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UDC 340.68

Masitah, Siti

Urgensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 2. 

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan 
Daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi dan tugas 
pembantuan sebagaimana dapat dicermati dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Keberadaan Naskah Akademik sangat penting/
urgensi diperlukan dalam proses pembentukan peraturan daerah karena 
merupakan koridor kepakaran dan bahan penunjang berupa data dan 
informasi akurat, yang diperoleh dari hasil pengkajian dan penelitian 
yang dipersiapkan dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis 
untuk menjamin peraturan daerah tersebut telah memenuhi dasar 
filosofis, dasar yuridis, dasar sosiologis dan dasar politik. 

Kata kunci: Naskah, Akademik, Urgensi. 

UDC 340.68

Masitah, Siti

Urgency Academic Draft in Establishment of The Region Regulations 

Indonesian Journal of Legislation Vol. 10 No. 2

Local Government Authority in the establishment of the Regional 
Regulation is a realization of the exercise of autonomy and assistance 
as may be observed in the Constitution of the Republic of Indonesia 
Year 1945, Local Government Act and Establishment Act legislation. 
The existence of a very important academic draft/ urgency required 
in the process of establishing the area as a corridor regulatory 
expertise and material support in the form of data and accurate 
information, which is obtained from the results of the research study 
and prepared and academically accountable to ensure compliance 
with local regulations the basic philosophical , juridical basis, basic 
sociological and political base.

Keywords: Draft, Academic, Urgency.

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya
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UDC 342.25

Bureni, Yunus

Moralitas Pembentukan Peraturan Daerah dalam Upaya Mencapai 
Keadilan Substantif

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 2. 

Pancasila sebagai ideologi negara mengamanatkan nilai keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ilmu hukum, 
nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diistilahkan sebagai 
keadilan substantif yakni keadilan yang senyatanya dirasakan oleh 
masyarakat. Upaya menciptakan keadilan substantif dilakukan melalui 
pembentukan hukum. Permasalahan mendasar tidak terjaminnya 
keadilan substantif dalam pembentukan peraturan daerah adalah 
menguatnya positivisme hukum dalam aparatur pembentuk peraturan 
daerah, sehingga nilai moralitas pembentukan hukum (internal 
morality dan ekseternal morality) dan keadilan substantif sebagai roh 
dalam aliran utility, sociological jurisprudence, dan hukum progresif 
tereliminir dalam pembentukan peraturan daerah. Oleh karena itu 
dalam pembentukan peraturan daerah diharapkan adanya sinergi 
antara integritas pemikiran positivisme hukum dengan integritas 
pemikiran dalam aliran utility dan sociological jurisprudence serta 
adanya perilaku progresif dari pembentuk peraturan daerah sehingga 
pembentukan peraturan daerah dapat menjamin keadilan substantif. 
Sinergi antara integritas pemikiran tersebut akan menciptakan sistem 
yang terintegrasikan secara komprehensif  dalam pembentukan 
peraturan daerah sebagai solusi untuk pembentukan peraturan daerah 
dalam upaya menjamin keadilan substantif. 

Kata Kunci: Moralitas, Peraturan, Keadilan

UDC 342.25

Bureni, Yunus

Morality Formation Of Local Regulations In An Effort To Ensure 
Substantive Justice

Indonesian Journal of Legislation Vol. 10 No. 2

Mandates that the state ideology of Pancasila as the value of social 
justice for all Indonesian people. In the context of legal science, 
the value of social justice for all Indonesian people termed as 
substantive justice: justice is realistic perceived by the community. 
Efforts to create substantive justice through the legal establishment. 
Thus, the establishment of local regulations must ensure substantive 
justice. A study using a normative juridical approach to the concept 
and approach to regulation - this invitation will describe the 
problems in the establishment of local regulations; form formation 
of local regulations in order to achieve substantive justice as well 
as the implementation process is a form of establishment of local 
regulations in order to achieve substantive justice. The basic problem 
does not guarantee substantive justice in the establishment bylaws 
is the strengthening of legal positivism in the apparatus forming 
local regulations, so the value of morality formation law (internal 
and external morality) and justice in substantive as spirits flow utility, 
Sociological jurisprudence, and law in the formation of progressive 
eliminated the local regulations. Therefore in the establishment of 
local regulations is expected of the synergy between the integrity 
of the idea of legal positivism by integrity of thought in the flow of 
utility and Sociological jurisprudence and the progressive attitude of 
forming local laws so that the formation of local regulations to ensure 
substantive justice. Synergies between the integrity of these ideas will 
create an integrated comprehensive sistem in the establishment of 
regulations that a solution to the formation of local regulations in an 
effort to ensure substantive justice. 

Key word: Morality, Law, Juctice. 
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UDC 347.941

Burton, Richard 

Menyoal Pemeriksaan Bukti Permulaan di Bidang Perpajakan 

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 2

Penelitian ini difokuskan pada aspek penegakan hukum di bidang 
perpajakan melalui proses pemeriksaan bukti permulaan yang 
diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Bukti 
Permulaan merupakan lembaga baru sebagai awal tindakan yang 
diterapkan terhadap Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana 
pajak. Lembaga ini cenderung menimbulkan kerancuan di dalam 
praktik pemungutan pajak karena dalam penerapannya seringkali 
menjadi tidak konsisten disebabkan prosesnya ditindaklanjuti dengan 
penyidikan atau dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Padahal 
filosofi pungutan pajak sejak awal merupakan tindakan hukum 
administrasi yang dimaksudkan untuk memperoleh uang sebanyak-
banyaknya bagi kepentingan negara untuk kesejahteraan masyarakat. 
Pendekatan pidana dalam pungutan pajak menjadi perdebatan dalam 
menyelesaikan beberapa kasus atau sengketa pajak. Untuk itu, perlu 
dilakukan kajian terhadap lembaga pemeriksaan bukti permulaan 
agar hukum pajak tetap berjalan sesuai dengan filosofi pungutan 
pajak yang tidak dimaksudkan memidana Wajib Pajak. Sengketa 
pajak yang timbul sebaiknya dilakukan dengan pendekatan hukum 
administrasi melalui lembaga Pengadilan Pajak.

Kata kunci: Penegakan hukum, hukum administrasi, penerimaan 
pajak.

UDC 347.941

Burton, Richard

Questioning of the Preliminary Investigation in Taxation

Indonesian Journal of Legislation Vol. 10 No. 2

This study focused on the aspects of law enforcement in the field 
of taxation through the preliminary investigation stipulated in Law 
No. 28 of 2007 of Preliminary Investigation is a new form applied 
as early action against taxpayers who are suspected of tax crimes. 
This form is likely to arise confusion in tax collection cause by the 
inconsistent application, which may be followed up by investigation 
or the issuance of assessment letter. Since the beginning, tax 
collection constituted as administrative legal action philosophically 
intended to gain as much income for the benefit of the state for in 
order for the welfare of society. Approach through the criminal law 
on tax collection rise debate in the terms of resolving some cases or in 
resolving tax disputes. It is necessary to study the onset of preliminary 
investigation in tax law is in line with the philosophy of tax collection 
that is not intended to convict taxpayer. Tax disputes that arise should 
be solved through the administrative law approach in the Tax Court.

Keywords: Law enforcement, administrative law, tax revenue.

UDC 343.119

Utomo, Hari

Quo Vadis Peni tipan Tahanan dan Barang Bukti

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 2. 

Dalam proses hukum (pidana) sering terjadi tindakan penitipan 
tahanan maupun barang bukti oleh pejabat yang berwenang (penyidik 
penuntut dan hakim) kepada pejabat lain yang secara operasional 
untuk

dititipi. Hal tersebut sering pula menimbulkan akibat hukum yang 
sebenarnya tidak perlu terjadi. Terdapat cukup alasan mengapa terjadi 
tindakan “penitipan” yang secara jelas diuraikan dalam tulisan ini. 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar hukum 
praktek penitipan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, 
khususnya perlakuan terhadap barang bukti yang dapat dimanfaatkan 
untuk kepentingan umum. Lembaga Penitipan Rumah Penyimpanan 
Benda Sitaan Negara (Rupbasan) untuk saat ini bukanlah tempat 
yang tepat untuk menerima titipan barang bukti yang mempunyai 
nilai cukup besar dan barang bukti yang dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan khalayak ramai. Aparat penegak hukum telah mengambil 
langkah-langkah strategis terhadap barang bukti yaitu dengan cara 
menitipkan barang bukti yang menyimpang dari ketentuan hukum 
acara. Praktek tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum, tapi 
sangat memungkinkan juga untuk terjadi penyimpangan oleh aparat 
penegak hukum. Terlepas dari masalah tersebut, diperlukan langkah 
terobosan untuk meminimalisasi terjadinya akibat hukum yang tidak 
diinginkan demi terselenggaranya proses penegakan hukum yang 
akuntabel dan transparan di negeri ini. Negara pada hakikatnya harus 
hadir dalam rangka menyelematkan permasalahan barang bukti dan 
tahanan yang dapat dititipkan kepada pihak lain.

