan jabatan, yaitu; (a) JPT Utama; (b) JPT
Madya; (c) JPT Pratama. Pegawai ASN direkrut
untuk menduduki Jabatan Administrasi dan
Jabatan Fungsional yang lowong. Pegawai ASN
dapat berpindah jalur antar-JPT, administrasi, dan
fungsional berdasarkan kualifikasi, kompetensi,
dan penilaian kinerja.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan
ASN dilakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja
pegawai ASN berada di bawah kewenangan
Pejabat Yang Berwenang (PYB) pada instansi
masing-masing. Penilaian kinerja pegawai ASN
didelegasikan secara berjenjang kepada atasan
langsung dari pegawai ASN. Penilaian kinerja
pegawai ASN dapat juga dilakukan oleh bawahan
kepada atasannya. Penilaian kinerja pegawai ASN
dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada
tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi,
dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, dan
manfaat yang dicapai. Penilaian kinerja pegawai
ASN dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel,
partisipasi, dan transparan. Hasil penilaian kinerja
pegawai ASN disampaikan kepada Tim Penilai
kinerja pegawai ASN. Hasil penilaian kinerja
pegawai ASN dimanfaatkan untuk menjamin
obyektivitas dalam pengembangan ASN, dan
dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan
jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian
tunjangan dan sanksi, mutasi dan promosi, serta
untuk mengikuti diklat.
JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada
instansi pemerintah (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun
2014). JPT berfungsi memimpin dan memotivasi
setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah
melalui; (1) Kepeloporan dalam bidang
keahlian profesional, analisis dan rekomendasi
kebijakan, serta kepemimpinan manajemen; (2)
Pengembangan kerja sama dengan instansi lain; (3)
Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN
dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku
ASN. JPT hanya dapat diduduki paling lama 5
(lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan
pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan
berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat
persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
PPK dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi
selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan,
kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut
melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan
yang ditentukan (Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun
2014). Pejabat Pimpinan Tinggi harus netral tidak
boleh berpolitik praktis sebagaimana umumnya
pegawai ASN.
JPT merupakan konsep baru dalam jabatan di
pemerintahan yaitu para pejabat tinggi di instansi
(Kementerian/Lembaga/Pemda) yang memiliki
peran strategis dalam memastikan tercapainya
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tujuan instansi dan tujuan nasional (Syarien,Media
Indonesia: 21 September 2012). Mengingat
strategisnya peran JPT, maka penempatan seorang
pejabat dalam posisi JPT harus diawasi oleh
lembaga yang netral/independen dan masyarakat.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan
lembaga independen yang melaksanakan
pengawasan terhadap pengangkatan JPT ASN.
Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 UU
Nomor 5 Tahun 2014 bahwa KASN mepunyai
kewenangan mengawasi setiap tahapan proses
pengisian JPT mulai dari pembentukan panitia
seleksi, pengumuman lowongan, pelaksanaan
seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan
pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi. KASN
didirikan salah satu tujuannya adalah untuk
menjamin terwujudnya sistem merit dalam
kebijakan dan manajemen ASN.
B.

Sistem Merit
Douglas Yates menyatakan bahwa ada
dua model kontradiktif yang bisa dipergunakan
untuk membuat bagaimana pemerintahandapat
bekerja dan terstruktur, yaitu model pluralistdemocracy dan model administrative-efficiency,
kedua model ini cenderung diartikan sebagai
doktrin dalam memerintah sebuah negara atau
pemerin
tahan (Gunawan, 2006: http://redysfer.
blogspot.com). Pokok-pokok pemikiran dalam
model adminstrative-efficiency menekankan
proses kebijakan publik ialah efisiensi, yaitu
diperolehnya suatu hasil yang terbesar dengan
biaya yang terkecil. Menurut Wasley untuk
mewujudkan salah satu tipe ideal birokrasi seperti
ini perlu penerapan sistem merit, karena konsep
merit sistem secara teoris memiliki keterkaitan
dengan model birokrasi administratif efisien
(administrative efficiency bureaucracy), hal ini
dikarenakan merit sistem menjadi landasan utama
bagi birokrasi untuk mengembangkan kemempuan
dalam melakukan koordinasi menyeluruh untuk
menyerap kepenting
an publik secara kuat dan
handal (Sunaryo dan Cicellia, 2014:3).
Dalam konsep merit sistem bahwa perbaikan
penyelenggaraan birokrasi menjadi hal yang paling
utama. Dalam dikotomi merit system dan spoil
system, bahwa merit system adalah merupakan
konsep yang paling seuai dengan semangat
peningkatan kinerja birokrasi dan aparatur. Hal ini
mengingat konsep merit system memiliki landasan
serta kejelasan kualifikasi, kompetensi, kinerja,
dan keadilan yang berkesinambungan. Birokrat
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dalam birokrasi haruslah seorang pejabat yang
profesional, dipilih dan diangkat secara kompetitif
berdasarkan kualifikasi dan kompetensinya bukan
atas dasar kepentingan politik. Menurut Robert
La Folette bahwa merit system is the process of
promoting and hiring government employees
based on their ability to perform a job, rather than
on their political connections (merit sistem adalah
proses mempromosikan dan mempekerjakan
pegawai pemerintah yang didasarkan pada
kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan,
bukan pada koneksi politik mereka) (Karepesina,
2011:4-5).
Dalam sistem merit keahlian masing-masing
individu pegawai diorganisasikan secara efektif ke
dalam suatu spesialisasi fungsi. Secara garis besar
paling tidak sistem merit mengupas beberapa hal
terkait dengan profesionalisme; Pertama, sistem
merit menekankan pada profesionalisme bagi
pengisian jabatan birokrasi. Seorang pegawai
yang mempunyai kompetensi dan keahlian
sesuai persyaratan yang diperlukan oleh suatu
jabatan tertentu, dapat diangkat untuk menduduki
jabatan tersebut. Namun gejala pengangkatan
jabatan ASN di birokrasi pemerintah selama ini
justru mengabaikan prinsip merit seperti tidak
adanya tes kompetensi, kualifikasi yang tidak
jelas, dan banyak politisasi dalam pengangkatan
pejabat.Kedua, sistem merit membantu tegaknya
birokrasi yang dapat medorong kinerja lembaga
pemerintah untuk lebih kompetitif dan inovatif.
Namun demikian selama ini penilaian kinerja
bagi pegawai ASN justru tidak jelas yang
mengakibatkan sulitnya mengukur output kinerja
birokrasi pemerintahan.
Terdapat dua prinsip dasar dalam
pengangkatan jabatan ASN dengan menerapkan
sistem merit. Pertama, adanya transparansi;
ini dilakukan sebagai upaya dalam rangka
memenuhi tuntutan reformasi yaitu adanya prinsip
keterbukaan dalam mekanisme seleksi mulai dari
penyampaian informasi jabatan yang lowong,
pendaftaran, pelaksanaan tes, pengumuman,
pelantikan dan pengambilan sumpah, sampai
dengan penempatannya. Prinsip ini bisa dinilai
oleh para pegawai dilingkungan kerjanya dan
masyarakat pada umumnya, sehingga mereka
dapat memberikan penilaian yang lebih obyektif
dan rasional. Kedua, adanya akuntabilitas;
ini dilakukan mengingat seleksi jabatan akan
berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
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Prinsip ini diambil sebagai pertanggungjawaban
kepada publik, karena seluruh tindakan,
perbuatan, perilaku, dan aktivitas dalam rangka
untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dalam
bentuk pelayanan publik.
Upaya untuk meminimalisir segala bentuk
penyimpangan dalam rangka proses seleksi jabatan,
dengan cara menerapkan sistem merit tersebut.
Sistem merit pengangkatan jabatan merupakan
suatu model perekrutan jabatan dimana calon
yang lulus seleksi benar-benar didasarkan pada
prestasi kerja, kompetensi, keahlian, kemaupunan,
dan pengalamannya. Hal ini dimaksudkan agar
rekrutmen pejabat bersifat spoil system yang
lebih menekankan pada hubungan primordial
dapat dieliminir. Sebagaimana dikatakan Thoha
(2003:107) bahwa sistem merit menekankan aspek
profesionalisme pada pengisian jabatan-jabatan
dalam birokrasi pemerintahan, dimana apabila ada
seorang pegawai yang mempunyai kompetensi
dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan
sesuai dengan suatu jabatan, bisa diangkat untuk
menduduki jabatan tersebut. Menurutnya, dengan
menerapkan sistem merit, maka calon yang lulus
seleksi jabatan, pejabat tersebut dijamin memiliki
kualitas baik yang dapat mendukung kinerja
instansi pemerintah lebih optimal.
C.

Model Pengangkatan Jabatan Pimpinan
Tinggi
Coggburn menekankan bahwa sistem
rekrutmen jabatan publik dalam manajemen SDM
dimasa mendatang hendaknya memperhatikan
prinsip-prinsip civil service yaitu merekrut aparat
yang qualified untuk menangani pekerjaanpekerjaan di sektor publik yang bisa memberikan
jasa kepada mereka secara adil, pengembangan
diri, serta memerlakukan peraturan yang memung
kinkan bagi mereka untuk dapat mencapai tujuantujuan publik (Keban, 2008: 111). Lebih lanjut
dikatakan Coggburn bahwa dalam merekrut
pegawai untuk menduduki suatu jabatan harus
mengetahui akan keuntungan dan kerugian dari
perspektif politik, manajerial dan legal. Mungkin
dari sisi politik teleh melaksanakan nilai-nilai
representativeness dan responsiveness, tetapi
dari sisi manajerial yang mengutamakan aspek
efisiensi, efektifitas dan ekonomi belum terpenuhi.
Atau mungkin dari aspek politik dan majerial
tidak masalah, akan tetapi dari sisi hukum yang
menekankan aspek hak aparat dan keadilan masih
menjadi masalah. Selain mempertimbangkan aspek

politik, manajerial dan legal tentunya pengangkatan
jabatan tidak boleh mengesampingkan aspek
kompetensi, oleh karenanya pendekatan sistem
merit tetap menjadi prioritas utama.Mengingat
peran strategisnya pejabat publik dalam birokrasi
pemerintahan, maka pengangkatan jabatan harus
dilakukan secara profesional dengan menerapkan
prinsip merit.
Hal ini sebagaimana teorinya Weber bahwa
tipe ideal birokrasi yang rasional dilakukan dalam
cara-cara sbb; (http://irwannoor.lecture.ub.ac.id).
1. Individu pejabat secara personal bebas
tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia
menjalankan tugas-tugas atau kepentingan
individual dalam jabatannya.
2. Jabatan-jabatan disusun dalam tingkatan
hierarki dari atas ke bawah dan ke samping.
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan
dalam hierarki itu secara spesifik berbeda
satu sama lainnya.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan
yang harus dijalankan.
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi
profe
sionalitasnya yang dilakukan melalui
ujian kompetensi secara kompetitif.
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk
hak untuk menerima pensiun sesuai
dengan tingkatan hierarki jabatan yang
disandangnya.
7. Terdapat struktur pengembangan karier yang
jelas dengan promosi berdasarkan senioritas
dan merit sesuai dengan pertimbangan yang
objektif.
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan
menja
lankan jabatannya dan resources
instansinya untuk kepentingan pribadi dan
keluarganya.
9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian
dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan
secara disiplin.
Memperhatikan teori Weber diatas artinya
pegawai ASN berhak memperoleh pengem
bangan kompetensi dan promosi/pengangkatan
jabatan secara kompetitif dengan sistem seleksi.
Bagipegawai ASN yang memenuhi syarat
mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke
jenjang jabatan yang lebih tinggi. Promosi jabatan
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kinerja,
kompetensi, integri
tas, dan moralitas sebagai
bentuk pengembangan karier ASN. Pengangkatan
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jabatan pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan
hasil penilaian kompetensi, integritas, moralitas
oleh tim penilai kinerja pegawai ASN. Pasal 72
UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa
promosi jabatan didasarkan pada kebijakan ASN
dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang
dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi
kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan
pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada
instansi pemerintah, tanpa membedakan jender,
suku, agama, ras, dan golongan.
Berdasarkan hasil studi pustaka, merujuk
pada Surat Edaran (SE) MENPAN RB Nomor 13
Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian JPT Di
Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa pengisian
JPT harus memperhatikan 9 (sembilan) prinsip
sistem merit; (1) Melakukan rekrutmen, seleksi
dan prioritas berdasarkan kompetisi terbuka dan
adil; (2) Memperlakukan pegawai ASN secara
adil dan setara; (3) Memberikan remunerasi yang
setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan
menghargai kinerja yang tinggi; (4) Menjaga
standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan
kepedulian untuk kepentingan masyarakat; (5)
Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;
(6) Mempertahankan atau memisahkan pegawai
ASN berdasarkan kinerja yang dihasil
kan; (7)
Memberikan kesempatan untuk mengembangkan
kompetensi kepada pegawai ASN; (8) Melindungi
pegawai ASN dari pengaruh politis yang tidak
pantas/tepat; (9) Memberikan perlindungan
kepada pegawai ASN dari hukum yang tidak adil
dan tidak terbuka. Sistem pengangkatan JPT harus
dilaksanakan secara terbuka, independen, dan
profesional.
Dalam konteks NKRI dan dalam rangka
mengurangi kooptasi politik, sistem promosi/
pengangkatan JPT di
buka antar instansi, baik
Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dengan
mempergunakan instrument Assessment Centre
(AC) (Prasojo, Jawa Pos: 30 juli 2012). Sistem
promosi jabatan dilakukan dengan memberikan
kesempatan kepada setiap calon yang memenuhi
syarat kompetensi jabatan untuk melamar. Pengisian
JPT dilakukan oleh PPK yang dikoordinasi
kan
KASN dengan adanya panitia seleksi. Jabatan
Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama
5 (lima) tahun. Pejabat Pimpinan Tinggi harus
memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian
kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat
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atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pejabat Pimpinan Tinggi
yang tidak memenuhi kinerja selama 1 (satu)
tahun pada jabatan, diberikan kesempatan selama
6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya,
dan apabila tidak menunjukan perbaikan kinerja
yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang/
uji kompetensi kembali. Berdasarkan hasil uji
kompetensi, Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud
dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada
jabatan yang lebih rendah.
Pengisian JPT Utama dan Madya pada
Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara,
Lembaga Nonstruktural, dan Instansi Daerah
dilakukan secara terbuka dan kompetitif secara
nasional dari kalangan PNS dengan memperhatikan
syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,
pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan
integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hal ini sebagaimana dilakukan di BKN
dalam proses seleksi pengangkanat JPT Madya
ASN Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, yang
tertuang dalam pengumuman Panitia Seleksi
Nomor:01/Peng/Pansel/VIII/2016
dengan
ketentuan;
Pertama, pelamaran, yaitu; mengajukan
lamaran jabatan yang dipilih, berstatus sebagai
PNS, sehat jasmani dan rohani, berusia maksimal
57 (lima puluh tujuh) tahun per tanggal 1 September
2016, memiliki pangkat sekurang-kurangnya
Pembina Utama Muda (IV/c), pendidikan minimal
Sarjana (S1) diutamakan Pasca Sarjana, sedang/
pernah menduduki JPT Pratama/Fungsional
Ahli Utama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun,
memiliki pengalaman di bidang kepegawaian dan
menguasai peraturan serta kebijakan kepegawaian,
mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris,
memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan
moralitas yang baik, semua unsur penilaian
prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir, telah mengikuti dan
lulus Diklat Pimpinan Tingkat II bagi JPT Pratama,
telah menyerahkan LHKPN pada jabatan terakhir,
persetujuan/rekomendasi dari PPK atau atasan
langsung serendah-rendahnya setingkat Pimpinan
Tinggi Madya (eselon I), tidak pernah menjalani
hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
dalam 3 (tiga) tahun terakhir, tidak sedang dalam
proses peradilan pidana, melampirkan foto copy

Model Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi...

(Ajib Rakhmawanto)

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

SPT tahun terakhir, dan melengkapi persyaratan
lamaran berikut lampiran yang telah ditentukan.
Kedua, kelengkapan berkas, yaitu formulir
pendaftaran online Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya/Pratama yang dicetak dari website
seleksijpt.bkn.go.id, surat lamaran yang ditulis
tangan sendiri yang dibubuhi materai Rp.6000,
formulir Daftar Riwayat Hidup (yang diunduh
pada seleksijpt.bkn.go.id) dan ditempel Pas Photo
berwarna ukuran 4x6, formulir persetujuan/
rekomendasi sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan (yang diunduh pada seleksijpt.bkn.
go.id), formulir surat pernyataan tidak sedang
menjalani hukuman disiplin dan tidak sedang
dalam proses peradilan pidana diketahui oleh
pejabat setingkat eselon II yang membidangi

kepegawaian (yang diunduh pada seleksijpt. bkn.
go.id), foto copy ijazah yang dipersyaratkan, foto
copy SK Kenaikan Pangkat terakhir, fotocopy
SK Pengangkatan dalam Jabatan terakhir,
foto copy sertifikat telah lulus pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan jabatan struktural yang
dipersyaratkan, foto copy Penilaian Prestasi
Kinerja 2 (dua) tahun terakhir, foto copy SPT tahun
terakhir, dan tanda bukti penyerahan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN). Ketiga, tahapan seleksi, yaitu
seleksi administrasi, uji kompetensi kepegawaian
menggunakan Computer Assisted Test (CAT),
tes bahasa Inggris, uji kompetensi dan Potensi,
ujian dan presentasi penulisan makalah, dan ujian
presentasi di depan Panitia Seleksi.

Skema Model Pengangkatan JPT Madya
Instansi/Pemerintah Pusat

Sedangkan pengisian JPT Pratama dilakukan
secara terbuka dan kompetitif antar Kabupaten/
Kota dalam 1 (satu) Provinsi dari kalangan
PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi,
kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan
pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas
serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini
sebagaimana dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dalam proses seleksi pengangkanat JPT
Pratama ASN Kepala Biro Umum, yang tertuang
dalam pengumuman Panitia Seleksi Nomor:01/
Pansel/III/2015 dengan ketentuan;

Pertama, persyaratan umum: PNS usia
maksimal 57 per 30 Maret 2015, menduduki atau
pernah menduduki JPT Pratama (eselon II.b) atau
Administrator (eselon III) atau sedang menduduki
jabatan fungsional paling rendah jenjang Madya,
masa jabatan paling kurang 2 (dua) tahun dalam
eselon yang sama kecuali jabatan fungsional,
menduduki pangkat paling rendah Pembina
golongan ruang IV/a, berpendidikan paling
rendah Sarjana (S.1) atau yang sederajat, telah
mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan
Tingkat III, kecuali pejabat fungsional, penilaian
DP-3/prestasi kerja SKP paling kurang bernilai
baik dalam 2 tahun terakhir, tidak pernah dipidana
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penjara karena melakukan tindak pidana korupsi,
tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan
pelanggaran disiplin atau sebagai tersangka
pelaku tindak pidana, tidak dijatuhi hukuman
disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 tahun
terakhir, mendapat persetujuan dari atasan
langsung bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah atau Pejabat Pembina Kepegawaian bagi
PNS di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
Memiliki NPWP dan telah menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak Tahun 2013,
dan telah melaporkan LHKPN.
Kedua, persyaratan khusus: berpengalaman
dalam pengadaan barang/jasa, perlengkapan,
keprotokolan,
kerumahtanggaan
dan
kesekretariatan; menyusun makalah dengan tema
“Penguatan Sistem Pelayanan Publik” dengan
kajian sesuai dengan tupoksi jabatan Kepala Biro
Umum. Ketiga,Tata cara Pendaftaran: pendaftaran
dimulai pada tanggal 9 Maret 2015 dan batas
akhir pendaftaran pada tanggal 27 Maret 2015
jam 23.59 WIB, pendaftaran dilakukan dengan
sistem online ke email sekpanseljpt@ jatengprov.
go.id. Langkah pendaftaran selengkapnya, yaitu;
(1) membuka website http://www.jatengprov.
go.id; (2) me-download kelengkapan persyaratan
pendaftaran; (3) mengisi formulir dengan huruf
balok dan tinta hitam; (4) me-scan Formulir
yang diisi beserta syarat adminitrasi lainnya;

melampirkan hasil scan dan kirim melalui email
ke alamat: sekpanseljpt@jatengprov.go.id; (6)
Pemberitahuan lebih lanjut melalui website http://
www.jatengprov.go.id.
Ketiga, kelengkapan berkas persyaratan
administrasi: surat pernyataan mendaftarkan
diri, Daftar Riwayat Hidup (DRH), Kartu
Tanda Penduduk (KTP), SK Jabatan terakhir,
SK pangkat terakhir, Ijazah terakhir, Sertifikat
DIKLATPIM Tingkat III bagi pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama dan Administrator, DP3 atau hasil
penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir,
surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit
Pemerintah, surat pernyataan tidak sedang dalam
pemeriksaan/hukuman, surat persetujuan dari
atasan langsung bagi PNS Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah atau Pejabat Pembina Kepegawaian
bagi PNS di luar Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah, pas foto berwarna terbaru dengan format
jpg dan makalah (soft copy). Semua kelengkapan
berkas persyaratan administrasi dikirim dalam
bentuk hasil scan. Keempat,tahapan seleksi:
pPengumuman
dan
pendaftaran,
seleksi
administrasi, pengumuman peserta uji gagasan
tertulis, uji gagasan tertulis, pengumuman peserta
uji kompetensi, uji kompetensi, pemberitahuan
peserta wawancara, wawancara dengan Panitia
Seleksi, rekam jejak, penyampaian 3 orang calon
hasil seleksi kepada Gubernur Jawa Tengah.

Skema Model Pengangkatan JPT Pratama
Instansi/Pemerintah Daerah

420

Model Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi...

(Ajib Rakhmawanto)

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

Pegawai ASN yang akan menduduki JPT
harus melalui rekrutmen dan tahapan seleksi mulai
dari; (1) Persiapan: pembentukan panitia seleksi,
penetapan standar kompetensi jabatan, penetapan
persyaratan, dan penetapan jadwal seleksi; (2)
Pelaksanaan: pengumuman lowongan JPT, seleksi

administrasi, seleksi kompetensi, tes wawancara,
penelusuran rekam jejak, tes kesehatan dan
psikologi, serta mengumumkan hasil seleksi;
(3) Monitoring dan evaluasi: Orientasi JPT dan
Melaporkan kegiatan ke KASN.

Tahapan Seleksi Pengangkatan
JPT ASN

Berikut adalah tahapan seleksi bagi pegawai ASN
yang akan menduduki JPT (SE MENPAN RB
Nomor 13 Tahun 2014);
1.

Seleksi administrasi;
a. Penilaian
terhadap
kelengkapan
berkas administrasi yang mendukung
persyaratan dilakukan oleh sekretariat
panitia seleksi.
b. Penetapan minimal 3 (tiga) calon
Pejabat
Pimpinan Tinggi
yang
memenuhi persya
ratan administrasi
untuk mengikuti seleksi berikutnya.
c. Kriteria
persyaratan
administrasi
didasarkan atas peraturan perundangundangan dan peraturan internal instansi
yang ditetapkan oleh PPK masingmasing.
d. Syarat yang harus dipenuhi adalah
adanya keterkaitan objektif antara
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,

e.

f.

2.

pendidikan dan latihan, rekam jejak
jabatan, dan integritas serta persyaratan
lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang
akan diduduki.
Dilakukan
secara
online
bagi
pengumuman pelamaran yang dilakukan
secara online.
Pengumuman
hasil
seleksi
ditandatangani oleh ketua panitia
seleksi.

Seleksi kompetensi;
a. Dalam melakukan penilaian kompetensi
manajerial diperlukan metode:
1) Untuk JPT Utama, Madya dan
Pratama, menggunakan metode
AC sesuai kebutuhan masingmasing instansi.
2) Untuk daerah yang belum
menggunakan metode AC secara
lengkap dapat meng
gunakan
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metode psikometri, wawancara
kompetensi,
analisa
kasus/
presentasi.
3) Standar kompetensi manajerial
disusun dan ditetapkan oleh
masing-masing instansi sesuai
kebutuhan jabatan dan dapat
dibantu oleh Assessor.
4) Kisi-kisi wawancara disiapkan
oleh panitia seleksi.
Dalam melakukan penilaian kompetensi
bidang dengan cara;
1) Menggunakan metode tertulis dan
wawancara serta metode lainnya
2) Standar kompetensi bidang disusun
dan ditetapkan oleh masing-masing
instansi sesuai kebutuhan jabatan
dan dapat dibantu oleh Assessor.
3) Standar kompetensi manajerial
dan kompetensi bidang ditetapkan
oleh masing-masing instansi
mengacu pada ketentuan yang
ada atau apabila belum terpenuhi
dapat ditetapkan sesuai kebutuhan
jabatan di instansi masing-masing.
4) Hasil
penilaian
beserta
peringkatnya disampaikan oleh
Tim Penilai Kompetensi kepada
Panitia Seleksi.

3.

Wawancara akhir;
a. Dilakukan oleh panitia seleksi
b. Panitia seleksi menyusun materi
wawancara terstandar sesuai jabatan
yang dilamar.
c. Wawancara
bersifat
klarifikasi/
pendalaman terhadap pelamar yang
mencakup
peminatan,
motivasi,
perilaku, dan karakter.
d. Dalam pelaksanaan wawancara dapat
melibatkan unsur pengguna (user) dari
jabatan yang akan diduduki.

4.

Penelusuran (rekam jejak) calon;
a. Dapat dilakukan melalui rekam jejak
jabatan dan pengalaman untuk melihat
kesesuaian dengan jabatan yang
dilamar.
b. Menyusun instrumen/kriteria penilaian
integritas sebagai bahan penilaian utama
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c.

d.

e.

f.
5.

dengan pembobotan untuk mengukur
integritasnya.
Apabila terdapat indikasi mencurigakan
dilakukan klarifikasi dengan instansi
terkait.
Melakukan penelusuran rekam jejak
ke tempat asal kerja termasuk kepada
atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan
lingkungan terkait lainnya.
Menetapkan pejabat yang akan
melakukan penelusuran rekam jejak
secara tertutup, obyektif dan memiliki
kemampuan dan pengetahuan teknis
intelejen.
Melakukan uji publik bagi jabatan yang
dipandang strategisjika diperlukan.

Hasil Seleksi;
a. Panitia seleksi mengolah hasil dari
setiap tahapan dan menyusun peringkat
nilai.
b. Panitia seleksi mengumumkan hasil dari
setiap tahap kepada peserta seleksi.
c. Panitia seleksi menyampaikan peringkat
nilai kepada PPK.
d. Peringkat nilai yang disampaikan
kepada PPK bersifat rahasia.
e. Panitia seleksi menyampaikan hasil
penilaian JPT Utama dan Madya (setara
dengan Eselon Ia dan Ib) dan memilih
sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan
nilai tertinggi untuk disampaikan kepada
PPK (Menteri/Pimpinan Lembaga/
Gubernur).
f. PPK (Menteri/Pimpinan Lembaga/
Gubernur)mengusulkan 3 (tiga) nama
calon yang telah dipilih panitia seleksi
kepada Presiden.
g. Panitia Seleksi menyampaikan hasil
penilaian JPT Pratama (setara dengan
Eselon IIa dan IIb) dan memilih
sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan
nilai tertinggi untuk disampaikan
kepada Pejabat Yang Berwenang.
h. Pejabat Yang Berwenang mengusulkan
3 (tiga) nama calon yang telah dipilih
panitia seleksi kepada PPK (Menteri/
Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/
Walikota).
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Penetapan calon harus dilakukan
konsisten dengan jabatan yang dipilih
dan sesuai dengan rekomendasi panitia
seleksi kecuali untuk jabatan yang
serumpun.

Tes kesehatan dan psikologi;
a. Tes kesehatan dan psikologi dapat
dilakukan bekerjasama dengan unit
pelayanan kesehatan pemerintah dan
lembaga psikologi.
b. Peserta yang dinyatakan lulus wajib
menyerahkan hasil uji kesehatan dan
psikologi.

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukan bahwa model
pengangkatan JPT berbasis merit dilaksanakan
secara terbuka, independen, dan profesional yang
memberikan kesempatan kepada setiap calon
yang memenuhi syarat kompetensi jabatan untuk
melamar. Pengangkatan JPT melibatkan KASN
yang dilakukan dengan menerapkan sistem
merit melalui seleksi terbuka, mulai dari seleksi
administrasi, seleksi kompetensi, tes wawancara,
penelusuran rekam jejak, serta tes kesehatan dan
psikologi. Sebagaimana dilakukan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dan BKN, pengangkatan
JPT dibuka antar instansi, baik Pusat, Provinsi,
Kabupaten, dan Kota dengan menerapkan sistem
merit yang mendasarkan pada perbandingan
objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan
persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan,
penilaian prestasi kerja, kepemimpinan, kerja
sama, kreativitas, dan pertimbangan tim penilai
kinerja. Sebelum pengisian JPT, PPK membentuk
Panitia Seleksi terdiri dari unsur internal
maupun eksternal instansi pemerintah yang
diangkat berdasarkan pengetahuan, pengalaman,
kompetensi, rekam jejak, integritas moral, dan
netralitas melalui proses terbuka. Berdasarkan
hasil seleksi, Panitia Seleksi merekomendasikan
3 (tiga) calon JPT yang lolos seleksi/memenuhi
kualifikasi kepada PPK untuk ditetapkan 1 (satu)
JPT. JPT hanya dapat diduduki paling lama 5
(lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan
pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan
berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat
persetujuan PPK dan persetujuan KASN.

SARAN
Untuk menyempurnakan pengangkatan JPT
ASN perlu adanya peraturan yang jelas, antara
jumlah/prosentasi Panitia Seleksi JPT yang berasal
dari unsur intern instansi pemerintah dan ekstern
instansi pemerintah, serta kriterianya. Seleksi
dan pembentukan Panitia Seleksi JPT sebaiknya
dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang (PYB)
bukan PPK, hal ini mengingat PPK merupakan
pejabat politik sedangkan JPT pejabat kaier, hal
ini rentan terhadap kepentingan politik. Sebaiknya
dibuat aturan yang baku dan komitmen bersama
atas konsekuensi logis terhadap hasil seleksi
jabatan, apabila PPK tidak mau memilih/melantik
dari 3 (tiga) calon JPT yang lolos seleksi dan
memenuni kualifikasi. JPT masa kerjanya hanya 5
(lima) tahun yang dapat diperpanjang berdasarkan
pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan
kebutuhan instansi, hal ini perlu dibuat kriteria
dan regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan
banyak penafsiran. Mengingat pengangkatan
JPT berasis merit, ketentuan/peraturan dan syarat
administrasi yang membatasi/mengatur tentang
seperti persyaratan pangkat, golongan, masa kerja,
umur, dan lain sebagainya sudah tidak relevan
lagi.
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ABSTRACT
Restorative Justice is one of main approach, this time, based on the Law Number 11/2012 concerning Juvenile
Justice System need to be done in the case of children against the law. This approach stresses on condition of
how to create justice and balance to offenders and the victims. Mechanism, procedure and criminal justice are
focused on criminalization changed into dialogue and mediation to find agreement/deal on a fair adjudication
of criminal case to victims and offenders. The main problem in this research is (1) what the background of
philosophy inception of restorative justice in Indonesia positive law; (2) why restorative justice has to do as
children protection against the law; and (3) how to apply restorative justice in criminal justice of children
protection against the law. This research uses normative and empirical juridical approach that is means
or procedure used to solve the research problem by researching secondary data, previously then proceed
primary data in the field. Primary data obtained by people through observation and interview. The result of this
research shows that restorative justice must be done as entity of children protection against the law, because it
essentially cannot remove from context that cover it, so it is not fair if he/she has retributive sanction without
paying attention existence and condition surrounding him/her. The implementation of restorative justice of the
Juvenile Justice System Law carried on diversion mechanism, with court product such as stipulation (articles
12 and 52, and non diversion/mediation, can be conducted outside or inside of trial, with verdicts, namely
criminal or criminal action (article 69. Mechanism of dialogue and mediation is held by engaging other
parties. It concludes that the practice of criminal justice, restorative justice as entity of children protection
against the law has not become primary tendency, yet.
Keywords: restorative justice, protection form, and diversion

ABSTRAK
Restorative Justice (Keadilan Berbasis Musyawarah) adalah satu pendekatan utama, yang saat ini, berdasarkan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan dalam perkara
anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan
dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana
yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuik menciptakan kesepakatan atas
penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pokok permasalahan
dalam penelitian ini adalah (1) Apa latar belakang filosofis lahirnya Restorative Justice dalam UU SPPA? (2)
Mengapa Restorative Justice harus dilakukan sebagai perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum; dan (3) Bagaimana cara menerapkan Restorative Justice dalam praktik peradilan pidana sebagai
perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah yuridis normatif dan empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah
penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data
primer yang ada di lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Hasil

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4 , Desember 2016: 425 - 438

425

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice harus dilakukan sebagai wujud perlindungan atas anak yang
berhadapan dengan hukum, karena pada dasarnya ia tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya,
sehingga tidak adil apabila ia dikenai sanksi retributif, tanpa memperhatikan keberadaannya dan kondisi yang
melingkupinya. Implementasi Restorative Justice dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dilakukan
melalui mekanisme Diversi, dengan produk pengadilan berupa penetapan (Pasal 12 dan 52, dan non diversi/
mediasi, yang bisa dilakukan di luar atau di dalam persidangan, dengan produk pengadilan berupa putusan,
yaitu pidana atau tindakan (Pasal 69). Mekanisme dialog dan mediasi dilangsungkan dengan melibatkan selain
kedua belah pihak pelaku dan korban, dapat juga pihak lain. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dalam
praktek peradilan pidana, penerapan Restorative Justice sebagai wujud perlindungan hak anak yang berhadapan
dengan hukum belum menjadi kecenderungan utama.
Kata Kunci: Restorative Justice, Bentuk Perlindungan, dan Diversi.

PENDAHULUAN
Restorative Justice saat ini telah menjadi
istilah yang tren dan populer, khususnya di
kalangan akademisi, penegak hukum dan praktisi
hukum sebagai sebuah paradigma atau pendekatan
pemidanaan dalam menangani tindak pidana atau
kejahatan, baik yang dilakukan oleh anak-anak
maupun orang dewasa. Sebagai sebuah paradigma
atau pendekatan pemidanaan, Restorative Justice
diharapkan menjadi salah satu cara atau alternatif
penanganan tindak pidana atau kejahatan yang
lebih mengedepankan pemulihan keseimbangan
hubungan antara pelaku tindak pidana dan
korban.
Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada
dasarnya tidak lepas dari berbagai tekanan hidup,
baik ekonomi dan sosial. Anak yang kurang atau
tidak mendapat perhatian secara fisik, mental
maupun sosial seringkali berperilaku dan bertindak
anti sosial yang merugikan dirinya sendiri,
keluarga, dan masyarakat (Nashriana, 2011:76).
Akibatnya tidak sedikit anak-anak yang menjadi
pelaku tindak pidana atau kejahatan.
Terdapat beragam sebutan untuk anak yang
melanggar norma yang hidup dalam masyarakat
dan melakukan tindak pidana. Diantaranya,
pertama, sebutan anak nakal, sebagaimana dalam
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Kedua, anak yang bermasalah dengan hukum,
sebagaimana digunakan dalam UU No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, Ketiga anak
dalam situasi khusus (children in need of special
protetion/ CNSP), sebagaimana dalam Konvensi
Hak Anak/KHA (Conevention The Right of The
Childrens/CRC, Keempat, dalam perspektif
UNICEF disebut, Children in specialy difficult
circumtances (CDEC). Ini karena kebutuhankebutuhan anak itu yang tidak terpenuhi, sehingga
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rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar
lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas
institusi negara), membutuhkan proteksi berupa
regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan
kemauan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat
dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan
perlindungan dan perawatan yang layak dari orang
dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana
biasanya anak menjalani hidup (Joni, 2012:5).
Untuk itu, perspektif Restorative Justice
penting
dikedepankan
dalam
menangani
problematika kejahatan anak. Argumentasinya
adalah bahwa Restorative Justice dapat ditawarkan
sebagai suatu pendekatan dan penyelesaian
utama, yang dianggap mampu memenuhi tuntutan
pemidanaan yang berorientasi pada sesuatu
hal yang menguntungkan bagi semua pihak.
Pendekatan Restorative Justice merupakan suatu
paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai
dari strategi penanganan perkara pidana yang
bertujuan menjawab ketidakpuasan bekerjanya
sistem peradilan pidana yang ada saat ini (Zulfa,
2011:63).
Peradilan pidana yang ada sekarang saat
ini masih mengalami kelemahan, karena posisi
korban dan masyarakat yang belum mendapatkan
posisinya sehingga kepentingan keduanya
menjadi terabaikan. Pendapat demikian, misalnya
dikemukakan (Rizvietha, 2012/11/27). Asas
inquisitoir ini sesuai dengan pandangan bahwa
pengakuan tersangka merupakan alat bukti
terpenting. Dasar hukum asas inquisitoir terdapat
pada Pasal 164 HIR: “Maka yang disebut bukti,
yaitu: bukti surat bukti, saksi, sangka, pengakuan
dan sumpah.Sedangkan asas accusatoir adalah
kebebasan memberi dan mendapatkan penasehat
hukum menunjukkan bahwa KUHAP telah
menganut sistim akusator, walaupun dalam dalam
pekatek masiah ada pelanggaran maka disebut
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accusatoir belum penuh, yang berarti perbedaan
antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan
sidang pengadilan pada mdasarnya telah
dihilangkan. jaminan serta pelindungan terhadap
hak asasi tersangka dan terdakwa belum memadai,
artinya sering terjadi pelanggaran hak asasi dalam
bentuk kekerasan dan penyiksaan pada tahap
pemeriksaan penyiidkan tidak ada jaminan
Berdasarkan latar belakang masalah di
atas, permasalahan penegakan hukum terhadap
kejahatan anak dengan menggunakan Persepktif
Restorative Justice menarik dan penting untuk
diteliti lebih mendalam. Menarik dan Penting
diteliti karena pendekatan Restorative Justice
menjadi kecenderungan yang digunakan dalam
sistem peradilan pidana saat ini, yang secara jelas
diatur dalam sistem perundang-undangan pidana
anak yang baru, yaitu UU No. 11 Tahun 2012 (UU
SPPA).
Permasalahan yang akan diangkat dari
tulisan ini adalah (1) Apa latar belakang filosofis
lahirnya Restorative Justice dalam UUSPPA?;
(2) Mengapa Restorative Justice harus dilakukan
sebagai perlindungan terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum?; (3) Bagaimana cara
menerapkan Restorative Justice dalam praktik
peradilan pidana sebagai perlindungan anak yang
berhadapan dengan hukum?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan suatu penelitian
yuridis normatif dan yuridis empiris sekaligus
(Soekanto, 1986:43). Dengan sumber bahan
hukum primer, sekunder, dan tersierdan sumber
data sekunder yang diperoleh dengan studi
dokumentasi, sedangkan untuk menganalisisnya
digunakan metode interaktif. Teori yang digunakan
sebagai pisau analisis untuk mengelaborasi
permasalahan yang diangkat antara lain teori
restorative justice, teori diversi, teori perlindungan
HAM, teori perlindungan anak, hukum sebagai
cerminan dari masyarakat.

PEMBAHASAN
Argumen Filosofis, Yuridis dan Penerapan
Perspektif Restorative Justice sebagai wujud
perlindungan Anak Yang Berhadapan dengan
Hukum.

1.

Argumen Filosofis
Argumen filosofis yang mendasari pentingnya
penerapan perspektif Restorative Justice sebagai
wujud perlindungan hak anak yang berhadapan
dengan hukum berpijak pada 3 (tiga) teori utama,
yaitu teori Groundnorm, Welfare State, dan Hukum
Progresif. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa
dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila
adalah dasar negara. Pada masa lalu Pancasila
cenderung digunakan sebagai alat legitimasi
kekuasaan dan lebih menjadi ideologi tertutup.
Dikarenakan adanya pendapat bahwa Pancasila
berada di atas dan di luar konstitusi. Pancasila
disebut sebagai norma fundamental negara (Staatfundamentalnorm) dengan menggunakan teori
Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.
Dalam konteks pemerapan Restorative
Justice, teori hukum Progresif relevan dijadikan
argumentasi filosofis. Berdasarkan teori Hukum
Progresif, penegakan hukum terhadap kejahatn
anak harus dimaksudkan untuk tercapainya
keadilan, dalam pengertian keseimbangan antara
keadilan bagi korban dan keadilan bagi pelaku.
Berdasarkan teori hukum progresif ini, Hakim dapat
dan bahkan harus menrobos ketentuan perundangundangan (UUSPPA) mengenai kewajiban untuk
menerapkan pendekatan Restorative Justice,
Dengan cara ini, keadilan yang merupakan citacita hukum dapat dirasakan oleh para pihak dalam
perkara pidana anak.
2.

Argumen Yuridis
Negara Indonesia adalah negara hukum.
Salah satu tolok ukur negara hukum adalah adanya
peraturan perundang-undangan. Dalam konteks
perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan
dengan hukum terdapat beberapa undang-undang,
yang pada dasarnya bertujuan untuk kebaiakan si
anak.
(a) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat
(2);
“Perlindungan khusus bagi anak yang
berhadapan dengan hukum sebagai mana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
melalui:
a. Perlakuan atas anak secara manusiawi
sesuai dengan martabat dan hak-hak
anak;
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Penyediaan petugas pendamping khusus
anak sejak dini;
c. Penyediaan sarana dan prasarana
khusus;
d. Penjatihan sanksi yang tepat untuk
kepentingan yang terbaik bagi anak;
e. Pemantauan dan pencatatan terus
menerus terhadap perkembangan anak
yang berkonflik dengan hukum;
f. Pemberian
jaminan
untuk
mempertahankan hubungan dengan
orang tua atau keluarga, dan
g. Perlindungan dari pemberitaan identitas
melalui media massa dan untuk
menghindari labelisasi.
(b) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 5 Ayat
(1) yang berbunyi: Sistem Peradilan Pidana
Anak wajib mengutamakan pendekatan
Keadilan Restorataive.”. Dalam Pasal 2 UU
SPPA ini secara jelas disebutkan bahwa:
“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan
berdasarkan asas:
a. Perlindungan;
b. Keadilan
c. Nondiskriminasi;
d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
e. Penghargaaan terhadap pendapat Anak;
f. Kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang Anak;
g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
h. Proporsional
i
Perampasan
lemerdekaan
mdan
pemidanaan sebagai upaya terakhir,
dan
j.
Penghindaran pembalasan.
Pasal-pasal yang menopang Pasal 5 di atas
misalnya Pasal 3 dan 4 yang menegaskan mengenai
hak-hak Anak.
Pasal 3
Setiap Anak dalam proses peradilan pidana
berhak:
a. Diperlakukan secara manusiawi dengah
memperhatikan
kebutuhan
sesuai
dengan umurnya;
b. Dipisahkan dari orang dewasa;

428

c.

Memperoleh bantuan hukum dan
bantuan lain secara efektif;
d. Melakukan kegiatan rekreasional;
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman
atau perlakuan lain yang kejam, tidak
manusiawi, serta merencahkan derajat
dan martabatnya;
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana
seumur hidup;
g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara,
kecuali sebagai upaya terakhir dan
dalam waktu yang paling singkat;
h. Memeproleh keadilan di muka
pengadilan anak yang obyektif, tidak
memihak, dan dalam sidang yang
tertutup untuk umum;
i.
Tidak dipublikasikan identitasnya;
j.
Memperoleh pendampingan orang tua/
Wali dan orang yang dipercaya oleh
Aak;
k. Memperoleh advokasi sosial;
l.
Memperoleh kehidupan pribadi;
m. Memperoleh aksesibilitas, teritama bagi
anak cacat;
n. Memperoleh pendidikan;
o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Adapun Pasal 4 UU SPPA berbunyi sebagai
berikut:
(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana
berhak:
a. Mendapat pengurangan masa pidana;
b. Memperoleh asimilasi;
c. Memperoleh
cuti
mengunjungi
keluarga;
d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
g. Memperoleh hak lain sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Anak yang memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Sungguhpun demikian jika mengacu kepada
beberapa undang-undang di atas, tentu penyelesaian
hukum terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum haruslah berpijak pada ketentuan hukum
yang lebih memberikan keadiloan baginya.
3.

Penerapan Restorataive Justice
Implementasi Restorative Justice dalam UU
Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dilakukan
melalui mekanisme Diversi, dengan produk
pengadilan berupa penetapan (Pasal 12 dan 52,
dan non diversi/mediasi, yang bisa dilakukan di
luar atau di dalam persidangan, dengan produk
pengadilan berupa putusan, yaitu pidana atau
tindakan (Pasal 69). Mekanisme dialog dan mediasi
dilangsungkan dengan melibatkan selain kedua
belah pihak pelaku dan korban, dapat juga pihak
lain. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian
dalam praktek peradilan pidana, penerapan
Restorative Justice sebagai wujud perlindungan
hak anak yang berhadapan dengan hukum belum
menjadi kecenderungan utama.
Terdapat banyak variasi bentuk pendekatan
yang digunakan dalam penerapan Restorative
Justice. Secara umum model-model tersebut,
sebagaimana dipaparkan oleh (Zulfa, 2011:8892), dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) bentuk
utama yang dikenal, sebagai berikut:
(1) Victim offender mediation adalah salah
satu bentuk pendekatan restoratif, di mana
dibuat suatu forum yang mendorong
pertemuan antara pelaku dan korban yang
dibantu oleh mediator sebagai koordinator
dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
Bentuk ini dirancang untuk mencari
kebutuhan yang menjadi prioritas korban,
khususnya kebutuhan untuk didengar
keinginan-keinginannya mengenai: a) bentuk
tanggungjawab pelaku; b) kebutuhan akan
pengobatan atau pendampingan bagi korban;
dan c) keinginan korban untuk didengarkan
pelaku terhadap dampak tindak pidana
bagi kedua pihak dan berdiskusi tentang
penanganan, usaha perbaikan dari dampak
yang diderita oleh keduanya.
(2) Adapun conferencing adalah bentuk
penerapan pendekatan Restorative Justice
yang dikembangkan di New Zealand, dan
merupakan reaksi dari proses penyelesaian
perkara pidana secara tradisional yang ada
di suku Maori, penduduk asli bangsa Negara
tersebut. Bentuk ini kemudian diadopsi oleh

banyak Negara seperti Australia, Afrika
Selatan, Amerika Serikat dan beberapa
Negara Eropa. Dalam bentuk conferencing ini
penyelesaian perkara bukan hanya melibatkan
pelaku dan korban langsung (primary
victim), tetapi juga korban secara tidak
langsung (secondary victim) seperti keluarga
atau kawan dekat korban serta keluarga dan
kawan dekat pelaku. Dari beberapa model
conferencing yang berkembang, model yang
disebut Family Group Conference(FCG)
menjadi model yang berkembang terkait
dengan penanganan perkara tindak pidana
yang dilakukan oleh anak. Dalam model ini
penyelesaian akhir difokuskan pada upaya
pemberian pelajaran atau pendidikan kepada
pelaku atas perbuatannya terhadap korban.
(3) circles adalah bentuk penerapan Restorative
Justiceyang diadopsi dari praktek di Kanada,
di mana para pihak yang terlibat meliputi
pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang
terlibat termasuk di dalamnya penegak hukum.
Berbeda dengan dua model sebelumnya,
dalam model ini, setiap anggota masyarakat
yang merasa berkepentingan dengan perkara
tersebut dapat datang dan ikut berpartisipasi.
Dalam hal ini, Circles didefinisikan sebagai
pihak-pihak yang berkepentingan dengan
tindak pidana secara meluas.

ANALISIS.
Analisis Konsep Restorative Justice
Terhadap Perlindungan anak yang berhadapan
dengan hukum berdasarkan UU No. 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
A.

Latar
belakang
filosofis
lahirnya
Restorative Justice
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan
dari keberlangsungan hidup manusia dan
keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam
konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis
yang secara tegas dinyatakan bahwa negara
menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta atas perlndungan
dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena
itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati
sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan
hidup umat manusia.
Adapun substansi yang diatur dalam undangundang ini, antara lain, mengenai penempatan
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Anak yang menjalani proses peradilan dapat
ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA). Substansi yang mendasar dalam
undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas
mengenai keadilan Restorative dan Diversiyang
dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan
Anak dari proses peradilan sehingga dapat
menghindari stigmatisasi terhadap anak yang
bermasalah dengan hukum dan diharapkan Anak
dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara
wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran
serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal
tersebut.
Proses itu harus bertujuan pada terciptanya
Keadilan restorative, baik bagi Anak maupun bagi
Korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu
proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat
dalam suatu tindak pidana tetentu bersamasama mengatasi masalah serta menciptakan satu
kewajiban untuk membuat segala sesuatunya
menjadi lebih baik dengan melibatan korban,
Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk
memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan
hati yang tidak berdasarkan pembalasan.
Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak
berada dalam status saksi dan/atau korban
sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga
diatur dalam undang-undang ini. Khusus mengenai
sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan
perbedaan umur Anak, yaitu telah mencapai umur
12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan
belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.
Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak
dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara
anak yang berhadapan dengan hukum wajib
disidangkan di pengadilan pidana anak yang
berada di lingkungan peradilan umum. Proses
peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan,
dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh
pejabat khusus yang memahami masalah anak.
Namun, sebelum masuk proses peradilan, para
penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib
mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur
pengadilan, yakni melakukan Diversi berdasarkan
pendekatan Keadilan Restoratif.
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses
penyelesaian perkara anak yang berhadapan
dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani
pidana.
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B.

Landasan Yuridis
Landasan yuridis Restorative Justice dalam
UU SPPA, sebagaimana landasan hukum yang
digunakan dalam pembentukan undang-undang
ini, yaitu: (a) Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B
Ayat (2), Pasal 28G ; dan Pasal 281 UUD 1945;
(b) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (LN RI
Tahun 1999 No. 165, TLN RINo. 3886); (c) UU
No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.;
(d) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (LN RI Tahun 2006 No. 64,
TLN RI No. 4635); (e) UU No. 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum (LN I Tahun 2011 No.
104, TLN No. 5248).
C.

Implementasi
Restorative
Berdasarkan Undang-Undang
Peradilan Anak.

Justice
sistem

1.

Restorative Justice di Luar Pengadilan

a.

Mekanisme Melalui Diversi
Dalam Pasal 1 Angka 5 disebutkan: “Diversi
adalah pengalihan peyelesaian perkara Anak
dari proses peradilan pidana ke proses di luar
peradilan pidana.”Adapun tujuan diversi adalah
untuk: (1) mencapai perdamaian antara korban
dan Anak; (2) menyelesaikan perkara Anak di
luar proses peradilan; (3) menghindarkan Anak
dari perampasan kemerdekaan; (4) mendorong
masyarakat untuk berpartisipasi; dan (5)
menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Tujuan Diversi di atas, sebagaimana disebutkan
dalam Bab II Pasal 6, yang berbunyi sebagai
berikut:Diversi bertujuan: a. mencapai perdamaian
antara korban dan anak; b. menyelesaikan perkara
Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan
Anak dari perampasan kemerdekaan; d.
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada
Anak.
Ketentuan mengenai kewajiban melakukan
diversi diatur dalam Pasal 7. Pasal 7 (1) Pada
tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
perkara Anak di pengadilan negeri wajib
diuoayakan Diversi. (2) Diversi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal
tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan
pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b.
bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Adapun tatacara proses diversi itu diatur dalam
pasal 8 sebagai berikut.

Perspektif Restorative Justice sebagai Wujud Perlindungan Anak...

(Ulang Mangun Sosiawan)

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

Pasal 8 (1) Proses Diversi dilakukan melalui
musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang
tua/Walinya, korban dan/atau oran tua/Walinya.
Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial
profesonal berdasarkan pendekatan Keadilan
Restoratif. (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah
tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.
Berdasarkan Pasal 8 angka (3) di atas jelas
bahwa dalam prose diversi wajib diperhatikan
6 (enam) aspek yaitu: kepentingan korban;
kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
penghindaran stigma negatif; pengindaran
pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan
kepattan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (1) di atas mengenai
hal-hal yang harus dijadikan pertimbangan
oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim
dalam melakukan Diversi. Hal-hal dimaksud
mencakup: kategori tindak mpidana; umur anak;
hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
Pasal 9 (1) Penyidik, penunutut Umum,
dan haim dalam melaksanakan Diversi harus
mempertimbangkan:a. Kategori tindak pidana; b.
Umur anak; c. Hasil penelitian kemasyarakatan
dari bapak; dan d. Dukungan lingkungan
keluarga dan masyarakat. Selain itu, dalam
hal kesepakatan di versi harus ada persetujuan
korban dan/atau kelurga korban serta kesediaan
anak dan keluarganya, kecuali untuk beberapa
hal, sebagaimana disebutkan dalam pasal 9
Ayar (2) berikut: (2) Kesepakatan Diversi harus
mendapatkan persetujuan korban dan/atau
keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan
keluarganya, kecuali, untuk: a. tindak pidana yang
berupa pelanggaran; b. Tindak pidana tingan; c.
Tindak pidana tanpa korban; atau d. Nilai kerugian
korban tidak lebih dari nilai upah minimum
provinsi setempat.
Adapun mengenai ketentuan kesepakatan
diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang
berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak
idana tanpa korban, atau nilai kerugia korban tidak
lebih dari upah minimum provinsi, diatur dalam
Pasal 10.
Pasal 10. (1) Kesepakatan diversi untuk
menyelesaikan tindak pidana yang berupa
pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana
tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak
lebih dari upah minimum provinsi, setempat

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dapat
dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau
keluarganya pembimbing kemasyarakatan, serta
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Kesepakatan diversi tersebut dapat berbentuk
pengembalian kerugian dalam hal ada korban:
rehabilitas medis dan psikososial; penyerahan
kembali kepada orang tua/wali; ke-ikut sertaan
dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga
pendidikan aatau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga)
bulan. Hal demikian, sebagaimana disebutkan
dala Pasal 10 ayat (2):
Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Pendidik atas
rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat
berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal
ada korban: b. rehabilitas medis dan psikososial;
c. penyerahan kembali kepada orang tua/wali; d.
keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di
lembaga pendidikan aatau LPKS paling lama 3
(tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling
lama 3 (tiga) bulan.
Pasal 11 berbunyi: Hasil kesepakatan Diversi
dapat berbentuk, antara lain: a. Perdamaian dengan
atau tanpa ganti kerugian; b. Penyerahan kembali
kepada orang tua/Wali; c. Keikutsertaan dalam
pendidikan atau pelatihan di lembaga Pendidikan
atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d.
Pelayanan masyarakat.
Selanjutnya, hasil kesepakatan diversi
dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi,
yang disampaikan oleh atasan langsung pejabat
yang bertanggungjawab di setiap tingkat
pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan
daerah hukumnya dalam waktu paling lama
3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk
memperoleh penetapan. Penetapan ini dilakukan
dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung
sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan
itu kemudian disampaikan kepada Pembimbing
Kemasyarakatan, penyidik, Penuntut Umum,
atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
sejak ditetapkan. Selanjutnya setelah menerima
penetapan tersebut, Penyidik menerbitkan
penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut
Umum menerbitkan pengetapan penghentian
penuntutan, Prosedur kesepakatan Diversi hingga
penetapan demikian, disebutkan dalam pasal 12
Ayat (1) s/d (5):
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Pasal 12 (1) Hasil kesepakatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk
Diversi; (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan
langsung peabat yang bertanggungjawab di setiap
tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai
dengan daerah hukumnya dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai
untuk memperoleh penetapan. (3) Penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dalam paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak
diterimanya kesepakatan Diversi (4) Penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik,
Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. (5) Setelah
menerima penetapan sebagaiamna dimaksud
pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan
penghentian penyidikan atau Penuntut Umum
menerbitkan pengetapan penghentian penuntutan.
Demikian ini disebutkan dalam pasal 13
berikut: Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan
dalam hal: a. proses Diversi tidak menghasilkan
kesepakatan; b. kesepakatan Diversi itu tidak
dilaksanakan. Tahapan selanjutnya, dalam proses
diversi dan pelaksanaan kesepakatan diversi itu
adalah pengawasan Demikian ini disebutkan
dalam Pasal 14 Ayat (1): “Pengawasan atas
proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan
yang dihasilkan berada pada atasan langsung
pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat
pemeriksaan.” Terkait Dengan proses Diversi
sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan
terdapat ketentuan yang wajib dilakukan oleh
pembimbing Kemasyarakatan, yaitu melakkan
pendampingan, pembimbngan, dan pengawasan.
Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 14
Ayat (2): (1) Selama proses Diversi berlangsung
sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan,
pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan
pendampingan, pembimbing, dan pengawasan.
Selanjutnya, tugas Pembimbing Kemasyarakatan
itu adalah melaporkan kepada pejabat yang
bertanggung jawab ketika kesepakatan Diversi
tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan.
Selanjutnya laporan itu wajib di tindaklanjuti oleh
pejabat tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari.
Selanjutnya, mengenai ketentuan mengenai
pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara,
dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan
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Peraturan pemerintah. Hal ini sebagaimana
disebutkan dalam pasal 15: “Ketentuan mengenai
pedoman pelaksanaan proses Diversi, tatacara,
dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan
Peraturan pemerintah.”Hingga penelitian ini
dilakukan belum diterbitkan Peraturan Pemerintah
yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan
proses Diversi, tatacara, dan koordinasi
pelaksanaan Diversi.
b.

Bentuk Putusan
Bentuk putusan pengadilan ketika tercapai
kesepakatan Diversi adalah penetapan. Penetapan
ini dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung
setelah diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan
ini kemudian disampaikan kepada Pembimbing
kemasyarakatan, penyidik, penuntut Umum, atau
hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak
ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut
Penyidik menerbitkan penetapan penghentian
penyidikan atau penuntut Umum menerbitkan
penetapan penghentian penuntutan. Hal ini
sebagaimana diatur dalam pasal 12 Ayat (2) sampai
dengan ayat (5), sebagai berikut:
Pasal 12. (1) Hasil kesepakatan Diversi
sebagaiamna dimaksud pada yat (1) disampaikan
oleh atasan angsung pejabat yang bertanggung
jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan
negeiri sesuai dengan daerah hukumnya dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan
dicapai untuk memperoleh penetapan. (2)
Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga)
hari Terhitung sejak diterimanya kesepakatan
Diversi; (3) Penetapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing
kemasyarakatan, penyidik, penuntut Umum, atau
hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
sejak ditetapkan. (4) Setelah menerima penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik
menerbitkan penetapan penghentian penyidikan
atau penuntut Umum menerbitkan penetapan
penghentian penuntutan.
Perihal penetapan ini, di samping diatur
dalam Pasal 12 di atas, juga diatur dalam Pasal
52 Ayat (5): (1) Dalam hal Proses Diversi berhasil
mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan
berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi
kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat
penetapan.
Demikian ketentuan mengenai Restorative
Justice dalam UU SPPA yang dilakukan di luar
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pengadilan/persidangan melalui mekanisme
Diversi. Pada baian berikutnya akan diuraikan
ketetuan mengenai Restorative Justice dalam
UU SPPA yang dilakukan di dalam pengadilan/
persidangan melalui mekanisme non diversi/
mediasi.
2.
a.

Restorative Justice di Dalam Pengadilan

Mekanisme Melalui Non Diversi/Mediasi
Mekanisme penerapan Restorative Justice
di dalam pengadilan tetap dimulai dengan upaya
Diversi, yang dapat dilaksanakan di ruang mediasi
pengadilan negeri. Kemudian ketika Diversi
itu tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka
perkara dilanjutkan kepada tahap persidangan.
Mekanisme demikian ini sebagaimana disebutkan
dalam pasal 52 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6).
Berikut ketentuan pasal 25 Ayat (1) sampai dengan
Ayat (6):
Bagian Keenam pemeriksaan di Sidang
Pengadilan. Pasal 52.
Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim
atau majelis hakim untuk menangani perkara
Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima
berkas perkara dari Penuntut Umum. (2) Hakim
wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh)
hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan
negeri sebagai Hakim; (3) Diversi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama
30 (tiga puluh) hari; (4) Proses Diversi dapat
dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri;
(5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai
kesepakatan Hakim menyampaikan berita acara
Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua
pengadilan negeri untuk dibuat penetapan; (6)
Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan,
perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
Persidangan Anak dilakukan dalam ruang
sidang khusus anak, dimana ruang tunggu anak
dipisahkan dari ruang tunggu orang dewasa, serta
waktu sidang anak juga didahulukan dari sidang
orang dewasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam
pasal 53 Ayat (1) sampai dengan (3).Persidangan
anak dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali
pembacaan putusan. Ketentuan ini disebutkan
dalam pasal 54: “Hakim memeriksa perkara Anak
dalam sidang yang dinyatakan tertutup umum,
kecuali pembacaan putusan.”
Di dalam sidang anak, hakim wajib
memerintahkan orang tua/wali atau pendamping,
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya,

dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk
mendampingi Anak. Akan tetapi, dalam hal orang
tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang
tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat
atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/
atau Pembimbing Kemasyarakatan. Ketentuan
demikian wajib dilaksanakan oleh hakim, di mana
ketika tidak dilaksanakan mengakibatkan sidang
anak tersebut batal demi hukum. Ketentuan diatas,
sebagaimana diatur dalam pasal 55 Ayat (1) sampai
dengan (3).
b.

Bentuk Putusan
Ketentuan mengenai putusan terhadap
perkara anak yang berhadapan dengan hukum,
disebutkan dalam Pasal 60 (mengenai penjatuhan
putusan), Pasal 61 (mengenai pembacaan
putusan), dan Pasal 62 (mengenai petikan/
salinan putusan). Mekanisme penjatuhan putusan,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 adalah
bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim
memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali
dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal
yang bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu
Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim
untuk menyampaikan pendapat tentang perkara
yang bersangkutan.
Dalam menjatuhkan putusan tersebut,
Hakim wajib mempertimbangkan laporan
penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing
Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan
perkara. Pengabaian terhadap laporan penelitian
kemasyarakatan,
dimana
tidak
dijadikan
pertimbangan dalam putusan Hakim, maka
putusan tersebut batal demi hukum. Ketentuan
demikian secara jelas tersebut dalam Pasal 60 Ayat
(1) sampai dengan Ayat (4). Pembacaan putusan
pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka
untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
Mengenai identitas Anak, Anak Korban, dan/atau
Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media
massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19
dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.
Selengkapnya ketentuan dalam Pasal 61,
berbunyi: (1) Pembacaaan putusan pengadilan
dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk
umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. (2)
Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak
Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan
hanya menggunakan inisial tanpa gambar.
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Perihal petikan putusan pengadilan wajib
diberikan oleh pengadilan kepada anak atau
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya,
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut
Umum pada hari putusan diucapkan. Salinan
putusan pengadilan tersebut wajib diberikan oleh
Pengadilan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan
diucapkan kepada Anak atau Advokat atau
pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Demikian
ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 61
Ayat (1) dan (2), yang selengkapnya berbunyi: (1)
Pengadilan wajib memberikan petikan putusan
pengadilan wajib diberikan oleh pengadilan
kepada anak atau Advokat atau pemberi bantuan
hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan,
dan Penuntut Umum. (2) Pengadilan wajib
memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima)
hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya,
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut
Umum.
Demikian ketentuan mengenai putusan
pengadilan terhadap perkara anak yang
berhadapan dengan hukum. Putusan pengadilan
tersebut memuat sanksi pidana berupa pidana atau
tindakan. Perihal sanksi pidana terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum akan diuraikan
dalam pembahasan dibawah ini.
c.

Sanksi Pidana
Terkait dengan hukuman terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan UU
SPPA disebutkan ada dua macam, yaitu pidana
atau tindakan. Ketentuan pidana dan tindakan
disebutkan dalam Bab V UU SPPA Pasal 69: (1)
Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenal
tindakan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang ini. (2) Anak yang belum berusia 14 (empat
belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.
Berdasarkan Pasal 69 di atas, hukuman
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
hanya ada dua macam, yaitu pidana dan tindakan.
Mengenai tindakan ini, terdapat batasan bahwa anak
yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya
dikenal tindakan.Ketentuan mengenai Restorative
Justice tampak dalam Pasal 70, yang menyebutkan
bahwa hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau
pengenaan tindakan dengan berdasarkan pada
pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan.

434

Pasal 70, Ringannya perbuatan keadaan
pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan
perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat
dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak
menjatuhka pidana atau mengenakan tindakan
dengan mempertimbangkan segi kadilan dan
kemanusiaan.Adapun ketentuan pidana dalam
UU SPPA ini terdiri dari pidana pokok (Pasal 71
Ayat (1) dan pidana tambahan. (Pasal 71 Ayat (2).
Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. Pidana
peringatan; b. Pidana dengan syarat: 1) pembinaan
di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau
3) pengawasan; c. Pelatihan kerja; d. Pembinaan
dalam lembaga; dan e. Penjara. Sedangkan Pidana
tambahan terdiri atas: a. Perampasan keuntungan
yang diperoleh dari tindak pidana; atau b.
Pemenuhan kewajiban adat.
Terdapat ketentuan khusus mengenai apabila
dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif
berupa penjara dan denda, pidana denda diganti
dengan pelatihan kerja. Ketentuan ini disebutkan
dalam Pasal 71 Ayat (3) sebagai berikut: “apabila
dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif
berupa penjara dan denda, pidana denda diganti
dengan pelatihan kerja.”
Terdapat larangan dalam penerapan ketentuan
pidana yang dijatuhkan kepada Anak, yaitu pidana
tersebut dilarang melanggar harkat dan martabat
anak, sebagaimana disebabkan dalam Pasal 71
Ayat (4): “Pidana yang dijatuhkan kepada Anak
dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.”
Kemudian terdapat ketentuan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata
cara pelaksanaan pidana adalah diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Hal ini sebagaimana
disebutkan dalam pasal 71 Ayat (5). Dalam Pasalpasal berikutnya: Pasal 72 dst dijelaskan mengenai
jenis-jenis pidana yan telah disebutkan dalam pasal
71 di atas. Pasal 72 menjelaskan tentang pidana
peringatan. Pasal 72 seacara jelas menegaskan
bahwa: “Pidana peringatan merupakan pidana
ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan
kebebasan anak.”
Selanjutnya dalam pasal 74, Pasal 75
dijelaskan tentang pidana pembinaan. Dalam
hal hakim memutuskan bahwa anak dibina
di luar lembaga, lembaga tempat pendidikan
dan pembinaan ditentukan dalam putusannya
(Pasal 74). Pasal 75b menyebutkan: (1) Pidana
pembinaan di luar lembaga dapat berupa
keharusan: a. Mengikuti program pembimbingan
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dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat
pembina; b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa;
atau c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan
alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lannya. (2) Jika selama pembinaan anak melanggar
syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan
kepada Hakim pengawas untuk memperpanjang
masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui
maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang
belum dilaksanakan.
Kemudian Pasal 76 mengatur tentang pidana
pelayanan masyarakat. (1) Pidana pelayanan
masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan
untuk mendidik Anak dengan meningkatkan
kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan
yang positif. (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh
atau sebgaian kewajiban dalam menjalankan
pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan
yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan
kepada Hakim pengawas untuk memerintahkan
Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian
pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan
terhadapnya. (3) Pidana pelayanan masyarakat
untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh)
jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.
Selanjutnya dalam Pasal 77 diatur tentang
pidana pengawasan: yang dapat dijatuhkan
kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam
pasal 71 Ayat (1) Huruf b angka 3 paling singkat
3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan
tersebut. Anak ditempatkan di bawah pengawasan
penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing
Kemasyarakatan.
Adapun pidana pelatihan kerja dijelaskan
dalam Pasal 78, yakni Pidana pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
(1) Huruf c dilaksanakan di lembaga yang
melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan
usia Anak. Pidana pelatihan kerja tersebut
dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling
lama 1 (satu) tahun.
Berikutnya tentang pidana pembatasan
kebebasan diatur dalam pasal 79: (1) Pidana
pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal
Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak
pidana yang disertai dengan kekerasan. (2) Pidana
pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap
Anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum
pidana penjara yang diancamkan terhadap orang

dewasa. (3) Minimum khusus pidana penjara
tidak berlak terhadap Anak. (4) Ketentuan
mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku
juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang ini.
Selanjutnya dalam Pasal 80 diatur tentang
ketentuan mengenai pidana pembinaan di dalam
lembaga. (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga
dilkaukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga
pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh
pemerintah maupun swasta; (2) Pidana pembinaan
di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan
perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat;
(3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan
paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24
(dua puluh empat) bulan; (4) Anak yang telah
menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan
di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga)
bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan
pembebasan bersyarat.
Selanjutnya dalam Pasal 81 diatur tentang
pidana penjara di LPKA. Pidana penjara di LPKA
ini diperuntukan bagi anak yang apabila keadaan
dan perbuatannya akan membahayakan, Pasal 81:
(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila
keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan
masyarakat; (2) Pidana penjara yang dapat
dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu per
dua) dari maksimum ancaman pidana penjara
bagi orang dewasa; (3) Pembinaan di LPKA
dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan
belas) tahun; (4) Anak yang telah menjalani ½
(satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA
dan berkelakuan baik berhak mendapatkan
pembebasan bersyarat.
Penerapan pidana penjara terhadap anak
hanyalah digunakan sebagai upaya terakhir.
Ketentuan ini jelas memberikan perlindungan
hak-hak anak, dengan mengedepankan pendekatan
Restorative Justice. Ketentuan tersebut secara
jelas disebutkan dalam Pasal 81 Ayat (5), yang
berbunyi: (1) Pidana penjara terhadap Anak hanya
digunakan sebagai upaya terakhir.
Demikian juga dalam hukuman pidana
terhadap anak tidak ada hukuman mati atau
hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara
maksimal hanya 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan ini
secara jelas tersebut dalam Pasal 81 Ayat (6):Jika
tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati
atau tindak pidana penjara seumur hidup, pidana

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4 , Desember 2016: 425 - 438

435

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun.
Ketentuan khusus mengenai tindakan
disebutkan dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 83.
Menurut Pasal 82 tindakan yang dapat dikenakan
kepada anak meliputi: a. Pengembalian kepada
orang tua/wali; b. Penyerahan kepada seseorang;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa; d. Perawatan di
LPKS; e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal
dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah
atau badan swasta; f. Pencabutan surat izin
mengemudi; dan/atau g. Perbaikan akibat tindak
pidana. Khusus tindakan berupa pencabutan surat
izin mengemudi dilakukan paling lama 1 (satu)
tahun. Secara terperinci ketentuan mengenai
tindakan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 82 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4):
(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak
meliputi: a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
b. Penyerahan kepada seseorang; c. Perawatan
di rumah sakit jiwa; d. Perawatan di LPKS; e.
Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau
pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau
badan swasta; f. Pencabutan surat izin mengemudi;
dan/atau g. Perbaikan akibat tindak pidana. (2)
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling
lama 1 (satu) tahun. (3) Tindakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh
Penuntut Umum dalam tuntutnnya, kecuali tindak
pidana diancam dengan pidana penjara paling
singkat 7 (tujuh) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

KESIMPULAN
Apa latar belakang filosofis lahirnya
Restorative Justice dan implemetasinya dalam
SPPA adalah pandangan hidup bangsa Indonesia
dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila,
yang dijabarkan ke dalam pencerminan keadilan,
ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan
masyarakat Indonesia, yang mengharuskan
perlindungan anak dan hak-haknya, sebagai amanah
dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
Untuk perlindungan hukum itu diperlukan
perlindungan khusus yang diwujudkan dalam UU
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
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Anak, yang mewajibkan penerapan Restoratif
Justice, agar dapat terwujud peradilan yang benarbenar menjamin perlindungan kepentingan terbaik
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
sebagai penerus bangsa.
Mengapa
Restorative
Justice
harus
dilakukan sebagai perlindungan terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum, karena pada
dasarnya anak tersebut tidak dapat dilepaskan
dari konteks yang melingkupinya, yaitu keluarga,
lingkungan, dan faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap dirinya, termasuk faktor ekonomi. Oleh
karenanya, menjadi tidak adil apabila anak yang
berkonflik dengan hukum itu dokenai sanksi
pembalasan (retributif) atas pelanggaran hukum
yang dilakukannya, tanpa memperhatikan
keberadaannya dan kondisi yang melingkupi
dirinya.
Bagaimana cara menerapkan Restorative
Justice dalam praktik peradilan pidana sebagai
perlindungan anak yang berhadapan dengan
hukum, dilakukan melalui mekanisme diversi,
dengan produk pengadilan berupa penetapan (Pasal
putusan, yaitu pidana atau tindakan (Pasal 12 dan
52), dan non diversi/mediasi, yang bisa dilakukan
di luar atau di dalam persidangan dengan produk
pengadilan berupa putusan, yaitu pidana atau
tindakan (pasal 69). Meknisme dialog dan mediasi
tersebut, yang merupakan perwujudan prinsip
musyawarah mufakat, dilangsungkan dengan
melibatkan selain kedua belah pihak pelaku
dan korban juga dapat melibatkan pihak lain
(Pemerintah, Ketua Adat/Masyarakat dan Pemuka
Agama). Sungguhpun demikian, ketentuan
diversi dalam UU SPPA mengandung titik lemah,
karena diskriminatif, yakni hanya diberlakukan
terhadap tindak pidana yang dilakukan anak
yang bermasalah dengan hukum yang ancaman
hukumannya dibawah 7 (Tujuh) tahun. Dalam
praktek peradilan pidana, penerapan Restorative
Justice sebagai wujud perlindungan hak anak
yang berhadapan dengan hukum belum menjadi
kecenderungan utama. Oleh karena itu, untuk
mendukung keberhasilan penerapan Restorative
Justice, refungsionalisasi hukum adat menjadi
penting dilakukan, sebagai bentuk pluralisme
hukum, yang merupakan suatu keniscayaan, dan
sejalan dengan prinsip kebinekaan.
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SARAN
Penerapan
pendekatan
Restorative
Justice dalam menangani perkara anak yang
berhadapan dengan hukum, dan masih menunggu
Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan
pelaksanaannya, para penegak hukum, baik
polisi, jaksa, dan hakim harus mempunyai budaya
hukum progresif, yakni menerapkan pendekatan
Restorative Justice tersebut sebagai pendekatan
utama dalam penyelesaian perkara anak yang
berhadapan dengan hukum, bukannya manusia
untuk hukum.
Pemerintah harus segera membuat PP, yang
menekankan bahwa penerapan Restorative Justice
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum,
tidak perlu dilakukan pembedaan-pembedaan
persyaratan sebagaimana yang diatur dalam UU
SPPA, dan sebaliknya terhadap semua anak yang
berhadapan dengan hukum dapat diperlakukan
Restorative Justice dengan segala muatan yang
ada di dalamnya tanpa membedakan ancaman
pidana serta jenis pidana yang dilakukan.
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut,
yang menganalisis putusan-putusan pengadilan
yang dapat dikategorikan sebagai putusan yang
menggunakan pendekatan Restorative Justice
sebagai pendekatan utama.
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ABSTRACT
A number of the child are against the law must become a concern. Besides that, practices of the juvenile
justice system pay attention to parties, particularly in a legal proceeding. The problem of this writing is how
to implement the Convention of Child Rights (KHA) related to child protection against law proceedings. Its
protection refers to the Convention on the Rights of the Child and Beijing Rule. Spelling out of law protection of
child offender in the convention have covered largely child protection principle of a legal instrument, nationally
and internationally. Child investigation encompasses arrest, inspection, investigation and termination of
detention.