Kata kunci: proses hukum, barang bukti, tahanan.

UDC 343.119

Utomo, Hari

Quo Vadis Custody Prisoners and Evidence

Indonesian Journal of Legislation Vol. 10 No. 2

In legal proceedings (criminal) acts often occurred care and custody 
of evidence by the competent authorities (investigators, prosecutors 
and judges) to the other officer to be entrusted operationally. This 
often lead to legal

consequences unnecessary. There are enough reasons why the 
act of “care” that are clearly described in this paper. The Code of 
Criminal Procedure Act as the legal basis for the practice of care is 
no longer appropriate to the current conditions in particular to the 
treatment of evidence that can be used for the public interest. Storage 
institutions Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) 
for now is not the right place to accept deposits of evidence that have 
considerable value and evidence that can be used for the benefit of 
the general public. Law enforcement officers have taken strategic 
steps towards evidence by entrusting the evidence which deviate 
from the provisions of the law. These practices are beneficial to the 
public interest, but it’s also possible to occur irregularities by law 
enforcement officers. Regardless of the issue, we need breakthroughs 
to minimize the occurrence of unintended legal consequences for 
the implementation of the law enforcement process accountable 
and transparent in the country. Essentially states must be present in 
order to rescue the prisoners of the evidence and issues that can be 
entrusted to another party.

Keywords: legal proceedings, evidence, prisoners.
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UDC 342.56

Salim, Zafrullah

Pengujian Undang-undang pada Mahkamah Konstitusi dan 
Permasalahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan 

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 2. 

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun  1945, konsep kekuasaan kehakiman diperluas 
dengan membentuk dua lembaga negara (baru) yaitu Komisi Yudisial 
berdasarkan Pasal 24B dan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan 
Pasal 24C sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, di samping 
kekuasaan kehakiman yang berada pada Mahkamah Agung dan 
badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. MK berwenang 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final terhadap pengujian undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa  kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum.

Kata kunci:  permasalahan, putusan, mahkamah konstitusi.

UDC 342.56

Salim, Zafrullah

Judicial Review of Legislation in Constitutional Courts and 
Constitutional Court Ruling and Issues The Establishment of 
Legislation 

Indonesian Journal of Legislation Vol. 10 No. 2

Based on amendment the Constitution of the Republic of Indonesia 
Year 1945, the concept of judicial power extended to form two state 
agencies (new) that the Judicial Commission under Article 24B 
and the Constitutional Court (MK) under Article 24C as executor 
of judicial power, in addition to the judicial authorities who are 
the Supreme Court and judicial bodies thereunder. The Court has 
authority to hear at the first and last decision is final for judicial 
review against the Constitution, decide disputes the authority of state 
institutions the authority granted by the Constitution, dissolution of 
political parties, and decide disputes concerning the election results.

Keywords: problem, decision, constitutional courts.

UDC 343.352

Panggabean, Henry P.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Mendukung 
Pembangunan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 2.  

Penegakan hukum di bidang korupsi masih jauh lebih rendah 
jika dibandingkan dengan bidang hak asasi manusia, sehingga 
membutuhkan pengembangan hukum di bidang hak asasi manusia 
berbasis pendekatan (RBA), termasuk pembentukan empat 
unsur-unsur utama seperti unsur tidak dapat dicabut, tidak dapat 
dipisahkan dan terkait dengan hak asasi manusia, pemberdayaan dan 
partisipasi; kesetaraan dan tanpa diskriminasi, serta akuntabilitas. 
Selain penegakan hukum terkait moral hazard yang menciptakan 
peradilan korupsi, pembentukan peradilan ad hoc dan pengakuan 
atas status Hakim ad hoc peradilan korupsi juga merupakan suatu 
tantangan yang belum terselesaikan.

Kata Kunci : Penegakan, Pembangunan Hukum, Korupsi

UDC 343.352

Panggabean, Henry P.

Enforcement of Corruption Law Supporting Development of Law 
Based Human Rights

Indonesian Journal of Legislation Vol. 10 No. 2

Law enforcement of corruption are far lower than the orientation of 
human rights element, thus requiring the legal development of human 
rights based approach (RBA), including the creation of four main 
elements, namely inalienability, indivisibility and interdependence 
of human rights, empowerment and participation; equality and non-
discrimination; and accountability. Besides of law enforcement of 
moral hazard that created judicial corruption, the establishment of 
ad hoc judicial and recognition of the status of corruption judges ad 
hoc is also an unresolved challenge.

Keyword : Enforcement, Law Development, Corruption

UDC 347.778

Irawan, Iwan

Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi 
Perkembangan Kewirausahaan 

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 2. 

Banyaknya jumlah pengusaha UKM yang tidak mendaftarkan 
usahanya termasuk produk yang diproduksinya telah menjadi 
perhatian pemerintah. Para pengusaha UKM ini tidak menyadari 
pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, karena 
minimnya pengetahuan mengenai hal tersebut.  Jumlah UKM yang 
termasuk ke dalam sub sector industri kreatif di Indonesia semakin 
meningkat, akan tetapi produk yang dihasilkan sulit untuk bersaing 
di pasar internasional karena tidak terdaftar. Minimnya kesadaran 
pengusaha UKM dalam mendaftarkan produk yang dimilikinya tidak 
terlepas dari minimnya pengetahuan pengusaha mengenai pentinya 
perlindungan hukum atas produk yang diproduksi. Kondisi ini terlihat 
dari jumlah permohonan paten, merek dan desain industri yang masuk 
ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selama periode 
1992-2003 dan 2009-2011. 

Kata kunci: Perlindungan, Intelektual, Wirausaha. 

UDC 347.778

Irawan, Iwan

The Importance of Protection Intellectual Property Rights for 
Development of Entrepreneurship

Indonesian Journal of Legislation Vol. 10 No. 2

A large number of UKM  who do not register their business including 
product produced has been a concern of government. The UKM do 
not realize the importance of intellectual property rights registration, 
due to a lack of knowledge about it. Number of UKM  that belong 
to the sub-sectors of creative industries in Indonesia has increased, 
but the resulting product is difficult to compete in the international 
market because it is not registered. Lack of awareness of  UKM 
entrepreneurs in registering its products can not be separated from 
the lack of knowledge about employers pentinya legal protection 
of the products produced. This condition is seen from the number 
of applications for patents, trademarks and industrial designs that 
went into the Directorate General of Intellectual Property during the 
period of 1992-2003 and 2009-2011.

Keywords: Protection, Intellectual, Entrepreneurial
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UDC 347.45

Aji, Radita

Kedudukan Kontrak Kerjasama dalam Bidang Minyak dan Gas Bumi 
di Indonesia dikaitkan dengan UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contract 2010 

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 2

Gagasan mengenai kesetaraan peran yang didasarkan pada jenis 
kelamin sering kali dinilai masih memiliki sejarah yang bisa 
dikatakan pendek. Setidaknya kesimpulan itu tergambar dari 
adanya realitas bahwa sampai dengan akhir Abad XIX perempuan 
diperlakukan sebagai jenis kelamin yang lebih inferior jika 
dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki yang distereotipekan 
lebih superior. Inferioritas jenis kelamin perempuan tersebut terutama 
terletak pada perlakuan mengecualikan perempuan untuk ikut serta 
dalam peran publik seperti politik, pendidikan, dan profesi tertentu. 
Dalam konteks Indonesia, sejak kelahirannya, Undang-Undang Dasar 
1945 tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap perempuan de 
jure. Hal ini karena para perancang konstitusi Indonesia sejak awal 
memiliki kesadaran untuk tidak melanjutkan diskriminasi perempuan 
pra-kemerdekaan dan membuka lembaran baru relasi laki-laki-
perempuan pasca-kemerdekaan melalui formalisasi dalam Undang-
Undang Dasar 1945. Setidaknya hal itu muncul dari semangat 
yang dikembangkan oleh Soekarno dengan pernyataan retoriknya: 
“Gerakan Politik dan Emansipasi Perempuan.”

Kata kunci: Kesetaraan Gender, Hukum Hak Asasi Manusia

UDC 347.45

Aji, Radita

Implementation of Standard Contracts in Oil and Gas Industry in 
Indonesia Associated with the UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contract 2010

Indonesian Journal of Legislation Vol. 10 No. 2

The notion of equality that is based on the role of gender is often 
still–that can be said– considered to have a short history. At least this 
conclusion drawn from the reality that until the end of the 19th century 
women were treated as inferior to the other sex when compared to 
the male. Inferiority of the female is primarily lies in the treatment 
excludes women from taking part in public life such as politics, 
education, and certain professions. In Indonesian context, since its 
inception, The 1945 Constitution did not discriminate against women 
de jure. This is because the designers of The 1945 Constitution since 
the beginning has the awareness to not continue the discrimination 
of women in pre-independence era and open a new relation of 
men-women’s post-independence through the formalization of the 
Supreme Law of the Land. At least it appears from the spirit which 
was developed by Sukarno’s rhetoric with the statement: “Political 
Movements and Emancipation of Women.” 