Keywords: Convention on the Child Rights, child protection

ABSTRAK
Meningkatnya peristiwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menimbulkan keprihatinan. Selain
itu, penerapan sistem peradilan pidana anak menjadi perhatian banyak pihak, terutama dalam proses hukum.
Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) Terkait denga
perlindungan anak yang berhadapan dengan proses hukum. Perlindungan hukum terhadap dalam proses
hukum mengacu kepada Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) dan Beijing Rule.
Penjabaran perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana dalam konvensi tersebut telah mencakup sebagian
besar prinsip perlindungan anak pelaku tindak pidana baik dalam instrumen hukum nasional maupun instrumen
hukum internasional. Pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan
meliputi tindakan penangkapan, pemeriksaan, penghentian penyidikan dan penahanan.
Kata Kunci: Konvensi Hak Anak, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN
Perlindungan anak merupakan suatu
upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak
dapat melaksanakan hak dan kewajibanya.
Berdasarkan konsepparents patriae, yaitu
negara memberikan perhatian dan perlindungan
kepadaanak-anak sebagaimana layaknya orang
tua kepada anak-anaknya, maka penanganan
anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga
harus dilakukandemi kepentingan terbaik bagi
anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila

(Rochaeti, 2008:). Oleh karena itu ketentuan
mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak
dilakukan secara khusus, hal ini bertujuan untuk
mewujudkan penanganan perkara anak yang
berhadapan dengan hukum.
Banyaknya kasus anak yang terjadi akhir
akhir ini makin meningkatkan keprihatinan.
Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak,
Berdasarkan data dari Ditjen Pemasyarakatan
pada bulan Februari 2014 mengenai jumlah
tahanan anak dan napi anak di seluruh provinsi
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di Indonesia, jumlah tahanan anak adalah 1.854
anak, terdiri dari 1.794 tahanan anak laki-laki dan
60 tahanan anak perempuan. Sedangkan jumlah
napi anak adalah 3.085 anak, terdiri dari 3.021
napi anak laki-laki dan 64 napi anak. Adapun
lima provinsi yang jumlah tahanan anak dan
napi anaknya terbanyak adalah Sumatera Utara,
Jawa Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan
Jawa Timur.(Ditjen Pemasyarakatan, smslap.
ditjenpas.go.id/public/grl/current/montly,
diakses tanggal 4 Februari 2014)
Banyaknya peristiwa Anak yang Berhadapan
dengan Hukum (ABH) menimbulkan keprihatinan.
Terlebih ketika anak-anak tersebut diajukan ke
pengadilan atas kejahatan ringan seperti pencurian.
Pada umumnya mereka tidak mendapatkan
dukungan dari pengacara maupun dinas sosial.
Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari
sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara
atau rumah tahanan. Yang memprihatinkan,
mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa
karena kurangnya alternatif terhadap hukuman
penjara (Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni
Made Martini Tinduk, tanpa tahun : i.)
Ketika berhadapan dengan kasus hukum baik
dalam posisi sebagai pelaku, saksi, maupun korban,
anak harus mendapatkan perlindungan dari semua
pihak termasuk negara. Hal ini dikarenakan setiap
anak yang berhadapan dengan hukum berhak
mendapatkan perlindungan baik fisik, mental,
spiritual maupun sosial sesuai dengan prinsipprinsip KHA.
Pemerintah telah berupaya memberi
perhatiannya dalam wujud Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, namun hal tersebut belum mampu menekan
peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang
melibatkan anak baik sebagai korban maupun
pelaku tindak pidana. Terkait dengan perlindungan
hukum terhadap anak, Indonesia telah meratifikasi
konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 Tahun
1990. Ratifikasi tersebut sebagai upaya negara
untuk memberikan perlindungan terhadap anak.
Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak
anak salah satunya yang sangat membutuhkan
perhatian khusus adalah anak yang memerlukan
perlindungan khusus diantaranya anak yang
berhadapan dengan hukum. Dalam konvensi hak
anak yang dimaksud dengan anak adalah setiap
orang di bawah usia 18 tahun kecuali,berdasarkan
hukum yang berlaku terhadap anak (Konvensi
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Hak Anak, pasal 1) Prinsip utama Konvensi
Hak Anak adalah “kepentingan terbaik anak”.
Semua tindakan yang ditetapkan berdasarkan
konvensi mengambil prinsip tersebut sebagai
titik tolaknya.(Konvensi Hak Anak, Pasal 32
sampai 36). Konvensi Hak Anak juga menetapkan
alasan dan kondisi kondisi yang mendasari dapat
dicabutnya kebebasan mereka secara sah serta hak
anak yang didakwa telah melakukan pelanggaran
hukum pidana atau anak sebagai pelaku tindak
pidana (Konvensi Hak Anak, Pasal 337 dan 40).
Ketentuan tersebut diatur lebih rinci di bawah
judul penangkapan dan penahan.
Konvensi Hak-hak Anak (KHA) telah
disetujui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)
pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh lebih
dari 150 negara di dunia, termasuk Indonesia.
Kendati Indonesia telah meratifikasi KHA
melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun
1990, namunmasih banyak anak yang kehilangan
haknya, seperti hak untuk memperoleh pendidikan.
Akibatnya, banyak anak menjalani hidup
mereka sendiri, tidak memiliki arah yang tepat.
Oleh karena itu, banyak anak yang melakukan
tindakan melawan hukum, seperti pencurian,
perkelahian,atau menggunakan narkoba. Hal ini
terjadi karena mereka sudah kehilangan hak yang
seharusnya mereka miliki.
Terkait dengan perlindungan anak yang
berhadapan dengan proses hukum, penerapan
sistem peradilan pidana anak menjadi perhatian
banyak pihak, terutama bagi para penegak hukum
agar dapat mencari solusi demi mengurangi serta
menyelesaikan permasalahan yang timbul. Polisi
sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum
memiliki tanggung-jawab yang cukup besar
sebagaimana yang telah diatur dalam Undangundang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam menangani
anak pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus
memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari
orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang
masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa,
dan kedudukan anak di masyarakat yang masih
membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar
untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana
menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan
pidana formal, penempatan anak dalam penjara,
dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai
narapidana.
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Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi
permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana
implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) Terkait
denga perlindungan anak yang berhadapan dengan
proses hukum?.

KERANGKA PEMIKIRAN
1.

Definisi Anak
Definisi anak menurut Konvensi Hak Anak
Pasal 1 KHA yakni setiap manusia yang berusia
dibawah 18 tahun kecuali Undang-Undang yang
diterapkan untuk kasus mereka dalam hal ini “usia
kedewasaan” ditetapkan pada usia yang lebih
awal. Penetapan batas usia 18 tahun ini sama
dengan penetapan batas usia bagi terminologi
“anak” yang digunakan dalam ILO Worst Forms
of Child Labour Convention. Soerjano Soekanto
memberikan batasan usia remaja sebagai
berikut:“...yang dapat mencakup anak-anak mudamudi adalah berkisar antara usia13 tahun sampai
usia 18 tahun “(Soekanto, 1982: 21).
Sedangkan dalam Undang-Undang SPPA
yakni pada Pasal 1 Angka 3 menyatakan anak
yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya
disebut Anak adalah anak yang telah berumur
12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan
tindak pidana. Terkait usia minimum seorang anak
dikategorikan anak nakal, (Adenwalla, 2006:17)
berpendapat bahwa anak-anak baik laki-laki
maupun perempuan yang berusia 18 tahunke bawah
harus memperoleh perlindungan dari peraturan
mengenai peradilan anak. Apapun alasannya,
standar maksimal seorang anak dapatdipidana
harus ditingkatkan dan sangat penting apabila
standar tersebutmendekati batasan usia yang
tertuang dalam KHA yaitu 18 tahun. Demikian
juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan
pengertian tentang anak yaitu setiap manusia
yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun
dan belum menikah termasuk anak yangmasih
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya.
2.
A.

Konvensi Hak Anak

Konvensi Anak dan Beijing Rulesterkait
dengan Perlindungan Anak Pelaku Tindak
Pidana
Ketentuan tentang hak anak telah menjadi
bagian dari Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia. Namun, para aktivis perlindungan anak
masih menuntut adanya ketentuan-ketentuan
khusus terkait dengan jaminan perlindungan Hak
Anak. Tuntutan tersebut kemudian direspon oleh
Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November
1959. Pada saat itu dikeluarkan Konvensi Hak
Anak (KHA) yang menjadi dasar pijakan secara
internasional mengenai pengakuan hak anak. KHA
terdiri atas 54 pasal yang materinya mengatur
mengenai hak anak dan mekanisme implementasi
hak anak sebagai pihak yang meratifikasi KHA.
Terkait dengan perlindungan Anak Pelaku Tindak
Pidana, KHA juga mengatur beberapa hal terkait
dengan keadaan dimana seorang anak berkonflik
dengan hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 37
KHA, bahwa jaminan yang harus diberikan oleh
negara pihak dari KHA terhadap anak-anak seperti
larangan pemberlakuan hukuman mati bagi anakanakdi bawah umur 18 tahun yang melakukan
perbuatan pidana; penggunaan pidana penjara dan
hal-hal lain terkait dengan perampasan kebebasan
anak yang berkonflik hukum sebagai upaya terakhir
dan untuk jangka waktu terpendek; apabila seorang
anak dengan terpaksa harus dicabut kebebasannya
karena berkonflik dengan hukum maka perlu
dilakukan pemisahan dari orang dewasa dalam
penempatannya.
Selain itu anak yang dirampas kebebasannya
berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan
lain yang tepat dan juga berhak untuk menggugat
keabsahan pihak yang berwenang mengeluarkan
putusan
perebutan
kebebasannya.
Selain
jaminan yang disebutkan sebelumnya, KHA
juga mengatur mengenai jaminan lain bagi anak
yang berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 40
KHA diatur bahwa setiap anak yang berkonflik
dengan hukum diperlakukan dengan cara bahwa
dukungan terhadap anak tetap konsisten dengan
nilai-nilai harkat dan martabat, bahwa penguatan
terkait hak-hak asasi manusia bagi anak dan
kebebasan-kebebasan mendasar lainya harus
mempertimbangkan masalah usia anak serta
kemampuan untuk mempromosikan reintegritas,
anak juga mengupayakan peran konstruktif anak
di masyarakat.
Sedangkan perlindungan anak pelaku
tindak pidana dalam Beijing RulesPart two of
United Nations Standard minimum Rules for the
Administration of Juvenille Justice (Beijing Rules
)
dinyatakan bahwa setiap negara pihak hendaknya
menjadikan peradilan anak sebagai bagian
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integral dari proses pembangunan nasional sebuah
negara. Selain itu, proses peradilan anak harus
mengutamakan kesejahteraan anak dan keluarga.
Sehingga pada saat yang bersamaan hal tersebut
dapat memberikan andil bagi perlindungan
kaum muda dan pemeliharaan keterlibatan yang
damai dalam masyarakat. Beijing Rules tidak
memberikan batasan yang tegas mengenai usia
anak harus menjalani pertanggungjawaban
hukum. Pada paragraf 4.1 menyatakan bahwa
konsep usia pertanggungjawaban tindak pidana
tidak dapat ditetapkan terlalu rendah, mengingat
pertimbangan kedewasaan emosional, mental, dan
intelektual. Untuk dapat menentukan batas usia
pertanggungjawaban tindak pidana yang diterima
secara internasional dengan merujuk pada praktekpraktek yang dijalankan oleh negara-negara
lain(Yayasan Pemantau Hak Anak, tanpa
tahun :19). Beijing Rules hanya mencantumkan
pernyataan bahwa akan dilakukan upaya-upaya
untuk menyetujui suatu batas usia paling rendah
yang cukup layak untuk usia pertanggungjawaban
pidana anak secara internasional. Dengan kata
lain, pertimbangan utama dalam penentuan usia
anak untuk bertanggungjawab secara pidana
harus mempertimbangkan proporsionalitas antara
perlakuan terhadap anak dengan perbuatan pidana
yang dilakukannya.Beijing Rules juga menegaskan
bahwa perlu diupayakan adanya diversi dalam
proses peradilan anak. Diversi hendaknya diberikan
untuk menangani pelanggar hukum berusia muda
tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak
berwenang. Selain itu, berbagai bentuk pembinaan
di luar lembaga (noninstitusional) harus menjadi
pilihan utama dibandingkan dengan pemenjaraan.
Hal tersebut mempertimbangkan dampak yang
akan ditimbulkan ketika seorang anak harus
menjalani hukuman pemenjaraan. Karena Beijing
Rules merupakan turunan lanjutan dari konvensi
hak anak maka Beijing Rules juga dapat digunakan
bagi pembangunan hukum nasional khususnya
dalam bagaimana memperlakukan anak yang
berhadapan dengan hukum.
B.

Konvensi Hak Anak dan Beijing Rule
terkaitPerlindungan Anak Pelaku Tindak
Pidana Dalam Proses Penyidikan
Penjabaran terhadap pengaturan perlindungan
anak dalam intrumen hukum internasional terlihat
dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Convention
on the Rights of the Child) dimana konvensi ini
merupakan akar dari perlindungan anak secara
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umum dalam hukum internasional, namun Pasal
40 dalam konvensi ini yang khusus mengatur
tentang Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana
d alam Proses Peradilan Pidana khususnya dalam
proses penyidikan, yang berisi: (Hadisuprapto,
1997, hal.94-96)
1. Negara-negara Anggota mengakui hak setiap
anak yang dinyatakaan sebagai terdakwa
atau diketahui telah melanggar hukum
pidana, untuk diperlakukan sedemikian
rupa, sesuai dengan kemajuan pengertian
anak tentang harkat dan martabatnya, sambil
mengusahakan agar anak mempunyai rasa
hormat pada hak-hak asasi dan kebebasan
pihak lain, dengan tetap mempertimbangkan
usia dan keinginan anak dalam rangka
mengintegrasikannya kembali sesuai dengan
peran konstruktifnya di masyarakat. Selain
itu, negara-negara anggota harus secara
khusus menjamin bahwa:
a. Tidak boleh anak didakwa, dituntut,
atau dinyatakan telah melanggar hukum
pidana dengan alasan perbuatan atau
kelalaiannya itu tidak dilarang oleh
hukum nasional atau internasional
pada saat perbuatan pelanggaran itu
dilakukannya.
b. Setiap anak yang didakwa atau dituntut
sebagai pelaku pelanggaran hukum
pidana harus paling tidak dijamin hakhaknya berikut ini:
(i) anak dianggap tak bersalah sampai
ada pembuktian kesalahannya
secara hukum;
(ii) anak berhak diberitahu dengan
jelas dan langsung tuduhan yang
ditujukan terhadapnya, apabila
perlu, dilakukan melalui orang
tuanya atau kuasa hukumnya dan
kepada mereka diberikan bantuan
hukum dalam rangka persiapan
pembelaannya;
(iii) demi kepastian hukum dan
mencegah terjadinya penundaan
penanganan, oleh lembaga yang
berkompeten, bebas dan tak
memihak atau lembaga yudisial
dalam kerangka pemeriksaan yang
fair sesuai hukum yang berlaku,
anak harus didampingi penasihat
hukumnya,
kecuali
adanya
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alasan-alasan demi kepentingan
terbaik anak, namun dengan
tetap memperhatikan usia dan
situasi anak, orang tua atau kuasa
hukumnya;
(iv) agar tidak ada paksaan dalam
memberikan
kesaksian
atau
pengakuan bersalah; pengujian
terhadap kesaksian yang merugikan
anak dan untuk memperoleh
kepastian bahwa peran serta
saksi dan pengujian kesaksiannya
betul-betul atas kehendak anak,
pengujian itu harus dilandaskan
atas dasar persamaan hak;
(v) bila dipertimbangkan adanya
pelanggaran
hukum
pidana,
keputusan dan setiap tindakan
yang dijatuhkan harus di bawah
pengawasan pihak yang lebih
berkompeten, bebas dan tak
memihak atau badan yudisial
sesuai ketentuan hukum yang
berlaku;
(vi) anak yang tidak memahami atau
tidak bisa berbicara bahasa yang
digunakan, harus dibantu seorang
penerjemah yang bebas.
(vii) anak berhak menikmati privacynya
di semua tingkatan pemeriksaan.
2. Negara anggota dalam mendukung Konvensi
ini harus menetapkan Hukum, prosedur,
pihak-pihak yang diberi wewenang, lembaga
khusus untuk menanngani anak yang
didakwa, dituntut, atau dinyatakan sebagai
pelaku pelanggaran hukum pidana, secara
khusus:
a. penetapan batas usia minimal terendah
bagi seorang anak yang dinyatakan
belum layak dinyatakan sebagai pelaku
pelanggaran hukum pidana;
b. apabila diperlukan dan dikehendaki,
tindakan terhadap anak yang dilakukan
tanpa melibatkan proses peradilan,
persyaratan hak asasi manusia dan
kuasa hukum harus dipenuhi.
Selain itu, prinsip perlindungan hukum
dalam intstrumen hukum internasional khusus
terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam
United Nations Standard Minimum Rules for the

Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules).
Beijing Rules disetujui pada tanggal 6 September
1985 dan menjadi Resolusi PBB pada tanggal 29
November 1985 dalam Resolusi 40/33. Beijing
Rules membahas tentang perlindungan terhadap
anak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana,
yakni diantaranya sebagai berikut:
a.

General Principles (Asas Umum)
Bagian ini secara umum berisi tentang
perlunya Kebijakan Sosial yang Komprehensif
yang bertujuan untuk mendukung tercapainya
sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada
gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem
peradilan anak. Artinya kebijakan sosial yang
diatur dalam bagian ini benar-benar bertujuan
untuk memberikan kesejahteraan terhadap anak,
hal tersebut dapat tercapai apabila dilakukan
dengan tidak mendekatkan atau melibatkan anak
dengan sistem peradilan pidana anak terhadap
anak pelaku tindak pidana.
b.

Penyelidikan dan Penuntutan
Penanganan anak di tingkat penyelidikan
harus dihindari dari sikap yang mengarah pada
penekanan terhadap anak seperti pertanyaan
yang bersifat gertakan bernada keras maupun
tindakan kekerasan (kontak fisik), agar tidak
menimbulkan ketakutan dari dalam diri anak.
Diversi (pengalihan), suatu mekanisme yang
memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan
menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan,
karena keterlibatan anak dalam proses peradilan
sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi.
c.

Batasan Usia Anak
Usia anak yang berkonflik dengan hukum
ialah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun
sampai 18 (delapan belas) tahun. Usia yang dapat
dilakukan penahanan ialah usia 14 (empat belas)
tahun atau lebih atau dengan memperhatikan
tindak pidana yang dilakukan. Anak yang usianya
belum mencapai 12 (dua belas tahun) hanya
dapat dilakukan pembimbingan dan pembinaan
terhadap anak. Ketentuan batas usia Anak ini telah
sesuai dengan Beijing Rules yang menentukan
bahwa dalam menentukan batas usia anak harus
memperhatikankeadaan Anak dan tidak ditentukan
terlalu rendah. Konvensi Hak-Hak Anak juga
menyebutkan bahwa setiap negara anggota herus
menentukan batas usia minimum yang belum
dapat diterapkan sistem peradilan pidana, dimana
dalam undang-undang ini sudah menentukan hal
tersebut.

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4 , Desember 2016: 439 - 450

443

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

PERLINDUNGAN ANAK YANG BER
HADAPAN DENGAN PROSES HUKUM
Terkait dengan tindak pidana oleh anak atau
anak pelaku tindak pidana, Olivia Sembiring,
dalam tulisanya yang berjudul Perlindungan
Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan
Hukum, mendefenisikan Juvenile Delinquency
sebagai perilaku jahat (dursila) atau kejahatan atau
kenakalan anak-anak muda yangmerupakan gejala
sakit (patalogis) secara sosial kepada anak-anak
dan remaja yang disebabkan oleh bentuk tingkah
laku yang menyimpang.(Adenwalla, 2006, 17)
Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile
Justice System) adalah segala unsur sistem peradilan
pidana yang terkait di dalam penanganan kasuskasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai
institusi formal ketika anak nakal pertama kali
bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga
akan menentukan apakah anak akan dibebaskan
atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan
lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan
menentukan apakah anak aka dibebaskan atau
diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan
Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan
dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan
sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.
Yang terakhir, institusi penghukuman (Allen,
Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik
Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk,
Analisa)
Terkait dengan proses penyidikan, da
lam ketentuan KUHAP tentang penyidikan
didefenisikan bahwa penyidikan merupakan
serangakaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang
ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti tersebuut membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP)
Tindakan itu dapat meliputi pemanggilan dan
pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan alat-alat bukti,
pengeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan
tersangka, melakukan penangkapan, melakukan
penahanan, dan lain sebagainya. Sementara
penyidik sesuai Pasal 1 angka 1 KUHAP, adalah
Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh
pejabat kepolisian negara RI bertujuan untuk
mengumpulkan bukti guna menemukan apakah
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suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa
pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk
menemukan pelakunya. Setelah adanya penyidikan
tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan.
Penyelidikan kasus pidana anak dilakukan oleh
kepolisian sesuai dengan KUHAP dan UndangUndang SPPA. Penyelidikan kasus anak pelaku
tindak pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai
dengan KUHAP dan Undang-Undang SPPA.
Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap
anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan
berbagai ketentuan mengenai upaya penangan
anak mulai dari penangkapan sampai proses
penempatan (Marlina, 2009:85)
Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang
membuat ia berhadapan dengan hukum atau
sebagai pelaku tindak pidana, yaitu (Marlina,
2009:85):
a. Status Offender adalah perilaku kenakalan
anak yang apabila dilakukan oleh orang
dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan,
seperti tidak menurut, membolos sekolah
atau kabur dari rumah;
b. Juvenile Delinquency adalah perilaku
kenakalan anak yang apabila dilakukan
oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau
pelanggaran hukum
Pelaksanaan Sitem Peradilan Pidana Anak
ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak
dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi
anak. Dengan kata lain, Sitem Peradilan Pidana
Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan
pemenuhan hak-hak anak (protection child and
fullfilment child rights based approach).
Perlindungan khusus bagi anak pelaku tindak
pidana dilaksanakan melalui tindakan-tindakan
sebagai berikut(Pasal 64 ayat (2) Undang-undang
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.)
a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai
dengan martabat dan hak-hak anak;
b. Penyediaan petugas pendamping khusus
anak sejak dini;
c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk
kepentingan yang terbaik dengan anak.;
e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus
terhadap
perkembangan
anak
yang
berhadapan dengan hukum (anak pelaku
tindak pidana);
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f.

Pemberian jaminan untuk mempertahankan
hubungan dengan orangtua atau keluarga;
dan;
g. Perlindungan dari pemberitaan identitas
melalui media massa danuntuk menghindari
labelisasi.
Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana
dalam Proses Penyidikan
1.

Penyidik Anak
Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak
pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah
peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP,
maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik
umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan
akan diberlakukannya dengan diberlakukannya
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,
telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap
perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri
dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa
”penyidikan terhadap perkara anak dilakukan
oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain
yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun penyidiknya
penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik
Polri dapat melakukan penyidikan terhadap
perkara anak nakal. Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik
anak, yang berwenang melakukan penyidikan.
Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat
Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut.
Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat –
syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik
adalah :
1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2, Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan
memahami masalah anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang
peradilan Anak
Perlindungan hukum terhadap anak dalam
proses peradilan dilakukan dimulai semenjak
tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada
pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama
proses peradilan tersebut , maka hak-hak anak
wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan
oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen

oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian
masalah anak nakal tersebut.
2.

Proses Peyidikan Anak
Kekuasaan Penyidikan adalah tahap yang
paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem
Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka
tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana,
karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui
adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau
tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku
kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum
pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut
dandiadili di pengadilan serta diberi sanksi
pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa
melalui proses atau tahapan penyidikan maka
secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya
dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan
penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan
tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat
dilaksanakan.
Penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian
tindakan penyidik, dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam Undang-Undang ini
untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya[13], sedangkan ”bukti”, dalam
ketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat
bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti. Di
Indonesia, masalah kewenangan dan ketentuan
mengenai ”Penyidikan” diatur di dalam UU No. 8
tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pidana
formil di Indonesia. Ketentuan mengenai aparat
yang berwenang untuk melakukan penyidikan,
selain diatur di dalam KUHAP, juga diatur di
dalam Peraturan Perundang-undangan lain di luar
KUHAP.
Tindakan yang dapat dilakukan penyidik
adalah penangkapan, penahanan, mengadakan
pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan
penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan
interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan
(BAP), penyitaan, penyimpanan perkara,
melimpahan perkara. Penyidikan yang diterapkan
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus
dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi
seorang penyidik menurut KUHAP. Penyidikan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4 , Desember 2016: 439 - 450

445

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian
RI atau pejabat yang ditunjuknya. Penyidikan
terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana
kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal
18 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Dalam
menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau
Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja
Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan
Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya
wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi
Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan
tetap terpelihara.
Pasal 27 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012,
menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan
anak nakal, penyidik dibantu pembimbing
kemasyarakatan. Pasal 65 ayat 1 huruf b UU No.
11 Tahun 2012, menentukan bahwa pembimbing
kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar
penyidikan dengan membuat laporan penelitian
kemasyarakatan. Penyidikan dalam perkara
Anak melibatkan peran serta dari Pembimbing
Kemasyarakatan, yakni dengan diwajibkannya
Penyidik untuk meminta pertimbangan saran
dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak
pidana dilaporkan atau diadukan, Berdasarkan
Pasal 1 angka 13 UU SPPA, Pembimbing
Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional
penegak hukum yang melaksanakan penelitian
kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan,
dan pendampingan terhadap anak di dalam dan
di luar proses peradilan anak. Secara sederhana
dapat dikatakan bahwa PK Bapas merupakan
salah satu dari petugas kemasyarakatan yang
mempunyai peran penting bersama-sama dengan
penegak hukum lainnya untuk mengupayakan
perlindungan bagi anak dalam proses peradilan
anak agar mendapatkan perlindungan sehingga
hak-hak mereka dapat terjamin di mata hukum.
Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan
( Pasal 19 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012).
Penyidik juga wajib meminta laporan Hasil
Penelitiaan Kemasyarakatan terhadap Anak
Korban dan Anak Saksi dari Pekerja Sosial
Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosiall
sejak tindak pidana diajukan. Masing-masing
hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai
Pemasyarakatan kepada Penyidik dalam waktu
selambat-lambatnya 3 x 24 jam. Penangkapan
terhadap Anak dilakukan guna penyidikan
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paling lama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib
ditempatkan di ruang khusus unit pelayanan Anak,
dan Penyidik harus berkoo dengan Penuntut
Umum guna memenuhi kelengkapan berkas baik
secara materiil maupun formil dalam waktu 1 x
24 jam.
Tindakan penyidik berupa penangkapan,
penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan
mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap
penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.
Perkara anak dapat diajukan ke sidang pengadilan
sesuai Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 adalah
perkara anak yang berumur 12 tahun dan belum
genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang
pengadilan setelah Anak yang bersangkutan
melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun,
tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)
tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.
Namun pasal 24 UU No.11 tahun 2012, masih
memungkinkan dilakukan penyidikan anak
yang berumur dibawah 12 tahun, namun berkas
perkaranya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan
untuk dilakukan penuntutan di persidangan.
Tujuan dilakukan penyidikan terhadap anak yang
belum berumur 12 tahun yang diduga melakukan
tindak pidana adalah untuk mengetahui bahwa
anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana
seorang diri atau ada orang lain yang terlibat atau
anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana
bersama-sama dengan orang lain atau Tentara
Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini yang
berumur 12 tahun keatas dan atau dengan orang
dewasa atau TNI.
Berikut prosedur yang dilakukan untuk anak
pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan :
1.

Penangkapan
Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik
berupa pengekangan sementara waktu kebebasan
tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup
bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan
dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara
yang diatur dalam Undang-Undang. Mengenai
tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci
dalam Mengenai tindakan penangkapan tidak
diatur secara rinci dalam UndangUndang No.
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (SPPA),
sehingga berlaku ketentuanketentuan dalam UndangUndang No.8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana(KUHAP). Undang-Undang ini mengatur
wewenang polisi dalam melakukan penyidikan
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dan penyelidikan yang selanjutnya diatur dalam
petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis
(juknis) kepolisian. Aturan tersebut menjadi
pedoman bagi setiap anggota kepolisian RI dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.
Upaya memberikan perlindungan terhadap
anak pelaku tindak pidana, disamping juklak dan
juknis yang dimiliki, ada beberapa cara penanganan
terhadap anak, yakni tindakan penangkapan
diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 19 KUHAP.
Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui
bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk
kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Perintah
penangkapan dilakukan terhadap seseorang
yang diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti yang cukup. Terkait dengan
tindakan penangkapan terhterhadap anak yang
berhadapan atau anak pelaku tindak pidana, polisi
memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan
tindakan perlindungan terhadap anak, seperti
antara lain perlakukan anak dengan asas praduga
tak bersalah, perlakukan anak dengan arif, santun
dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku
tindak pidana dewasa.
2.

Pemeriksaan Anak
Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam
suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU No. 11
Tahun 2012). Kentuan ini menghendaki bahwa
pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara
efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan,
bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu
lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah
dimengerti, dan dapat mengajak tersangka
memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.
Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan,
penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak
menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar
pemeriksan berjalan dengan lancar, karena seorang
anak yang merasa takut sewaktu menghadapi
penyidik, akan mengalami kesulitan untuk
mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelasjelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka,
penyidik tidak memakai pakaian seragam. Proses
pemeriksaan terhadap tersangka anak merupakan
bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan
untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan
keidentikan tersangka dan barang buktinya. Juga
dierlukan kemampuan khusus yang harus dimiliki
oleh pemeriksa sehingga dalam pelaksanaannya
perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada anak
harus dibedakan dengan tersangka dewasa. Dalam

proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan
menjunjung tingggi hukum yang berlaku serta
senantiasa memperhatikan hak asasi manusia
sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Dalam prakteknya, dari hasil wawancara yang
dilakukan dengan pejabat Kepolisian Sumatera
Selatan, menyatakan, pola pemeriksaan dan
penanganan perkara di Kepolisian masih belum
sepenuhnya sejalan dengan konsep UU SPPA.
Hal tersebut dibuktikan dengan formasi penyidik
anak yang banyak diduduki oleh polisi wanita dan
dikatakan dalam wawancara bahwa kepolisian
masih memiliki keterbatasan jumlah personil
Polisi Wanita (Hasil Wawancara Penelitian Tim
Hukum “Kesiapan Pemerintah dan Aparat
Penegak Hukum dalam Melaksanakan UU No.
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak” dengan Kompol Suratmi, Kepolisian
Resort Kota Besar Surabaya, 12 Agustus 2014)
Selain itu, walaupun telah memiliki unit PPA, di
dalam unit tersebut perkara yang ditangani lebih
banyak perkara cabul. Ketika anak melakukan
tindak pidana lain, maka disposisi perkara
tersebut tergantung kebijakan pimpinan, tidak
semua perkara anak diselesaikan oleh Unit PPA.
Perkara anak selain perkara cabul kemungkinan
besar akan ditangani oleh unit kriminal umum dan
kriminal khusus untuk perkara narkotika, karena
jenis perkaranya masih merupakan kewenangan
kriminal umum dan kriminal khusus.
Hal tersebut terjadi di dua wilayah yang
menjadi objek penelitian yaitu Sumatera
Selatandan Jawa Timur. Namun, permasalahan
tersebut kemudian diatasi dengan adanya
koordinasi antara penyidik perkara anak yang
tidak di Unit PPA dengan penyidik yang ada di
Unit PPA selama perkara anak tersebut diperiksa
(Hasil Wawancara Penelitian Tim Hukum
“Kesiapan Pemerintah dan Aparat Penegak
Hukum dalam Melaksanakan UU No. 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak” dengan Kompol Suratmi, Kepolisian
Resort Kota Besar Surabaya, 12 Agustus
2014) Penyidik dari unit lain akan mendapatkan
arahan khusus dari penyidik anak yang ada di
Unit PPA tentang bagaimana memperlakukan
anak dalam penyidikan dan bantuan dalam upaya
Diversi(Hasil Wawancara Penelitian Tim
Hukum “Kesiapan Pemerintah dan Aparat
Penegak Hukum dalam Melaksanakan UU No.
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
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Anak” dengan Kompol Retno Kanit V Subdit
IV Renakta DitreskrimumKepolisian Daerah
Sumatera Selatan, 28 Maret 2014).
3.

Penghentian Penyidikan
Penyidikan
merupakan
kompetensi
Penyidik, termasuk menghentikannya (Pasal 109
ayat [2] KUHAP). Alasan pemberian wewenang
penghentian penyidikan ada 2 (dua), yaitu :
a. Untuk menegakkan prinsip penegakan
hukum yang cepat, tepat, dan biaya ringan,
sekaligus untuk tegaknya kepastian
hukum dalam kehidupan masyarakat.
Jika Penyidik berkesimpulan bahwa
hasil penyelidikan dan penyidikan tidak
cukup bukti atau alasan untuk menuntut
tersangka ke persidangan, Penyidik
secara resmi menyatakan penghentian
pemeriksaan penyidikan, agar dengan
demikian segera tercipta kepastian
hukum.
b. Supaya penyidikan terhindar dari
kemungkinan tuntutan ganti kerugian,
jika perkaranya diteruskan ternyata
tidak cukup bukti atau alasan untuk
menuntut ataupun menghukum, dengan
sendirinya memberi hak kepada
tersangka/terdakwa untuk menuntut
ganti kerugian berdasarkan Pasal 95
KUHAP.
Dalam menghentikan penyidikan, ada beberapa
alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109
ayat (2) KUHAP, yaitu:
a. Tidak diperoleh bukti yang cukup;
Penyidik sering tidak mengabaikan
kekuatan bukti-bukti perkara yang
diajukan ke Penuntut Umum. Hal ini
menyulitkan penegakan keadilan.
b. Peristiwa yang disangkakan bukan
merupakan tindak pidana; jika kasus
hukum yang disangkakan bukan
termasuk perkara pidana, melainkan
perkara perdata, maka pemeriksaan
perkara itu dihentikan.
c. Penghentian penyidikan demi hukum;
pada
pokoknya
sesuai
dengan
alasanalasan hapusnya hak menuntut
dan hilangnya hak menjalankan
pidana. Menegakkan asas nebis in
idem (seseorang tidak boleh dituntut
untuk kedua kalinya terhadap suatu
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d.

e.

f.

perkara yang sudah pernah diadili dan
telah diputus perkaranya oleh Hakim
atau pengadilan yang berwenang, dan
putusan itu telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap). Apabila tersangka
meninggal dunia, maka perkaranya
harus dihentikan dan lain-lain alasan
penghentian penyidikan.
Delik
yang
terjadi
merupakan
delik aduan, yang dapat dilakukan
pencabutannya
Penghentian penyidikan juga dilakukan
apabila ada perdamaian antara pihak
anak pelaku tindak pidana dengan
korban.
Penghentian penyidikan juga dilakukan
apabila ada perdamaian antara
pihak anak nakal dengan korban.
Hal ini merupakan penyimpangan,
karena perdamaian tidak dikenal
dalam perkara pidana. Seyogyanya
penghentian penyidikan dilakukan
atas pertimbangan kepentingan anak,
terlepas dari ada perdamaian atau tidak.
Apabila penuntut umum berpendapat
bahwa hasil penyidikan tersebut masih
kurang lengkap, maka penuntut umum
segera mengembalikan berkas perkara
kepada penyidik, disertai petunjuk
untuk dilengkapi. Setelah penyidik
menerima berkas perkara tersebut,
penyidik wajib melakukan penyidikan
tambahan dan dalam tempo 14 hari
setelah pengembalian berkas perkara
dari penuntut umum, penyidik sudah
menyiapkan pemeriksaan penyidikan
tambahan ( disempurnakan) dan
diserahkan lagi kepada penuntut umum
( Pasal 110 ayat 1 KUHAP ).

4.

Penahanan
Penahanan ialah penempatan tersangka atau
terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, atau
Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya,
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam
Undang-Undang(Pasal 1 butir 21 KUHAP). Dalam
Undang-Undang SPPA penahanan terhadap Anak
hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa anak
telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
dan diduga melakukan tindak pidana dengan
ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
Selain itu, KUHAP, menetukan bahwa tersangka
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atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah
“dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak
selalu dilakukan, sehingga dalam hal ini Penyidik
diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila
melakukan penahanan anak. Menurut Pasal 21 ayat
(1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada
kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak
atau menghilangkan barang bukti, agar tidak
mengulangi tindak pidana. Menurut hukum acara
pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang
tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari
kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum,
kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan
melakukan penangkapan dan penahanan.
Adanya perlakuan khusus terhadap anakanak yang melanggar hukum, sebagai konsekwensi
dimilikinya karakteristik khusus pada diri anak,
pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari
perlindungan anak sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 16 ayat (3) Undangundang No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang
menyatakan: “Penangkapan, penahanan, atau
tindak pidana penjara anak hanya dilakukan
apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan
hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”
Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai
perilaku anak yang melakukan perbuatan
menyimpang (bermasalah dengan hukum)
hendaknya dipertimbangkan kedudukan anak
dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, sehingga
dalam menjatuhkan tindakan penahanan terhadap
anak diupayakan agar anak tidak dipisahkan dari
orang tuanya. Namun, apabila pemisahan anak
dari orang tuanya tidak dapat dihindarkan, maka
pemisahan harus didasarkan atas pertimbangan
demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara
sehat dan wajar.

KESIMPULAN

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan
Undang-Undang SPPA. Harmonisasi tersebut
dapat dilihat pada isi setiap perundang-undangan
yang ada terkait perlindungan anak terutama anak
pelaku tindak pidana. seperti Penanganan anak di
tingkat penyelidikan harus dihindari dari sikap
yang mengarah pada penekanan terhadap anak,
penanganan anak diupayakan melakukan diversi,
dll.
Perlindungan dalam proses penyidikan
kepada anak pelaku tindak pidana yang dilakukan
oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan
perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan
anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut
berupa perlindungan hukum agar anak tidak
menjadi korban dari penerapan hukum yang salah
yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik
dan sosialnya. Perlindungan anak pelaku tindak
pidana dalam proses penyidikan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan
oleh Penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku
tindak pidana dalam proses penyidikan meliputi
tindakan penangkapan, pemeriksaan, penghentian
penyidikan dan penahanan.

SARAN
Diharapkan perlunya pemberian pemahaman
kepada anak sebagai pelaku tindak pidana anak
mengenai hak-haknya dalam hal perlindungan
hukum
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga
dapat mengurangi terjadinya pelanggaran dalam
perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai
pelaku tindak pidana anak.