Key word: Gender Equality, Human Rights Law

UDC 347.72.04

Anggraini, A.M.Tri dan Farid F. Nasution

Pengendalian Merger Berdasarkan Hukum Persaingan

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 2. 

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 pada tanggal 
20 Juli 2010 menandai Indonesia untuk memasuki rezim pengendalian 
merger. Tulisan ini membahas gambaran dari regulasi dan disertai 
Pedoman KPPU pada kontrol merger. Ini terdiri dari sistem 
pemberitahuan, kondisi pemberitahuan, tes substantif dan kerangka 
waktu, keluaran review dan tantangan hukum, dan merger asing. 
Meskipun pengendalian merger ini mirip dengan yang ada di negara-
negara maju lainnya, ada kekhasan dalam Pengendalian Merger 
Indonesia yang juga disorot dalam tulisan ini. Mereka diskusi dan 
kekhasan sangat penting dan akan mempengaruhi merger dan akuisisi 
di Indonesia. Oleh karena itu pertimbangan mengenai pengendalian 
merger harus dianggap serius untuk menghindari kerugian yang tidak 
perlu dari kegagalan untuk mematuhi rezim pengendalian merger.

Kata kunci: Pengendalian, Merger, Persaingan. 

UDC 347.72.04

Anggraini, A.M.Tri dan Farid F. Nasution 

Merger Control Based on Competition Law

Indonesian Journal of Legislation Vol. 10 No. 2

The issuance of Government Regulation No. 57 of 2010 on 20 July 
2010 marked Indonesia for entering into a merger control regime. 
This essay discusses an overview of the regulation and accompanied 
KPPU Guidelines on merger control. It comprises notification 
system, notification conditions, substantive test and time frame, 
review output and legal challenge, and foreign mergers. Despite 
the merger control is similar to those in other developed countries, 
there are particularities in Indonesian Merger Control which are also 
highlighted in this essay. Those discussion and particularities are of 
importance and will affect merger and acquisition deals in Indonesia. 
Therefore consideration about the merger control should be taken 
seriously to avoid unnecessary detriment from failure to comply with 
merger control regime. 

Keyword: Control, Merger, Competition
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Bursa Pasar Modal Indonesia
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Bagi semua Negara di dunia, Pasar Modal tidak hanya kemewahan 
semata, tetapi telah menjadi asset yang sangat penting untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi. Kesalahan atau kegagalan 
transaksi bursa pasti akan menghambat pertumbuhan pasar modal 
kita, karena pada dasarnya transaksi yang sukses adalah faktor 
kunci untuk menanamkan dan menmbuhkan kepercayaan investor 
untuk tetap berinvestasi di Pasar Modal kita. Terkait masalah ini, 
diperlukan suatu sistem jaminan atau asuransi dalam Transaksi Bursa 
yang dapat menjamin keberhasilan penyelesaian transaksi tanpa 
harus melewati proses hukum  yang panjang atau mengakibatkan 
kerugian yang berarti bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, 
pemanfaatan pelayanan penjaminan dari Lembaga Kliring dan 
Pejaminan (LKP) adalah suatu solusi yang tepat dalam meniadakan 
resiko Kegagalan Transaksi Bursa. Metode penelitian yang digunakan 
di sini adalah metode normatif penelitian hukum yang akan menilai 
kualitas dan efek hukum dari fungsi penjaminan yang disediakan oleh 
LKP bagi anggotanya, termasuk resiko apapun yang muncul atas 
penggunaannya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor 
untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai Transaksi 
Bursa.
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Indonesian Capital Market Transaction
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For any states in the world, Capital Market is not merely a luxury 
to have, but has become a very important asset in order to promote 
the economic growth. The failure or default of Exchange Transaction 
will surely hamper our Capital Market growth, because basically 
transaction success is the key factor to instill and promote trust within 
investors to keep on investing in our capital market. To adhere this 
issue, it is thus needed a system of guarantee or insurance within 
the Exchange Transaction which could guarantee the success of all 
transaction settlement without the need of going through a lengthy 
legal proceeding or causing any meaningful loss to each parties. 
Therefore, the utilization of Clearing and Underwriting Institution’s 
(LKP) guarantee service is an adequate solution on negating the risk 
of default in Exchange Transaction. The research method used here 
is a normative legal research method which will assess the quality 
and legal effects of the guarantee function provided by LKP for its 
members including any risks entailing from its usage. This research 
may assist the investors on gaining a better knowledge in Exchange 
Transaction 
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Abstrak

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan wujud nyata 
pelaksanaan hak otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dapat dicermati dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keberadaan Naskah Akademik sangat penting/
urgensi diperlukan dalam proses pembentukan peraturan daerah karena merupakan koridor kepakaran 
dan bahan penunjang berupa data dan informasi akurat, yang diperoleh dari hasil pengkajian dan penelitian 
yang dipersiapkan dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis untuk menjamin peraturan daerah 
tersebut telah memenuhi dasar filosofis, dasar yuridis, dasar sosiologis dan dasar politik. 

Kata kunci: Naskah, Akademik, Urgensi. 

Abstract

Local Government Authority in the establishment of the Regional Regulation is a realization of the exercise of 
autonomy and assistance as may be observed in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, Local 
Government Act and Establishment Act legislation. The existence of a very important academic draft/ urgency 
required in the process of establishing the area as a corridor regulatory expertise and material support in the 
form of data and accurate information, which is obtained from the results of the research study and prepared 
and academically accountable to ensure compliance with local regulations the basic philosophical , juridical 
basis, basic sociological and political base.

Keywords: Draft, Academic, Urgency.

A. Pendahuluan
Di dalam Ilmu Peraturan Perundang-

undangan, Naskah Akademik merupakan 
prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan 
perundang-undangan. Berdasarkan Undang-
Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 11 Naskah 
Akademik adalah naskah hasil penelitian atau 
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya 
terhadap suatu masalah tertentu yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai 
pengaturan masalah tersebut dalam suatu 
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 
Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap 
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penyusunan peraturan perundang-undangan, 
khususnya undang-undang dalam pelaksanaannya 

terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap Pra-
Legislasi, tahap Legislasi, dan tahap Pasca 
Legislasi1. Pada tahap Pra-Legislasi dilalui proses  
(i) Perencanaan Pembentukan Undang-Undang 
(RUU), (ii) Persiapan penyusunan RUU yang terdiri 
dari pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah 
akademik, (iii) teknik dan mekanisme penyusunan 
RUU, (iv) Penyusunan RUU.

Tahap Legislasi akan meliputi proses  
(i) Pembahasan RUU oleh DPR bersama Pemerintah, 
(ii) Pengesahan, penetapan serta pengundangannya. 
Sedangkan Tahap Pasca Legislasi akan melalui 
proses (i) Pendokumentasian UU, (ii) Penyebarluasan 
naskah UU, (iii) Penyuluhan, (iv) Penerapan UU.

Dari pentahapan tersebut, penyusunan naskah 
akademik termasuk dalam tahapan Pra-Legislasi. 

1 Ahmad Ubbe, Mekanisme Penelitian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Makalah Temu Konsultasi 
Pelaksanaan Hukum Di Jajaran DepHuk dan HAM, BPHN, Cisarua Bogor 20 – 22 Juni 2005, hlm. 14.
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Penyusunan naskah akademik yang baik akan 
sangat membantu kedalaman substansi rancangan 
peraturan perundang-undangan yang akan di 
susun. Untuk itu penyusunan naskah akademik 
harus didukung dengan bahan penunjang berupa 
data dan informasi akurat, yang diperoleh dari hasil 
pengkajian dan penelitian (baik penelitian hukum 
maupun non hukum), disertai dengan analisis dan 
evaluasi peraturan perundang-undangan yang ber- 
laku dan peraturan terkait.

Adanya Naskah Akademik dalam tiap 
perancangan peraturan sangat penting untuk 
memberikan gambaran mengenai hasil penelitian 
ilmiah yang mendasari usulan rancangan setiap 
peraturan, yang kelak akan diajukan dan sekaligus 
memperlihatkan bahwa rancangan peraturan yang 
diusulkan bukan didasarkan pada kepentingan 
sesaat, kebutuhan yang mendadak, atau karena 
pemikiran yang tidak mendalam, tetapi harus jelas 
tujuan dan sasarannya.

Naskah Akademik merupakan koridor ke-
pakaran dalam penyusunan suatu peraturan, 
perlu dipersiapkan agar peraturan perundang-
undangan yang hendak disusun tidak hanya 
dapat dipertanggungjawabkan secara akademis 
tetapi juga untuk menjamin peraturan tersebut 
telah memenuhi dasar filosofis, dasar yuridis, 
dasar sosiologis dan dasar politik2. suatu masalah 
yang akan diatur sehingga mempunyai landasan 
pengaturan yang kuat.