Perlindungan hukum terhadap Anak pelaku
tindak pidana dalam proses penyidikan mengacu
kepada Konvensi Hak-Hak Anak (Convention
on The Rights of The Child) dan Beijing Rule.
Penjabaran perlindungan hukum anak pelaku tindak
pidana dalam konvensi tersebut telah mencakup
sebagian besar prinsip perlindungan anak pelaku
tindak pidana baik dalam instrumen hukum
nasional maupun instrumen hukum internasional.
Dalam hukum nasional sebagai penjabaran
dari Konvensi Hak Anak tersebut dilakukan
harmonisasi hukum melalui Undang-Undang No.
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ABSTRACT
Principle of one who pollute must be fined is a principle that often said in international declaration then come
into international conventions and become principle of international environment law. This research tries
to examine how the practice of who pollute must be fined principle refer to theory; and what approach used
Indonesia in its implementation. The result of this research finds that its practices in the Law Number 32, Year
2014 concerning Marine, ruled not in specific terms. But, It still can be implemented if pollution occurred and/
or destruction at sea. Method of this research is normative juridical, intended to explain the Act.
Keywords: Principle of one who pollute must be fined

ABSTRAK
Prinsip pencemar membayar adalah prinsip yang sering diucapkan dalam deklarasi internasional yang kemudian
masuk ke dalam konvensi-konvensi internasional dan menjadi prinsip hukum lingkungan internasional.
Permasalah dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana penerapan prinsip pencemar membayar menurut
teori; dan pendekatan apa yang digunakan oleh Indonesia dalam implementasi prinsip pencemar membayar.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip pencemar membayar dalam Undang-Undang No. 32
Tahun 2014 tentang Kelautan, tidak secara khusus diatur. Hal tersebut tidak mengakibatkan prinsip tersebut
tidak dapat diterapkan bila terjadi pencemaran dan/atau perusakan di laut. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif, maksudnya untuk menjelaskan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang berkiatan dengan prinsip pencemar membayar.
Kata Kunci: Prinsip Pencemar Membayar

PENDAHULUAN
Setelah 69 (enam puluh sembilan) tahun
merdeka, Indonesia akhirnya memiliki UndangUndangNomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
(Undang-Undang Kelautan = UUK). UndangUndang Kelautan (UUK) ini merupakan produk
hukum pertama yang dihasilkan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah
dan Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia. Hal ini dinilai sebagai langkah maju
bangsa Indonesia sekaligus menandai dimulainya
kebangkitan Indonesia sebagai bangsa bahari.

Alasan dibentuknya Undang-Undang Ke
lautan (UUK) ini adalah bahwa sumber daya alam
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
negara kepulauan memiliki sumber daya alam
yang melimpah yang merupakan rahmat dan
karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa
dan negara Indonesia yang harus dikelola secara
berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan
umum sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Wilayah laut sebagai bagian terbesar dari
wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan
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nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan
yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan, dan keamanan merupakan modal
dasar pembangunan nasional. Oleh karena itu
pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan
melalui sebuah kerangka hukum untuk
memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi
seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan
yang berciri nusantara;
Setidaknya ada tiga hal yang melatarbelakangi
mengapa Undang-Undang Kelautan (UUK) ini
perlu disahkan. Pertama, penambahan luas perairan
Indonesia ternyata bahwa wilayah laut harus
dikelola, dijaga, dan diamankan bagi kepentingan
bangsa Indonesia. Kedua,pembangunan sektor
laut dinilai masih menghadapi banyak kendala
dalam pelaksanaannya, makaperludibuat UUK
untukitu. Ketiga, oleh karenanya diperlukan
pengaturan mengenai kelautan yang bertujuan
untuk menegaskan Indonesia sebagai negara
kepulauan berciri nusantara dan maritim sehingga
memberikan kepastian hukum dan manfaat
bagi seluruh masyarakat Indonesia (http://www.
uruqulnadhif.com/2015/06/uu-kelautan-uupengelolaan-wilayah.html, diaksesharisenin, 28
November 2016, pukul 7.30 WIB)
Undang-Undang Kelautan (UUK) ini
diharapkan, sebagai
pengaturan mengenai
Kelautan yang bertujuan menegaskan Indonesia
sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan
maritime yang dalam mendayagunakan Sumber
Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan hukum laut internasional demi
tercapainya kemakmuran bangsa dan negara.Hal
itu untuk mewujudkan Laut yang lestari serta
aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa
Indonesia; memanfaatkan Sumber Daya Kelautan
secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa
mengorbankan kepentingan generasi mendatang;
memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan
bagi masyarakat.
Dengan disahkannya UUK ini, sehingga
dalam praktiknya sesuai dengan harapan
pembentukannya, hal ini untuk mengatasi
permasalahan di bidang kelautan. Dimana
pemerintah maupun masyarakat dapat mengatasi
permasalahan yang berkaitan dengan pengatutan
di bidang kelautan dewasa ini masing-masing
terpencar-pencar di berbagai undang-undang
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yang terpisah, sendiri-sendiri (parsial) dan
bersifat sektoral juga berpotensi untuk tumpang
tindih, tidak konsisten dan membingungkan
dalam pelaksanaannya; koordinasi lintas sektor
yang belum efektif dan kurangnya sarana dan
alat-alat untuk keperluan penegakan hukum dan
kedaulatan di laut. Disamping itu sektor kelautan
sangat terkait dengan sektor-sektor lainnya, seperti
ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan
keamanan, sehingga diperlukan usaha untuk
mewujudkan keterpaduan pelaksanaan di bidang
kelautan melalui metode perencanaan terpusat dan
pelaksanaan terdesentralisasi.
Oleh karena itu dalam mengembangkan
sumber daya manusia di bidang Kelautan yang
profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu
mengedepankan kepentingan nasional dalam
mendukung Pembangunan Kelautan secara
optimal dan terpadu; memberikan kepastian
hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat
sebagai negara kepulauan. Selanjutnya diharapkan
dalam mengembangkan peran Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan
global sesuai dengan hukum laut internasional
untuk kepentingan bangsa dan negara.
Penyelenggaraan Kelautan juga dilaksanakan
berdasarkan asas keberlanjutan, konsistensi,
keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan,
pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan,
desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Lingkup
pengaturan dalam penyelenggaraan Kelautan
meliputi wilayah Laut.
Pembangunan
Kelautan,
Pengelolaan
Kelautan, pengembangan Kelautan, pengelolaan
ruang Laut dan pelindungan lingkungan Laut,
pertahanan, keamanan, penegakan hukum,
keselamatan di Laut, tata kelola dan kelembagaan,
serta peran serta masyarakat.
Di samping itu Indonesia juga dikenal sebagai
negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi
dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki makna
yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai
ruang hidup (lebenstraum) dan ruang serta media
pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau
dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam
suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Kemudian dikatakan bahwa
dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan Laut
dan merupakan salah satu negara yang memiliki

Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014...

(Muhar Junef)

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

garis pantai terpanjang di dunia. Secara geografis
Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua
Asia dan Benua Australia dan dua Samudera,
yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik
yang merupakan kawasan paling dinamis dalam
percaturan, baik secara ekonomis maupun politik.
Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan
Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus
ketergantungan yang tinggi terhadap bidang
Kelautan.Di samping keunggulan yang bersifat
komparatif berdasarkan letak geografis, potensi
sumber daya alam di wilayah Laut mengandung
sumber daya hayati ataupun nonhayati yang sangat
bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat.
Potensi tersebut dapat diperoleh dari dasar Laut
dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan
Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulaupulau kecil, sangat logis jika ekonomi Kelautan
dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi
nasional. Oleh karena itu, Laut Indonesia harus
dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan
oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang
diamanatkan dalam Pasal 33 Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2014 tentang Kelautan)
Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman
merupakan salah satu agenda prioritasdidalam
pembangunan nasional tahun 2015-2019.
Indonesia sebagai negara kepulauan yang telah
diakui oleh dunia sesuai kesepakatan UNCLOS
1982 (United Nations Convention Law Of The
Sea 1982), perlu memanfaatkan keunggulan
posisi geografis dan geostrategis yang didukung
oleh keberagamansumberdaya alam laut yang
berlimpah.Segala sesuatu yang berkaitan dengan
posisi dankekayaan yang terkandung didalamnya
harus dikelola sebagai modal yang strategis
untukmewujudkan Indonesia sebagai negara
kepulauan yang berorientasi maritim.Amanat
pembangunan nasional di bidang kelautan telah
digariskan dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 20017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang 2005-2025.Lebihlanjut dalam
RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Mengah
Nasional) Tahun 2010-2014 telah dirumuskan
program lintas bidang pembangunankelautan
berwawasan kepulauan yang dilaksanakan oleh
K/L (Kementerian/Lembaga) terkait. Namun
demikian,pengelolaan sumberdaya kelautan tidak
cukup hanya mengembangkan modal sumberdaya

perikanan, pengelolaan pulau-pulau kecil dan
pengamanan wilayah Negara kepulauan Indonesia
saja. Masih banyak aspek di bidang kelautan yang
perlu dikembangkan dan diwujudkan sebagai
modal pembangunan dan pemanfaatkannyauntuk
kesejahteraan masyarakat (BAPPENAS, 2014: 1).
Untuk dapat mengidentifikasi isu-isu
yang perlu dikembangkan agar modal sumber
daya kelautan dapat didayagunakan secara
lebih strategis.Permasalah hukum dalamprinsip
pencemar membayar yang diatur dalam Pasal 52
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan yang telah disahkan dan diundangkan
di Jakarta, pada Tanggal 17 Oktober 2014 dan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 294. Dalam Pasal 52 Undangundang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
menyebutkan bahwa: (l) Pencemaran Laut
meliputi: a.pencemaran yang berasal dari daratan;
b. pencemaran yang berasal dari kegiatan di Laut;
dan c. pencemaran yang berasal dari kegiatan
dari udara. (2) Pencemaran Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dapat terjadi: a. di wilayah
perairan atau wilayah yurisdiksi; b. dari luar
wilayah perairan atau dari luar wilayahyurisdiksi;
atau c. dari dalam wilayah perairan atau wilayah
yurisdiksike luar wilayah yurisdiksi Indonesia.
(3) Proses penyelesaian sengketa dan penerapan
sanksi Pencemaran Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan
prinsip pencemar membayar dan prinsip kehatihatian. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses
penyelesaian dan sanksi terhadap Pencemaran Laut
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Adapun menjadi persoalan adalah bagaimana
pengaturan prinsip pencemar membayar dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Kelautan ?Bagaimana penerapan prinsip pencemar
membayar menurut Undang-UndangNomor 32
Tahun 2014 Tentang Kelautan dan apa hambatan
dalam penerapannya dan bagaimana upaya
pemerintah dalam mengatasinya?

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan penelitian
yuridis normatif (Soekamto dan Sri Mamuji
1990:15) maksudnya untuk menjelaskan UndangUndangNomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
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PEMBAHASAN
A.

Prinsip Pencemar Membayar Menurut
Teori
Prinsip pencemar membayar adalah
prinsip yang sering diucapkan dalam deklarasi
internasional yang kemudian masuk ke dalam
konvensi-konvensi internasional dan menjadi
prinsip hukum lingkungan internasional(Louka,
2006:51.).
Instrumen internasional pertama yang
mengacu pada pernyataan prinsip pencemar
membayar secara tegas adalah Organitation
for Economic Co-operation and Devlopment
(OECD) 1872, yaitu sebuah organisasi ekonomi
internasional yang didirikan oleh 34 negara pada
tahun 1961, yang bertujuan untuk menstimulasi
perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia.
Badan ini mendukung prinsip pencemar membayar
untuk mengalokasikan biaya pencegahan polusi
dan tindakan kontrol untuk mendorong pengelolaan
sumber daya lingkungan secara rasional dan
menghindari penyimpangan pada perdagangan
dan investasi internasional (Sands:281)
Rekomendasi tersebut berisi definisi prinsip
pencemar yang mewajibkan para pencemar untuk
memikul biaya-biaya yang diperlukan dalam
rangka upaya-upaya yang diambil oleh pejabat
publik untuk menjaga agar kondisi lingkungan
berada pada kondisi yang dapat diterima atau
dengan kata lain bahwa biaya yang diperlukan
untuk menjalankan upaya-upaya ini harus
mencerminkan harga barang dan jasa yang telah
menyebabkan pencemaran selama dalam proses
produksi atau proses konsumsinya (A. Boyle,
1994: 79-182)
Prinsip ini menetapkan persyaratan biaya
akibat dari polusi dibebankan kepada pelaku yang
bertanggung jawab menyebabkan polusi(Louka,
:279.).Penerapan nyata dari prinsip pencemar
membayar ini adalah pengalokasian kewajiban
ekonomi terkait dengan kegiatan-kegiatan
yang merusak lingkungan dan secara khusus
berhubungan dengan tanggung-gugat (liability),
penggunaan instrumen ekonomi, dan penerapan
peraturan terkait persaingan dan subsidi
(Sands:280)
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Dengan melihat hal tersebut sebenanya
Hukum internasional telah lama mengatur soal
kewajiban bagi pelaku pencemaran lingkungan
yang melewati batas suatu negara atau satu
pihak ke pihak lainnya.Dikenal dengan istilah
Transfrontier Pollution (TFP). Sejak awal
dekade 1970-an permasalahan ini telah sering
terjadi sehingga menimbulkan pemikiran tentang
perlunya kesepakatan yang mengatur sekaligus
mengatasi masalah tersebut. Contoh perjanjian
yang telah disepakati yang mengatur masalah TFP
ini adalah Perjanjian Brussel Berkenaan dengan
intervensi di lautan Terbuka dalam hal Korban
Pencemaran minyak (Brussels Convention
Relating to Intervention on The High Seas InCases
of Oil Pollution Casualties) serta Perjanjian
Pertanggungan Sipil untuk Kerusakan Karena
Pencemaran Minyak (Convention on Civil liability
for Oil Pollution Damage).
Dua perjanjian itu dilatarbelakangi dengan
terjadinya peristiwa kandasnya kapal tanker
minyak Torrey Canyon, dilepas pantai Inggris pada
tahun 1967. Kedua perjanjian di atas, disetujui
pada tahun 1969, menjadi pokok yang penting
dalam pengaturan lingkungan hidup yang bersifat
public goods atau barang umum seperti udara, air
dan lautan.
Pada tahun 1972, OECD mengenalkan
sebuah prinsip penting untuk menyelesaikan
masalah pencemaran lingkungan hidup tersebut,
yakni prinsip pencemar membayar (polluter
pays principle). Prinsip ini pada awalnya hanya
mengharuskan pada pihak pelaku pencemaran
membayar semuabiaya untuk mengikuti aturan
dan standar lingkungan hidup yang berlaku. Hal
itu tentu saja menimbulkan sikap negatif, karena
banyak negara atau kalangan swasta yang dengan
seenaknya melakukan perusakan atau pencemaran
lingkungan dengan dalih bahwa mereka telah
membayar biaya tertentu untuk mengikuti
berbagai macam peraturan lingkungan. Dengan
kata lain, jika mereka telah mengikuti sebuah
standar tertentu lingkungan, maka jika terjadi
kerusakan atau pencemaran akibat aktivitasnya, ia
dibebaskan dari tanggung jawab untuk ganti rugi
pada korban, misalnya.
Pemanasan global yang disinyalir bisa
merubah iklim global secara ekstrim ternyata lebih
mempunyai dampak buruk bagi negara-negara
miskin di Sub-Sahara Afrika daripada negaranegara maju.Padahal negara-negara majulah yang
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mempunyai kontribusi paling banyak terhadap
fenomena pemanasan global daripada negaranegara lainnya, terutama dalam hal emisi gas
rumah kaca yang dihasilkannya. Dengan kata
lain, dengan terjadinya globalization of resources
extraction, menyebabkan pihak yang menikmati
keuntungan dari estraksi sumber daya itu serta
pihak yang terkena imbas estraksi itu terpisah oleh
batas geografi dan batas ekonomi serta keuntungan
yang didapatkan oleh satu generasi, bisa jadi,
menjadi kerugian pada generasi mendatang.
Hal itu menjadi alasan kenapa isu kerusakan
lingkungan hidup ini harus menjadi tanggung
jawab bersama, tanpa membedakan negara besar
atau kecil, kaya atau miskin serta pelaku atau
korban. Bukan berarti bahwa kewajiban hukum
yang lahir kemudian karena perbedaan tindakan
itu juga diandaikan sama. Pelaku pencemaran
atau yang diindikasikan mempunyai kontribusi
besar pada terjadinya kerusakan lingkungan
global, tentu saja dan sudah menjadi keharusan,
mempunyai kewajiban lebih besar daripada
korban pencemaran atau yang tidak melakukan
upaya-upaya perusakan lingkungan hidup.
Melihat fenomena itu, prinsip ini kemudian
diperluas dengan mewajibkan kepada pelaku
pencemaran untuk membayar biaya tertentu
terhadap terjadinya kerusakan lingkungan
yang disebabkan oleh aktivitasnya. Prinsip ini
mewajibkan kepada pelaku untuk membayar dan
bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan
lingkungan yang terjadi akibat aktivitasnya,
tidak peduli apakah ia telah mengikuti standar
lingkungan atau tidak. Prinsip pencemar
membayar ini, dalam perkembangannya dan
dalam dataran tertentu, mengatur masalah
tanggung jawab sebuah negara ke negara lain atas
kerusakan lingkungan hidup yang diperbuatnya.
Prinsip ini lahir dari kewajiban negara untuk tidak
merusak lingkungan negara lain atau teritorial di
luar wilayahnya serta kewajiban tiap orang untuk
menjaga kelestarian lingkungan hidup. Prinsip ini
sekarang telah berlaku secara universal. Selain
itu,dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Lingkungan dan Pembangunan atau yang
lebih terkenal dengan sebutan Konferensi Tingkat
Tinggi Bumi, yang terjadi pada tanggal 3-14 Juni
1992 di Rio de Janeiro, Brazil.
Beberapa pemerhati lingkungan sering
menyerukan adanya zero pollution untuk kondisi
dunia saat ini. Namun, ahli ekonomi dan bisnis

memberi respon tidak percaya akan hal tersebut.
Manakah yang lebih benar? Perlu adanya asumsi
pencemaran itu didefiniskan secara tepat, negara
harus mengurangi kadar pencemar sebanyakbanyaknya yang dirasakan memungkinkan.
Akan tetapi, jika tidak didefinisikan dengan baik
pollution control dapat menjadi dalih bagi Negara
untuk memperlakukan suatu peraturan pada proses
industry dan transaksi ekonomi. Pada akhirnya
pollution control dalam pelaksanaanya lebih
dikenal sebagai polluters pay principle (PPP).
Ada tiga pokok pikiran yang terkandung
dalam prinsip pencemar membayar (polluter must
pay principle/PPP) bahwa pertama, penegasan
pada tanggung jawab bersama dan sama tiaptiap negara untuk melindungi lingkungan
hidup baik pada pada tingkat nasional, regional
maupun global; tanpa melihat negara besar
atau kecil. Kedua, perhatian untuk melakukan
usaha mencegah, mengurangi dan mengontrol
ancaman terhadap lingkungan hidup didasarkan
pada perbedaan keadaan masing-masing negara,
khususnya dalam hal kontribusi tiap-tiap negara
tersebut pada terjadinya pertambahan intensitas
ancaman terhadap lingkungan hidup dan atau
kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, dan
yang ketiga bahwa prinsip kebijakan lingkungan
yang mengharuskan biaya pencemaran harus
ditanggung oleh mereka yang menyebabkan itu.
Strict Liability
Selain prinsip pencemar membayar,
sebelumyan juga dikenal dengan prinsip stric
liability. Secara konsep, tanggung jawab mutlak
(strict liability) awalnya dikenal pada kasus
Rylands v Fletcher yang kemudian diadopsi dalam
peraturan perundang-undangan nasional dan
konvensi intenasional (Santosa:1998:hlm. 18)
Keputusan Court of Exchequer Chamber
dalam kasus ini adalah kegiatan atau (1) aktivitas
yang mengandung bahaya atau resiko, apabila
mengakibatkan kerugian bagi orang lain (2) tidak
memerlukan pembuktian apakah seseorang yang
mengakibatkan kerugian tersebut memenuhi
unsur kesalahan atau tidak. Penanggungjawab
kegiatan yang berbahaya dan berisiko tersebut
hanya dapat dibebaskan dari pertanggung jawaban
apabila pelaku (3) dapat membuktikan bahwa
kerugian yang timbul adalah akibat dari kesalahan
penggugat sendiri atau akibat bencana alam
(Sugianto, 2013)
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Dalam penerapannya di Indonesia, tanggung
jawab mutlak dikenal dalam kasus-kasus
lingkungan hidup dan diatur dalam regulasi bidang
lingkungan hidup sejak Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup, namun terdapat perbedaan yang cukup
signifikan dengan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Perbedaan tersebut dapat
dilihat pada Pasal 35 sebagaimana disebutkan:Ayat
(1)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang usaha dan kegiatannya menimbulkan
dampak besar dan penting terhadap lingkungan
hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan
beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan
berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara
mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan
kewajiban membayar ganti rugi secara langsung
dan seketika pada saat terjadinya pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.”Ayat (2)
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti
rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika
yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
a. adanya bencana alam atau peperangan; atau
b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan
manusia; atau c. adanya tindakan pihak ketiga
yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/
atau perusakan lingkungan hidup. Ayat (3) Dalam
hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar
ganti rugi.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,ganti
rugi yang dibebankan harus diberikan secara
langsung dan seketika ketika terjadi pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan.Terminologi ini
dianggap menimbulkan perdebatan, karena tidak
ada mekanisme yang mewajibkan pencemar
dan/atau perusak lingkungan membayar ganti
kerugian seketika dan langsung pada saat terjadi
pencemaran dan/atau perusakan.Oleh karena
itu pada perumusan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, makna tanggung jawab mutlak
dikembalikan menjadi tanggung jawab tanpa
pembuktian unsur kesalahan (BPHN:2015)
Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggung
jawab mutlak masih memiliki pengecualian
(batasan tanggung jawab pelaku usaha) jika
penanggungjawab usaha dapat membuktikan apa
yang disyaratkan pada ketentuan Pasal 35 ayat
(2). Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan
Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup,dimana pengecualian tidak diatur.
Tanggung jawab mutlak merupakan lex
specialis dari gugatan PMH (liability based on
fault), dimana unsur kesalahan dalam PMH
tidak perlu dibuktikan oleh penggugat. Tabel di
bawah ini akan menjelaskan perbedaan beban
pembuktian antara PMH dan tanggung jawab
mutlak (Sugianto, 2013)

Tabel
Perbedaaan Beban Pembuktian
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Perbuatan Melawan Hukum/Liability Based on Fault

Strict Liability/ Liability without Fault

•

Kesalahan (fault)

•

Kerugian (damages)

•

Kerugian (damages)

•

Kausalitas (causal link)

•

Kausalitas (causal link)

•

•

Beban pembuktian terhadap ketiga unsur di atas terdapat
pada penggugat (163 HIR dan 1365 BW)

Beban pembuktian terhadap kedua
unsur di atas tetap merupakan beban
penggugat (163 HIR dan 1365 BW)

•

Beban pembuktian tentang faktor
penghapus pertanggung jawaban/
pembelaan ada pada diri tergugat
sebagaimana
layaknya
suatu
pembelaan (tidak terdapat pemindahan
beban pembuktian)
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Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan
bahwa perbedaan mendasar dari PMH dan strict
liability ada pada beban pembuktian unsur
kesalahan.Jika pada PMH beban pembuktian
unsur kesalahannya ada pada penggugat, maka
pada strict liability beban pembuktian unsur
kesalahannya ada pada tergugat, namun penggugat
masih harus membuktikan unsur kerugian
dan kausalitas. Selain itu, meskipun dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup,tidak mengatur secara tegas pengecualian
bagi penerapan tanggungjawab mutlak, namun
pelaku tetap dimungkinkan membuktikan faktor
penghapus bagi pertanggungjawaban mutlak
jika dianggap ada, yaitu kesalahan terdapat pada
penggugat sendiri atau karena bencana alam. Hal
ini tidak diatur mengingat penafsirannya sudah
lazim dilakukan oleh hakim.
Isu lain mengenai ketentuan tanggung jawab
mutlak dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup,terlihat dalam terminologi
“sampai batas tertentu” dan “sampai batas waktu
tertentu” pada penjelasan Pasal 88 sebagaimana
terlihat :Yang dimaksud dengan “bertanggung
jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur
kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak
penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.
Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam
gugatan tentang perbuatan melanggar hukum
pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang
dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak
lingkungan hidup, menurut Pasal ini dapat
ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud
dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika
menurut penetapan peraturan perundang-undangan
ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau
kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia
dana lingkungan hidup”.Kedua terminologi ini
memiliki pengertian yang berbeda. Terminologi
“sampai batas tertentu” menunjukan adanya
batas ganti kerugian yang dibebankan terhadap
pencemar atau perusak, sedangkan terminologi
“sampai batas waktu tertentu” menunjukan
kepada limitasi waktu. Terminologi “sampai batas
waktu tertentu” dalam penjelasan Pasal 88 tidak
relevan dengan penjelasan kalimat sebelumnya.
Dalam akademis maupun risalah sidang, tidak
ditemukan pembahasan mengenai “sampai batas
waktu tertentu”.

Kedua di atas dilekatkan dengan ketentuan
asuransi. Oleh karena itu, penafsiran tentang
terminologi ini lebih tepat jika dikaitkan dengan
limitasi pertanggungan yang akan dibayarkan oleh
perusahaan asuransi atas resiko pencemaran atau
perusakan lingkungan yang terjadi. Yang perlu
diingat bahwa dalam skema asuransi ini, bisa jadi
kerugian yang muncul akibat pencemaran atau
perusakan lingkungan hidup ternyata melebihi
batas pertanggungan tersebut. Klausul “dapat”
pada penjelasan yang menyatakan” nilai ganti rugi
yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau
perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat
ditetapkan sampai batas tertentu” mengindikasikan
bahwa hakim tetap harus mempertimbangkan
apakah batas pertanggungan tersebut mencukupi
untuk membayar kerugian yang ditimbulkan
atau tidak. Jika tidak, maka selisih pembayaran
kerugian harus dibebankan kepada pelaku,
mengingat prinsip asal dari pertanggungjawaban
bahwa pelaku harus mempertanggungjawabkan
kerugian yang timbulkan oleh perbuatannya.
Ketentuan asuransi lingkungan memudahkan
pembayaran seketika (atau dengan proses yang
cepat) bagi pelaku agar tidak memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap posisi
keuangannya. Sedangkan bagi korban, akan lebih
cepat mendapatkan pembayaran untuk kebutuhan
pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Oleh
karena itu, ketentuan ini memiliki urgensi yang
tinggi untuk diatur dalam peraturan tentang
asuransi lingkungan.
1.

Dasar Hukum Nasional terhadap
Pencemaran di Laut
Beberapa aturan hukum nasional
mengenai pencemaran di laut antara lain:
•
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
tentang Kelautan, diatur dalam Pasal
52
•
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
•
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1999 tentang Pengendalian Pencemaran
dan/atau Perusakan Laut.
•
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun
2006 tentang Penanggulangan Keadaan
Darurat Tumpahan Minyak di Laut.
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Dasar Hukum Lingkungan Internasional
terhadap Pencemaran di Laut
a.  	 Convention on the Prevention of Marine
Pollution by Dumping of Wastes and
Other Matter (London Dumping) 1972.
b. 	 International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships
1973/1978 (MARPOL 1973/1978).
Marpol memuat 6 (enam) Annexes
yang berisi regulasi-regulasi mengenai
pencegahan polusi dari kapal terhadap:
• 	 Annex I - Oil (Minyak)
•  	Annex II - Nixious Liquid
Substance Carried in Bulk (cairan
Nox berbentuk curah)
•  	 Annex III - Harmful Substance
in Packages Form (barang-barang
berbahaya dalam kemasan)
•   	 Annex IV - Sewage (air kotor/air
pembuangan)
•   	 Annex V - Garbage (sampah)
•   Annex VI - Air Pollution (polusi
udara)

Pendekatan yang digunakan oleh
Indonesia dalam implementasi prinsip
pencemar membayar.
Salah satu dampak negatif aktivitas manusia
di laut adalah terjadinya pencemaran.Pencemaran
laut sendiri dapat diakibatkan oleh tumpahan
minyak karena kecelakaan kapal, limbah yang
dibuang oleh pabrik ke laut, dan bocornya tambang
minyak lepas pantai, atau dumping yang sengaja
dilakukan oleh kapal.Dalam dunia internasional,
pencemaran laut seringkali mengakibatkan
perselisihan diantara negara - negara yang dibatasi
dengan laut atau selat. Contoh kasus adalah
pencemaran laut, akibat kecelakaan kapal Exxon
Valdez di Laut Alaska pada tahun 1989 yang
menumpahkan 37.000 ton minyak mentah. Kasus
tenggelamnya kapal Prestige di Selat Spanyol
tahun 2002 (menumpahkan 77.000 ton minyak)
yang mengakibatkan kerugian yang besar dan
mencemari laut dua negara (Prancis dan Spanyol)
sehingga merugikan industri perikanan negara
tersebut.
Di perairan Indonesia juga sudah bukan hal
yang baru jika pencemaran lautnya banyak terjadi,
baik yang diakibatkan oleh kecelakaan kapal
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maupun aktivitas pertambangan laut.Seringkali
melalui pemberitaan beberapa media diketahui
banyak terjadi pengotoran wilayah pantai,
perusakan terumbu karang, matinya ribuan ikan,
sampai pada berita mengenai tragedi tumpahan
minyak dari kilang Montara.Hal ini sudah
seharusnya dapat diantisipasi sejak awal.
Pemerintah mestinya mampu membentengi
seluruh sumber daya alam dan keindahan biota
laut dengan perangkat aturan-aturan hukum dari
potensi pencemaran laut demi kelangsungan
ekosistem laut itu dalam jangka panjang.Masalah
kerusakan lingkungan laut di dalam wilayah
perairan Indonesia tampaknya menjadi sesuatu
yang biasa saja terjadi, dan pemerintah seolaholah lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya
menjaga dan melindungi wilayah laut.
Saat ini industri minyak dunia telah
berkembang pesat, sehingga kecelakaankecelakaan yang mengakibatkan tercecernya
minyak di laut hampir tidak bisa dielakkan.
Kapal tanker mengangkut minyak mentah dalam
jumlah besar setiap tahun. Jika terjadi pencemaran
laut akan mengakibatkan minyak mengapung di
atas permukaan laut yang akhirnya terbawa arus
dan terbawa ke pantai. Data pada tabel diatas
menunjukkan betapa tumpahan minyak (oil spill)
dalam jumlah yang besar mengakibatkan rusaknya
lingkungan dan mempengaruhi pola kehidupan di
laut baik yang dilakukan oleh para nelayan maupun
mahluk hidup lainnya yang menggantungkan
hidupnya di laut.
Demikian halnya untuk kasus-kasus lain
seperti pencucian tangki, air ballast yang berfungsi
sebagai penyeimbang hidrostatik bagi tangker saat
tidak memuat minyak. Air ballast bersal dari alir
laut yang dipompakan kedalam storage tanks yang
terletak pada bagian lambung dibawah geladak.
Dalam keadaan tertentu kapal tanker boleh
melakukan pembuangan ballast, namun tetap
berpedoman pada panduan sistem dan prosedur
load on top sebelum tiba di terminal.
Salah satu isi panduan adalah residu/oil,
sludge hasil pembersihan tangki harus tetap berada
dalam kapal dan boleh dibuang di pelabuhan muat
yang memiliki fasilitas penampung buangan ballas
kotor. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa
pencemaran laut karena buangan ballast kotor
yang tercampur dengan residu/oil sludge sering
dijumpai di perairan Indonesia. Hal ini dapat
terjadi karena pihak pelabuhan tidak menyediakan
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fasiltas dengan daya tampung yang mencukupi
sehingga operator kapal cenderung melakukan
pembuangan ballas kotor yang disengaja ke laut
kawasan antar pulau maupun di wilayah Zona
Economi Eckslusif.Oleh karena itu, peran fasilitas
penampungan (reception facilities) menjadi amat
penting untuk mengurangi frekuensi pembuangan
limbah.
Pencemaran lingkungan laut diartikan
dengan membuang sampah dari kapal di laut
lepas, atau membuang limbah minyak serta
barang cair lainnya yang ditampung dalam tangkitangki penampungan di dasar palkah atau kamar
mesin dibawah permukaan laut, atau laut tercemar
oleh minyak karena kapal karam atau tenggelam.
Pencemaran tentunya tidak terlepas dari banyaknya
konsumsi energi karena perkembangan pesat
teknologi saat ini.Meskipun produksi minyak
terus menurun. Akan tetapi dengan konsumsi yang
terus meningkat akibatnya aktivitas pengangkutan
(transportasi) juga meningkat. Dengan demikian,
potensi pencemaran, akan terus mengancam
manakala tidak dibarengi dengan pengawasan dan
pemanfaatan sarana transportasi (kapal tanker)
yang berwawasan lingkungan, seperti double hull
tanker.
Kasus Nasional
Beberapa contoh kasus pencemaran pada
umumnya yang telah dan sedang mendapat
perhatian serius bangsa Indonesia saat ini adalah
Kasus lumpur Lapindo, Kasus Teluk Buyat
Sulawesi Utara kasus limbah di perairan laut.
Kasus lumpur Lapindo berupa semburan lumpur
panas, muncul pertama kalinya pada 29 Mei
2006 sekitar pukul 05.00.WIB. Terjadi di areal
persawahan Desa Siring, Kecamatan Porong.
Kabupaten Sidoarjo sekitar 150 meter barat
daya sumur Banjar Panji 1 yang dikerjakan oleh
Lapindo Brantas Inc. Selama tiga bulan Lapindo
Brantas Inc, melakukan pengeboran vertikal
untuk mencapai formasi geologi yang disebut
Kujung pada kedalaman 10.300 kaki. Sampai
semburan lumpur pertama itu, yang dalam dunia
perminyakan dan gas disebut blow out, telah
mencapai kedalaman 9.297 kaki (sekitar 3,5
kilometer). Kedalaman ini dicapai pukul 13.00
WIB dua hari sebelum blow out.
Kelaziman pada pengeboran di kedalaman
tersebut, lumpur berat masuk pada lapisan disebut
loss, yang memungkinkan terjadinya tekanan tinggi

dari dalam sumur ke atas atau kick, antisipasinya
menarik pipa untuk memasukkan casing yang
merupakan pengaman sumur. Ketika penarikan
pipa hingga 4.241 kaki, pada 28 Mei 2006
terjadi kick. Penanggulangan ini adalah dengan
penyuntikan lumpur ke dalam sumur. Ternyata bor
macet pada 3.580 kaki, dan upaya pengamanan
lain dengan disuntikan semen. Bahkan pada hari
itu dilakukan fish, yakni pemutusan mata bor dari
pipa dengan diledakan. Kemudian yang terjadi
adalah semburan gas dan lumpur pada subuh esok
harinya (http://jurnalsrigunting.com/tag/kasuslumpur-lapindo, Diakses 10 Mei 2016 jam 10.30
WIB)
Kasus pencemaran perairan Teluk Buyat
Sulawesi Utara, penyebabnya adalah pencemaran
air laut akibat logam berat arsen (As) dan
merkurium (Hg) yang telah melebihi ambang
batas yang ditetapkan. Terkait ini, PT Newmont
Minahasa merupakan perusahaan yang dituding
sebagai biang keladi pencemaran ini, karena
membuang sailing (batuan dan tanah sia ekstraksi
bijih emas) ke dasar laut di Teluk Buyat. Oleh
itu, tragedi Minamata yang pernah terjadi di
Jepang pada 1960-an, dapat terjadi di Indonesia
kini (http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/
filedigital/blob/F15002/Bersikap/Arif/atas/
Kasus/Teluk/Buyat-l.htm, di akses 10 Mei 2016
jam 9.30 WIB)
Saat itu terjadi pencemaran merkurium
dalam kadar yang tinggi di Teluk Minamata,
Jepang. Dampaknya, masyarakat sekitar yang
mengkonsumsi ikan menderita penyakit gangguan
saraf dan kanker yang terjadi setelah sekian belas
tahun perusahaan batu baterai dan aki yang ada
di sana beroperasi. Lepas dari tudingan minor,
yang jelas industri pertambangan memang
menjadi salah satu faktor utama di balik maraknya
pencemaran lingkungan hidup. Bahkan, industri
ini juga turut andil dalam perusakan kawasan
hutan lindung. Konfirmasi, menurut siaran pers
Walhi pada 10 April 2002 bahwa kawasan hutan
lindung atau konservasi yang saat ini benar-benar
sudah terancam keberadaannya diantaranya:
hutan lindung Pulau Gag-Papua yang sudah
resmi menjadi lokasi proyek PT. Gag Nickel/
BHP, Tahura Poboya-Paneki oleh PT Citra Palu
Mineral/Rio Tinto, Palu (Sulawesi Tenggara)
dan juga Taman Nasional Meru Betiri di Jember,
Jatim, oleh PT Jember Metal Banyuwangi Mineral
dan PT. Hakman(http://perpustakaan.bappenas.
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go.id/lontar/filedigital/blob/F15002/Bersikap/
Arif/atas/ Kasus/Teluk/Buyat-l.htm, di akses 10
Mei 2016 jam 9.30 WIB)
Ribuan ton limbah diantaranya terkontaminasi
bahan beracun dan berbahaya dapat mencemari
daratan dan perairan Indonesia. Sebagian limbah
diimpor dari sejumlah negara, yang berisiko bagi
lingkungan hidup dan kesehatan. Di perairan utara
Jakarta, misalnya gumpalan minyak secara berkala
mengapung di laut terbawa angin ke pulau-pulau
di Kepulauan Seribu. Tak hanya mengganggu
pemandangan, limbah cucian lambung kapal
tanker itu juga merusak lingkungan hidup dan
mengancam biota laut (http://www.kemenperin.go.id/artikel/3185/Ribuan-Ton-LimbahBerisiko, Diakses :10 Mei 2016 Jam 14.30
WIB)
Hal yang sama ditemui di perairan sekitar
Pulau Batam, Kepulauan Riau. Batam tergolong
rentan dimasuki limbah karena posisinya yang
terbuka dan berbatasan langsung dengan negara
lain. Salah satu kasus yang hingga kini belum
tuntas adalah timbunan 3.800 ton ampas tembaga
di sebelah Kantor Camat Sagulung, Batam, yang
diimpor dari Korea Selatan tahun 2009. Dua warga
negara Korsel dan satu warga negara Indonesia
menjadi tersangka.Hingga kini, pihak perusahaan
bersikukuh limbah itu adalah pasir besi, bahan
pembersih karat kapal (Saputro: 2004.)
Kasus Internasional
Selain pemaparan kasus-kasus tersebut,
kasus lingkungan hidup yang dapat dicermati
dalam perspektif international antara lain kasus
Agent Orange, kasus Strom King, kasus Tarrey
Canyon, kasus Trail Smelter. Kasus Agent Orange
(1987) merupakan kasus yang diajukan oleh
ribuan veteran perang Vietnam terhadap penghasil
pabrik kimia beracun yang mempergunakan bahan
tersebut sebagai defolian dalam perang Vietnam.
Kasus ini dinamakan dengan kasus Agent Orange
yaitu salah satu jenis dioksin sebagai penyebab
timbulnya kerugian dan penderitaan fisik maupun
emosional (Santosa, 1997:84))
Kasus Strom King di New York Amerika,
suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang
penyediaan tenaga listrik, yaitu:consolidate
edison di New York telah mencoba sejak tahun
1962 untuk membangun industri pusat listrik
tenaga air di Strom King di Houdson Higlands.
Rencana tersebut telah mengundang reaksi dari
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berbagai pihak.Mula-mula dengan alasan merusak
keindahan alam, tetapi kemudian ditambah dengan
alasan bahwa instalasi tersebut secara potensial
dapat mencemarkan air di sekitarnya dan ikan
dapat musnah (Hardjasoemantri, 2006:404.)
Kasus tentang kandasnya kapal tangki
Tarrey Canyon tahun 1967 di Selat Inggris yang
menimbulkan tumpahan minyak dalam jumlah
besar telah mengakibatkan pencemaran dan
kerusakan pantai Inggris secara parah dan kegiatan
tersebut tergolong kegiatan dengan resiko tinggi
dan berbahaya (Hardjasoemantri, 2006:417).
Selanjutnya dalam kasus Trail Smelter (1938),
As. Vs Kanada kasus trail smelter (trail smelter
case) bermula dari kasus pencemaran udara
yang diakibatkan oleh sebuah perusahaan pupuk
milik warga negara Kanada yang dioperasikan
di wilayah Kanada dekat sungai Columbia, lebih
kurang 10 mil menjelang perbatasan Kanada dan
Amerika Serikat. Mulai tahun 1920 produksi
emisi perusahaan tersebut terus meningkat.
Emisi tersebut mengandung sulfur dioksida
menyebarkan bau logam dan seng yang sangat
menyengat. Pada tahun 1930 jumlah emisi tersebut
mencapai lebih dari 300 ton sulfur setiap hari.
Emisi tersebut karena dibawa angin bergerak ke
wilayah AS melalui limbah sungai Columbia dan
menimbulkan berbagai akibat merugikanterhadap
sawah, air dan udara, kesehatan serta berbagai
kepentingan penduduk Washington lainnya
(Putra, 2003:45.)
C.