B.  Teori Perundang-undangan
Selanjutnya teori-teori yang kita bahas yaitu 

mengenai teori perundang-undangan secara 
etimologi, perundang-undangan, merupakan 
terjemahan “wetgeving”, “gesetzgebung”, yang 
mengandung dua arti. Pertama, berarti proses 
pembentukan peraturan-peraturan negara se-
jenis yang tertinggi sampai yang terendah, yang 
dihasilkan secara atribusi atau delegasi kekuasaan 
perundang-undangan. Kedua, berarti keseluruhan 
produk peraturan-peraturan negara tersebut. 

Peraturan perundang-undangan sebagai 
produk hukum dibuat dengan maksud untuk 
dipatuhi oleh masyarakat atau dengan kata lain 
untuk efektif atau hukum tersebut berperan sesuai 
fungsinya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa 
untuk dapat mewujudkan fungsi dari perundang-
undangan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus 
dipenuhi:3 
1. Bila hukum hanya berlaku secara yuridis 

maka kemungkinan besar kaidahnya hanya 
merupakan kaidah yang mati (dode regel). 

2. Jika hukum hanya berlaku secara sosiologis 

maka mungkin hukum berlaku sebagai hanya 
sebagai aturan pemaksa 

3. Jika hukum hanya berlaku secara filosofis 
maka mungkin hukum itu hanya akan menjadi 
hukum yang dicita-citakan 

Asas yang berkaitan dengan pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang baik sesuai 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 
meliputi:
a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap 

pembentukan peraturan perundang-undangan 
harus mempunyai tujuan yang jelas yang 
hendak dicapai; 

b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang 
tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan 
perundang-undangan harus dibuat lembaga/
pejabat pembentuk peraturan perundang-
undangan yang berwenang baik di tingkat 
pusat maupun tingkat daerah; 

c. Asas kesesuaian antara jenis dan muatan 
adalah bahwa pembentukan peraturan per 
undang-undangan dengan harus benar-benar 
memperhatikan materi muatan yang tepat 
dengan jenis peraturan perundang-undangan; 

d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap 
pembentukan peraturan perundang-undangan 
harus memperhitungkan keberlakuan atau 
dapat dilaksanakannya peraturan tersebut 
dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis 
maupun sosiologis; 

e. Asas daya guna dan hasil guna adalah bahwa 
setiap peraturan perundang-undangan dibuat 
karena memang benar-benar dibutuhkan dan 
akan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa 
setiap peraturan perundang-undangan harus 
memenuhi persyaratan teknis penyusunan 
perundang-undangan, sistematika, pilihan 
kata atau terminology, bahasa hukumnya 
jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak 
menimbulkan berbagai interpretasi dalam 
pelaksanaannya. 

g. Asas keterbukaan adalah bahwa proses 
pembentukan peraturan perundang-
undangan mulai dari perencanaan, persiapan, 
penyusunan, dan pembahasan bersifat 
transparan dan terbuka. 

Asas yang dikandung dalam materi muatan 
peraturan perundang-undangan sesuai Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 1 
adalah :
a. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi 

2 A.S.Natabaya, Upaya Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, 
Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 1999, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 7.
3 Achmad Ruslan, Pembentukan Perundang-undangan yang Berkualitas, tidak diterbitkan 2006, hlm. 51.
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muatan peraturan perundang-undangan 
harus berfungsi memberikan perlindungan 
dalam rangka menciptakan ketentraman 
masyarakat; 

b. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi 
muatan peraturan perundang-undangan 
harus mencerminkan perlindungan dan 
penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) serta 
harkat dan martabat setiap warga Negara dan 
penduduk Indonesia secara proporsional; 

c. Asas kebangsaan adalah setiap materi muatan 
perundang-udangan harus mencerminkan 
sifat dan watak bangsa Indonesia yang 
pluralistik dengan tetap menjaga prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi 
muatan peraturan perundang-undangan 
harus mencerminkan musyawarah mencapai 
mufakat dalam pengambilan keputusan 
kecuali tidak tercapai maka dilakukan voting 
yang harus tetap dijaga dalam semangat 
kekeluargaan; 

e. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap 
materi muatan peraturan perundang-
undangan harus senantiasa memperhatikan 
kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan 
materi peraturan perundang-undangan me-
rupakan bagian dari seluruh sistem hukum 
nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945; 

f. Asas bhineka tunggal ika adalah setiap materi 
muatan peraturan perundang-undangan harus 
memperhatikan keragaman penduduk, agama, 
suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan 
budaya khususnya yang menyangkut masalah 
sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara; 

g. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi 
muatan peraturan perundang-undangan harus 
mencerminkan keadilan secara proporsional 
bagi setiap warga negara tanpa terkecuali; 

h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum 
dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi 
muatan perundang-undangan tidak boleh 
berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar 
belakang agama, suku, ras, golongan, gender, 
atau status sosial; 

i. Asas ketertiban dan kepastian hukum 
adalah bahwa setiap materi muatan per-
aturan perundang-undangan harus dapat 
menimbulkan ketertiban dalam masyarakat 
melalui jaminan adanya kepastian hukum; 

j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselaran 
adalah bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 
antara kepentingan individu dan masyarakat 
dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas-asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang baik dan materi muatan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana di-
uraikan di atas berlaku pula asas-asas antara lain: 
asas tata urutan/susunan hierarki peraturan yang 
termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 bahwa jenis dan hierarki 
peraturan perundang-undangan adalah sebagai 
berikut :
a. Undang-Undang Dasar 1945;
b. Undang-Undang / Perpu;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah Provinsi; dan
f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan teorinya Hans Kelsen dan Hans 
Nawiasky bahwa peraturan perundang-undangan 
tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Asas tersebut diadopsi dari teori jenjang norma 
hukum (stufen theory). Terkait dengan hal ini relevan 
dengan teori hierarchy of norms4 bahwa setiap norma 
hukum dianggap sah karena ia diciptakan/dibuat 
dengan cara yang ditentukan oleh norma lain. Jadi, 
hubungan hierarkis norma-norma hukum tersebut 
menggambarkan bahwa suatu norma hukum yang 
lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang 
dibentuknya (norma yang lebih rendah). Hubungan 
antara norma yang mengatur pembentukan norma 
yang lain dapat dipersentasikan sebagai suatu 
hubungan super dan subordinasi. Sebuah norma 
yang menentukan pembentukan norma yang lain 
adalah norma yang superior, sedangkan norma 
yang diciptakan menurut hubungan ini adalah 
norma yang inferior.

Lebih tegas, Hans Kelsen5 menggemukakan 
sebagai berikut:

“ Since a legal norm is valid because it is 
created in a way determined by another legal 
norm, the latter is the reason of validity of 
the creation of another norm and this other 
norm maybe presented as a relationship of 
super-and sub ordination…………The norm 
determining the creation of another norm is the 
superior, the norm created according to this 
regulation, the inferior norm.”

Pendapat Hans Kelsen di atas dapat dimaknai 
bahwa setiap peraturan perundang-undangan 
mengisyaratkan dasar validitasnya dan norma lain 

4 Hans Kelsen, General Theory of Law and State. New York : Russel and Russel . Diterjemahkan oleh Raisul Mustaqiem, Teori Umum 
tentang Hukum dan Negara. Bandung 1975, hlm. 123-124.
5 Ibid, hlm.68.
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yang membentuknya (norma yang lebih tinggi). 
Jadi, konsephierarchy of norms Hans Kelsen dapat 
dijadikan acuan teoritis dalam hal mekanisme 
pembentukan peraturan perundang-undangan. 
Namun demikian, konsep tersebut kelihatannya 
membutuhkan anasir lain pada aspek materiil 
setiap peraturan perundang-undangan. Pada 
konteks itulah, materi muatan setiap peraturan 
perundang-undangan, peran dan aspek filosofis, 
sosiologis, dan politis sangat urgen dan strategis 
untuk melengkapi Konsep Hans Kelsen tersebut.

C. Pemerintahan Daerah
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 dikatakan bahwa Pemerintahan daerah 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.6

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 meng-
artikan pemerintah daerah sebagai kepala daerah 
beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai 
badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut 
undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu 
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan 
negara Republik Indonesia. 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, 
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.7 

Kerangka Yuridis mengenai Otonomi Daerah 
dapat dilihat pada UUD 1945 sebagai konstitusi 
Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 
memberikan pondasi bentuk ”Negara Indonesia 
sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk 
Republik.”

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi;
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 
atas daerah-daerah provinsi dan daerah 
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota 
itu mempunyai pemerintahan daerah yang 
diatur dengan undang-undang.”

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) berbunyi:
“Pemerintahan daerah provinsi, daerah 

kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan.”