Hambatan dalam penerapannya dan
bagaimana upaya pemerintah dalam
mengatasinya.
Hambatan utama penerapan PPP dalam
UU Kelautan adalah ketidakjelasan pengaturan
mengenai PPP. Dalam UU Kelautan, PPP tidak
diatur dalam ketentuan mengenai “asas”, melainkan
langsung ditempatkan dalam ketentuan mengenai
sengketa dan penerapan sanksi. Penempatan
PPP dalam ketentuan mengenai sengketa dan
penerapan sanksi tentunya membatasi potensi
penerapan PPP. Selain itu, pengaturan PPP dalam
UU Kelautan juga tidak diatur dengan detail. UU
Kelautan hanya mengamanatkan bahwa ketentuan
lebih lanjut mengenai PPP dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketidakjelasan pengaturan mengenai PPP
juga mengakibatkan timbulnya masalah mengenai
pihak mana saja yang memiliki kewenangan
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dalam penegakan hukum. Walaupun Bakamla
memiliki kewenangan untuk melakukan sinergi
dan koordinasi, KKP dan KLHK juga memiliki
kewenangan untuk langsung melakukan penegakan
hukum. Ketidakjelasan pengaturan dalam UU
Kelautan dapat diatasi dengan memperkuat
koordinasi dengan kementerian terkait. Perihal
mengenai peluang penerapan PPP berdasarkan
kelembagaan yang ada akan dijelaskan lebih lanjut
pada bagian ketiga.
Upaya pemerintah untuk mengatasinya
penerapan prinsip pencemar membayar ini adalah
dimana dalam hal pencemaran laut dan bencana
kelautannya, maka Pemerintah menetapkan
kebijakan penanggulangan dampaknya, yaitu
dengan:
a) pengembangan sistem mitigasi bencana;
b) pengembangan sistem peringatan dini (early
warning system);
c) pengembangan perencanaan nasional tanggap
darurat tumpahan minyak di Laut;
d) pengembangan sistem pengendalian pen
cemaran Laut dan kerusakan ekosistem Laut;
dan
e) pengendalian dampak sisa-sisa bangunan di
Laut dan aktivitas di Laut.
Pemerintah
dan
menyelenggarakan
Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem
pencegahan dan penanggulangan pencemaran
dan kerusakan lingkungan Laut. Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan
sistem pencegahan dan penanggulangan bencana
Kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan
sistem pencegahan dan penanggulangan bencana
nasional. Pemerintah bertanggungjawab dalam
melindungi dan melestarikan lingkungan Laut.
Pelindungan dan pelestarian lingkungan Laut
dilakukan melalui pencegahan, pengurangan,
dan pengendalian lingkungan Laut dari setiap
Pencemaran Laut serta penanganan kerusakan
lingkungan Laut. Pemerintah bekerjasama, baik
bilateral, regional, maupun multilateral dalam
melaksanakan pencegahan, pengurangan, dan
pengendalian pencemaran lingkungan laut melalui
prinsip pencemar membayar tersebut.

No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, tidak secara
khusus diatur. Undang-undang tersebut pada pasal
52 ayat (3) menyebutkan Prose penyelesaian
sengketa dan penerapan sanksi Pencemaran Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar
membayar dan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut
tidak mengakibatkan prinsip tersebut tidak dapat
diterapkan bila terjadi pencemaran dan/atau
perusakan di laut. Dasarnya adalah ayat (4) dari
Pasal 52 tersebut, yang menyebutkan ketentuan
lebih lanjut mengenai proses penyelesaian dan
sanksi terhadap pencemaran laut dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Perundang-undangan yang dapat menerapkan
prinsip pencemar membayar adalah UndangUndang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya
pada pasal 87 dan 88, yaitu yang mengatur
mengenai pertanggungjawaban perdata.

SARAN
Proses penerapan prinsip pencemar mem
bayar di laut perlu dikonkritkan dengan adanya
sinergi antar kelembagaan. Alasannya adalah,
banyak kelembagaan terkait dan memiliki dasar
hukum yang berbeda, yang dapat berakibat tidak
optimal dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN
Penerapan prinsip pencemar membayar
(polluters pays principles) dalam Undang-Undang
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ABSTRACT
Law aids access have experienced some problems/obstacles such as: regulation, officers professionalism,
and society understanding in accessing of law aids. Therefore, the problem is how to increase law aids
access to the poor. The expected benefits of this writing is recommendation to the Minister of Law and Human
Rights to make policy formulation related to law aids program. It is a qualitative method by two techniques in
collecting data with descriptive approach. To enhance the law aids to the poor so this writing generates some
recommendation : need more coordination by means of DILKUMJAKPOL forum in adjusting understanding
about law aids implementation; require a review related to financial fund in law aids, proportionally by
considering necessity each area; necessary to broaden socialization area to villages/ urban communities; it is
necessary to do data collection of poor inmates so it can be used by the National Law Development Agency as
legal aids administrator; need to revise the Ministerial Regulation of Law and Human Rights of R.I. Number
3 Year 2013 concerning Procedures for Verification and Accreditation of Law Aids Institution or A Certain
Social Organization article 12 letter e and f.
Keywords: access, law aids, the poor

ABSTRAK
Akses bantuan hukum mengalami berbagai permasalahan/kendala antara lain: kendala regulasi, profesionalisme
aparat, dan pemahaman masyarakat dalam mengakses bantuan hukum. Oleh karena itu, permasalahan yang
muncul adalah bagaimana meningkatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin? Tujuan tulisan ini
adalah untuk meningkatkanakses bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Manfaat yang diharapkan adalah
sebagai bahan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam membuat rumusan kebijakan yang
berkaitan dengan program bantuan hukum. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan dua teknik
pengumpulan data melalui pendekatan deskriptif. Dalam upaya meningkatkan akses pemberian bantuan hukum
bagi masyarakat miskin, maka studi ini mengajukan beberapa rekomendasi: perlu meningkatan koordinasi
melalui forum DILKUMJAKPOL dalam menyeleraskan pemahaman tentang implementasi bantuan hukum;
perlu meninjau kembali penerapan besaran dana bantuan hukum dengan mempertimbangkan besaran dana
secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah; perlu memperluas jangkauan sosialisasi
hingga ke tingkat desa/kelurahan; perlu melakukan pendataan tahanan miskin agar data tersebut dapat digunakan
secara langsung oleh BPHN sebagai penyelenggara bantuan hukum. perlu merevisi Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi
Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan khusus Pasal 12 huruf e dan f.
Kata Kunci: Akses, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin
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PENDAHULUAN
Pemberian bantuan hukum adalah salah
satu perwujudan dari amanat Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Amandemen Kedua yang menyatakan
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum”. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengualifikasikan hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Jimly Asshiddiqie (2007) Penyebutan hak
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 membawa konsekuensi
tertentu, baik terhadap pengualifikasiannya
maupun pihak mana yang memiliki kewajiban
utama dalam pemenuhannya. Oleh karena
disebutkan secara resmi dalam konstitusi, maka hak
tersebut dikualifikasi sebagai hak konstitusional
setiap warga negara. Dengan demikian, negara
adalah pemegang kewajiban utama dalam
pemenuhannya.
Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia
saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum. Selanjutnya, penerima bantuan hukum
berdasarkan undang-undang tersebut hanyalah
terbatas pada orang atau kelompok orang miskin
saja. Berita LBH Jakarta (2013: 20) UndangUndang Bantuan Hukum merupakan upaya
yang ditempuh negara untuk menjamin hak
konstitusional warga negara untuk mendapatkan
akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.
Pembentuk undang-undang juga menyadari
bahwa pelaksanaan hak konstitusional warga
negara selama ini belum berjalan secara baik.
Keberadaan Undang-Undang Bantuan Hukum
sebagai sesuatu yang wajar dan sudah selayaknya
dilakukan oleh pemerintah.Undang-Undang ini
juga dapat dimaknai sebagai penanda adanya
‘lembaran baru’ perjuangan masyarakat miskin
untuk mendapatkan hak-hak mereka.
Sudaryono (2012: 220) menyatakan bantuan
hukum merupakan hal yang sangat esensial
dalam menciptakan kehidupan yang adil serta
melindungi hak asasi manusia dimana bantuan
hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi
hak asasi manusia dalam hal masalah hukum guna
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menghindari segala macam tindakan yang dapat
membahayakan atau tindakan sewenang-wenang
aparat penegak hukum atau aparat pemerintahan.
Frans H Winarta (2011: 79) menyatakan
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai salah
satu subsistem dari system peradilan pidana
(criminal justice system) dapat memegang peranan
penting dalam membela dan melindungi hak-hak
tersangka.
Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 maka
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Kemudian, untuk melaksanakan peraturan
pemerintah diatas maka pemerintah dalam hal ini
Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum, yang kemudian diganti
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka telah
ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi
Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi
Kemasyarakatan.
Implementasi pemberian bantuan hukum
mengalami berbagai permasalahan/kendala antara
lain: kendala regulasi, profesionalisme aparat,
dan pemahaman masyarakat dalam mengakses
bantuan hukum. Selain itu, implementasi
bantuan hukum juga dipengaruhi sistem bantuan
hukum yang ada sebelum Undang-Undang
Bantuan Hukum diterapkan. Permasalahan untuk
mendapatkan keadilan meskipun terbatas pada
bantuan hukum, sebenarnya adalah masalah yang
tidak mudah diuraikan. Hal ini karena masalah
akses mendapatkan keadilan bukan hanya masalah
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hukum semata melainkan juga masalah politik,
bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya.
Dalam upaya pemanfaatan hasil penelitian,
studi ini berupaya melakukan systematic review
terhadap penelitian-penelitian dengan tema bantuan
hukum. Adapun penelitian terkait dengan bantuan
hukum yang telah dilakukan dan digunakan untuk
kepentingan studi ini adalah sebagai berikut :
1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan
Hak Atas Keadilan (Badan Penelitian dan
Pengembangan HAM tahun 2012).
2. Hak atas Layanan Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin (Badan Penelitian dan
Pengembangan HAM tahun 2015).
3. Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses Hasil
Pemantauan di Lima Provinsi (Nusa Tenggara
Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi
Selatan, Sumatera Utara dan DKI Jakarta)
Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
(Kontras tahun 2014)
4. Implementasi Bantuan Hukum Pada
Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung
(Andan Adi Satriawan, Upik Hamidah SH.
MH dan Satria Prayoga SH. MH Jurnal
Universitas Lampung tahun 2014).
Kesimpulan umum yang dapat ditarik dari
keempat penelitian di atas adalah:
1. Pola pemberian bantuan hukum yaitu
pemberian bantuan hukum non litigasi, litigasi
dan gabungan non litigasi dan litigasi.
2. Potensi penerima bantuan hukum jumlahnya
sangat besar, namun sistem bantuan hukum
yang dijalankan saat ini belum sesuai dengan
kebutuhan riil terhadap bantuan hukum.
3. Keberadaan progam bantuan hukum yang
merupakan implementasi Undang-Undang
Bantuan Hukum belum sepenuhnya dipahami
oleh aparat penegak hukum.
4. Pemenuhan persyaratan administrasi bantuan
hukum menyulitkan Organisasi Bantuan
Hukum (OBH), sehingga menimbulkan
keengganan OBH untuk mengikuti program
tersebut.
5. Akses terhadap program bantuan hukum bagi
masyarakat masih terbatas terutama karena
minimnya jumlah OBH.
6. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui
adanya hak atas bantuan hukum gratis Hal ini

karena minimnya akses masyarakat miskin
terhadap informasi terkait program bantuan
hukum gratis.
Berdasarkan
kesimpulan
penelitianpenelitian sebelumnya, maka permasalahan yang
muncul adalah bagaimana meningkatkan akses
bantuan hukum kepada masyarakat miskin?
Peningkatan akses bantuan hukum dilihat pada
tataran normatif, kelembagaan dan administrasi
yang mampu menjawab permasalahan tersebut.
Berdasarkan permasalahan di atas, maka
tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui
peningkatan akses bantuan hukum kepada
masyarakat miskin. Sedangkan manfaat yang
diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
bahan rekomendasi kepada Kementerian Hukum
dan HAM dalam membuat rumusan kebijakan
yang berkaitan dengan program bantuan hukum.

METODE PENELITIAN
Pengumpulan data dilakukan melalui
dua tahap yaitu: penelitian kepustakaan untuk
memperoleh data sekunder melalui penelusuran
kepustakaan baik buku-buku hasil penelitian
maupun jurnal, serta akses internet
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara
mengumpulkan para pemangku kepentingan
melalui Focus Group Discussion (FGD) dan
pemilihan lokasi pelaksanaan FGD secara
random, yaitu: Provinsi Jawa Timur; Provinsi
Aceh; Provinsi Sumatera Selatan; dan Provinsi
Kalimantan Selatan.
. Irwanto (2006:1-2) menerangkan FGD
atau diskusi terarah merupakan suatu diskusi
yang dilakukan secara sistematis mengenai suatu
permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui
diskusi kelompok.
Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian
lapangan maupun dari penelitian kepustkaan
dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif
deangan pendekatan desktiptif.

PEMBAHASAN
A.

Organisasi Bantuan Hukum
Indonesia sebagai negara yang menganut
paham negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, harus menjunjung tinggi
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hak asasi manusia dalam segala bentuk. Bentuk
perlindungan terhadap hak asasi manusia,
diantaranya adalah dengan memberi jaminan
dan perlindungan agar setiap orang memiliki
kedudukan yang sama dihadapan hukum dengan
tidak ada pengecualiannya.
Pengaturan lebih lanjut mengenai hak setiap
orang juga telah diatur didalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia mengenai hak-hak dasar yang
harus dihormati. Seperti yang kita ketahui, hak
asasi manusia merupakan seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia
itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka negara
menjamin hak dasar setiap orang.
Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia
saat ini telah diatur di dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum. Selanjutnya, penerima bantuan
hukum berdasarkan undang-undang tersebut
hanyalah terbatas pada orang atau kelompok orang
miskin saja. Padahal menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28D ayat
(1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum“.
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum:Pemberi bantuan hukum adalah lembaga
bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan
yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan
Undang-Undang Bantuan Hukum.
Syarat-syarat pemberi bantuan hukum
meliputi:
a) Berbadan hukum;
b) Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang
Bantuan Hukum;
c) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d) Memiliki pengurus; dan
e) Memiliki program bantuan hukum.
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Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum
memberikan hak kepada pemberi bantuan hukum
untuk:
a) Melakukan rekrutmen terhadap advokat,
paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas
hukum;
b) Melakukan pelayanan bantuan hukum;
c) Menyelenggarakan penyuluhan hukum,
konsultasi hukum, dan program kegiatan
lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan
bantuan hukum;
d) Menerima anggaran dari negara untuk
melaksanakan bantuan hukum berdasarkan
Undang-Undang Bantuan Hukum;
e) Mengeluarkan pendapat atau pernyataan
dalam membela perkara yang menjadi
tanggung jawabnya di dalam sidang
pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
f) Mendapatkan informasi dan data lain dari
pemerintah ataupun instansi lain, untuk
kepentingan pembelaan perkara; dan
g) Mendapatkan
jaminan
perlindungan
hukum, keamanan, dan keselamatan selama
menjalankan pemberian bantuan hukum.
Sementara itu, pemberi bantuan hukum
diberikan kewajiban untuk:
a) Melaporkan kepada menteri tentang program
bantuan hukum;
b) Melaporkan setiap penggunaan anggaran
negara yang digunakan untuk pemberian
bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang
Bantuan Hukum;
c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
bantuan hukum bagi advokat, paralegal,
dosen, mahasiswa fakultas hukum yang
direkrut;
d) Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/
atau keterangan yang diperoleh dari penerima
bantuan hukum berkaitan dengan perkara
yang sedang ditangani, kecuali ditentukan
lain oleh undang-undang; dan
e) Memberikan bantuan hukum kepada
penerima bantuan hukum berdasarkan syarat
dan tata cara yang ditentukan dalam UndangUndang Bantuan Hukum sampai perkaranya
selesai, kecuali ada alasan yang sah secara
hukum.
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Dalam memahami ketentuan undang-undang
bantuan hukum tentang pemberi bantuan hukum
meliputi: lembaga bantuan hukum dan organisasi
kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya
melakukan bantuan hukum. Selanjutnya dalam
studi ini digunakan istilah Organisasi Bantuan
Hukum (OBH) yang merujuk pada kedua bentuk
organisasi pemberi bantuan hukum.
Pasal 11 Undang-Undang Bantuan Hukum
memberi hak imunitas kepada pemberi bantuan
hukum, dimana pemberi bantuan hukum tidak
dapat dituntut secara perdata atau pidana dalam
memberikan bantuan hukum yang menjadi
tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad
baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan
sesuai standar bantuan hukum berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan/atau kode
etik advokat. Hak imunitas tersebut bukan tanpa
batas. Pemberi bantuan hukum dilarang menerima
atau meminta pembayaran dari penerima bantuan
hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan
perkara yang sedang ditanganinya.
Peraturan untuk melaksanakan UndangUndang Bantuan Hukum tersebut, Pemerintah
telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum serta Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum yang kemudian diganti
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Sementara itu, untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi
Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau
Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 12 Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2013 menetapkan bahwa:
Lembaga bantuan hukum atau organisasi yang

mengajukan permohonan verifikasi dan akreditasi
sebagai pemberi bantuan hukum harus memenuhi
syarat:
a) Berbadan hukum;
b) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
c) Memiliki pengurus;
d) Memiliki program bantuan hukum;
e) Memiliki advokat yang terdaftar pada
lembaga bantuan hukum atau organisasi;
dan
f) Telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh)
kasus.
Penelitian yang dilakukan oleh Badan
Penelitian dan Pengembangan HAM pada tahun
2012 dengan judul Peran Pemerintah Daerah
Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi
Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat
Miskin) dengan pembahasan meliputi : model
pelaksanaan bantuan hukum “probono” serta
peran pemerintah daerah, penegak hukum,
lembaga advokat dan perguruan tinggi dalam
pelaksanaan bantuan hukum “probono”. Pada
tahun 2015 Badan Penelitian dan Pengembangan
HAM juga telah melakukan penelitian tentang
“Hak atas Layanan Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin” dengan pembahasan meliputi
: kondisi pemenuhan hak masyarakat miskin
untuk mendapatkan layanan bantuan hukum serta
faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan
hak masyarakat miskin untuk mendapatkan akses
bantuan hukum.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua
penelitian di Badan Penelitian dan Pengembangan
HAM mengenai bantuan hukum adalah:
1. Tiga pola dalam pemberian bantuan hukum
yaitu pemberian bantuan hukum non litigasi,
litigasi dan gabungan non litigasi dan
litigasi;
2. Pemerintah daerah dan pengadilan kurang
menginformasikan tentang bantuan hukum;
3. Akses masyarakat terhadap bantuan hukum
relatif masih terbatas karena minimnya
keberadaan OBH;
4. Undang-Undang Bantuan Hukum belum
sepenuhnya dipahami oleh aparat penegak
hukum;
5. Sistem bantuan hukum masih dirasakan
berbelit-belit.
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Kontras pada tahun 2014 melakukan
penelitian dengan judul Bantuan Hukum Masih
Sulit Diakses Hasil Pemantauan di Lima Provinsi
(Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat,
Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan DKI
Jakarta) Terkait Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa
akses terhadap program bantuan hukum bagi
masyarakat masih terbatas terutama karena
minimnya keberadaan organisasi pemberi
bantuan hukum atau akses wilayah yang sulit
dicapai secara geografis. Di sisi lain, fasilitasi
dalam bentuk dukungan dana bagi organisasi
bantuan hukum ini juga menyimpan persoalan
bagi efektivitas pelaksanaan bantuan hukum
mengingat perbandingan dukungan dana dengan
kebutuhan dalam pemberian bantuan hukum yang
tidak sebanding. Selain ketidakcukupannya dalam
memenuhi kebutuhan pemberian bantuan hukum,
pendanaan ini juga tidak dapat memberikan
kontribusi bagi keberlanjutan organisasi pemberi
bantuan hukum, terutama bagi organisasi yang
mandiri atau tidak terafiliasi dengan organisasi
lainnya. Pengembangan layanan bantuan hukum
juga menjadi program kerja di beberapa pemerintah
daerah. Inisiatif ini perlu direspon oleh pemerintah
untuk mengefektifkan pemberian layanan bantuan
hukum dan memperluas akses masyarakat untuk
mendapatkan bantuan hukum.
Jurnal terbitan tahun 2014 dari Universitas
Lampung dengan penulisnya: Andan Adi
Satriawan, Upik Hamidah SH. MH dan Satria
Prayoga SH. MH. dengan judul Implementasi
Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin di Kota
Bandar Lampung (Studi di Lembaga Bantuan
Hukum Bandar Lampung). Pembahasan dalam
jurnal ini meliputi implementasi bantuan hukum
pada masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung
serta faktor-faktor penghambat implementasi
bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kota
Bandar Lampung.
Kesimpulan dari jurnal bantuan hukum
tersebut adalah:
1. Masih minimnya payung hukum untuk
masalah bantuan hukum khususnya dalam
hal anggaran pemberian bantuan hukum.
2. Jumlah dari petugas atau pemberi bantuan
hukum masih sangat sedikit.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang
bantuan hukum.
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Secara normatif, merujuk dari keempat
hasil penelitian di atas bahwa baik peraturan
perundang-undangan maupun aturan pelaksana
telah mengatur mengenai program bantuan
hukum kepada masyarakat miskin, namun dalam
pelaksanaannya dinilai belum optimal.
Hal yang menarik dari keempat penelitian
tersebut bahwa secara umum disimpulkan
bahwa minimnya akses bantuan hukum kepada
masyarakat miskin dikarenakan minimnya jumlah
OBH.
B.

Akses Bantuan Hukum
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum (Undang-Undang Bantuan
Hukum) memberi peluang terhadap perlindungan
hak warga negara yang sedang menjalani proses
hukum. Ada dua latar belakang yang menjadi
dasar pembentukan Undang-Undang Bantuan
Hukum, yaitu (i) jaminan negara terhadap hak
konstitusional setiap orang untuk mendapatkan
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum sebagai sarana perlindungan
HAM, (ii) negara bertanggung jawab terhadap
pemberian bantuan hukum bagi orang miskin
sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.
Secara garis besar, tujuan bantuan hukum
yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang
Bantuan Hukum tersebut adalah mewujudkan
akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin
dan juga mewujudkan peradilan yang efektif,
efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan
(akuntabel). Jadi bantuan hukum tidak semata
untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat
akan tetapi sekaligus diharapkan mampu
mendorong perbaikan sistem peradilan. Bantuan
hukum diharapkan mampu menjadi sistem yang
membantu melindungi hak masyarakat dalam
proses hukum untuk memperoleh keadilan melalui
sistem peradilan transparan dengan menerapkan
prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
Disamping itu, pemberian bantuan hukum
bagi masyarakat miskin tidak serta merta hanya
ditujukan kepada pemerintah pusat, akan tetapi
juga ditujukan kepada pemerintah daerah. Hal
tersebut tertuang di dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Pasal
3 poin c yang menyatakan “menjamin kepastian
penyelenggaraan Bantuan hukum dilaksanakan
secara merata di seluruh wilayah Negara Republik
Indonesia”. Berdasarkan undang-undang tersebut,
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memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah
dalam mendukung program bantuan hukum di
daerah masing-masing. Dukungan yang dimaksud
berbentuk alokasi penyelenggaraan bantuan
hukum di dalam APBD yang diatur kemudian di
dalam peraturan daerah masing-masing (Pasal 19
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011). Dengan
tercantumnya pasal ini, penyelenggaraan bantuan
hukum seharusnya mendapatkan dukungan yang
lebih banyak, karena baik pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dapat menyediakan dana untuk
membantu organisasi bantuan hukum di seluruh
wilayah Indonesia.
Julius Ibrani, YLBHI (2013) menyatakan
untuk mengisi ruang kosong dan lebih
menyempurnakan program bantuan hukum dapat
juga disiasati dengan pembentukan peraturan
daerah tentang bantuan hukum di tingkat
provinsi.
Selanjutnya untuk bisa menilai kualitas
praktek dari sistem bantuan hukum, UNDP
(2012:8) memberikan beberapa indikator yang
bisa dijadikan pedoman penilaian, yaitu:
1. Akses masyarakat terhadap bantuan hukum
primer (accessibility of primary legal aid to
the population)
Layanan bantuan hukum tentu harus bisa
diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.
Lembaga pemberi bantuan hukum harus bisa
menjangkau seluruh wilayah masyarakat
sehingga mudah diakses. Kemudahan akses
juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan
masyarakat terhadap sistem bantuan hukum.
Akses juga tidak hanya berkaitan dengan
lokasi, tapi juga waktu. Perlu diketahui juga
berapa waktu yang disediakan oleh lembaga
bantuan hukum dalam sehari atau seminggu
untuk memberikan layanan bantuan hukum.
Persoalan akses juga berkaitan dengan
penyebaran informasi atau sosialiasi
akan
keberadaan
lembaga
bantuan
hukum pada masyarakat. Jika masyarakat
sudah tersosialisasikan dan mengetahui
keberadaan lembaga bantuan hukum yang
berada di wilayahnya maka hal tersebut
ikut memperbesar akses bantuan hukum di
masyarakat.
2. Kesederhanaan sistem untuk mengakses
bantuan hukum (simplicity of the system for
obtaining primary legal aid)

3.

Sistem bantuan hukum juga sebaiknya dibuat
sederhana atau diberikan panduan yang
memudahkan. Sehingga sistem bantuan
hukum itu mudah diakses oleh penerima
bantuan hukum dan mudah dilakukan oleh
pemberi bantuan hukum.
Kecepatan respon bantuan hukum (Speediness
in the provision of such aid)
Seberapa cepat lembaga bantuan hukum
memberikan respon terhadap permintaan
bantuan hukum juga menjadi tolak ukur
keberhasilan sistem bantuan hukum. Respon
yang cepat juga dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat terkait sistem
bantuan hukum yang berlangsung. Respon
cepat juga berkaitan dengan berapa banyak
tahapan yang perlu ditempuh pemohon
bantuan hukum untuk mendapatkan layanan
bantuan hukum.

ANALISIS
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat
diketahui bahwaakses terhadap program bantuan
hukum bagi masyarakat miskin masih terbatas
terutama karena minimnya keberadaan organisasi
pemberi bantuan hukum. Oleh karena itu, perlu
dilakukan rencana aksi berupa kebijakan, sebagai
berikut:
1.

Kelembagaan
Hasil FGD di Provinsi Aceh terungkap
bahwa secara umum terkait hubungan antar
kelembagaan tidak muncul banyak perubahan.
Hal ini diakibatkan oleh minimnya pemahaman
dan pengetahuan dari Aparat Penegak Hukum
(APH) terhadap materi dan isi Undang-Undang
No. 16 Tahun 2011. Pengadilan dan kejaksaan
secara jelas menginformasikan bahwa hubungan
antara kelembagaan ditingkat criminal justice
system yaitu polisi, jaksa dan pengadilan masih
mengacu pada KUHAP. Sementara pemahaman
pengadilan dan kejaksaan terhadap OBH penyedia
bantuan hukum hanyalah Posbakum yang selama
ini sudah menjalin kerjasama, berupa penunjukan
untuk mendampingi tersangka dan terdakwa yang
secara khusus ancaman hukumannya di atas lima
tahun.
Polisi juga mengatakan belum mendapatkan
sosialisasi tentang Undang-Undang Bantuan
Hukum. Polisi pada umumnya belum mengetahui
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apa saja OBH terakreditasi yang ada dalam wilayah
hukumnya. Namun, memang ada beberapa kantor
kepolisian yang sudah menjalin kerjasama dengan
OBH yang terakreditasi. Bentuk kerjasama adalah
apabila ada tersangka yang membutuhkan bantuan
hukum, maka polisi akan merekomendasikan OBH
tersebut untuk memberikan bantuan hukum.
Hasil FGD di Provinsi Jawa Timur juga
terungkap bahwa masih terdapat permasalahan
terkait pemahaman peran masing-masing pihak
antara aparat penegak hukum (APH) dengan
organisasi bantuan hukum. Persepsi APH
yang menganggap OBH menyulitkan proses
pemeriksaan. Hal yang demikian juga terjadi di
Provinsi Kalimantan Selatan, dimana terdapat
perbedaan pandangan yang terjadi antara pihak
pengadilan dan pihak kantor wilayah kementerian
hukum dan HAM dalam hal keputusan hakim
(Inkracht), dimana dalam hal pertanggungjawaban
diperlukannya adanya petikan putusan hakim,
sementara hakim menganggap bahwa dengan
salinan saja sudah cukup.
Persoalan pemahaman APH berkaitan juga
dengan akses. Pemahaman APH yang baik akan
memperluas akses masyarakat miskin untuk
mendapatkan bantuan hukum, sehingga diperlukan
sosialisasi kepada APH dan masyarakat. Jika
APH dan masyarakat sudah tersosialisasikan,
maka mereka akan mengetahui keberadaan OBH
yang berada di wilayahnya dengan demikian
dapat memperbesar akses bantuan hukum di
masyarakat.
Mengenai sosialisasi, prakteknya di Indonesia
juga kurang maksimal. BPHN baru melakukan
sosialisasi ke OBH terakreditasi di beberapa daerah
di Indonesia. Belum ada sosialisasi ke masyarakat
yang sifatnya menyeluruh. Sehingga masyarakat
mengetahui jasa bantuan hukum berdasarkan
informasi akan reputasi OBH tersebut yang
memang sudah sejak lama memberikan bantuan
hukum. Oleh karena itu, sosialisasi di setiap
kelurahan perlu dilakukan guna memberikan
informasi tentang keberadaan program bantuan
hukum cuma-cuma dari Negara (Kementerian
Hukum dan HAM).
2.

Akses dan Layanan Bantuan Hukum
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang
Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi
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Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 S.D. 2018,
ada 405 OBH yang lulus verifikasi dan mendapat
nilai akreditasi. Dari jumlah tersebut, 12 OBH
mendapat akreditasi A, 60 OBH mendapat
akreditasi B, dan 333 OBH berakreditasi C. OBH
yang berakreditasi A memiliki standar paling
sedikit dalam satu tahun menangani 60 kasus
litigasi, melakukan 7 program layanan bantuan
hukum non-litigasi, memiliki 10 advokat dan 10
paralegal. Untuk OBH berakreditasi B dalam satu
tahun paling sedikit menangani 30 kasus litigasi,
melakukan 5 program bantuan hukum non-litigasi,
memiliki 5 advokat dan 5 paralegal. Sementara
itu, untuk OBH yang berakreditasi C memiliki
standar paling sedikit dalam satu tahun menangani
10 kasus litigasi, melakukan 3 program bantuan
hukum non litigasi, memiliki 1 orang advokat dan
3 paralegal.
Selanjutnya untuk bisa mempertahankan atau
meningkatkan nilai akreditasi tersebut, OBH harus
bisa memenuhi standar-standar di atas. Melihat
jumlah penanganan kasus litigasi, jika 405 OBH
tersebut bisa memenuhi standar yang ditentukan
maka dalam setahun bisa menangani paling
sedikit 5.850 perkara dalam mekanisme bantuan
hukum. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan (Ditjen Pas), jumlah narapidana
dan tahanan di seluruh Indonesia berjumlah
199.989 orang. Di antara jumlah tersebut, jumlah
tahanan adalah 68.493 orang. Data tersebut berasal
dari 33 provinsi di Indonesia yang diperoleh
dari Sistem Database Pemasyarakatan (Smslap.
ditjenpas.go.id) per tanggal 27 Juni 2016.
Jika membandingkan jumlah minimum
penanganan perkara oleh OBH di seluruh Indonesia
yang berjumlah 5.850 perkara dengan kebutuhan
bantuan hukum di tahanan sejumlah 68.493 orang,
maka akses layanan bantuan hukum masih cukup
jauh dari harapan. Selain itu, OBH tidak hanya
menangani kasus para tahanan tapi juga kasuskasus dari pengaduan umum sehari-hari. Selain
jumlah, potensi akses layanan bantuan hukum ini
juga memiliki persoalan dalam hal pemerataan.
Dari 405 OBH di seluruh Indonesia, mayoritas
berlokasi di Pulau Jawa yaitu sejumlah 199 OBH.
Paling banyak berlokasi di Provinsi Jawa Timur
yaitu sejumlah 44 OBH. Sementara itu, banyak
daerah di luar Jawa yang belum terjangkau oleh
OBH atau hanya memiliki 2 OBH di wilayahnya
yaitu Provinsi Bangka Belitung. Wilayah Provinsi
Maluku hanya 5 OBH dan Provinsi Papua yang
luas saja hanya memiliki 4 OBH di wilayahnya
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Hasil FGD di Provinsi Sumatera Selatan
terungkap bahwa layanan bantuan hukum
tentu harus bisa diakses oleh masyarakat yang
membutuhkan. Lembaga pemberi bantuan hukum
harus bisa menjangkau seluruh wilayah masyarakat
sehingga mudah diakses. Kemudahan akses juga
dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat
terhadap sistem bantuan hukum. Akses juga tidak
hanya berkaitan dengan lokasi, tapi juga waktu.
Perlu diketahui juga berapa waktu yang disediakan
oleh lembaga bantuan hukum dalam sehari atau
seminggu untuk memberikan layanan bantuan
hukum.
Di Indonesia, hasil verifikasi terhadap OBH
menunjukkan bahwa jumlahnya di Indonesia
belum merata. Sebagian besar masih berlokasi di
pulau Jawa dan ada daerah-daerah yang belum
terjangkau oleh OBH yang lulus verifikasi. Guna
mengatasi kendala yang ada, maka diperlukan:
OBH yang telah terakreditasi dapat menempatkan
advokatnya di kabupaten/kota yang belum ada
OBH guna memperluas akses bantuan hukum bagi
masyarakat miskin dan juga dapat meminimalisir
biaya transportasi. Kemudian, diperlukan
kebijakan teknis dari Kementerian Hukum dan
HAM terkait OBH yang tidak lolos verifikasi dan
akreditasi dapat bekerjasama dengan OBH yang
terakreditasi. Dalam hal ini advokat yang ada di
OBH yang tidak terakreditasi dapat dipekerjakan
pada OBH terakreditasi.
Selanjutnya, pemerintah dapat mengusulkan
kepada organisasi Advokat untuk mendorong
anggotanya yang berada di daerah agar dapat
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
3.