UUD 1945 menempatkan desentralisasi 
sebagai bagian bentuk Negara (staatsvorm). Pasal 
1 ayat (1) UUD 1945 dihubungkan dengan Pasal 
18 ayat (1) UUD 1945, maka negara kesatuan 
(eenheidsstaat) Republik Indonesia dibangun 
berdasarkan pemerintahan desentralisasi. Bentuk 
negara (staatsvorm) menyelidiki dan mengamati 
negara dari luar. Negara dilihat secara utuh dan 
bulat (Der Staat als Ganzheit). Manakala bentuk 
negara (staatsvorm) Republik Indonesia didekati 
dan diamati dari luar (outward looking) maka negara 
terdiri dari dua lapisan secara horizontal, yakni 
pemerintah pusat dan pemerintahan desentralisasi 
(atau pemerintahan daerah).

Asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan 
di daerah sesuai dengan jiwa Pasal 18 UUD 1945 
dan berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah didasarkan pada asas 
desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas 
pembantuan.8 

1. Asas Desentralisasi

 Desentralisasi adalah penyerahan 
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 
kepada daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
9Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah 
otonom, selanjutnya disebut daerah adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia10. 

 Urusan-urusan pemerintahan yang telah 
diserahkan kepada daerah dalam rangka 
pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya 
menjadi wewenang dan tanggung jawab 
Daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa 
sepenuhnya diserahkan kepada Daerah, baik 
yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, 
perencanaan, pelaksanaan maupun yang 
menyangkut segi-segi pembiayaannya. 
Demikian pula perangkat pelaksanaannya 
adalah perangkat Daerah itu sendiri yaitu 
terutama Dinas-dinas Daerah dan Pegawai-
pegawai Daerah.

6 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
7 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
8 Lembaga Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid I, Edisi Ketiga, 
Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996, hlm. 93-94.
9      Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
10     Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
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 Untuk mewujudkan otonomi daerah 
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 
1945 hampir setiap kabinet yang terbentuk 
mencantumkan desentralisasi sebagai salah 
satu program kerjanya. Bahkan dalam masa 
orde baru, strategi bagi penyelenggaraan 
desentralisasi selalu tertuang dalam Garis-garis 
Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu kebijakan 
dan programnya terjabar dalam Repelita 
Sedangkan masa reformasi yaitu melalui 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah, 
serta Rencana Pembangunan Jangka Pendek. 
Masa kini desentralisasi merupakan salah 
satu agenda reformasi. Ratusan perundang-
undangan telah terbentuk dalam rangka pe-
nyelenggaraan desentralisasi.

2.  Asas Dekonsentrasi

 Dekonsentrasi adalah pelimpahan 
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah 
dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah 
tertentu. 11Oleh karena tidak semua urusan 
pemerintahan dapat diserahkan kepada 
Daerah menurut asas desentralisasi, 
maka penyelenggaraan berbagai urusan 
pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh 
perangkat Pemerintah Pusat di daerah ber-
dasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-
urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah 
Pusat kepada Pejabat-pejabatnya di Daerah 
menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi 
tanggung jawab Pemerintah Pusat baik 
mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun 
pembiayaannya. Unsur pelaksanannya adalah 
terutama instansi-instansi vertikal yang 
dikoordinasikan oleh Kepala Wilayah dalam 
kedudukannya selaku perangkat Pemerintah 
Pusat.
 Kebijaksanaan pelaksanaan urusan de-
konsentrasi sepenuhnya ditentukan oleh 
Pemerintah Pusat. Hal tersebut sesuai 
dengan pendapat Laica Marzuki menjelaskan 
bahwa dekosentrasi merupakan ambtelijke 
decentralisastie atau delegatie van bevoegheid, 
yaitu pelimpahan kewenangan dari alat 
perlengkapan negara di pusat kepada instansi 
bawahan, guna melaksanakan pekerjaan 
tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Sementara Maddick, berpendapat the delegation 
of authority adequate for the discharge of 
specified functions to staff a central department 
who are situated outside the headquarters.12 

 Dari kedua pengertian diatas maka asas 
dekosentrasi diartikan sebagai penyebaran 
kewenangan pusat kepada petugasnya 
yang tersebar di wilayah-wilayah untuk 
melaksanakan kebijaksanaan pusat.

3. Asas Tugas Pembantuan (medebewind)
 Tugas pembantuan (medebewind) adalah 
penugasan dari Pemerintah kepada daerah 
dan/atau desa dari pemerintah provinsi 
kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta 
dari pemerintah kabupaten kota kepada desa 
untuk melaksanakan tugas tertentu. 
 Tidak semua urusan pemerintahan dapat 
diserahkan kepada Daerah menjadi urusan 
rumah tangganya, sehingga beberapa urusan 
pemerintahan masih tetap merupakan 
urusan Pemerintah Pusat. Akan tetapi ada-
lah berat sekali bagi Pemerintah Pusat 
untuk menyelenggarakan seluruh urusan 
pemerintahan di Daerah yang masih menjadi 
wewenang dan tanggung jawabnya itu atas 
dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya 
kemampuan perangkat Pemerintah Pusat 
di Daerah. Di samping itu ditinjau dari segi 
daya guna dan hasil guna adalah kurang 
dapat dipertanggungjawabkan apabila semua 
urusan Pemerintah Pusat di Daerah harus 
dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya di 
Daerah, karena hal itu akan memerlukan 
tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. 
Selain itu mengingat sifatnya, berbagai urusan 
sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik 
tanpa ikut sertanya Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan.

D.  Urgensi Naskah Akademik dalam 
Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu 
jenis Peraturan Perundangan-undangan dan 
merupakan bagian dari sistem hukum nasional 
yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini 
Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang 
sangat strategis menurut Pasal 1 angka 10 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan daerah yang dimaksud dengan 

“Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda 
adalah peraturan daerah provinsi dan/atau 
peraturan daerah Kabupaten/Kota.“
Peraturan Daerah merupakan salah satu 

jenis Peraturan Perundang-Undangan yang di-
maksudkan sebagai instrumen hukum dalam 
menyelenggarakan pemerintahan di daerah dalam 
rangka otonomi daerah.13 

11     Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
12 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan daerah dalam Kajian Politik dan Hukum, hlm. 89-91.
13 Sony Maulana, Perancangan Peraturan Daerah Sebagai Wujud Konstribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam Perubahan 
Sosial Yang Demokratis Di Daerah, Makalah pada Bimbingan Teknis Harmonisasi Peraturan Dearah (Perda) Wilayah Perbatasan Dalam 
Perspektif Hak Asasi Manusia, Makalah, Samarinda 5 September 2005, hlm. 4-5.
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Dalam konteks otonomi daerah, memberikan 
peluang yuridis bagi daerah untuk menetapkan 
peraturan daerah dan peraturan-peraturan 
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah juga menentukan 
keleluasaan yang besar bagi daerah untuk 
mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan 
yang luas tersebut tentunya harus dipahami untuk 
menuju kesejahteraan dan keadilan sosial bersama 
sehingga produk perundang-undangan yang 
berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan 
demikian untuk kepentingan masyarakat maka 
masyarakat harus diajak bersama-sama dalam 
merumuskan rancangan peraturan perundang-
undangan di daerah, tanpa mengesampingkan 
keberadaan wakil-wakil rakyat di DPRD. Perlu 
adanya kesinambungan peran antara masyarakat 
dengan DPRD karena pada kenyataannya wakil-
wakil rakyat di DPRD belum (tidak mampu) 
mewakili seluruh aspirasi masyarakat yang sangat 
dinamis. Sehingga diperlukan kearifan bersama 
baik Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat 
dalam membuat peraturan perundang-undangan di 
daerah dengan terlebih dahulu menyusun naskah 
akademik sebelum merancang peraturan daerah14,  
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan Pasal 56 yang 
berbunyi:
(1)  Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat 

berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
(2)  Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan penjelasan atau keterangan dan/atau 
Naskah Akademik.

Senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan 
peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD dalam 
Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 2010 berbunyi :

“Rancangan Peraturan Daerah yang berasal 
dari DPRD atau Kepala Daerah disertai 
penjelasan atau keterangan dan atau naskah 
akademik.”

Selanjutnya Peraturan Daerah inisiatif 
Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah Pasal 17 ayat 1 berbunyi :

“Pimpinan SKPD menyusun Rancangan 
Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 disertai naskah akademik dan/atau 

penjelasan atau keterangan yang memuat 
pokok pikiran dan materi muatan yang 
diatur”.
Dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menyatakan 
bahwa keberadaan dalam penyampaian rancangan 
peraturan daerah tidak harus disertai dengan 
naskah akademik, tetapi dapat berupa penjelasan 
atau keterangan karena menggunakan kata “atau” 
dan “dan atau” sehingga merupakan sebuah 
kumulatif dan alternatif (pilihan).

Penjelasan ini berfungsi sebagai tafsiran 
resmi pembentukan Peraturan Daerah atas norma 
tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, 
penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih 
lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. 
Dengan demikian, penjelasan hanya memuat uraian 
atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur 
dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan 
sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam 
batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya 
ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan, dan 
yang dimaksud dengan keterangan adalah uraian 
rancangan peraturan daerah sedangkan Naskah 
akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung 
jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang 
berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran 
yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, 
objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan 
daerah.