Persyaratan dan Anggaran
Bagi semua OBH yang terakreditasi, untuk
bisa menyerap dan menggunakan anggaran
bantuan hukum yang dialokasikan untuk
mereka perlu terlebih dahulu menyediakan
dan mengajukan berkas-berkas yang menjadi
persyaratan administrasi pengajuan dana bantuan
hukum. Sistem pendanaan yang digunakan adalah
sistem reimbursement yang artinya penyaluran
dana bantuan hukum baru diberikan setelah
kegiatan bantuan hukum dilakukan dan OBH
melaporkannya disertai dengan berkas-berkas
pendukung. Apa yang dimaksud dengan berkas
pendukung pada bantuan hukum litigasi adalah
berkas-berkas yang digunakan dan terkait dengan
penanganan perkara seperti surat kuasa, eksepsi,
pembelaan, dan putusan. Sedangkan pada bantuan

hukum non-litigasi, berkas-berkas pendukung
disesuaikan dengan jenis kegiatan non-litigasi
yang diajukan, misalnya daftar kepanitiaan acara
penyuluhan hukum, dan laporan hasil investigasi
hukum.
Berkaitan dengan persyaratan administrasi
terungkap pada saat dilakukannya FGD di Provinsi
Aceh yang menyatakan “Persyaratan akreditasi
salah satunya adalah pernah menangani perkara
sebanyak minimal 10 kasus. Banyak OBH yang
memberikan bantuan hukum belum punya sampai
dengan 10 kasus, sehingga mereka tidak dapat
masuk dalam akreditasi BPHN. Inilah mungkin
yang menjadi kendala, kenapa jumlah OBH
yang telah terakreditasi sangat minim. Harapan
kami, kedepan mungkin dapat diturunkan atau
dihilangkan syarat tersebut, sehingga OBH yang
belum menangani perkara dapat ikut berpartisipasi
dalam bantuan hukum. Kebanyakan OBH yang
gugur (tidak terakreditasi) sebenarnya memiliki
advokat dan telah berbadan hukum”.
Begitupun dengan syarat memiliki advokat
yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau
organisasi. Syarat ini dipandang baik, namun
dalam rangka memperluas akses bantuan hukum
kepada masyarakat miskin, ada gagasan dimana
bagi OBH (memiliki advokat) yang tidak masuk
dalam akreditasi dapat bergabung dengan OBH
yang telah terakreditasi. Dengan demikian,
diharapkan advokat tersebut dapat ditempatkan
pada kabupaten/kota yang belum ada OBH.
Berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum,pemberi bantuan
hukum adalah lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan
bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang
Bantuan Hukum. Untuk itu setiap pemberi bantuan
hukum harus memenuhi syarat sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 sebagai berikut:
a) Berbadan hukum;
b) Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang
Bantuan Hukum;
c) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d) Memiliki pengurus; dan
e) Memiliki program bantuan hukum.
Sementara itu, untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu syarat
terakreditasi, Menteri berwenang: melakukan
verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga
bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan
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untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi
bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
Untuk itu ditetapkan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi
dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau
Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 12 Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 menetapkan
bahwa:
Lembaga bantuan hukum atau organisasi
yang mengajukan permohonan verifikasi dan
akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum
selain memenuhi syarat yang ditetapkan
undang-undang juga harus memenuhi
syarat: memiliki advokat yang terdaftar pada
lembaga bantuan hukum atau organisasi dan
telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh)
kasus.
Kedua syarat ini menjadi kesulitan
organisasi pemberi bantuan hukum untuk
dipenuhi. Dua syarat ini juga bila dicermati
lebih jauh bertentangan dengan semangat
program bantuan hukum bagi masyarakat
miskin yang terkandung dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum. Tidak terpenuhinya kedua
syarat tambahan ini maka OBH semakin
sedikit. Jumlah OBH yang sedikit akan
sulit memberikan bantuan hukum kepada
masyarakat miskin teristimewa di kabupaten/
kota yang jauh letaknya dengan ibukota
provinsi. Dari analisis singkat ini, terbukti
bahwa jumlah OBH sedikit maka semakin
sulit masyarakat miskin memperoleh akses
bantuan hukum.
Hasil FGD di Provinsi Aceh mengungkapkan
bahwa sistem bantuan hukum juga sebaiknya
dibuat sederhana atau diberikan panduan yang
memudahkan. Sehingga sistem bantuan hukum
itu mudah diakses oleh penerima bantuan hukum
dan mudah dilakukan oleh pemberi bantuan
hukum. Program bantuan hukum sudah berjalan
sejak pertengahan tahun 2013, dan sudah
banyak kemajuan dalam hal penyelenggaraan
bantuan hukum. Dengan adanya Sidbakum yang
dikembangkan oleh BPHN dirasakan sangat
membantu dalam informasi maupun proses
pelaporan, namun sistem ini dinilai masih lambat
sehingga terjadi perbedaan dalam pelaporan
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sesungguhnya. Sistem Informasi Database Bantuan
Hukum (Sidbakum) dinilai sudah baik namun
perlu adanya pelatihan bagi operator pada OBH.
Sistem ini juga memiliki kelemahan, dimana jika
OBH sudah mengupload dan terjadi kesalahan
maka tidak dapat dihapus/diperbaiki. Hal ini perlu
adanya hubungan yang baik antara OBH dengan
BPHN langsung.
Seberapa cepat lembaga bantuan hukum
memberikan respon terhadap permintaan bantuan
hukum juga menjadi tolok ukur keberhasilan
sistem bantuan hukum. Respon yang cepat juga
dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
terkait sistem bantuan hukum yang berlangsung.
Respon cepat juga berkaitan dengan berapa
banyak tahapan yang perlu ditempuh pemohon
bantuan hukum untuk mendapatkan layanan
bantuan hukum.
Di Indonesia, tahapan pengajuan permohonan
bantuan hukum memang tidak berbelit-belit.
Pemohon bantuan hukum cukup datang langsung ke
kantor pemberi bantuan hukum untuk mengajukan
permohonan tersebut. Kendalanya justru terletak
pada persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu
(SKTM) bagi calon penerima bantuan hukum.
Pembuatan SKTM bagi calon penerima bantuan
hukum justru dapat memperlambat respon dari
OBH, sebab ada beberapa OBH yang baru
memberikan pelayanan bantuan hukum apabila
pemohon bantuan hukum sudah memiliki SKTM.
Di dalam peraturan pelaksanan UndangUndang Bantuan Hukum, pemerintah memang
memberikan sedikit kelonggaran terkait SKTM.
Sebagai ganti SKTM, penerima bantuan hukum
juga bisa menggunakan Kartu Raskin, Kartu
Jamkesmas, Kartu Bantuan Langsung Tunai,
atau dokumen lain. Selain itu, ada juga ketentuan
mengenai kewajiban kepada lurah/kepala desa/
pejabat setingkat untuk mengeluarkan SKTM
atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan
bantuan hukum. Bahkan dengan adanya Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum Pasal 34 ayat (3) terkait
dokumen SKTM dapat digantikan dengan surat
keterangan dari Kepala Kepolisian atau Kepala
Kejaksaan Negeri atau Kepala Rutan atau Kepala
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Lembaga Pemasyarakatan atau Ketua Pengadilan
Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa
perkara orang miskin.
Meski ada ketentuan tersebut, pengurusan
pembuatan SKTM sering mendapat kesulitan.
Hal ini diperkuat dengan hasil FGD yang
mengungkapkan bahwa dalam menjalankan
program non-litigasi (konsultasi hukum) yang
pembiayaannya sebesar Rp. 700.000 diperlukan
juga SKTM. Sedangkan untuk memperoleh
SKTM tersebut perlu mengeluarkan biaya yang
jumlahnya tidak sedikit.
Menurut OBH yang menjadi narasumber
dalam FGD, anggaran bantuan hukum yang kurang
mencukupi juga menjadi salah satu permasalahan.
Pada penanganan satu perkara litigasi, standar
besaran biaya yang diberikan Kementerian Hukum
dan HAM adalah lima juta rupiah (Rp 5.000.000).
Sementara itu, besaran biaya bantuan hukum nonlitigasi berbeda-beda tergantung jenis kegiatannya.
Alokasi anggaran non-litigasi terbesar ada pada
kegiatan penyuluhan hukum, yaitu sebesar Rp
3.740.000.
Bagi sebagian besar OBH, dana Rp 5.000.000
untuk satu perkara litigasi dianggap kurang
mencukupi. Apalagi ketika menangani kasus
perdata, dimana perkara perdata dalam prakteknya
membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya yang
dimaksud adalah untuk biaya pendaftaran perkara,
pendaftaran surat kuasa, biaya menghadirkan
saksi, dan lain-lain. Hal ini terungkap pada diskusi
yang menyebutkan bahwa pendanaan dirasakan
sangat minim terutama penanganan kasus perdata.
Anggaran sebesar Rp 5.000.000 dikhawatirkan
tidak mencukupi. Anggaran tersebut juga
dipastikan tidak mencukupi pada provinsi-provinsi
dengan kondisi geografis kepulauan.

KESIMPULAN
Bantuan hukum menjadi salah satu upaya
untuk mendorong pelaksanaan hak-hak warga
negara dalam menjalani proses hukum. Bantuan
hukum juga berpeluang dapat mencegah terjadinya
pelanggaran terhadap hak-hak hukum individu
yang sudah diatur dalam peraturan perundangundangan maupun instrumen hukum internasional.
Pengaturan bantuan hukum dalam undang-undang
tersendiri merupakan salah satu bentuk penegasan
terhadap hak masyarakat atas bantuan hukum dan
pengaturan lebih lanjut jaminan hak konstitusional

warga negara yang telah diatur dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Keberadaan progam bantuan hukum yang
merupakan
implementasi
Undang-Undang
Bantuan Hukum belum sepenuhnya dipahami oleh
aparat penegak hukum. Sistem bantuan hukum
yang dijalankan oleh aparat penegak hukum masih
mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang lama.
Minimnya pemahaman terhadap aturan
bantuan hukum yang baru ini juga berimplikasi
pada persoalan koordinasi dalam pelayanan
bantuan hukum selama proses hukum dijalankan.
Kondisi ini, di satu sisi menunjukkan bahwa
respon terhadap sistem bantuan hukum lebih
banyak berasal dari organisasi pemberi bantuan
hukum dibandingkan dengan aparat penegak
hukum. Di sisi lain, beberapa lembaga juga belum
menyesuaikan program bantuan hukumnya dengan
ketentuan Undang-Undang Bantuan Hukum.
Akses terhadap program bantuan hukum
bagi masyarakat masih terbatas terutama karena
minimnya keberadaan organisasi pemberi bantuan
hukum atau akses wilayah yang sulit dicapai
secara geografis. Pengembangan layanan bantuan
hukum merupakan inisiatif dari pemerintah pusat
yang harus direspon oleh Kementerian Hukum dan
HAM dengan mengefektifkan pemberian layanan
bantuan hukum dan memperluas akses masyarakat
untuk mendapatkan bantuan hukum.
Pada tataran dukungan dana bagi organisasi
bantuan hukum juga menyimpan persoalan
bagi efektivitas pelaksanaan bantuan hukum
dimana perbandingan dukungan dana dengan
kebutuhan dalam pemberian bantuan hukum yang
tidak sebanding. Selain ketidakcukupan dalam
memenuhi kebutuhan pemberian bantuan hukum,
pendanaan ini juga tidak dapat memberikan
jaminan keberlanjutan organisasi pemberi bantuan
hukum.

SARAN
Dalam rangka memperluas akses bantuan
hukum bagi masyarakat miskin, maka BPHN
perlu merevisi Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan
Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau
Organisasi Kemasyarakatan khusus Pasal 12 huruf
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e “Memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga
bantuan hukum atau Organisasi” dan huruf f “Telah
menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus”.
Dalam upaya meningkatkan kualitas
pemberian bantuan hukum bagi masyarakat
miskin, maka Kementerian Hukum dan HAM
R.I perlu meninjau kembali penerapan besaran
dana bantuan hukum dengan mempertimbangkan
besaran dana secara proporsional sesuai dengan
kondisi/kebutuhan masing-masing daerah.
Kementerian Hukum dan HAM R.I
perlu meningkatan koordinasi melalui forum
DILKUMJAKPOL (Pengadilan, Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Kejaksaaan, dan
Kepolisian) dalam menyelaraskan pemahaman
tentang implementasi bantuan hukum dan perlu
memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat
desa/kelurahan guna meningkatkan pemahaman
kepada aparat penegak hukum dan masyarakat
pada umumnya tentang program bantuan hukum
bagi masyarakat miskin.
Dalam hal dukungan data terhadap tahanan
miskin, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
perlu melakukan pendataan tahanan miskin agar
data tersebut dapat digunakan secara langsung
oleh BPHN sebagai penyelenggara bantuan hukum
maupun lembaga bantuan hukum atau organisasi
kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum.
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ABSTRACT
Basically, the problem of street vendors because they use facilities of public space. But, on another side,
they have rights to satisfy their economic needs. This research examines, firstly; how provincial government
policy and efforts of city government in a relocation of street vendors (PKL); secondly, obstacles faced to
relocate street vendors. The research method is qualitative descriptive by taking samples of street vendors
at KS Tubun , West Jakarta. One of finding fact shows that illegal street vendors do not write a letter to
(Suku Dinas) Department of Small, Medium Enterprises Loans (KUMKM), so it is categorized as illegal street
vendors, because unregistered. Whereas, one of this research recommendation is necessary to revise Governor
Regulation of DKI Jakarta Number 10, Year 2015 so that the Office and (Suku Dinas) Department of Small,
Medium Enterprises Loans (KUMKM) actively step in judging or doing analytical study in order to empower
illegal street vendors become street vendor management.
Keywords: Relocation of illegal street vendors

ABSTRAK
Dampak negatif keberadaan PKL adalah pemakaian fasilitas ruang publik. Namun PKL berhak untuk memenuhi
kebutuhan ekonominya, sehingga PKL perlu ditata atau direlokasi. Permasalahan penelitian, yaitu, pertama
bagaimana kebijakan pemerintah provinsi dalam perspektif hukum dan HAM; kedua, kendala yang ditemui
dalam melakukan relokasi PKL khususnya PKL KS Tubun. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif
dengan mengambil sampel PKL KS Tubun Jakarta Barat. Kesimpulan penelitian adalah kebijakan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta melalui Pergub No. 10 Tahun 2015 hanya mengatur PKL yang mengajukan permohonan
TDU, sebaliknya PKL yang tidak mengajukan permohonan TDU tidak berhak direlokasi. Dalam perspektif
hukum, struktur hukum dinilai pasif, subtansi tidak responsif, dan perilaku pihak pemerintah kurang progresif.
Dalam perspektif HAM, pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap PKL liar. Kendala relokasi PKL KS
Tubun adalah kondisi tempat relokasi yang tidak layak pakai. Disarankan untuk merevisi subtansi Pergub No.
10 Tahun 2015, dan dan Gubernur sebagai pemegang saham tertinggi di PD Pasar Jaya Slipi diharapkan untuk
menfasilitasi melalui kebijakan dalam pengawasan dan bantuan pembiayaan modal
Kata Kunci: Relokasi pedagang kaki lima
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PENDAHULUAN
Dalam amanah konstitusi Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan”. Negara
melalui pemerintah sebagai pembuat kebijakan
menyangkut hak atas pekerjaan, mempunyai
kewajiban untuk mengatur ketenagakerjaan, baik
sektor formal maupun informal.
Pedagang kaki lima (PKL) yang masuk
dalam kategori pasar tradisional termasuk dalam
sektor informal. Seiring dengan pembangunan
di perkotaan yang pesat, menjadikan daya tarik
kemunculan PKL untuk memperoleh rejeki.
Keberadaan PKL ini, menyebabkan permasalahan,
seperti keindahan, kebersihan, kenyamanan,
ketertiban, keamanan, pusat kota yang kumuh,
kemancetan karena mengganggu pemakai jalan,
menempati jalur hijau, menutupi atau menghalangi
toko yang buka, dan lain sebagainya. Di sisi
peraturan, keberadaan PKL tersebut melanggar
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007
tentang Ketertiban Umum, dengan sanksi denda
maksimal Rp20 juta, tetapi patut dinilai juga,
PKL dipandang tulang pungung ekonomi nasional
sebagai penyumbang terbesar sektor informal,
karena postur ekonomi nasional 80 persen dihuni
oleh sektor informal. (www.anneahira.com).
Namun di sisi hak asasi manusia (HAM).
Pemerintah cq.pemerintah daerah sebagai
pemegang kewajiban (duty bearer) sudah
seharusnya membuat regulasi terhadap PKL
liar dalam rangka penataan dan pembinaan
termasuk upaya relokasi. Pemerintah tidak
bisa mengabaikan hak atas pekerjaan di sektor
informal ini, bahkan adanya larangan keberadaan
PKL, apalagi mempunyai pola pikir bahwa PKL
adalah “sampah”, karena menyebabkan berbagai
permasalahan di perkotaan. Setiap warga negara
termasuk PKL mempunyai hak asasi manusia
(HAM) yang sama dengan pelaku usaha yang lain,
baik di sektor formal maupun informal. Artinya
PKL sebagai pemegang hak (rights holder) tidak
dibiarkan saja, sehingga memunculkan berbagai
masalah menyangkut fasilitas publik yang dipakai
PKL. Hal ini harus disadari, terkait jumlah
lapangan pekerjaan yang semakin kompetitif,
sedangkan di tingkat mikro sebagian warga
negara dengan kemampuan/skill yang kurang,
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tidak mampu bersaing di bidang lain, selain hanya
berdagang menjadi PKL.
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi
kovenan Internasional, yaitu dengan diterbitnya
UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Convenant on Economic, Social and
Cultural Right (Kovenan Internasional tentang
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Nilainilai HAM tersebut, berlaku secara universal
disertai dengan pembatasan yang bisa diterima
oleh semua pihak. Dengan demikian, negara wajib
menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak
tersebut kepada warganya.
Hal ini juga menuntut tanggung jawab negara,
terkait perlakuan pemerintah terhadap PKL yang
sering menjadi korban penggusuran oleh para
Satpol PP dan banyaknya kerugian yang dialami
oleh PKL tanpa adanya relokasi, baik kerugian
materil maupun kerugian non materil.
Tidak saja kerugian yang diterima PKL,
tetapi juga penggusuran PKL oleh Satpol PP
mengakibatkan konflik kekerasan antara kedua
belah pihak, seperti PKL di Monumen Nasional
(Monas) yang menolak digusur, akibatnya seorang
anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
mengalami luka di bagian kepala (http://www.
tribunnews.com). Sementara itu, Pelaksana Tugas
(Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
yang biasa akrab disapa Ahok, mempersenjatai
personil Satpol PP yang menjaga Monas dengan
senjata pistol kejut listrik untuk menembak PKL
yang nekat dan hendak kembali memasuki Monas
(http://metro.news.viva.co.id). Hingga saat ini,
persolaan PKL Monas masih belum selesai, hal
ini disampaikan Abdullah Mansuri sebagai ketua
umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi)
yang menanggapi bentrokan satpol PP dengan
PKL Monas tanggal 17 Juni 2015. Dia mengecam
segala upaya relokasi paksa atau penggusuran
pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang pasar
tradisional dengan dalih apapun itu. Terlebih
bila langkah relokasi paksa tersebut dilakukan
menjelang maupun selama bulan suci Ramadan
(http://www.rmoljakarta.com).
Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan untuk
menata PKL yang salah satunya dengan relokasi.
Namun penataan terutama yang menyangkut
relokasi PKL tidak mudah, yaitu antara lain:
Pertama, sebanyak 32 Pedagang Kaki Lima
(PKL) kembalikan kunci kios PD Pasar Jaya Slipi,
Jakarta Barat. Pasalnya, lokasi tersebut dinilai
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tidak mendatangkan keuntungan. Ketua kelompok
PKL KS Tubun Agus Susanto mengatakan, para
PKL itu berharap agar Pemprov DKI Jakarta tidak
menggusurnya saat pedagang itu kembali ke jalan.
Karena, sebulan berdagang di PD Pasar Jaya, para
pedagang sama sekali tidak mendapatkan untung,
bahkan balik modal pun tidak. PKL di KS Tubun
ini merupakan rata-rata warga Palmerah dan
sekitarnya yang sudah puluhan tahun menghidupi
keluarganya dengan berdagang. Dalam sehari
mereka paling banyak menjual tiga sampai empat
item daganganya setara dengan beras tiga liter
untuk makan keluarganya sehari-hari; sedangkan
saat berjualan di PD Pasar Jaya, mereka sama
sekali tidak mampu menjual dagangannya (http://
metro.sindonews.com).
Selanjutnya pada bulan Mei 2015, PKL
kembali mengokupasi hampir separuh jalan
selebar 6 meter. Kondisi ini terpantau di sepanjang
Jalan Aipda KS Tubun, Jakarta Barat, menuju
Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan kawasan Kota
Tua Jakarta. PKL menggelar barang dagangannya
di Jalan Aipda KS Tubun pukul 16.00 sampai
21.00 WIB. Mereka menggelar lapak-lapak
semipermanen di Jembatan Kanal Barat hingga
arah Pasar Blok G, Tanah Abang. Candra sebagai
pedagang, mengatakan dirinya sudah dua tahun
berjualan mainan di lokasi itu. Ia membayar iuran
Rp 15.000 per bulan untuk biaya listrik, sampah,
dan keamanan kepada koordinator (http://
megapolitan.kompas.com).
Kedua, sebanyak 273 PKL di kawasan Pasar
Pagi Asemka, Jakarta Barat, akan direlokasi ke
Pasar Perniagaan dan Pasar Mitra. Para pedagang
eks relokasi Asemka nantinya akan digratiskan
dari biaya sewa kios selama 6 bulan pertama. Hal
ini dilakukan guna mengurai kemacetan yang kian
parah di kawasan tersebut. Simpul kemacetan
terjadi, akibat sebagian badan jalan tidak berfungsi
karena banyaknya pedagang yang berjualan ke
tengah jalan. Keberadaan pedagang ini mendorong
tumbuhnya parkir liar sepeda motor hingga dua
baris dan bongkar muat barang di tengah jalan
karena kurangnya area parkir mobil angkutan
barang. Akibat tiga kegiatan ini, tak jarang untuk
mencapai jarak sekitar 100 meter saja butuh waktu
sekitar 30-45 menit hanya dengan menggunakan
sepeda motor. Antrean panjang kendaraan, mulai
dari jalan layang Jembatan Lima dan Penjagalan
hingga sampai Jalan Perniagaan, Tambora (http://
metro.sindonews.com).

Namun, upaya penataan kawasan Pasar
Pagi Asemka rupanya masih jauh dari harapan.
Usai relokasi pedagang kaki lima (PKL) oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah
Kota Administrasi Jakarta pada Kamis 13 Agustus
lalu, kawasan itu masih tetap semrawut. Lokasi
yang semula ditempati PKL, kini menjadi kawasan
parkir liar. Akibatnya, Jalan Pedongkelan, pintu
kecil, hingga Jalan Asemka yang seharusnya
mampu dilalui dua unit kendaraan roda empat, kali
ini hanya bisa dilalui satu kendaraan saja. Kondisi
ini semakin diperparah dengan adanya bongkar
muat barang, yang membuat kemacetan semakin
tidak bisa diurai (http://metro.sindonews.com).
Ketiga, mengenai PKL di tanah abang, upaya
pemindahan PKL di kawasan Pasar Tanah Abang
ke Blok G ternyata bukan kali pertama dilakukan.
Upaya ini pernah dilakukan saat Sutiyoso masih
menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kondisi Blok G
yang tidak memadai memicu pedagang enggan
menghuni Blok G. Alasannya, jalan tepat di depan
Blok G kerap banjir, tidak ada basement untuk
parkir mobil dan bau tidak sedap karena ada rumah
pemotongan hewan (http://m.liputan6.com).
Selanjutnya, Pemrov. DKI Jakarta merencanakan
konsep di Blok G akan meniru di Blok A dan
B Pasar Tanah abang. Para pedagang yang
dipindahkan ke Blok G akan diberikan sewa gratis
selama enam bulan. Pemprov tengah memperbaiki
tempat relokasi itu. Pelaksana Harian (plh)
Direktur Utama PD Pasar Jaya, Alexander Yerris,
menyebut biaya renovasi Blok G mencapai Rp2
miliar (http://m.news.viva.co.id). Namun, setelah
PKL direlokasi ke Blok G, mereka kembali lagi ke
pinggir jalan, karena di Blok G sepi pengunjung
(http://metro.sindonews.com).
Pemerintah DKI Jakarta, perlu menyikapi
keberadaan PKL ini secara arif melalui kebijakan
(produk hukum) yang tepat untuk menata
keberadaan PKL ini. Penentuan kebijakan adalah
merupakan pengaturan yang memang harus ada,
mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh
masyarakat. Dalam proses pembuatan kebijakan
terdapat dua model pembuatan, yang bersifat topdown dan bottom-up. Idealnya proses pembuatan
kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat
dengan pemerintah. Implementasi dari kebijakan
ini, dapat dilihat dari bagaimana pemerintah
dalam memberdayakan para pedagang kaki lima.
Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah.
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Berdasarkan pemaparan di atas, mengenai
kebijakan penangangan PKL yang berbeda-beda
di setiap kota, maka judul penelitian yang diangkat
adalah Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta terhadap Relokasi Pedagang Kaki
Lima dalam Perspektif Hukum dan HAM
dengan sampel PKL KS Tubun sebagai informan.
Adapun rumusan masalah, yaitu, pertama,
bagaimana kebijakan pemerintah provinsi dan
upaya pemerintah kota dalam relokasi PKL dalam
perspektif hukum dan HAM? Kedua, kendala
yang ditemui dalam melakukan relokasi PKL,
khususnya PKL KS Tubun.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,
dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan
sampel informan PKL KS Tubun sebagai PKL yang
sudah direlokasi, tetapi masih kembali ke tempat
semula. Di dalam penelitian deskriptif kualitatif
terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis
dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang
ini terjadi atau ada (Mardalis, 1999: 26). Pada
hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah
suatu metode dalam meneliti status sekelompok
manusia, suatu objek dengan tujuan membuat
deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau
fenomena yang diselidiki (Cevilla, 1993: 73).
Teknik pengumpulan data bersumber pada
data primer dan data sekunder. Data primer, berupa
observasi di jalan KS. Tubun yang menjadi tempat
berjualan PKL, dan PD Pasar Jaya Slipi yang
menjadi tempat bekas relokasi; dan wawancara
dengan informan PKL KS Tubun, Pengurus PD
Pasar Jaya Slipi, dan pejabat pemerintah yang
berwenang terkait PKL. Mengenai data sekunder
berupa literatur, yaitu buku naskah ilmiah, media
massa, laporan penelitian, arsip laporan, dan
dokumen-dokumen yang relevan.
Analisis data menggunakan studi kasus pada
PKL KS Tubun, dan juga melakukan analisis
terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta terkait pengaturan Pedagang Kaki Lima
(PKL) dan upaya pemerintah kota terhadap
perlindungan keberadaan PKL dalam perspektif
hukum dan HAM.
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PEMBAHASAN
A.

Kebijakan dan Upaya Relokasi Pedagang
Kaki Lima
Pedoman kebijakan penanganan pedagang
kaki lima (PKL) di DKI Jakarta adalah Peraturan
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pergub
DKI Jakarta No. 10 Tahun 2015).
Walaupun penelitian ini difokuskan pada
studi kasus relokasi PKL liar di jalan KS Tubun
(disebut PKL KS Tubun) ke PD Pasar Jaya Slipi.
Namun, untuk melengkapi atau memperkuat
konteks penelitian, disajikan data PKL yang lain,
baik PKL binaan maupun PKL liar lainnya.
Dalam Pergub DKI Jakarta No. 10 Tahun
2015, penataan PKL diselenggarakan oleh
Gubernur melalui Walikota/Bupati di wilayah
masing-masing bersama Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta
Perdagangan (Dinas KUMKM), tetapi hanya PKL
yang telah mendapatkan TDU.
Penataan PKL terdiri atas pendataan
PKL; pendaftaran PKL; penetapan lokasi PKL;
pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
dan peremajaan lokasi PKL (Pasal 3 dan Pasal 5).
Dalam hal pendataan dan pendaftaran PKL
dilakukan oleh Walikota/Bupati melalui Lurah dan
Camat bersama Kepala Suku Dinas KUMKM. Tata
cara pendaftaran PKL diatur dengan Keputusan
Kepala Dinas KUMKM, sedangkan pendataan
dilakukan dengan tahapan, yaitu membuat jadwal
kegiatan pelaksanaan pendataan; memetakan
lokasi; dan melakukan validasi/pemutakhiran data
[Pasal 6 ayat (1) dan (2), dan Pasal 7 ayat (1) dan
(2).
Selanjutnya Walikota/Bupati atas nama
Gubernur menetapkan lokasi sebagai lokasi tempat
kegiatan usaha PKL berdasarkan rekomendasi
dari Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota
Administrasi/Kabupaten Adminstrasi serta Kepala
Dinas KUMKM. Sedangkan peruntukan lokasi
sebagai tempat kegiatan usaha PKL terdiri atas,
yaitu lokasi sementara PKL; lokasi terjadwal
usaha mikro; lokasi pusat jajan serba ada usaha
kecil dan menengah (Pujasera UKM); lokasi usaha
pedagang tanaman hias dan batu alam; lokasi
terkendali usaha mikro PKL; lokasi pasar malam
(night market); lokasi alternatif penampungan
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PKL; dan kawasan terpadu PKL [Pasal 1 angka 21
sampai 28, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1)].
Menyangkut relokasi PKL, dilakukan apabila
PKL yang menempati lokasi tidak sesuai dengan
peruntukan lokasi PKL, maka dapat dilakukan
pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang
yang sesuai peruntukannya. Penghapusan lokasi
tempat usaha PKL yang telah dipindahkan,
selanjutnya ditertibkan dan ditata sesuai dengan
fungsi peruntukannya. Pemindahan PKL dan
penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota/
Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala
Dinas KUMKM [Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3)].
Namun apa yang dikemukakan di atas, baik
pada tahapan pendataan PKL, pendaftaran,
penetapan lokasi PKL, maupun sampai pada
pemindahan (relokasi) PKL dan penghapusan
lokasi PKL, berlaku pada PKL yang sudah
mendapatkan Tanda Daftar Usaha (TDU). Hal
ini didasarkan, pertama, pengertian TDU, yaitu
surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk
sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL
sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan
dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka
31); kedua,setiap PKL yang menggunakan
lokasi sebagai tempat kegiatan usaha PKL
terlebih dahulu harus mendapatkan TDU
(Pasal 15). Artinya, PKL yang tidak mempunyai
TDU dikategorikan sebagai PKL liar.
Demikian juga menyangkut pemberdayaan
PKL tidak berlaku bagi PKL liar atau PKL
yang tidak mempunyai TDU. Adapun PKL
yang mempunyai TDU, pemberdayaan PKL
diselenggarakan, antara lain, yaitu peningkatan
kemampuan berusaha; fasilitas akses permodalan;
fasilitas bantuan sarana dagang; penguatan
kelembagaan; fasilitas peningkatan produksi;
pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
dan pembinaan dan bimbingan teknis [Pasal 23
ayat (1)].
Hal ini dipertegas dengan temuan lapangan,
menurut Bangun Richard (BR) sebagai Kepala
Suku Dinas Koperasi UMKM serta Perdagangan
(Sudin KUMKM) Kota Administrasi Jakarta Pusat,
PKL yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi
sudin ini adalah PKL yang sudah terdaftar, sehingga
PKL tersebut dilakukan pembinaan sesuai dengan
Pergub DKI Jakarta No. 10 Tahun 2015 tentang
Penataan dan Pemberdayaan PKL, yaitu untuk
memperoleh TDU PKL yang bersangkutan

harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala Suku Dinas KUMKM setempat
[Pasal 15 ayat (5)]. Artinya, PKL liar bisa menjadi
binaan, jika PKL tersebut membuat surat ke
Sudin KUMKM meminta untuk dibina dengan
syarat mengikuti ketentuan pemda, sepanjang
PKL liar tidak membuat surat tersebut, maka
tetap dikategorikan sebagai PKL liar, karena
tidak terdaftar. Sedangkan PKL liar merupakan
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),
pemantauan PKL liar di tingkat kota adalah tugas
sudin sosial.
Menurut beliau, isi pengaturan dan penataaan
dalam Pergub tersebut, secara garis besar, bahwa
PKL tidak boleh berdagang di sarana dan prasarana
umum, contoh di taman, di atas saluran, dan badan
jalan, maka PKL yang sudah berdiri di sarana
dan prasarana umum itu yang ditata, tetapi kalau
memang tidak memungkinkan keberadaannya
dibongkar, kemudian refungsi, seperti apabila
fungsinya saluran, maka difungsikan kembali,
kemudian pedagang direlokasi untuk dicarikan
tempat berjualan di tempat lain. Namun, relokasi
ini hanya berlaku pada PKL binaan bukan PKL
liar yang tidak terdaftar. PKL ini ditempatkan
di lokasi sementara (Loksem). Loksem ini
mempunyai kode, untuk Jakarta Pusat berkode
JP; Jakarta Selatan berkode JS; Jakarta Barat
berkode JB; Jakarta Timur berkode JT, sedangkan
keberadaan JP ini di sarana dan prasarana (sarpras)
umum, baik pada saluran, badan jalan, maupun
taman.
Kemudian berapa banyak PKL liar yang
sudah direlokasi, menurut beliau pembongkaran
PKL liar ada di Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) tetapi tanpa relokasi, karena bukan
Dinas KUMKM, sedangkan binaan UMKM
adalah Loksem (di jalan-jalan bentuknya seragam
minimal 20 PKL), walaupun PKL Binaan juga
termasuk PKL yang menduduki lahan publik
tetapi ditata supaya rapi. PKL liar adalah yang ada
di sembarang tempat biasanya individu, seperti
pecel lele yang kadang-kadang buka dan kadangkadang tidak, tetapi ada juga banyak berjejer. Pada
intinya, PKL liar walaupun jumlahnya banyak
tetapi belum terdata termasuk liar.
Dalam kaitan PKL liar yang direlokasi di
PD Pasar Jaya, itu adalah kebijakan gubernur,
sedangkan Sudin KUMKM tidak memantau,
seperti PKL yang mendiami saluran air Kelurahan
Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar direlokasi
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di PD Pasar Jaya sekitar tempat tersebut, tetapi
itu liar maka kita tidak memantau secara detail.
Menurut beliau dari pemahaman gubernur,
seharusnya PKL liar setelah ditertibkan pulang
kampung, karena rata-rata bukan penduduk DKI
Jakarta.
Selanjutnya PKL liar KS Tubun yang
direlokasi ke PD Pasar Jaya Slipi. Menurut Ketua
PKL KS Tubun Agus Susanto (AS), sebelum
relokasi dilakukan dari PKL yang menempati
Jl. KS Tubun ke tempat PD Pasar Jaya Slipi,
PKL diberikan penyuluhan telebih dahulu.
Isi penyuluhan secara garis besar, PKL akan
dipindahkan ke PD Pasar Jaya Slipi, tetapi tidak
diajak melihat tempat Pasar Slipi seperti apa,
karena apabila PKL diajak melihat langsung, maka
PKL pasti menolak.
Setelah penyuluhan dilakukan, pemerintah
daerah memberikan surat peringatan (SP). Inti isi
SP adalah, bahwa PKL harus membongkar kios/
lapak secara mandiri dalam waktu satu minggu,
jika tidak dibongkar maka Satpol PP yang akan
membongkar. Namun, surat peringatan ini adalah
surat peringatan kesatu (SP1) dan pembongkaran
kios oleh petugas tidak sampai seminggu, contoh
misal: surat diberikan hari Jumat, dinyatakan
dalam isi surat kios/lapak harus selesai dibongkar
hari Senin, tetapi kios dibongkar paksa pada Senin
siang hari, padahal belum jam 00.00. Selain itu
menurut AS, PKL juga mempunyai surat izin
berdagang, isinya PKL boleh berdagang sampai
Bulan Desember, yang mana surat tersebut ada
nama Haji Woko dan Walikota Jakarta Barat.
Adapun H. Woko adalah pengelola PKL biasa
disebut jasa keamanan, sedangkan PKL menyetor
uang kepada H. Woko dan memberikan retribusi
kepada Walikota Jakarta Barat. Namun dalam
penilaian PKL, disaat PKL tidak ada permasalahan
hanya menerima uang saja, sedangkan kalau ada
permasalahan lepas tangan.
Kondisi ini berbeda dengan PKL binaan
yang direlokasi (PKL binaan mempunyai kode,
untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat berkode JP,
Jakarta Barat berkode JB, Jakarta Selatan berkode
JS, dan Kota Administrasi Jakarta Timur berkode
JT), menurut Kasudin KUMKM Kota Administrasi
Jakarta Pusat, ada tahapan PKL sebelum relokasi
dilakukan, tahap pertama adalah penyuluhan
yang dilakukan di kelurahan atau kecamatan;
tahapkedua adalahsurat peringatan kesatu (SP1),
diberi waktu selama tujuh hari sebelum dibongkar;
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tahap ketiga adalah surat peringatan kedua
(SP2), diberi waktu tiga hari sebelum dibongkar;
tahap keempat adalah surat peringatan ketiga
(SP3) diberi waktu satu hari sebelum dibongkar,
sehingga total waktu surat peringatan adalah 11
hari. Setelah surat peringatan kesatu, kedua, dan
ketiga diserahkan ke PKL, maka dibuatkan surat
perintah bongkar (SPB).
Kemudian setelah dibongkar, PKL tidak
secara langsung bisa berdagang di Pasar Jaya Slipi
dalam waktu singkat, karena proses pemindahan
membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu PKL
bisa menempati PD Pasar Jaya Slipi setelah tiga
bulan, terhitung dari pembongkaran lapak. Hal ini
yang menyebabkan PKL menganggur atau tidak
bisa berjualan selama tiga bulan.
B.