Walaupun dalam Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
tersebut tidak mewajibkan naskah akademik dalam 
Rancangan Peraturan Daerah namun sebaiknya 
terlebih dahulu dibuatkan Naskah Akademik 
karena naskah akademik merupakan bahan 
penunjang berupa data dan informasi akurat, yang 
diperoleh dari hasil pengkajian dan penelitian untuk 
menjamin peraturan tersebut telah memenuhi dasar 
filosofis, dasar yuridis, dasar sosiologis dan dasar 
politik, suatu substansi masalah yang akan diatur 
sehingga mempunyai landasan pengaturan yang 
kuat. Jika Naskah Akademik selalu mendasarkan 
pada urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran 
yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, 
atau objek yang akan diatur, serta jangkauan serta 
arah pengaturan yang memang dikehendaki oleh 
masyarakat, maka proses bottom up yang selama ini 
diinginkan masyarakat akan terwujud. Jika suatu 
Raperda yang dihasilkan melalui proses bottom up, 
diharapkan perundang-undangan yang dihasilkan 
akan berlaku sesuai dengan kehendak rakyat dan 
berlakunya langgeng15. 

14 Mahendra Putra Kurnia, Purwanto, Emilda Kuspraningrum, Ivan Zairani Lisi, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisiptif 
(Urgensi, Strategi, dan Proses bagi Pembentukan Perda yang Baik), Kreasi Total Media (KTM), Yogyakarta, Cetakan Pertama, Juni 2007, 
hlm. 31.
15 Hasil wawancara dengan Maria Farida Indrati Soeprapto sebagai Pengajar/Widayiswara pada Pelatihan Perancangan Perundang-
undangan Tahun 2008 di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2008.
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Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat 
melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
dan HAM dalam memfasilitasi Penyusunan 
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor :  
M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008

tentang Pedoman Penyusunan Naskah 
Akademik Rancangan Perundang-Undangan yang 
berbunyi :

“Dalam Rancangan Peraturan Daerah, 
Kantor Wilayah Departemen dapat memfasilitasi 
penyusunan Rancangan Naskah Akademik 
Peraturan Daerah.”

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan 
Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.
PP.01.01 Tahun 2008 menyebutkan bahwa :

“Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dapat berupa penyiapan tenaga ahli, bahan 
hasil penelitian, konsultasi atau fasilitas lain 
yang diperlukan dalam penyusunan naskah 
akademik.”

Sebagai instansi vertikal peran Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
diharapkan dapat menjembatani kesenjangan 
komunikasi dan koordinasi dalam pembentukan 
peraturan daerah khususnya dalam penyusunan 
naskah akademik berupa penyiapan tenaga ahli, 
bahan hasil penelitian, konsultasi atau fasilitas lain 
dengan Pemerintah Daerah baik di provinsi maupun 
di kabupaten/kota. Keberadaan Naskah Akademik 
pada proses pembentukan peraturan perundang-
undangan khususnya Raperda dirasakan sangat 
penting. Pemikiran tentang pentingnya Naskah 
Akademik ini setidaknya oleh dua alasan yaitu 
alasan substantif dan alasan teknis16. Alasan 
substantif, dimaksudkan untuk memperoleh 
Raperda yang baik, aplikatif dan futuristik. Selain 
itu, ketika suatu Raperda sudah didukung oleh 
Naskah Akademik yang memadai, maka perdebatan 
dalam pembahasan Raperda di lembaga legislatif 
dapat lebih efisien, karena sering kali perdebatan 
terjadi terhadap masalah yang seharusnya telah 
dijawab dalam Naskah Akademik. Sedangkan 
alasan teknis, dimaksudkan untuk membatasi 
daftar prioritas yang terlalu banyak namun tidak 
didukung oleh dokumen yang memadai, sehingga 
tidak dapat mencapai target pengesahan tahunan 
dan akibatnya terjadi tunggakan (carry over) bagi 
Pemerintah maupun DPRD. Oleh karena itu perlu 
disusun dan ditetapkan prioritas Raperda mana 
yang akan didahulukan pembahasannya Prioritas 
ini perlu ditetapkan mengingat batas kemampuan 
DPRD dalam menghasilkan sebuah peraturan 
daerah dan tingkat urgensi dari sebuah Raperda 

sehingga perlu ditetapkan Kriteria Prioritas yang 
obyektif dan terukur ini misalnya kriteria teknis 
telah tersusunnya Naskah Akademik dan telah 
tersusun draft Raperdanya. 

Pada tataran implementasinya sebuah 
peraturan daerah harus tepat sasaran yang 
diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya 
peraturan daerah tersebut, dan yang lebih 
penting lagi adalah membawa manfaat dan 
maslahat bagi masyarakat. Ini merupakan tugas 
bagi para perancang peraturan daerah agar 
produk rancangannya sesuai dengan asas-asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 
6 ayat 1 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
Jo. Pasal 137 Undang-Undang No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya 
menyangkut asas dilaksanakan, kedayagunaan 
dan kehasilgunaan dan kejelasan rumusan.

Dalam praktik sering ditemukan bahwa 
perancang peraturan perundang-undangan 
pada dinas teknis maupun biro/bagian hukum 
Pemerintah Daerah belum mampu menerjemahkan 
kebijakan pemerintah yang telah disusun kedalam 
bentuk peraturan daerah yang dapat diterapkan 
secara efektif. Ketidakmampuan para perancang 
tersebut disebabkan oleh paling sedikit tiga hal 
yaitu17 : Mitos bahwa perancang tidak menangani 
kebijakan sebab yang membuat peraturan 
daerah adalah pejabat Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bukan 
perancang, banyak Daerah yang tidak memiliki 
aturan mengenai prosedur yang mengharuskan 
mendasarkan rancangan peraturan daerah pada 
pemikiran logis berdasarkan fakta di masyarakat, 
sangat sedikit dari perancang yang memiliki 
pemahaman atas teori, metodologi, dan teknik 
perancangan peraturan perundang-undangan dan 
yang dapat secara jelas menerjemahkan kebijakan-
kebijakan pemerintah menjadi peraturan daerah 
yang dapat dilaksanakan secara efektif.

Akibat dari hal-hal tersebut maka tidak 
mengherankan bila para perancang peraturan daerah 
pada dinas teknis maupun biro/bagian hukum 
Pemerintah Dearah kembali pada kebiasaan yang 
bermasalah ketika merancang peraturan daerah 
yaitu menyadur peraturan perundang-undangan 
daerah lain, sekedar mengkriminalisasikan perilaku 
yang tidak diinginkan atau berdasarkan kompromi 
keinginan dari kelompok-kelompok kepentingan 
dominan dalam masyarakat.

Disamping kelemahan dari sisi perancang, 
permasalahan-permasalahan mendasar dalam 
proses pembentukan peraturan daerah, antara lain 

16 Ahmad Ubbe, “Mekanisme Penelitian Hukum…, Op.Cit, hlm. 14.
17 Sony Maulana, Perancangan Peraturan Daerah ...Op.Cit, hlm. 4-5. 
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disebabkan karena jangka waktu yang diperlukan 
dalam proses pembentukan Peraturan daerah 
relatif lama, hal ini terlihat dari fakta bahwa untuk 
pembentukan sebuah peraturan daerah diperlukan 
waktu antara 8 sampai dengan 12 bulan atau 
bahkan lebih, tidak / belum dilibatkannya secara 
maksimal peran serta masyarakat dalam proses 
pembentukannya terutama kalangan akademisi 
dan praktisi hukum. Padahal menurut Pasal 96 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
dan Pasal 139 ayat (1) Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
peran serta masyarakat diperbolehkan dalam 
proses pembentukan peraturan daerah, belum 
digunakannya secara optimal fungsi Naskah 
Akademik sebagai sebuah instrumen dalam rangka 
pembentukan peraturan daerah. Padahal terdapat 
beberapa manfaat yang dapat diperoleh apabila 
Naskah Akademik digunakan sabagai instrumen 
dalam proses pembentukan peraturan daerah, 
terutama dalam masalah efisiensi waktu. Keadaan 
ini ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman 
mengenai keberadaan, manfaat dan Urgensi 
Naskah Akademik dari para pihak yang terkait 
dalam pembentukan peraturan daerah.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya 
adanya Naskah Akademik bukan atau keharusan 
saat ini belum diatur secara tegas sebagai suatu 
keharusan dalam proses pembentukan peraturan 
daerah, akan tetapi keberadaan Naskah Akademik 
sangat diperlukan dalam proses pembentukan 
peraturan daerah. Naskah Akademik memaparkan 
alasan-alasan, fakta atau latar belakang tentang 
hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah 
atau urusan sehingga dipandang sangat penting dan 
mendesak diatur dalam peraturan daerah. Manfaat 
dari data atau informasi yang dituangkan dalam 
latar belakang bagi pembentuk peraturan daerah 
itu adalah bahwa mereka dapat mengetahui dengan 
pasti tentang mengapa perlunya dibuat sebuah 
peraturan daerah dan apakah peraturan daerah 
tersebut memang diperlukan oleh masyarakat18.