Kendala dalam Upaya Relokasi Pedagang
Kaki Lima
Menurut AS Ketua PKL KS Tubun, kendala
dalam upaya relokasi PKL KS Tubun adalah
pada tahap penempatan lokasi PKL di PD Pasar
Jaya Slipi, dimana kondisi PD Pasar Jaya yang
tidak layak pakai, yaitu ditempatkan di lantai
bawah (basement) dan terasa gelap karena kurang
penerangan. Lantai bawah tersebut, dahulunya
diperuntukkan untuk parkir, sedangkan parkir
dipindahkan di depan kios-kios. Jadi, menurut
PKL seolah-olah berdagang di kuburan karena
kondisi gelap kurang pencahayaan dan pandangan
mata tidak bebas, karena tertutup parkir. Seluruh
PKL KS Tubun ditempatkan di lantai bawah,
padahal lantai satu banyak yang kosong, tetapi
tidak diberikan bagi PKL KS Tubun. Hal ini juga
dibuktikan peneliti pada observasi, ada beberapa
kios yang tutup atau kemungkinan belum
ditempati.
Pengakuan atau keterangan PKL KS Tubun
ini bertentangan dengan keterangan pihak
pengelola PD Pasar Jaya Slipi. Menurut Yusuf
sebagai pengelola PD Pasar Jaya Slipi, PKL KS
Tubun sudah difasilitasi dengan baik, bahkan
sekarang ini PD Pasar Jaya masih siap dan sangat
senang menerima PKL KS Tubun, karena masih
banyak kios-kios yang kosong, seperti di lantai
satu.Untuk biaya sewa PKL digratiskan selama
enam bulan pertama, tetapi listrik mereka bayar.
Namun, dari 32 pedagang yang bertahan agak lama
sekitar tujuh pedagang, tetapi akhirnya kembali ke
jalan, karena sepi pengunjung bahkan mengalami
kerugian.
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Menurut AS, seandainya waktu relokasi itu,
jika fasilitas PD Jaya Slipi memadai, maka PKL
KS Tubun menerima relokasi tersebut, hal ini
dibuktikan dengan pemberitaan di Harian Terbit,
bahwa kondisi bangunan PD Pasar Jaya Slipi
akan roboh. Kondisi ini berlanjut pada pengaduan
PKL, pengaduan disampaikan ke wartawan
karena banyak wartawan yang datang, dan kondisi
ini juga sudah dilaporkan ke Gubernur DKI
Jakarta (Basuki Tjahaja Purnama/Ahok) melalui
wartawan, tetapi gubernur tidak tahu kondisi PD
Slipi Jaya, seandainya tahu mungkin permasalahan
ini bisa ditangani.
Kesimpulannya, menurut AS yang juga
sebagai PKL sepatu, PKL KS Tubun mau direlokasi
kembali, jika fasilitas di PD Pasar Jaya Slipi
dibenahi, seperti permintaan tangga, penerangan
yang terang, atap tidak bocor, dibaguskan seperti
Slipi Jaya Plaza, dan fasilitas tersebut langsung
dibenahi tidak menunggu tahun depan yang
menyebabkan PKL kembali ke jalan.
Kendala tempat relokasi di PD Pasar Jaya
Slipi juga terdapat di PD Pasar Jaya lain. Menurut
Bangun Richard (BR), Kasudin KUMKM Kota
Jakarta Pusat, PKL binaan Kota Administasi
Jakarta Pusat yang berkode JP di Pasar Nangka ada
sekitar 131 pedagang, JP Pasar Nangka tersebut
rencananya akan dihapus, karena direlokasi ke PD
Pasar yang baru saja dibangun dengan kapasitas
500 kios. Namun, kata pengelola PD Pasar Jaya,
kios sudah penuh karena sudah dipesan orang,
padahal dalam pengamatan Sudin KUMKM
masih banyak yang kosong dan lokasi ini
menguntungkan, karena letak PD Pasar di depan
JP Pasar Nangka serta dinilai tepat untuk pedagang
sayur-mayur. Hal ini merupakan dilema, sebab PD
Pasar sebagai BUMD mempunyai otoritas, yaitu
bisa menentukan siapa yang masuk.
Menurut BR, PD Pasar Jaya memiliki otoritas
untuk mengatur kebijakan sendiri, anggaran
sendiri, dan bertanggungjawab kepada gubernur,
termasuk berhak mengambil keuntungan sendiri
(profit oriented). Otoritas ini termasuk Perjanjian
PKL dengan PD Pasar, seperti bayar sewa, bayar
keamanan, bayar listrik, dan lain-lain, sehingga
kalau ada kekurangan mengenai fasilitas, PKL
bisa menuntut ke PD Pasar Jaya.
Lebih lanjut menurut BR, dalam hal
pembiyaan fasilitas ini, PD Pasar Jaya sebagai
BUMD, tidak boleh menerima alokasi dana dari
APBD, walaupun untuk pembiayaan fasilitas

sarpras PD Pasar Jaya. Hal ini sama dengan
BUMD yang lain, seperti Bank DKI, Sarana Jaya,
Taurosindo (hotel-hotel milik DKI Jakarta), dan
PDAM. Oleh karena itu, kewenangan Sudin
KUMKM pada pokoknya pada PKL binaan,
sedangkan PKL binaan yang direlokasi ke PD
Pasar Jaya untuk pembinaan, pengawasan
dan perbaikan fasilitasnya diserahkan kepada
otoritas PD Pasar Jaya.
Namun menurut BR, PD Pasar Jaya di bawah
naungan Gubernur DKI Jakarta dan kebijakan
tertinggi adalah ada pada rapat umum pemegang
saham (RUPS) PD Pasar Jaya, dimana Gubernur
DKI Jakarta adalah sebagai pemegang saham
terbesar, sehingga Gubernur berhak mengambil
kebijakan mengenai PD Pasar Jaya. Kebijakan
ini antara lain, memerintahkan seluruh PKL
Liar Tanah Abang untuk menempati Blok G dan
budgeting yaitu menambah atau mengurangi
modal kerja, dan lain-lain.
Oleh karena itu, fasilitas yang kurang bisa
menyebabkan pembeli tidak datang, karena tidak
nyaman saat berbelanja, sehingga penghasilan
PKL berkurang bahkan sudah merugi karena tidak
ada pembeli. Menurut AS, dalam sehari berdagang
di KS Tubun bisa cukup membiayai makan seharihari, tetapi bila di PD Pasar Jaya Slipi tidak ada
pembeli, sehingga AS dan kawan-kawan PKL
kembali ke KS Tubun.
Kemudian setelah PKL kembali ke jalan KS
Tubun lagi, apakah pihak pemerintah mengajak
bermusyawarah lagi. Menurut AS, PKL KS Tubun
pernah dipanggil Lurah untuk mengumpulkan KTP
dan dapat uang 25 ribu satu orang. Kata Lurah,
PKL akan ditata tetapi sampai saat ini belum ada
tindak-lanjut.
Mengenai PKL yang mengokupasi hampir
separuh jalan yang menyebabkan kemancetan dan
pernah digusur atau dibongkar. Menurut AS, pada
pemerintahan Jokowi, kios yang boleh dibongkar,
adalah kios di atas saluran selokan/got, tetapi kios
PKL KS Tubun tidak menutupi got yang berada
di area taman berbentuk panggung, sehingga tidak
di trotoar dan bahu jalan. Namun sekarang ini, 15
PKL KS tubun berjualan di atas trotoar.
Sedangkan penyebab mancet malam hari,
menurut AS bukan dari PKL, tetapi dampak
dari PKL Tanah Abang yang digusur/tidak
boleh berdagang. Bekas kios PKL Tanah Abang
ini, dimanfaatkan oleh bus-bus berhenti lama
(ngetem). Hal ini terkesan malah dianjurkan
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bus untuk berhenti agar PKL Tanah Abang
tidak berdagang “pedagang terbuang bus besar
berjejer pada ngetem”, seharusnya ada penertib
jalan yang menyuruh bus untuk jalan, sedangkan
pengangkatan untuk mobil parkir liar di jalan
hanya seketika saja.
Adapun lokasi lapak AS dan 14 PKL
adalah terletak di depan Museum Tekstil, tetapi
dahulu terletak di samping museum, dimana
samping museum adalah rumah bukan kawasan
museum, selanjutnya rumah tersebut dibeli
oleh museum, sehingga dipagar oleh Museum
Tekstil karena masuk kawasan museum untuk
penghijauan. Permintaan AS pada pemerintah,
kiranya diperbolehkan berdagang seperti dahulu,
yaitu kios berbentuk panggung, sehingga tidak
merugikan hak pejalan kaki di trotoar. AS bersedia
membayar distribusi agar bisa berdagang mulai
pagi seperti semula, dan menginginkan menjadi
PKL binaan seperti kios-kios di Jl. Surabaya dan
Jl. Poncol daerah Senen, Jakarta Pusat. Selain
itu, ada perlakuan diskriminasi dalam hal waktu
berdagang antara PKL KS Tubun yang mulai
pukul 16.00 WIB dengan PKL Tanah Abang yang
menempati jembatan penyeberangan arah Tanah
Abang mulai pukul 12.00 WIB.
C.

Perspektif Hukum
Sebelum dianalisis, dijelaskan apa yang
dimaksud teori hukum. Teori hukum dikenal
dengan istilah lain, yaitu teori hukumeory of law
dalam bahasa Inggris atau rechtsteori hukumeorie
dalam bahasa Belanda. Bruggink mengartikan
teori hukum adalah, “Suatu keseluruhan
pernyataan yang saling berkaitan berkenaan
dengan sistem konseptual aturan - aturan hukum
dan putusan putusan hukum, dan sistem tersebut
untuk sebagian penting untuk dipositifkan”.
Dalam pengertian ini pengertian teori hukum
bermakna ganda, yaitu dalam pengertian sebagai
produk sebab keseluruhan pernyatan yang saling
berkaitan merupakan hasil kegiatan teoritis bidang
hukum. Sementara dikatakan sebagai proses, sebab
perhatiannya diarahkan pada kegiatan teoritis
tentang hukum atau pada kegiatan penelitian
teoritis bidang hukum sendiri, tidak pada hasil
kegiatan-kegiatan itu. Teori hukum mengkaji tidak
hanya tentang norma akan tetapi juga mengkaji
hukum dalam kenyataan (Salim, 2009: 256).
Dalam perkembangan tata kehidupan hukum
di Indonesia, peran teori hukum berpengaruh
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kuat terhadap pembentukan peraturan perundangundangan, sedangkan teori hukum yang
berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep dan
implementasi hukum di Indonesia adalah teori
hukum positivisme. Positivisme hukum dikenal
sebagai suatu teori hukum yang menganggap
bahwa pemisahan antara hukum dan moral
(Achmad Ali, 2009: 55).
Adapun teori hukum yang digunakan dalam
menganalisis Kebijakan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta terhadap relokasi pedagang kaki
lima (PKL) adalah teori hukum Friedman, hukum
responsif, dan teori hukum progresif.
Apabila Pergub No. 10 Tahun 2015 ditinjau
teori hukum Friedman, yang mana terdiri unsur
substansi hukum (legal substance), struktur
hukum (legal structure), dan unsur budaya hukum
(legal culture), maka unsur-unsur tersebut saling
mengikat dan berantai. Substansi hukum yang
dimaksud di sini adalah adanya pengkategorian
PKL binaan dengan PKL liar, walaupun tidak secara
jelas dan terang menyebutkan istilah tersebut. Hal
ini terlihat pada setiap PKL yang menggunakan
lokasi sebagai tempat kegiatan usaha, maka PKL
terlebih dahulu harus mendapatkan TDU (Pasal
15), TDU sebagai tanda bukti pendaftaran usaha
PKL (Pasal 1 angka 31), untuk untuk memperoleh
TDU PKL yang bersangkutan harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku
Dinas KUMKM setempat [Pasal 15 ayat (5)].
Secara kronologis Pergub tersebut, adalah proses
interaksional fungsional antar-subunsur dalam
unsur struktur hukum, dimana dalam struktur
hukum terdapat subunsur Sudin KUMKM, Satpol
PP, sudin sosial, dan lain sebagainya (Saptomo,
2012: 185).
Kewenangan
antar-subunsur
tersebut
menjadikan perbedaan perlakuan yang diterima
oleh PKL itu sendiri. Untuk PKL binaan
kewenangan berada pada Sudin KUMKM,
sedangkan PKL liar pemerintah daerah tidak
memfasilitasi dengan baik, artinya PKL liar ini
tidak memperoleh kepastian dalam substansi
hukum (produk hukum), bahkan bisa disamakan
dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) yang menjadi kewenangan Dinas Sosial.
Di sisi lain, Satpol PP hanya bertugas melakukan
pembongkaran, dan untuk PKL liar tidak ada
kompensasi relokasi.
Kaitan selanjutnya adalah unsur budaya
hukum yang lahir dari PKL liar tersebut, yang
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menurut budaya hukum memiliki subunsur yang
terdiri dari subunsur kekuatan-kekuatan sosial
(legal forces) dan subunsur kekuatan-kekuatan
hukum (legal forces) itu sendiri (Saptomo, 2012:
186). Kedua kekuatan dari subunsur budaya lahir,
karena ada dikotomi antar PKL binaan dan PKL
liar, padahal hakekat keberadaan pemakaian
lokasi PKL tersebut adalah sama, yaitu menempati
menempati prasarana, sarana dan utilitas umum
milik Pemerintah Daerah, tanah/lahan milik
perorangan/badan, perbedaanya adalah PKL
binaan telah mendapat izin dari Gubernur sebagai
tempat usaha, sedangkan PKL liar belum.
Oleh karena itu, dalam penataan dan
pemberdayaan PKL termasuk relokasi, tidak bisa
dilihat dari satu sisi peraturannya atau tekstual,
yang notabene PKL liar tidak diatur dan terkesan
dibiarkan begitu saja, bahkan bisa dikatakan
PMKS, padahal bila dikaji secara komprehensif
PKL liar tersebut bisa mandiri, artinya bisa
sebagai penyumbang roda perekonomian. Secara
kelembagaan harus ada pemilahan mana yang
sejatinya sebagai penyandang PMKS, tidak
semua PKL liar sebagai penyandang PMKS.
Secara budaya, PKL liar ini bila tidak direlokasi,
maka dikuatirkan akan berpindah-pindah, bahkan
memunculkan masalah baru atau benar terbukti
mereka adalah PMKS, karena dalam prosesnya
mereka tidak ditata dan diberdayakan.
Analisis selanjutnya dari pemikiran hukum
responsif yang dipopularkan oleh Philippe Nonet
dan Philip Selznick di dalam karya mereka yang
berjudul “Law and Society in Transition towards
Responsive Law”. Istilah tersebut digunakan
mereka berdua sebagai kritik terhadap teori hukum
yang lebih mengedepankan sisi formalitas dan
mengesampingkan realitas (Philippe Nonet dan
Philip Selznick, 2001: viii). Dalam Pergub No. 10
Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan
PKL terkesan hanya sebagai formalitas, karena baik
penataan PKL termasuk relokasi, pendataan dan
pendaftaran PKL yang dilakukan oleh Walikota/
Bupati melalui Lurah dan Camat bersama Kepala
Suku Dinas KUMKM, maupun pemberdayaan
PKL, hanya berlaku bagi PKL yang mempunyai
TDU sebagaimana dijelaskan di atas.
Menurut teori hukum responsif ini, Pergub
No. 10 Tahun 2015 tidak responsif, bersifat pasif,
dan mengesampingkan realitas yang ada. Hal ini
bisa dilihat adanya penggusuran PKL liar tanpa
ada relokasi, karena PKL yang tidak mendaftarkan

diri kepada Kepala Sudin KUMKM setempat
tidak mempunyai hak apapun sebagaimana yang
diatur dalam pergub tersebut. Padahal realita yang
ada banyak PKL liar, sedangkan peran pemerintah
bersifat pasif, semestinya dalam pergub diatur
Sudin KUMKM setempat bisa mendaftarkan
PKL liar menjadi PKL binaan melalui kajian atau
penelitian kelayakan PKL mendapatkan TDU,
tetapi peran pemerintah hanya pasif menunggu
PKL untuk mendaftarkan diri.
Teori hukum responsif dikemukakan NonetSelznick yang membedakan tiga klasifikasi dasar
dari hukum dalam masyarakat, yaitu hukum
sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum
represif), hukum sebagai institusi tersendiri yang
mampu menjinakan represif dan melindungi
integritas dirinya (hukum otonom), dan hukum
sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap
kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif)
(Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2001).
Hukum dituntut menjadi sistim yang terbuka dalam
perkembangan yang ada dengan mengandalkan
keutamaan tujuan (the souvereignity of purpose),
yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta
akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum
itu (Bernart, 2006: 239). Hukum seperti ini yang
dibutuhkan dalam masa transisi. Artinya, ketika
suatu aturan Pergub No. 10 Tahun 2015 yang
telah ada kurang bisa menjawab permasalahan
yang timbul akibat perkembangan yang tidak
terjangkau oleh aturan hukum tersebut, seperti
akomodasi kebutuhan PKL dan kerjasama untuk
penyelesaian masalah, maka Pergub No. 10 Tahun
2015 harus peka mengakomodasi perkembangan
yang ada, sebagaimana keberadaan PKL adalah
sebagai imbas dari kebijakan skala makro,
sehingga dasar pemikiran hukum responsif ini
adalah demi mencapai keadilan dalam masyarakat
secara bertanggungjawab.
Menyangkut hukum responsif sebagai
fasilitator dari berbagai respon terhadap
kebutuhan dan aspirasi sosial. Maka partisipasi
masyarakat akan menciptakan masyarakat yang
lebih inklusif dan equitable serta memperkuat
lembaga demokrasi. Manfaat yang akan
diperoleh dengan partisipasi masyarakat dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan,
yaitu meningkatkan legitimasi dan kualitas
peraturan perundang-undangan yang dihasilkan;
meningkatkan peluang untuk keberhasilan dalam
penerapannya; meningkatkan ketaatan terhadap
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pelaksanaan peraturan perundang-undangan
tersebut secara sukarela; dan memperluas bentuk
partnership dengan warga negara (Direktorat
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan,
2010: 69)
Analisis lainnya dari teori hukum progresif
yang dikenalkan Satjipto Rahardjo. Beliau
galau dengan cara penyelenggaraan hukum di
Indonesia, meski setiap kali persoalan-persoalan
hukum muncul dalam nuansa transisi, namun
penyelenggaraan hukum terus saja dijalankan
layaknya kondisi normal. Hampir tidak ada
terobosan yang cerdas menghadapi kemelut pasca
orde baru. Yang lebih memprihatinkan, hukum
tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka
(business as usual), tetapi juga dipermainkan
sebagai “barang dagangan” (business-like).
Akibatnya, hukum terdorong ke jalur lambat dan
mengalami kemacetan yang cukup serius. Dari
sinilah Prof. Satjipto Rahardjo menyuarakan
perlunya hukum progresif. Pemikiran hukum
perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu
hukum untuk manusia. Hukum bertugas melayani
manusia, bukan sebaliknya (Bernart, 2006: 246).
Pemahaman hukum menurut hukum progresif
menegaskan: “Hukum adalah suatu institusi
yang bertujuan mengantarkan manusia kepada
kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat
manusia bahagia” (Satjipto Rahardjo, 2009: 2).
Untuk lebih memahami hukum progresif, yaitu
hukum yang cara berhukum memiliki karakteristik,
sebagai berikut:
Pertama, paradigma hukum progresif
adalah, bahwa hukum adalah untuk manusia.
Pegangan, optik atau keyakinan dasar
ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu
yang sentral dalam berhukum, melainkan
manusialah yang berada dititik pusat
perputaran hukum. Kedua, hukum progresif
menolak untuk mempertahankan status quo
dalam berhukum. Mempertahankan status
quo memberi efek yang sama seperti pada
waktu orang berpendapat, bahwa hukum
adalah tolok ukur untuk semuanya, dan
manusia adalah untuk hukum. Ketiga, hukum
progresif memberikan perhatian besar
terhadap peranan perilaku manusia dalam
hukum. Peranan manusia disini merupakan
konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa
sebaiknya kita tidak berpegangan secara
mutlak kepada teks formal suatu peraturan
(Bernart, 2006: 139-144).
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Dalam pandangan lain, untuk membangun
hukum progressif tidaklah cukup dengan
membaca buku referensi hukum bahkan kuliah
yang hanya beberapa jam di ruangan, namun
dibutuhkan sebuah pencerahan yang tiada henti
secara berkesinambungan, bukan hanya hukum in
books tetapi hukum in action atau sebuah rancang
bangun hukum yang on going process untuk
menemukan jatidiri ilmu hukum yang teorinya
membumi (grounded theori) ke Indonesiaan dan
hal itu dicari dalam kearifan-kearifan lokal yang
terbentang luas di pelosok nusantara Indonesia
(Covey, 1990: 46).
Dalam Pergub No. 10 Tahun 2015 telah diatur
tentang penataan dan pemberdayaan PKL, tetapi
upaya yang dilakukan penegak hukum dalam hal
ini adalah Dinas/Sudin KUMKM dinilai pasif
karena menunggu PKL liar untuk mendaftarkan
diri, sehingga upaya yang dilakukan aparatur
yang diberikan kewenangan untuk menata PKL
dinilai pasif tidak progresif. Hal ini termasuk
relokasi, pada PKL binaan mendapatkan fasilitas
untuk direlokasi, tetapi pada PKL liar sifatnya
adalah penggusuran, bahkan dipandang sebagai
penyandang masalah kesejahteraan sosial. Namun
upaya progresif ada pada pucuk pimpinan provinsi,
yaitu Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, walaupun tidak
diatur dalam Pergub tersebut, Gubernur memiliki
kewenangan untuk bisa merelokasi PKL liar,
seperti PKL KS Tubun direlokasi ke PD Jaya Slipi
dan relokasi PKL tanah abang ke Blok G Tanah
Abang.
Tindakan yang dilakukan Gubernur ini adalah
wajar sebagai pimpinan tertinggi di DKI Jakarta,
tetapi upaya progresif dibutuhkan keberanian bagi
aparatur yang diberikan kewenangan mengatur
PKL ini, karena tidak diatur dalam Pergub DKI
Jakarta. Dengan demikian kata kunci dalam
gagasan hukum progresif adalah kesediaan untuk
membebaskan diri dari faham status quo tersebut
(Satjipto Rahardjo, Jurnal Hukum Progresif,
2005: 1-24). Ide tentang pembebasan diri tersebut
berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit
yang ada dalam diri para pelaku (aktor) hukum, yaitu
keberanian (dare). Masuknya faktor keberanian
tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu
yang tidak hanya mengedepankan aturan (rule),
tetapi juga perilaku (behavior). Berhukum menjadi
tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan
predisposisi personal (Satjipto Rahardjo, Kompas,
4 Agustus 2004).
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Perspektif Hak Asasi Manusia
Pedoman kebijakan relokasi PKL adalah
Pergub DKI Jakarta No. 10 Tahun 2015, dimana
berdasarkan hasil penelitian dan telaahan pada
pergub ini, PKL liar tidak masuk pengaturan
substansi dalam pergub ini.
Hal ini tampak dalam rumusan pasal
dalam pergub tersebut, bahwa setiap PKL yang
menggunakan lokasi tempat usaha terlebih dahulu
harus mendapatkan tanda daftar usaha (TDU),
kemudian untuk memperoleh TDU PKL yang
bersangkutan harus mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas
KUMKM setempat [Pasal 15 ayat (1) dan (5)].
Dalam kaitan ini negara cq. pemerintah
daerah telah melakukan pembiaran, karena
pemerintah melalui perundang-undangan
(pergub) bersikap pasif tidak melakukan
pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan
lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan
lokasi PKL, sampai pada peremajaan PKL,
karena PKL yang bersangkutan tidak mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku
Dinas KUMKM setempat, sehingga digolongkan
sebagai PKL liar, bahkan sebagai penyandang
masalah kemiskinan (PMKS) yang menjadi tusi
dinas sosial, sehingga menjadi PKL liar.
Menyangkut pembiaran ini, pemerintah
juga dapat melakukan pelanggaran HAM, karena
keberadaan PKL yang tidak terdata ini atau tidak
mengajukan permohonan untuk mengurus TDU
kepada Sudin KUMKM setempat, sehingga
PKL ini merupakan golongan kelompok yang
rentan dari tindakan sewenang-wenang aparatur
pemerintah, karena hal ini tidak diatur oleh
pergub, seperti menerima pembongkaran tanpa
relokasi. Tindakan aparatur pemerintah dalam
melakukan tugas dan fungsinya tidak sepenuhnya
melakukan pelanggaran HAM, karena titik tekan
pelanggaran HAM adalah pada materi substansi
pergub tersebut.
Maka dari itu, pergub ini tentu akan ditindaklanjuti oleh aparatur pemerintah yang sesuai
amanah materi substansinya. Artinya, kalau pergub
ini mengatur aparatur pemerintah dalam kaitan ini
adalah Sudin KUMKM untuk bertindak aktif
melakukan pendataan yang selanjutnya penataan
dan pembinaan PKL, maka kewajiban pemerintah
mengenai HAM bisa dipertanggungjawabkan
kepada warga negaranya sebagai pemegang hak,
karena negara dalam konteks pendekatan berbasis

HAM (humanrights-based approach), yaitu
negara cq. pemerintah sebagai subjek pemangku
kewajiban (duty bearer) atas pelaksanaan HAM
dalam konteksi ini kewajiban untuk menghormati,
melindungi, dan memenuhi HAM PKL sebagai
warga negara dan sebagai pemegang hak (rights
holder) adalah PKL.
Selanjutnya, apabila negara melakukan
pembiaran, maka pemerintah telah melakukan
pelanggaran HAM. Hal ini menyangkut adanya
kewajiban pemerintah untuk bertindak (obligation
to conduct), yaitu mensyaraktkan pemerintah
melakukan langkah-langkah tertentu untuk
melaksanakan pemenuhan suatu hak, apalagi
tindak-lanjut kewajiban untuk bertindak adalah
kewajiban untuk berdampak (obligation to result),
yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran
tertentu guna memenuhi standar substansi yang
terukur (Badan Penelitian dan Pengembangan
HAM, 2009: 9).
Oleh karena itu, pemerintah daerah
seharusnya memahami PKL ini adalah imbas dari
kebijakan skala makro, yang berujung pada dampak
kemiskinan, sehingga secara kemampuan yang
dimiliki berjualan sebagai PKL. Sebagai warga
negara yang menjadi PKL mempunyai HAM,
dimana HAM itu akan saling bergantung satu sama
lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan (invisibility),
karena semua hak, baik hak sipil, politik, sosial,
ekonomi, maupun budaya mempunyai kedudukan
setara dan tidak akan bisa dinikmati sepenuhnya
tanpa ada pemenuhan dari hak-hak lainnya. HAM
harus ditegakkan melalui penerapan hukum dan
dikuatkan dengan adanya jaminan keadilan,
bahwa PKL berhak memperoleh akses sipil dan
politik serta ekonomi, sosial, dan budaya dalam
menikmati perikehidupan, sehingga dicarikan
solusi yang terbaik antar pelaku kepentingan.

KESIMPULAN
Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
terkait PKL dilakukan dengan dua cara, yaitu,
pertama, melalui Peraturan Gubernur No. 10
Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima (PKL), dimana penataan PKL
diselenggarakan oleh Gubernur melalui Walikota/
Bupati di wilayah masing-masing bersama
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah serta Perdagangan (Dinas KUMKM),
tetapi hanya mengatur PKL yang mengajukan

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4 , Desember 2016: 477 - 491

487

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

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

permohonan tanda daftar usaha (TDU), jika PKL
tidak mengajukan TDU maka tidak mendapat
fasilitas sebagai PKL binaan dan tergolong PKL
liar, sehingga digusur tanpa relokasi. Kedua,
Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah
bisa membuat kebijakan di luar Pergub No. 10
Tahun 2015, karena inti pergub tersebut hanya
mengatur pengajuan TDU oleh PKL. Artinya
melalui perilaku personal Gubernur, walaupun
PKL liar tanpa TDU bisa direlokasi.
Dalam perspektif hukum, melalui pendekatan
teori Friedman, sistem hukum terdiri dari unsur
substansi, struktur, dan budaya hukum. Dari
ketiga unsur tersebut, PKL liar mempunyai
budaya hukum yang memiliki subunsur kekuatan
sosial (legal forces) dan subunsur kekuatan
hukum (legal forces), maka untuk mencegah
perilaku budaya hukum yang buruk oleh PKL
liar, diperlukan penanganan unsur budaya hukum
ini, melalui unsur struktur hukum dan substansi
hukum. Unsur stuktur hukum menyangkut
keaktifan subunsur Sudin KUMKM, Satpol PP,
Sudin Sosial, dan lain sebagainya tanpa menunggu
PKL mengajukan permohonan TDU, hal ini
terkait proses interaksional fungsional subunsur
budaya hukum dengan subunsur struktur hukum.
Keaktifan subunsur struktur hukum dengan PKL
harus tercantum dalam unsur substansi hukum.
Dalam pendekatan hukum responsif, Pergub
No. 10 Tahun 2015 tidak responsif, bersifat pasif,
dan mengesampingkan realitas yang ada. Artinya,
ketika suatu aturan Pergub No. 10 Tahun 2015 yang
telah ada kurang bisa menjawab permasalahan yang
timbul akibat perkembangan yang tidak terjangkau
oleh aturan hukum tersebut, seperti tidak saja
menuntut peran aktif PKL untuk mendaftar, tetapi
juga aparatur aktif mencari solusi keberadaan PKL,
akomodasi kebutuhan PKL, dan kerjasama untuk
penyelesaian masalah, maka Pergub No. 10 Tahun
2015 harus peka mengakomodasi perkembangan
yang ada, sebagaimana keberadaan PKL adalah
sebagai imbas dari kebijakan skala makro,
sehingga dasar pemikiran hukum responsif ini
adalah demi mencapai keadilan dalam masyarakat
secara bertanggungjawab.
Dalam pendekatan hukum progresif,
seyogyanya aparatur membebaskan diri dari
faham status quo (Pergub No. 10 Tahun 2015)
tersebut, yaitu adanya faktor kebernanian untuk
peduli menciptakan ide mencari solusi PKL liar
yang tidak hanya mengedepankan aturan (rule),
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tetapi juga perilaku (behavior), artinya berhukum
tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan
predisposisi personal.
Dalam perspektif HAM, kebijakan Pergub
No. 10 Tahun 2015 dinilai pasif atau pemerintah
telah melakukan pembiaran terhadap PKL liar,
karena Pemerintah Kota cq. Sudin KUMKM hanya
menata dan memberdayakan PKL yang sudah
mengajukan permohonan TDU dan disetujui.
Sedangkan bagi PKL yang tidak mengajukan
permohonan TDU tidak berhak untuk relokasi.
Mengenai kendala yang ditemui dalam
melakukan upaya relokasi PKL KS Tubun,
yaitu pertama, pada tahap penempatan di PD
Pasar Jaya Slipi, dimana kondisi PD Pasar Jaya
yang tidak layak pakai, yaitu ditempatkan di
lantai bawah (basement) dan terasa gelap karena
kurang penerangan, padahal lantai 1 banyak
yang kosong. Hal ini menyebabkan konsumen
tidak nyaman membeli, sehingga PKL merugi
dan akhirnya kembali ke jalan. Kedua, PD Pasar
Jaya memiliki otoritas untuk mengatur kebijakan
sendiri, anggaran sendiri, dan bertanggungjawab
kepada gubernur, termasuk berhak mengambil
keuntungan sendiri (profit oriented), termasuk
dalam pembiayaan fasilitas tidak boleh memakai
alokasi dana APBD, karena PD Pasar Jaya adalah
BUMD, kecuali dengan kebijakan Gubernur DKI
Jakarta, karena dalam rapat umum pemegang
saham (RUPS) gubernur sebagai pemegang saham
terbesar, sehingga berhak untuk menentukan
kebijakan.

SARAN
Mengenai substansi Peraturan Gubernur
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 10
Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima seyogyanya direvisi, terutama
terutama Pasal 15 menyangkut penerbitan Tanda
Daftar Usaha (TDU) yang pada intinya hanya bisa
diberikan apabila PKL mengajukan permohonan
tertulis kepada Kasudin KUMKM, maka direvisi
agar pihak Dinas dan Sudin KUMKM bertindak
aktif melakukan penilaian atau kajian analisis
dalam rangka pemberdayaan PKL liar manjadi
PKL binaan.
Dalam hal penanganan PKL KS Tubun,
menurut hemat penulis ada dua alternatif, yaitu
alternatif pertama, Gubernur sebagai pemegang
saham tertinggi di PD Pasar Jaya Slipi, hendaknya
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memfasilitasi melalui kebijakan baik dalam
pengawasan maupun bantuan pembiayaan
modal, karena PKL KS Tubun bersedia direlokasi
jika fasilitas PD Pasar Jaya Slipi dibenahi.
Selanjutnya, dalam hal penempatan di PD Pasar
Jaya Slipi hendaknya didampingi dan dilakukan
promosi sampai PKL tersebut dinilai bisa mandiri
(penghasilan berdagang di jalan bisa disamakan
penghasilan berdagang di PD Pasar Jaya Slipi).
Promosi ini dilakukan baik yang sifatnya
penyampaian informasi (iklan) di media elektronik
dan non-elektronik, maupun kegiatan yang bisa
menarik pengunjung, seperti panggung hiburan.
Alternatif
kedua,
Gubernur
dapat
memerintahkan Dinas KUMKM Provinsi DKI
Jakarta, dan Sudin KUMKM Kota Administrasi
Jakarta Barat, agar memfasilitasi PKL KS Tubun
Museum Tekstil menjadi binaan (JB Museum
Tekstil) termasuk PKL KS Tubun yang lokasinya
selain Museum Tekstil perlu dikaji untuk dijadikan
PKL Binaan, selanjutnya diberikan rambu jumlah
JB KS Tubun, agar tidak memancing PKL datang
lagi.
Selain itu, dalam upaya mengatur PKL,
hendaknya dapat pula melibatkan pengusaha
setempat, corporate social responsibility (CSR),
dan pihak bank agar PKL bisa mencicil fasilitas
atau sarana dan prasana yang diperoleh dengan
harga murah dalam jangka waktu tertentu.
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ABSTRACT
This research identifies two issues: firstly: conflict between Berlan and Palmerian residents has been occurred
for long times until now; secondly: need a solution in finishing the conflict and find sources of problem. From
identification above, it will elaborate into items that is (1) what causative factors of conflict; (2) what the
impacts of that conflict; (3) what efforts of government to finish the conflict according to mandate of the Act
Number 7 Year 2012. The method in collecting data is interview with relevant informant to research issues.
This research is role of government to satisfy rights of society security. It concludes that find some factors
cause its conflict between Berlan and Palmeriam residents, but misunderstanding and juvenile delinquency are
dominant factors lead that conflict.
Keywords: completion, social conflict

ABSTRAK
Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan: Pertama,konflik antara warga Berlan dan Palmeriam yang
sudah berlangsung sejak lama dan masih terjadi sampai sekarang; Kedua,bagaimana menyelesaikan konflik
antara warga Berlan dengan Palmeriam dan apaakar permasalahannya. Ketiga, apa dampak dari terjadinya
konflik antara warga Berlan dengan Palmeriam; Keempat,upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh
Pemerintah dalam menyelesaikan tawuran antar warga Berlan dengan Palmeriam sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 7 Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik
wawancara kepada beberapa informan, yakni: tokoh masyarakat (Ketua RW dan Ketua FKDM), pemerintah
daerah (Lurah Kebon Manggis dan Lurah Palmeriam, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kamtib Kelurahan
Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam, dan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Kantor Kesbangpol Jakarta
Timur, dan Kepala Kepolisian Sektor Matraman. Penelitian ini merupakan wujud dari peran serta Pemerintah
dalam memenuhi hak atas rasa aman bagi masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, meskipun ada
beberapa faktor yang menyebakan konflik antara warga Berlan dengan Palmeriam, namun kesalahpahaman
dan kenakalan remaja merupakan faktor yang dominan penyebab konflik tersebut.
Kata kunci: Penyelesaian, Konflik Sosial,
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PENDAHULUAN
Pada tahun 2012 Pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial. Dalam rangka
menangani konflik, pada tahun 2012 pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Landasan filosofis keberadaan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2012 adalah upaya penciptaan
suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan
sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud
hak setiap orang atas perlindungan agama, diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda. Landasan sosiologisnya adalah banyaknya
timbulnya perseteruan dan /atau benturan antar
kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik
sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas
nasional dan terhambatnya pembangunan nasional.
Landasan yuridisnya yaitu, ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan
penanganan konflik sosial masih bersifat parsial
dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika
dan kebutuhan hukum masyarakat.
Pada Pasal 5 butir a Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,
disebutkan bahwa konflik dapat bersumber dari:
permasalahan yang berkaitan dengan politik,
ekonomi, dan sosial budaya. Demikian pula
seperti kasus tawuran yang terjadi akhir-akhir ini
di Jakarta, sebagaimana yang terjadi di daerah
Berlan dan Palmeriam, jika dirunut dari awal
(dahulu) salah satu penyebab tawuran tersebut
adalah faktor politik. Maraknya kasus tawuran
antar warga perlu menjadi perhatian pemerintah
dan tokoh masyarakat. Tawuran sosial bukan hanya
merugikan dua pihak yang bertikai tetapi juga
merugikan masyarakat secara umum. Selain faktor
politik, beberapa kasus tawuran di Provinsi DKI
Jakarta diduga disebabkan oleh banyaknya problem
sosial kemasyarakatan yang perlu penyelesaian
secara komprehensif, diantaranya banyaknya
pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial,
kurangnya pendidikan, kondisi rumah tidak layak
huni, dan lingkungan yang kumuh.
Menurut Kapolda Metro Jaya Inspektur
Jenderal Tito Karnavian (yang menjabat pada
saat penelitian ini dilakukan) menjelaskan bahwa:
tawuran merupakan masalah yang kompleks, jadi
permasalahan sosial banyak muncul disitu. Makin
banyak orang makin banyak interaksi sosial, makin
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banyak juga potensi konflik karena perbedaan
kepentingan. Diketahui, selama Operasi Ketupat
Jaya 2015, telah terjadi enam aksi tawuran warga
di Jakarta. Jumlah ini meningkat 100 persen
dibandingkan tahun lalu. Sementara pada 16 hari
sebelum Operasi Ketupat Jaya 2015 terdapat 20
aksi tawuran (Merdeka.com/jakarta/kapoldametro-bakal-bertemu-ahok-bahas-maraknyatawuran-warga.html).
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot
Saiful Hidayat menegaskan bahwa Jakarta
Timur merupakan wilayah paling banyak terjadi
kasus tawuran. Sejak Januari hingga Juli 2015
tercatat terjadi 23 aksi tawuran antar kampung
di wilayah Jakarta Timur. Menyikapi masalah
tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta meminta
seluruh jajaran meliputi lurah, camat, dan satuan
polisi pamong praja untuk lebih aktif melakukan
tindakan preventif pada daerah yang menjadi
pusat tawuran. Salah satu upaya preventif untuk
mencegah tawuran antar warga adalah berupa
safari ramadhan mengunjungi daerah-daerah
yang rawan tawuran, telah ada kesepakatan
damai namun ternyata kasusnya terulang lagi
(Poskotanews.com/ 2015/07/28/wagub-jakartatimur-terbanyak-kasus-tawuran).
Tawuran antar warga Berlan dengan warga
Palmeriam telah berlangsung berkali-kali sejak
1970-an, namun sampai sekarang masih saja
terjadi tawuran. Kawasan Matraman, oleh
sebagian orang yang sudah lama bermukim dulu
dikenal sebagai daerah segitiga merah. Tawuran
antar warga di kawasan ini menurut Cholid warga
Palmeriam awalnya hanya melibatkan orangorang yang berada di asrama Ambon (Hotel
Mega Matra) dengan warga Berlan (Komplek
Kesatrian TNI AD). Dalam perkembangannya,
setelah asrama tergusur oleh Hotel Mega Matra,
konflik pertikaianpun menjalar ke Palmeriam dan
sekitarnya (Roeshman.blogspot.com/2008/06/
perseteruan-bebuyutan-di-kawasan.html?m=1
diakses 10 Agustus 2015 pukul 13.34 Wib). Dulu
perseteruan antar warga di kawasan Matraman
Jakarta Timur lebih banyak dipicu karena masalah
ideologi, misalnya seperti yang terjadi antar
simpatisan Golkar dan PPP. Para Pemuda Berlan
yang sebagian besar “anak tangsi” dan banyak
menjadi anggota Forum Komunikasi Putra-Putri
Purnawirawan ABRI (FKPPI) menjadi pendukung
Golkar. Sedangkan warga Palmeriam dan Tegalan
di seberangnya lebih banyak menjagokan PPP.
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Ini terlihat pada saat-saat kampanye Pemilu.
Bila kampanye lewat di daerah Palmeriam dan
Tegalan, Golkar sering mendapat ejekan. Hal sama
juga terjadi saat kampanye PPP melewati Berlan.
Buntutnya, lalu terjadi beberapa kali bentrokan
(Shahab, 2001: 67).
Aksi tawuran warga di kawasan Berlan,
Jakarta Timur terakhir terjadi pada tanggal 17
Juli 2015. Menurut informasi, tawuran ini terjadi
karena saling ledek saat takbir keliling. Salah satu
kelompok mengejek kelompok lain yang konvoi.
Tindakan meledek berujung pada tawuran yang
melibatkan ratusan warga (Detik.com/news/
berita/2970679/tawuran-warga-pecah-di-berlanwarga-bawa-pedang-dan-lempar-batu).
Penelitian mengenai Penyelesaian Konflik
Warga Berlan dengan Palmeriam ini, sebelumnya
juga pernah dilakukan oleh Soni Akhmad
Nulhaqim dengan judul Manajemen Kolaborasi
Resolusi Konflik dalam Perkelahian antar Warga
di Daerah Perkotaan (2005), namun sampai
sekarang tawuran tersebut masih terjadi. Jika aksi
tawuran ini dibiarkan, akan menimbulkan kerugian
materiil dan non materiil bagi masyarakat, bahkan
dikhawatirkan akan menimbulkan korban jiwa.
Penelitian yang kami lakukan ingin mengetahui
kondisi terakhir perkembangan (progress)
mengenai tawuran antara warga Berlan dengan
Palmeriam, dan ingin mengetahui mengapa
tawuran tersebut masih terus terjadi. Apakah
mekanisme penyelesaian konflik telah ada dan
dapat diterapkan di lapangan, atau bahkan perlu
dilakukan perbaikan mekanisme penyelesaian
konflik.
Dari latar belakang tersebut diperoleh
permasalahan sebagai berikut:
(1) Apa yang menjadi faktor penyebab
konflik antara warga Berlan dengan Palmeriam?;
(2) apa dampak dari terjadinya konflik antara
warga Berlan dengan Palmeriam?; dan (3) upaya
penyelesaian yang telah dilakukan oleh Pemerintah
dalam menyelesaikan tawuran antar warga Berlan
dengan Palmeriam, sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 7 Tahun 2012?
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan sebuah rekomendasi yang dituangkan
dalam Risalah kebijakan (policy brief) mengenai
upaya penyelesaian konflik antara warga
Berlan dan Palmeriam yang ditujukan kepada
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Pemerintah
Kota Administrasi Jakarta Timur. Sehingga

dengan dimanfaatkannya hasil penelitian ini oleh
lembaga/instansi terkait maka dapat tercapai
salah satu Indikator Kinerja Utama Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
yaitu dimanfaatkannya hasil penelitian dan
pengembangan dalam perumusan kebijakan.
Ruang lingkup penelitian ini adalah konflik
antara warga Berlan dengan Palmeriam Jakarta
Timur. Konflik yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah tawuran antara warga Berlan dengan
Palmeriam yang berujung pada kekerasan yang
terjadi dalam kurun waktu 2010-2015. Pasal 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial, menjelaskan bahwa
konflik adalah perseteruan dan/atau benturan
fisik dengan kekerasan antara dua kelompok
masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam
waktu tertentu dan berdampak luas yang
mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi
sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional
dan menghambat pembangunan nasional. Jika
dikaitkan dengan konflik antara warga Berlan
dengan Palmeriam, konflik tersebut juga
mengakibatkan ketidaknyamanan warga sekitar,
ataupun warga yang melintas pada saat terjadi
konflik.

METODE PENELITIAN
Penelitian
menggunakan
pendekatan
kua
lit
atif, dengan cara mengumpulkan data/
informasi mengenai fenomena konflik di Berlan
dan Palmeriam. Secara kualitatif data dan
informasi hasil pengumpulan data lapangan akan
menggambarkan fenomena-fenomena tersebut
beserta analisis saling hubungan antar fenomena
dan faktor-faktor relevan terkait (deskriptif
analisis). Alat dan teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah studi literatur dan studi lapangan.
Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan
dan menganalisis data yang diperoleh berupa
tulisan-tulisan, karya ilmiah dan literatur terkait.
Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan cara
wawancara terhadap informan yang memiliki
pengetahuan terkait obyek penelitian. Adapun
informan penelitian ini yaitu: tokoh masyarakat
(Ketua RW dan Ketua FKDM Kebon Manggis
dan Matraman), pemerintah daerah (Lurah Kebon
Manggis dan Lurah Palmeriam, Kepala Seksi
Pemerintahan dan Kamtib Kelurahan Kebon
Manggis dan Kelurahan Palmeriam, dan Kepala
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Sub Bidang Kewaspadaan Kantor Kesbangpol
Jakarta Timur, serta Kepala Kepolisian Sektor
Matraman.

TINJAUAN PUSTAKA
A.

Definisi Konflik
Secara etimologi konflik berasal dari bahasa
latin Secara etimologi konflik berasal dari bahasa
latin configure yang berarti saling berbenturan,
menurut Kartini Kartono istilah ini termasuk
semua bentuk benturan, tabrakan, ketidakserasian,
pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksiinteraksi yang antagonis-bertentangan(Kartono,
1990: 173). Sedangkan secara sosiologis konflik
diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua
orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana
salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak
lain dengan menghancurkannya atau membuatnya
tidak berdaya (diunduh dari http: //id.wikipedia.
org/wiki/Konflik). Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, konflik berarti pertentangan atau
percekcokan dan pertentangan sendiri bisa muncul
ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik
antara dua belah pihak yang bersebrangan.
Clinton F Fing dalam Kartini Kartono
mendefinisikan konflik sebagai berikut:
a) Konflik adalah relasi-relasi psikologis yang
antagonistis berkaitan dengan tujuan-tujuan
yang tidak bisa dipertemukan, sikap-sikap
emosional yang bermusuhan dan strukturstuktur nilai yang berbeda;
b) Konflik adalah interaksi yang antagonis
mencakup tingkah laku lahiriah yang tampak
jelas mulai dari bentuk-bentuk perlawanan
halus, terkontrol, tersembunyi sampai pada
bentuk perlawanan terbuka, kekerasan
perjuangan tidak terkontrol, benturan laten,
pemogokan, huru-hara, makar, gerilya perang
dan lain-lain (Kartini Kartono. Loc.cit).
Menurut Eep Saefullah Fattah, konflik
adalah bentuk perbedaan atau pertentangan ide,
pendapat, paham atau kepentingan diantara dua
belah pihak atau lebih. Pertentangan ini dapat
berbentuk non fisik, bisa juga berkembang menjadi
benturan fisik bisa berkadar tinggi dalam bentuk
kekerasan (violent) ataupun berkadar rendah yang
tidak menggunakan kekerasan (non-violent (Eep
Saefullah Fattah, Jurnal Ilmiyah Ulumul Qural
No 5 dan 6).Menurut Abu Ahmadi, konflik adalah
usaha yang sengaja untuk menentang, melawan
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atau memaksakan kehendak orang lain. Biasanya
konflik itu timbul dari adanya kepentingan yang
bertentangan, terutama kepentingan ekonomis,
dan sering juga karena perebutan kedudukan dan
kekuasaan (Ahmadi, 1975: 93).
Kesenjangan
ekonomi
kadang
juga
berpotensi menimbulkan konflik, oleh karena itu
kemiskinan juga harus menjadi prioritas untuk
dicarikan jalan pemecahannya. Kemiskinan
merupakan permasalahan bangsa yang mendesak
dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan
pendekatan yang sistematik (Badan Penelitian
dan Pengembangan HAM, 2011: 27).
Sedangkan menurut Simon Fisher, konflik
adalah hubungan antara dua pihak atau lebih
(individu atau kelompok) yang memiliki,
atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran
yang tidak sejalan (Fisher, 2001: 8). Menurut
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Penanganan Konflik Sosial, di dalam Pasal 1 ayat
(1) konflik didefinisikan sebagai perseteruan dan/
atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua
kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung
dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang
mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi
sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional
dan menghambat pembangunan nasional.
Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang
juga akan berpotensi menimbulkan konflik dalam
kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana layaknya
sebuah konflik, demi eksistensi sistem, sistem
akan menciptakan mekanisme untuk meredam
konflik tersebut sehingga tidak destruktif terhadap
sistem (Badan Penelitian dan Pengembangan
HAM, 2011: 101).
Dari berbagai definisi konflik yang
dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa
konflik adalah suatu pertentangan, percekcokan,
pertikaan dan perbedaan pendapat antara dua
orang atau kelompok yang terjadi karena adanya
interaksi sosial, sehingga mengakibatkan pihak
yang satu berusaha menyingkirkan pihak yang
lain.
B.

Penyebab Konflik
Menurut Maurice Duverger, penyebab
terjadinya konflik adalah (1) sebab-sebab
individual. Sebab-sebab individual seperti
kecenderungan berkompetisi atau selalu tidak
selalu puas terhadap pekerjaan orang lain dapat
menyebabkan orang yang mempunyai ciri-ciri
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seperti ini selalu terlibat dalam konflik dengan
orang lain dimanapun berada, (2) sebab-sebab
kolektif, adalah penyebab konflik yang terbentuk
oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial
antara anggota-anggota kelompok. Penyebab
konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan
masalah yang berasal dari luar yang dianggap
mengancam kelompoknya (Rauf, 2001: 49-50).
Menurut Simon Fisher penyebab konflik
dapat terjadi karena: (Simon Fisher. Log.Cit: 8).
1. Teori hubungan masyarakat. Dalam teori
hubungan masyarakat ini menganggap bahwa
konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus
terjadi ketidakpercayaan dan permusuhan
diantara kelompok yang berbeda dalam suatu
masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori
ini adalah meningkatkan komunikasi dan
saling pengertian antara kelompok-kelompok
yang mengalami konflik dan mengusahakan
toleransi dan agar masyarakat lebih bisa
saling menerima keragaman yang ada di
dalamnya.
2. Teori negosiasi prinsip. Dalam teori ini
menganggap bahwa konflik disebabkan oleh
posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan
pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak
yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin
dicapai teori ini adalah pertama, membantu
pihak-pihak yang mengalami konflik untuk
memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai
masalah dan isu, dan memampukan mereka
untuk melakukan negosiasi berdasarkan
kepentingan-kepentingan mereka daripada
posisi tertentu yang sudah tetap dan kedua,
melancarkan proses pencapaian kesepakatan
yang menguntungkan kedua belah pihak atau
semua pihak.
3. Teori kebutuhan manusia. Teori ini berasumsi
bahwa konflik yang berakar disebabkan
oleh kebutuhan dasar manusia-fisik,
mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau
dihalangi. Keamanan identitas pengakuan
partisipasi dan otonomi sering merupakan
inti pembicaraan. Sasaran yang ingin
dicapai teori ini adalah, pertama, membantu
pihak-pihak yang mengalami konflik untuk
mengidentifikasi dan mengupayakan bersama
kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi
dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dan
kedua, agar pihak-pihak yang mengalami

konflik mencapai kesepakatan untuk
memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.
4. Teori Identitas. Teori ini berasumsi bahwa
konflik disebabkan karena identitas yang
terancam yang sering berakar pada hilangnya
sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang
tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai
teori ini adalah, pertama, melalui fasilitas
lokakarya dan dialog antara pihak-pihak
yang mengalami konflik mereka diharapkan
dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman
dan ketakutan yang mereka rasakan masingmasing dan untuk membangun empati dan
rekonsiliasi diantara mereka dan kedua,
meraih kesepakatan bersama yang mengakui
kebutuhan identitas semua pihak.
5. Teori kesalahpahaman antar budaya. Teori
ini berasumsi bahwa konflik disebabkan
oleh ketidakcocokan dalam cara-cara
komunikasi diantara berbagai budaya yang
berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori
ini adalah menambah pengetahuan pihakpihak yang mengalami konflik mengenai
budaya pihak lain, mengurangi stereotif
negatif yang mereka miliki tentang pihak
lain; meningkatkan keefektifan komunikasi
antarbudaya.
6. Teori Transformasi konflik. Teori ini berasumsi
konflik disebabkan oleh masalah-masalah
ketidaksetaran dan ketidakadilan yang
muncul sebagai masalah sosial, budaya dan
ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini
adalah, pertama, mengubah berbagai struktur
dan kerangka kerja yang menyebabkan
ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk
kesenjangan ekonomi, kedua, meningkatkan
jalinan hubungan dan sikap jangka panjang
diantar pihak-pihak yang mengalami konflik
dan ketiga, mengembangkan berbagai
proses dan sistem untuk mempromosikan
pemberdayaan,
keadilan,
perdamaian,
pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto,
ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik
yaitu:
1) Perbedaan antara perorangan. Perbedaan
pendirian
dan
perasaan
mungkin
menyebabkan bentrokan orang-perorangan.
2) Perbedaan
kebudayaan.
Perbedaan
kepribadian dari orang perorangan tergantung
pula dari pola-pola perkembangan kebudayaan
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yang menjadi latar belakang pembentukan
serta perkembangan kepribadian tersebut.
Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh
oleh pola-pola pendirian dari kelompoknya.
Selanjutnya
keadaan
tersebut
pula
menyebabkan terjadinya pertentangan antar
kelompok manusia.
Bentrokan antar kepentingan-kepentingan
bentrokan-bentrokan
kepentinganorangperorangan maupun kelompok-kelompok
manusia.
Perubahan-perubahan sosial. Perubahan
sosial yang cepat dalam masyarakat,
untuk sementara waktu merubah nilainilai dalam masyarakat dan menyebabkan
terjadinya golongan-golongan yang berbeda
pendiriannya mengenai reorganisasi sistem
nilai-nilai sebagai akibat perubahanperubahan sosial menyebabkan suatu
disorganisasi dalam masyarakat.

Penyelesaian Konflik
Negara berkewajiban menjamin hak
dan kebebasan warga negaranya, hal ini telah
diamanatkan dalam konstitusi, sebaliknya setiap
warga negara juga wajib memenuhi tanggung
jawabnya untuk menghormati dan mematuhi
segala hal yang berkaitan dengan kewenangan
konstitusional. Artinya antara dimensi hak
dan kewajiban warga negara dan negara itu
saling bertimbal balik (Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM, 2015: 22).
Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Penanganan Konflik Sosial pada Pada
Pasal 8 menyebutkan bahwa: (1) penyelesaian
perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara
damai; (2) penyelesaian secara damai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah
untuk mufakat; dan (3) hasil musyawarahmufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat para
pihak. Dalam menyelesaikan konflik antara warga
Berlan dengan Palmeriam, Pemerintah Daerah
melakukan pertemuan yang dihadiri oleh Muspika
Kecamatan Matraman dan para tokoh masyarakat
dari Berlan maupun Matraman.
Pertemuan
tersebut membahas mengenai perdamaian antara
kedua belah pihak, diharapkan dengan pertemuan
tersebut dapat tidak ada lagi konflik antara
Berlan dengan Palmeriam. Upaya penyelesaian
konflik melalui pertemuan untuk perdamaian ini,
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merupakan implementasi Pasal 8 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2012.
Dengan diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2012, Pemerintah telah
mempunyai regulasi yang dapat dijadikan acuan
dalam penyelesaian konflik sosial. Tujuan dari
Undang-Undang ini adalah agar tercipta suasana
yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera
baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap
orang atas perlindungan agama, diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

HASIL PENELITIAN
Berlan
merupakan
sebuah
komplek
perumahan yang berada di Kelurahan Kebon
Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.
Kebon Manggis memiliki empat RW, dan Berlan
masuk dalam wilayah RW III. Warga Berlan
sebagian besar adalah anggota TNI AD baik
yang masih aktif maupun yang sudah purna. Di
Berlan juga terdapat sekolah SMP dan SMA yang
memungkinkan orang dari luar untuk masuk ke
lingkungan Berlan. Sementara di seberang jalan
dari komplek Berlan adalah Kelurahan Palmeriam,
yang hanya dipisahkan oleh Jalan Matraman
Raya. Palmeriam merupakan salah satu Kelurahan
di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dan
Palmeriam terdiri dari 12 (dua belas) RW. Secara
administrasi Berlan dengan Palmeriam samasama berada di wilayah Kecamatan Matraman.
Bagi warga Jakarta, Jalan Matraman Raya tentu
tidak asing lagi karena wilayah ini amat terkenal
dengan perkelahian antar warga, kejadian tersebut
jelas-jelas mengganggu dan bahkan merugikan
kehidupan warga Jakarta pada umumnya.
Berdasarkan temuan lapangan didapatkan
beberapa hal yang menjadi penyebab konflik antara
warga Berlan dengan Palmeriam, diantaranya: (1)
rebutan lahan parkir, dan rebutan menjadi “polisi
cepek” (pak ogah), karena dahulu ada putaran balik
di jalan matraman raya, yang pertama di depan
restoran minang roda dan yang kedua di depan
Hotel Mega Matra; (2) pada awalnya merupakan
kenakalan remaja biasa, namun kemudian konflik
antara warga Berlan dengan Palmeriam ini
merembet menjadi permasalahan yang memiliki
nuansa politik, warga Berlan yang mayoritas “anak
kolong” (putra-putri anggota ABRI) merupakan
simpatisan Golongan Karya (Golkar), sedangkan
warga Palmeriam merupakan simpatisan Partai
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Persatuan Pembangunan (PPP) terlibat bentrok
di saat mereka sedang melakukan kampanye;
(3) dahulu pernah ada seorang pengusaha besar
yang mengincar daerah Berlan dengan Palmeriam
(tepatnya di jalan Matraman Raya) karena daerah
ini dipandang sangat strategis. Pengusaha tersebut
berusaha agar warga yang tinggal di daerah
tersebut menjadi tidak nyaman agar mereka
mau melepas tanah dan bangunannya dengan
harga murah; (4) adanya pihak luar yang tidak
bertanggungjawab yang sengaja memanfaatkan
situasi ini, agar muncul stigma negatif terhadap
warga Berlan dengan Palmeriam yang dikenal
sering berkonflik (Wawancara dengan Kepala
Seksi Pemerintahan Kelurahan Kebon
Manggis dan Ketua FKDM Kelurahan Kebon
Manggis).
Pada kesempatan lain, Lurah Palmeriam
menjelaskan penyebab konflik pada saat
malam takbiran (17 Juli 2015), tawuran ini
hanya bersumber dari masalah kecil yaitu dari
sekelompok remaja yang melakukan takbir
keliling, saling ledek, dan menyalakan petasan.
Salah satu kelompok mengejek kelompok lain
yang konvoi. Tindakan meledek berujung pada
tawuran. Sebenarnya sekelompok remaja yang
melakukan takbir keliling tadi adalah orang dari
luar Berlan maupun Palmeriam, tetapi karena
terjadi kesalahpahaman akhirnya mengakibatkan
konflik antara warga Berlan dengan Palmeriam.
Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua FKDM
Palmeriam, bahwa tawuran pada tanggal 17
Juli 2015 terjadi pada pukul 03.30 WIB, disaat
para tokoh dan warga selesai melakukan ronda.
Mulanya pada pukul 00.00 Wib di jalan tegalan
(depan restoran sederhana) antara anak remaja
RW III palmeriam bergabung dengan anak remaja
kayu manis melawan orang luar (orang lewat).
Kemudian tawuran tersebut berkembang menjadi
tawuran antara warga Berlan dengan Palmeriam.
Menurut
Kepala
Kepolisian
Sektor
Matraman, konflik Berlan dan Palmeriam
dinyatakan sudah tidak ada, karena kedua belah
pihak sudah menyadari dan mereka ingin hidup
berdampingan secara damai. Terkait tawuran pada
saat malam takbiran itu bukan warga palmeriam
maupun berlan, itu adalah masyarakat umum,
yang kebetulan lewat di jalan matraman raya.
Kemudian ada warga yang menyalakan petasan
yang mengenai asrama TNI, kemudian TNI
mengejar yang menyalakan petasan, dan itu juga

menyebabkan warga berlan marah, kemudian
terjadi lempar-lemparan antara kedua belah pihak
(Wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor
Matraman).
Konflik antara warga Berlan dengan
Palmeriam
juga
menimbulkan
dampak
negatif,warga sekitar merasa dirugikan dengan
adanya tawuran tersebut, yang lebih dikhawatirkan
lagi terjadinya salah sasaran, karena banyak anakanak remaja yang ada di sekitar daerah tersebut.
Kalau yang sampai menimbulkan kerusakan
rumah terjadi pada dahulu kala, sebelum pinggiran
jalan matraman raya dibangun kantor-kantor TNI
AD, dulu terjadi pembakaran dan pengrusakanpengrusakan warung atau took-toko di sepanjang
jalan matraman raya. Selain itu juga stigma
masyarakat terhadap Berlan dan Palmeriam
yang terkenal dengan tawurannya. Pada saat
tawuran terjadi kadang warga terkena bacok
yang diakibatkan salah sasaran, kekhawatiran
warga pada saat terjadi tawuran, bahkan pada
tahun 1997 terjadi konflik yang berskala besar
besar yang sampai menimbulkan banyak korban
dan toko-toko pada tutup. Kaitannya dengan hak
asasi manusiaadalah terganggunya hak setiap
orang atas rasa aman dan tenteram, serta hak atas
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang akan
dijelaskan lebih lanjut di bagian Analisis.
Aktor dalam konflik antara warga Berlan
dengan Palmeriam adalah anak-anak remaja
tanggung yang rata-rata masih duduk di bangku
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah
Menengah Atas (SMA) maupun pengangguran
(Wawancara dengan Ketua FKDM Kebon
Manggis). Anak-anak seusia ini memang
sangat mudah terprovokasi dan belum mampu
mengendalikan emosional. Mengingat di Berlan
juga terdapat beberapa sekolah negeri maupun
swasta maka tidak menutup kemungkinan orang
luar dari Berlan dan Palmeriam juga masuk dan
berinteraksi di lingkungan situ. Hal inilah yang
menjadi faktor bahwa aktor tawuran tidak hanya
warga Berlan dengan Palmeriam saja, tetapi
juga orang luar yang melakukan aktifitasnya di
lingkungan Berlan maupun Palmeriam. Menurut
keterangan dari para informan, tidak ada regenerasi
aktor dalam konflik antara warga Berlan dengan
Palmeriam. Karena konflik yang terjadi sekarang
ini hanya secara tiba-tiba saja, tidak direncanakan
terlebih dahulu.
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Upaya penyelesaian yang telah dilakukan
oleh Pemerintah, atau tokoh masyarakat dalam
menyelesaikan tawuran antar warga Berlan
dengan Palmeriam, diantaranya:(1)pihak Pemda
membangun pagar pembatas yang ada di tengahtengah jalan Matraman Raya, hal ini bertujuan
untuk mempersulit orang yang mau nyeberang ke
Berlan maupun Palmeriam; (2) membentuk Forum
Komunikasi Persaudaraan Masyarakat Matraman
(FKPMM) dan membangun Posko Bersama.
Pembentukan FKPMM adalah salah satu langkah
yang tepat dalam menanggulangi konflik antar
warga Berlan dengan Palmeriam, dan pelibatan
tokoh pemuda pada setiap pertemuan dalam wadah
tersebut diharapkan dapat menyelesaikan setiap
permasalahan khususnya menyangkut konflik
antar warga tersebut.
Selain FKPMM, pemerintah daerah juga
membentuk Forum Komunikasi Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM). FKDM dibentuk melibatkan
berbagai unsur yang terdiri dari ormas, perguruan
tinggi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama,
tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya. Di
tingkat provinsi penyelenggara FKDM menjadi
tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat
yang difasilitasi dan dibina oleh pemerintah
provinsi. Begitu juga di tingkat kabupaten/kota
difasilitasi dan dibina oleh pemerintah kabupaten
dan kota, bahkan sampai tingkat kecamatan dan
desa sesuai dengan tingkatannya dibina oleh
pemerintah kecamatan dan desa pula.
FKDM merupakan amanat dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006,
yang mempunyai tugas menjaring, menampung,
mengkoordinasikan dan mengkomonikasikan
data dan informasi dari masyarakat mengenai
potensi ancaman keamanan. Termasuk juga
gejala atau peristiwa bencana alam dalam rangka
upaya pencegahan dan penanggulangannya
secara dini. Selain itu, FKDM juga mempunyai
tugas memberikan rekomendasi sebagai bahan
pertimbangan bagi Gubernur (untuk tingkat
provinsi), Walikota/Bupati (untuk tingkat Kota/
Kabupaten), Camat (untuk tingkat Kecamatan),
Lurah/Kepala Desa (untuk tingkat Kelurahan/
Desa). FKDM ini di bentuk sebagai salah satu
instrumen dalam memelihara kerukunan nasional.
Ini sangat dibutuhkan negara seperti Indonesia
untuk mencegah terjadinya upaya dis-orientasi
bangsa.
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Selain beberapa hal tersebut, pemerintah
daerah juga melakukan perdamaian dengan
mempertemukan dua belah pihak yang dihadiri
para tokoh masyarakat, agar tidak terjadi lagi
konflik di Berlan dan Palmeriam. Untuk orang
tua dihimbau agar melakukan pembinaan kepada
anak-anaknya. Pemerintah daerah membangun
pagar pembatas yang berada di tengah Jalan
Matraman Raya, ini bertujuan untuk mempersulit
warga dalam melakukan serangan, baik ke Berlan
maupun ke Palmeriam. Di samping itu, pemerintah
daerah juga membantu dalam menyediakan sarana
prasarana olah raga, agar para remaja dapat mengisi
waktu luangnya dengan hal-hal positif (olah raga).
Dan salah satu faktor tidak terjadinya konflik lagi
antara warga Berlan dengan Palmeriam adalah ada
warga Berlan yang dulu merupakan tokoh pemuda,
sekarang tinggal dan menjabat sebagai salah satu
ketua RW di Palmeriam.
Terkait dengan konflik yang terjadi pada
saat malam takbiran (tanggal 17 Juli 2015) di
Jalan Matraman Raya, Muspika Matraman sudah
melakukan pertemuan di Rumah Makan Sederhana,
pertemuan tersebut bertujuan agar tidak terjadi
konflik lagi antara Berlan dengan Palmeriam.
Salah satu kesepakatan hasil pertemuan tersebut
adalah pemasangan spanduk di tempat-tempat
strategis di Berlan dan Palmeriam yang bertuliskan
“Kami Damai”.

ANALISIS
A.

Faktor penyebab konflik antara warga
Berlan dengan Palmeriam
Menurut Eep Saefullah Fattah, konflik
adalah bentuk perbedaan atau pertentangan ide,
pendapat, paham atau kepentingan diantara dua
belah pihak atau lebih. Pertentangan ini dapat
berbentuk non fisik, bisa juga berkembang menjadi
benturan fisik bisa berkadar tinggi dalam bentuk
kekerasan (violent) ataupun berkadar rendah yang
tidak menggunakan kekerasan (non-violent).
Sedangkan pada Pasal 5 butir a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial, disebutkan bahwa konflik dapat bersumber
dari: permasalahan yang berkaitan dengan politik,
ekonomi, dan sosial budaya. Konflik antara Berlan
dengan Palmeriam pernah juga dikategorikan
pada konflik yang disebabkan oleh perbedaan atau
pertentangan politik pada saat masa kampanye,
dimana warga Berlan yang mayoritas “anak
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kolong” (putra-putri anggota ABRI) merupakan
simpatisan Golongan Karya (Golkar), sedangkan
warga Palmeriam merupakan simpatisan Partai
Persatuan Pembangunan (PPP). Konflik tersebut
juga berujung pada kekerasan atau dapat disebut
dengan berkadar tinggi.
Menurut Abu Ahmadi, konflik adalah usaha
yang sengaja untuk menentang, melawan atau
memaksakan kehendak orang lain. Biasanya
konflik itu timbul dari adanya kepentingan yang
bertentangan, terutama kepentingan ekonomis,
dan sering juga karena perebutan kedudukan dan
kekuasaan. Hal ini juga dibuktikan dengan temuan
lapangan yang menyatakan bahwa konflik antara
Berlan dengan Palmeriam juga disebabkan karena
rebutan lahan parkir, dan rebutan menjadi “polisi
cepek” (pak ogah). Mereka sama-sama mempunyai
kepentingan ekonomi, yaitu guna mencari nafkah
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gesekan
kepentingan ekonomi inilah yang kemudian
menimbulkan konflik antara kedua belah pihak.
Soerjono
Soekanto,
mengemukakan
bahwasalah satu penyebab konflik adalah bentrokan
antar
kepentingan-kepentingan,
bentrokan
kepentinganorang-perorangan maupun kelompokkelompok manusia. Konflik antara Berlan dengan
Palmeriam juga melibatkan kelompok-kelompok
warga yang notabene masih berusia remaja.
Karena menurut Soesilowindradini, usia remaja
sangat berkaitan dengan masa emosional, dimana
emosi yang dialami oleh anak-anak remaja antara
lain: marah, takut, cemas rasa ingin tahu, iri hati,
sedih, kasih sayang, dan beberapa emosi lainnya.
Menurut Simon Fisher konflik dapat terjadi
karena kesalahpahaman antar budaya. Teori
ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh
ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi
diantara berbagai budaya yang berbeda.
Meskipun salah satu penyebab konflik antara
warga Berlan dengan Palmeriam ini bukan
karena kesalahpahaman antar budaya, tapi
disebabkan karena kesalahpahaman penafsiran.
Kesalahpahaman penafsiran yang dimaksud
adalah pada saat terjadinya konflik di malam
takbiran tanggal 17 Juli 2015, sebenarnya yang
menjadi penyebab konflik pada saat itu adalah
adanya sekelompok remaja yang melakukan takbir
keliling yang berasal dari luar Berlan maupun
Palmeriam, tetapi karena terjadi kesalahpahaman
akhirnya mengakibatkan konflik antara warga
Berlan dengan Palmeriam.

B.

Dampak yang diakibatkan dari konflik
antara warga Berlan dengan Palmeriam
Sebagaimana yang telah dideskripsikan pada
bagian sebelumnya, konflik antara warga Berlan
dengan Palmeriam juga menimbulkan dampak
negatif,warga sekitar merasa dirugikan dengan
adanya tawuran tersebut, yang lebih dikhawatirkan
lagi terjadinya salah sasaran, karena banyak anakanak remaja yang ada di sekitar daerah tersebut.
Kalau yang sampai menimbulkan kerusakan
rumah terjadi pada dahulu kala, sebelum pinggiran
jalan matraman raya dibangun kantor-kantor TNI
AD, dulu terjadi pembakaran dan pengrusakanpengrusakan warung atau took-toko di sepanjang
jalan matraman raya. Selain itu juga stigma
masyarakat terhadap Berlan dan Palmeriam
yang terkenal dengan tawurannya. Pada saat
tawuran terjadi kadang warga terkena bacok
yang diakibatkan salah sasaran, kekhawatiran
warga pada saat terjadi tawuran, bahkan pada
tahun 1997 terjadi konflik yang berskala besar
besar yang sampai menimbulkan banyak korban
dan toko-toko pada tutup. Kaitannya dengan hak
asasi manusiaadalah terganggunya hak setiap
orang atas rasa aman dan tenteram, serta hak atas
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sebagaimana
telah dijelaskan pada Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian
ditegaskan lagi pada Pasal 35 yaitu setiap orang
berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan
kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang
menghormati, melindungi, dan melaksanakan
sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban
dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undangundang ini.
Secara konstitusional, Pasal 28G ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat dan harta benda yang
dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi. Oleh sebab itu Pemerintah
berkewajiban untuk melakukan intervensi dalam
penanganan konflik, agar setiap warga negara
dapat memperoleh hak atas rasa aman.
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Upaya
penyelesaian
yang
telah
dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam
menyelesaikan konflik antar warga Berlan
dengan Palmeriam sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
Salah satu upaya Pemerintah untuk mengatasi
konflik sosial adalah dengan mengeluarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial, karena disadari bahwa konflik
sosial terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa
aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerugian
harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis
seperti dendam, benci dan antipati. Kemudian
sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik
antara warga Berlan dengan Palmeriam, pihak
Pemerintah Kota telah melakukan berbagai upaya,
sebagaimana Pada Pasal 8 menyebutkan bahwa:
(1) penyelesaian perselisihan dalam masyarakat
dilakukan secara damai; (2) penyelesaian secara
damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
dan (3) hasil musyawarahmufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengikat para pihak.
Dalam menyelesaikan konflik antara warga Berlan
dengan Palmeriam, Pemerintah Daerah melakukan
pertemuan yang dihadiri oleh Muspika Kecamatan
Matraman dan para tokoh masyarakat dari Berlan
maupun Matraman. Pertemuan tersebut membahas
mengenai perdamaian antara kedua belah pihak,
diharapkan dengan pertemuan tersebut dapat tidak
ada lagi konflik antara Berlan dengan Palmeriam.
Upaya penyelesaian konflik melalui pertemuan
untuk perdamaian ini merupakan implementasi
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.
Selain itu, dalam rangka meredam potensi
konflik, pemerintah daerah juga telah melakukan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
Hal ini dibuktikan dengan disediakannya sarana
prasarana olah raga, agar para remaja dapat
mengisi waktu luangnya dengan hal-hal positif
(olah raga), meskipun sarana dan prasarana
tersebut masih dirasa kurang oleh masyarakat.
Hal ini merupakan implementasi Pasal 9 huruf
a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Selain
itu, dalam rangka meredam konflik Pemerintah
Kota juga menyelenggarakan kegiatan outbound.
Kegiatan ini melibatkan kedua belah pihak,
baik warga Berlan maupun Palmeriam. Dengan
kegiatan ini diharapkan terjalin rasa persaudaraan,
saling kenal, saling silaturahmi, saling percaya dan
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tidak melihat kawan atau lawan diantara mereka
yang pada akhirnya memunculkan rasa solidaritas
bersama. Hingga mereka dapat membawa misi
untuk menjaga wilayahnya agar tidak terjadi
perkelahian kembali.
Lebih lanjut pada Pasal 52 menjelaskan
bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam
Penanganan Konflik. Jika dikaitkan dengan peran
serta warga masyarakat dalam penyelesaian konflik
antara warga Berlan dengan Palmeriam adalah
bahwasanya warga, maupun tokoh masyarakat
selalu bersifat kooperatif dalam mendukung
kebijakan Pemerintah, hal ini dibuktikan dengan
temuan lapangan bahwa warga ataupun tokoh
masyarakat selalu hadir dalam pertemuan yang
membahas tentang penyelesaian konflik antar
warga tersebut.
Selain pihak Pemerintah Kota, Kepolisian
Sektor Matraman juga telah melakukan tindakan
preventif dalam memberikan pemenuhan
kepada warga atas hak rasa aman. Hal ini
dibuktikan dengan melakukan pendekatan
kepada warga melalui Sistem Komunikasi
Masyarakat disingkat Siskomas; Kelompok
Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,
disingkat Pokdarkamtibmas; patroli sekala sedang
(yang salah satunya menghalau anak-anak yang
nongkrong sampai larut malam). Selain tindakan
preventif, Kepolisian Sektor Matraman juga
telah melakukan tindakan represif yaitu dengan
melakukan penangkapan pada pelaku tawuran
yang tidak mengindahkan peringatan dari aparat
kepolisian.

KESIMPULAN
Beberapa hal yang menjadi simpulan dari
penelitian Penyelesaian Konflik Sosial Kasus
Tawuran Warga Berlan dengan Palmeriam. Hal
yang menjadi penyebab konflik antara warga
Berlan dengan Palmeriam diantaranya: (a) rebutan
lahan parkir, dan rebutan menjadi “polisi cepek”
(pak ogah); (b) awalnya hanya kenakalan remaja
biasa, namun kemudian konflik antara warga
Berlan dengan Palmeriam ini merembet menjadi
permasalahan yang memiliki nuansa politik; dan
(c) kesalahpahaman, hal ini terjadi karena jalan
Matraman Raya merupakan salah satu jalanbesar
yang siapapun dapat melewati jalan tersebut.
Meskipun ada beberapa faktor yang menyebabkan
konflik antara warga Berlan dengan Palmeriam,
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namun kesalahpahaman dan kenakalan remaja
merupakan faktor yang dominan penyebab konflik
tersebut.
Dampak yang diakibatkan dari konflik antara
warga Berlan dengan Palmeriam adalah warga
sekitar merasa dirugikan dengan adanya tawuran
tersebut, yang lebih dikhawatirkan lagi terjadinya
salah sasaran, karena banyak anak-anak remaja
yang ada di sekitar daerah tersebut. Kaitannya
dengan hak asasi manusiaadalah terganggunya hak
setiap orang atas rasa aman dan tenteram, serta hak
atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Upaya Pemerintah Kota dalam menyelesaikan
konflik antara warga Berlan dengan Palmeriam,
diantaranya: (a) dilakukan pertemuan yang
dihadiri oleh Muspika Kecamatan Matraman
dan para tokoh masyarakat dari Berlan maupun
Matraman; (b) menyediakan sarana prasarana
olah raga, agar para remaja dapat mengisi waktu
luangnya dengan hal-hal positif (olah raga),
meskipun sarana dan prasarana tersebut masih
dirasa kurang oleh masyarakat; dan (c) pemerintah
daerah juga menyelenggarakan kegiatan outbound
dalam meredam konflik, dengan melibatkan kedua
belah pihak, namun kegiatan ini sekarang sudah
tidak ada lagi.Dari upaya yang telah dilakukan
pemerintah kota tersebut, peneliti mempunyai
pandangan tersendiri terkait upaya yang peneliti
pandang efektif dalam menyelesaikan konflik,
dan upaya yang dimaksud akan dituangkan dalam
rekomendasi di bawah ini.

Untuk Lurah Kebon Manggis dan Lurah
Palmeriam agar melakukan sosialisasi tentang
dampak negatif dari konflik antar warga,
menyelenggarakan kegiatan sosial, misalnya
kerja bakti bersama atau bakti sosial yang
melibatkan remaja Berlan maupun Palmeriam.
Selain itu, Lurah harus sering turun ke lapangan,
bergaul dengan masyarakat dan mendengar
aspirasi warganya, hal ini dapat dibantu oleh
Ketua maupun anggota FKDM, atau bahkan
Kepala Seksi Pemerintahan dan Keamanan dan
Ketertiban. Kemudian untuk warga Berlan dengan
Palmeriam agar meningkatkan peran serta dalam
mendukung kebijakan dari Pemerintah terkait
penyelesaian konflik. Hal ini dilakukan dalam
rangka menciptakan kondisi damai sehingga hak
atas rasa aman masyarakat dapat terpenuhi.
Rekomendasi ketiga penulis tujukan kepada
Kepolisian Sektor Matraman agar menambah
volume patroli, hal ini dikarenakan beberapa
konflik yang terjadi bermula saat penurunan
intensitas patroli kepolisian.

SARAN
Kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta
Timur agar mengalokasikan anggaran untuk
menambah sarana prasarana olah raga di wilayah
Berlan maupun Palmeriam, menghidupkan kembali
kegiatan outbond yang melibatkan para remaja
warga Berlan maupun Palmeriam, membangun
Posko bersama di Palmeriam yang lokasinya
di salah satu titik disepanjang Jalan Matraman
Raya yang merupakan jalan pembatas antara
Palmeriam dengan Berlan, menetapkan program
yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban
sebagai program prioritas di Tahun 2017, dan
menambah porsi program bidang perekonomian
dengan melakukan pembinaan dan pelatihan
kewirausahaan dan pemberian pinjaman modal
kepada warga khususnya bagi pengangguran.
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o

Abstrak
Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi
Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi;
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