Selanjutnya Naskah Akademik menjelaskan 
Dasar filosofis (cita hukum), Dasar sosiologis, dan 
Dasar yuridis. Dasar filosofis merupakan landasan 
filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-
cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam 
peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis 
sangat penting untuk menghindari pertentangan 
peraturan perundang-undangan yang disusun 
dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-
tengah masyarakat, misalnya nilai etika, adat, 
agama dan lainnya.

Dasar yuridis ialah ketentuan hukum 
yang menjadi dasar hukum (rechtsgrond) bagi 
pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar 
yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil 
dan dasar yuridis dari segi materiil. Dasar yuridis 
dari segi formil adalah landasan yang berasal 
dari peraturan perundang-undangan lain untuk 
memberi kewenangan (bevoegdheid) bagi suatu 
instansi membuat aturan tertentu. Sedangkan 
dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum 
untuk mengatur permasalahan ( objek ) yang akan 
diatur. Dengan demikian dasar yuridis ini sangat 
penting untuk memberikan pijakan pengaturan 
suatu peraturan perundang-undangan agar tidak 
terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum 
dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Dasar politis merupakan kebijaksanaan politik 
yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-
kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan 
pemerintahan. Diharapkan dengan adanya dasar 
politis ini maka produk hukum yang diterbitkan 
dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa 
menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Secara sosiologis Naskah Akademik disusun 
dengan mengkaji realitas masyarakat yang 
meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek 
sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan 
berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan 
kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari 
tercerabutnya peraturan perundang-undangan 
yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. 
Banyaknya peraturan perundang-undangan 
yang setelah diundangkan kemudian ditolak oleh 
masyarakat lewat aksi-aksi demonstrasi merupakan 
cerminan peraturan perundang-undangan yang 
tidak memiliki akar sosial kuat. Dengan demikian 
Naskah Akademik memegang peranan yang sangat 
penting dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan karena didalamnya terdapat kajian yang 
mendalam mengenai substansi masalah yang akan 
diatur.

Selain itu urgensi lainnya adalah dalam Naskah 
Akademik diberikan gambaran mengenai substansi 
materi dan ruang lingkup peraturan daerah yang 
akan dibuat. Dalam hal ini dijelaskan mengenai 
konsepsi, pendekatan dan asas-asas dari materi 
hukum yang perlu diatur serta pemikiran-pemikiran 
normanya. Mengenai asas-asas dari materi hukum, 
pada dasarnya tidak semata-mata terikat pada 
asas-asas yang telah ditentukan dalam Pasal 6 
ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo 
Pasal 138 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 
tetapi juga perlu mencermati nilai-nilai, asas-asas 
dari materi hukum adat kehidupan masyarakat 

18 Ali Sadikin, Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, makalah disampaikan dalam Rapat Koordinasi dalam 
rangka Program Legislasi Daerah pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, di Hotel Palm 
Banjarmasin, 26 November 2008, hlm. 11.
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setempat. Juga dipertimbangkan asas resiko (risk 
management) yang mau tidak mau akan timbul 
atau dihadapi nantinya jika peraturan daerah itu 
sudah terbentuk atau telah diberlakukan. Dengan 
dituangkannya asas resiko ini, paling tidak sudah 
ada antisipasi terhadap resiko-resiko negatif yang 
kemungkinan besar terjadi sebagai konsekuensi 
dari adanya peraturan daerah terkait. 

Naskah Akademik juga memberikan ruang bagi 
para pengambil keputusan yang berwenang untuk 
membahas dan menetapkan peraturan daerah (baik 
pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah) untuk mempertimbangkan apakah 
substansi/materi yang terkandung didalam 
Naskah Akademik itu layak diatur dalam bentuk 
peraturan daerah atau tidak, dan apakah hanya 
perlu satu peraturan daerah atau dimungkinkan 
untuk dituangkan dalam lebih dari satu peraturan 
(mungkin peraturan sederajat atau peraturan 
pelaksanaan).

Saat ini tendensi pandangan masyarakat 
bahwa peraturan perundang-undangan (termasuk 
peraturan daerah) adalah produk yang selalu 
berpihak pada kepentingan pemerintah (politik) 
semata-mata, sehingga dalam pelaksanaannya 
masyarakat tidak terlalu merasa memiliki dan 
menjiwai peraturan perundang-undangan terkait. 
Oleh karena itu Naskah Akademik diharapkan 
dapat digunakan sebagai instrumen penyaring, 
menjembatani dan meminilisir unsur-unsur 
kepentingan politik dari pembentuk peraturan 
perundang-undangan (peraturan daerah). Naskah 
Akademik menjelaskan objektivitas tujuan 
dibentuknya peraturan perundang-undangan 
karena didasarkan atas hasil kajian dan/atau 
penelitian, yang menampung aspirasi serta 
mengakomodasi kepentingan dan keinginan 
masyarakat, serta didukung oleh kebijakan politik 
dan peraturan perundang-undangan. 

Pada kenyataannya meskipun bukan 
merupakan suatu keharusan, keberadaan Naskah 
Akademik sangat diperlukan dalam proses 
pembentukan peraturan daerah. Oleh karena itu 
kedepan perlu dipertimbangkan oleh para pembuat 
peraturan daerah untuk terlebih dahulu menyusun 
Naskah Akademik dalam proses pembentukan 
peraturan daerah, mengingat banyak manfaat 
yang dapat diambil dari Naskah Akademik dalam 
keseluruhan proses pembentukan peraturan 
daerah, mulai dari perencanaan, pembahasan, 
sampai pada pemberlakuan atau pelaksanaannya.

Dengan digunakannya Naskah Akademik 
sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan 
daerah, maka diharapkan akan tercipta peraturan-
peraturan daerah yang berbasis akademik-ilmiah, 
tidak semata-mata kumpulan pasal-pasal yang 
ketika diterapkan ternyata tidak efektif. Jika 
demikian halnya, maka kerugian besar baik 
berkaitan dengan waktu, materi maupun pikiran, 
harus ditanggung oleh daerah. Apalagi jika 
kemudian akibat dari adanya peraturan daerah itu 
muncul gejolak di masyarakat19. 

Bahkan dalam masa transisi demokrasi, 
kehadiran Naskah Akademik menjadi semakin 
penting. Hal ini ditegaskan oleh Ann dan Robert 
Siedman bahwa dalam proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan research dan 
the concept paper menjadi kebutuhan yang tidak 
terelakkan20. Dengan demikian, Naskah Akademik 
merupakan upaya untuk menjelaskan secara 
lebih terbuka kepada seluruh stake-holders 
tentang signifikansi kehadiran sebuah peraturan 
perundang-undangan21. 

Terkait dengan argumentasi di atas, dalam 
pandangan Hikmahanto Juwana, Naskah 
Akademik diperlukan untuk menjawab sejumlah 
pertanyaan mendasar, yaitu: Apa yang menjadi 
masalah di masyarakat? Apa yang seharusnya 
diatur? Apakah ketentuan yang hendak diatur 
cukup realistis? Bagaimana infrastruktur 
pendukung untuk menegakkan aturan? Adakah 
peraturan perundang-undangan yang berpotensi 
untuk berbenturan? Bagaimana keberlakuannya di 
negara lain? Informasi serta pertanyaan demikian 
penting untuk dijawab agar pembentuk peraturan 
perundang-undangan lebih realistis dalam membuat 
peraturan perundang-undangan. Jawaban atas 
semua pertanyaan demikian amat logis untuk 
dicantumkan dalam Naskah Akademik22.

Tidak hanya itu, Naskah Akademik dapat 
juga berfungsi akan memberi arah kepada para 
pemangku kepentingan (“stake holders”) dan 
perancang (“drafter”). Pemangku kepentingan, 
terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil 
kebijakan akan mendapat informasi yang memadai 
dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi 
perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk 
dapat menentukan apa yang akan diatur dan 
diterjemahkan ke dalam kalimat hukum23.

Selanjutnya berkenaan dengan tujuan 
hukum/tujuan pengaturan materi hukum yang 

19 Ali Sadikin, Naskah Akademik…, Op.Cit, hlm. 13-15.
20 Ann dan Robert Siedman , dalam bukunya Legislative Drafting for Democratic Social Change, 2001.
21 Saldi Isra, Urgensi Penyusunan Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, 2003.
22 Hikmahanto Juwana, Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-
Undang, Makalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah Tahun 2006, Cisarua Bogor, 2006, hlm. 2.
23 Saldi Isra, Urgensi Penyusunan Naskah Akademik Op.Cit…, Makalah disampaikan dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi 
Negara (LAN), di Pusat Diklat LAN, Jakarta, 18 Maret 2009.
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bersangkutan, maka tujuan penyusunan naskah 
akademik peraturan perundang-undangan adalah 
untuk dapat mengungkapkan apa dan bagaimana 
materi hukum itu harus diatur, sehingga tercapai 
tujuan hukum, yaitu mengatur tata tertib dalam 
masyarakat secara damai, adil, dan benar guna 
menunjang dalam mempersiapkan rancangan 
peraturan perundang-undangan.

Urgensi dari sebuah naskah akademik dalam 
proses pembentukan atau penyusunan sebuah 
naskah akademik antara lain:
1. Naskah akademik merupakan media nyata 

bagi peran serta masyarakat dalam proses 
pembentukan atau penyusunan peraturan 
perundang-undangan bahkan inisiatif pe-
nyusunan atau pembentukan naskah 
akademik dapat berasal dari masyarakat;

2. Naskah akademik akan memaparkan alasan-
alasan, fakta-fakta atau latar belakang 
masalah atau urusan sehingga hal yang 
mendorong disusunnya suatu masalah 
atau urusan sehingga sangat penting dan 
mendesak diatur dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. Aspek-aspek yang 
perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, 
politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan 
dan keamanan. Manfaatnya adalah dapat 
mengetahui secara pasti tentang mengapa 
perlu dibuatnya sebuah peraturan perundang-
undangan dan apakah peraturan perundang-
undangan tersebut memang diperlukan oleh 
masyarakat;

3. Naskah akademik menjelaskan tinjauan 
terhadap sebuah peraturan perundang-
undangan dari aspek filosofis (cita-cita 
hukum), aspek sosiologis (nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat), aspek yuridis 
(secara vertikal dan horizontal tidak ber-
tentangan dengan peraturan-peraturan yang 
telah ada sebelumnya) dan aspek politis 
(kebijaksanaan politik yang menjadi dasar 
selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan 
tata laksana pemerintahan). Kajian filosofis 
akan menguraikan mengenai landasan filsafat 
atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita 
sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam 
peraturan perundang-undangan. Untuk kajian 
yuridis, merupakan kajian yang memberikan 
dasar hukum bagi dibuatnya suatu peraturan 
perundang-undangan, baik secara yuridis 
formal maupun yuridis materiil, mengingat 
dalam bagian ini dikaji mengenai landasan 
hukum yang berasal dari peraturan perundang-
undangan lain untuk memberi kewenangan 
bagi suatu instansi membuat aturan 
tertentu dan dasar hukum untuk mengatur 

permasalahan (objek) yang akan diatur. Kajian 
sosiologis menjelaskan peraturan dianggap 
sebagai suatu peraturan yang efektif apabila 
tidak melupakan bagaimana kebutuhan 
masyarakat, keinginan masyarakat, interaksi 
masyarakat terhadap peraturan tersebut. 
Sehingga dalam kajian ini realitas masyarakat 
yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, 
kondisi masyarakat dan nilai-nilai yang hidup 
dan berkembang (rasa keadilan masyarakat.;24 

Kajian politis pada prinsipnya mengedepankan 
persoalan kepentingan dari pihak terkait 
(pemerintah dan masyarakat) melalui 
kekuatan masing-masing pihak, oleh karena 
itu naskah akademik berperan menjadi sarana 
memadukan kekuatan-kekuatan para pihak 
tersebut, sehingga diharapkan perpaduan 
tersebut menjadi sebuah kebijaksanaan 
politik yang kelak menjadi dasar selanjutnya 
bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan 
ketatalaksanaan pemerintahan;

4. Naskah Akademik memberikan gambaran 
mengenai substansi, materi dan ruang lingkup 
dari sebuah peraturan perundang-undangan 
yang akan dibuat. Dalam hal ini dijelaskan 
mengenai konsepsi, pendekatan dan asas-asas 
dari materi hukum yang perlu diatur, serta 
pemikiran-pemikiran normanya; 

5. Naskah Akademik memberikan pertimbangan 
dalam rangka pengambilan keputusan bagi 
pihak eksekutif dan legislatif pembentukan 
peraturan perundang-undangan tentang 
permasalahan yang akan dibahas dalam 
naskah akademik. 
Saat ini kecenderungan pandangan 

masyarakat yang menempatkan perundang-
undangan sebagai suatu produk yang berpihak 
pada kepentingan pemerintah (politik) semata 
sehingga dalam implementasinya masyarakat tidak 
terlalu merasa memiliki dan menjiwai perundang-
undangan tersebut. Oleh karena itu, Naskah 
Akademik diharapkan bisa digunakan sebagai 
instrumen penyaring, menjembatani dan upaya 
meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik 
dari pihak pembentuk peraturan perundang-
undangan, di mana Naskah Akademik yang proses 
pembuatannya dengan cara meneliti, menampung 
dan mengakomodasi secara ilmiah kebutuhan, serta 
harapan masyarakat, maka masyarakat merasa 
memiliki dan menjiwai perundang-undangan 
tersebut.

Keberadaan naskah akademik dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan 
sebenarnya sangat strategis dan merupakan 
kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan apabila 
membentuk peraturan perundang-undangan yang 

24 Mahendra Putra Kurnia dkk, Op.Cit, hal. 53.



Urgensi Naskah Akademik dalam... (Siti Masitah)

119

baik. Hal ini disebabkan dalam perkembangan 
ketatanegaraan Indonesia secara yuridis masih 
belum banyak aturan hukum yang lengkap 
untuk mengatur segala hal. Sementara arus 
perubahan yang diinginkan masyarakat sangat 
kuat khususnya terhadap produk peraturan 
perundang-undangan yang responsif dan aspiratif. 
Masyarakat lebih banyak menuntut keberadaan 
suatu peraturan perundang-undangan bukanlah 
kehendak penguasa belaka. Namun perlu adanya 
ruang-ruang publik yang memungkinkan aspirasi 
rakyat terakomodasi dalam penyusunan substansi 
peraturan perundang-undangan. Dengan naskah 
akademik, maka ruang-ruang publik (masyarakat) 
tersebut sangat terbuka dan masyarakat bebas 
mengeluarkan aspirasi serta melakukan apresiasi 
terhadap substansi peraturan perundang-
undangan yang akan dan sedang diatur.

E. Sistematika Naskah Akademik 

Sistematika Naskah Akademik menurut 
Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
angka 2 adalah sebagai berikut :
(1) Judul
(2) Kata Pengantar
(3) Daftar Isi
(4) Bab I. Pendahuluan

 Pendahuluan memuat latar belakang, 
sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi 
masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode 
penelitian.
A. Latar Belakang

 Latar belakang memuat pemikiran dan 
alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah 
Akademik sebagai acuan pembentukan 
Rancangan Undang-Undang atau Rancangan 
Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang 
menjelaskan mengapa pembentukan 
Rancangan Undang-Undang atau Rancangan 
Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-
undangan memerlukan suatu kajian yang 
mendalam dan komprehensif mengenai teori 
atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan 
materi muatan Rancangan Undang-Undang 
atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan 
dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah 
kepada penyusunan argumentasi filosofis, 
sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu 
atau tidak perlunya penyusunan Rancangan 
Undang-Undang atau Rancangan Peraturan 
Daerah.

B. Identifikasi Masalah

 Identifikasi masalah memuat rumusan 
mengenai masalah apa yang akan ditemukan 

dan diuraikan dalam Naskah Akademik 
tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah 
dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 
(empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:
a) Permasalahan apa yang dihadapi dalam 

kehidupan berbangsa, ber-negara, 
dan bermasyarakat serta bagaimana 
permasalahan tersebut dapat diatasi.

b) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang 
atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai 
dasar pemecahan masalah tersebut, yang 
berarti mem-benarkan pelibatan negara 
dalam penyelesaian masalah tersebut.

c) Apa yang menjadi pertimbangan atau 
landasan filosofis, sosiologis, yuridis 
pembentukan Rancangan Undang-Undang 
atau Rancangan Peraturan Daerah.

d) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang 
lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah 
pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyu-
sunan Naskah Akademik

 Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi 
masalah yang dikemukakan di atas, tujuan 
penyusunan Naskah Akademik dirumuskan 
sebagai berikut:
a) Merumuskan permasalahan yang dihadapi 

dalam kehidupan berbangsa, bernegara, 
dan bermasyarakat serta cara-cara 
mengatasi permasalahan tersebut.

b) Merumuskan permasalahan hukum yang 
dihadapi sebagai alasan pem-bentukan 
Rancangan Undang-Undang atau 
Rancangan Peraturan Daerah sebagai 
dasar hukum

c) Penyelesaian atau solusi permasalahan 
dalam kehidupan berbangsa, ber-negara, 
dan bermasyarakat.

d) Merumuskan pertimbangan atau landasan 
filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan 
Rancangan Undang-Undang atau 
Rancangan Peraturan Daerah.

e) Merumuskan sasaran yang akan 
diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 
jangkauan, dan arah pengaturan dalam 
Rancangan Undang-Undang atau 
Rancangan Peraturan Daerah. Sementara 
itu, kegunaan penyusunan Naskah 
Akademik adalah sebagai acuan atau 
referensi penyusunan dan pembahasan 
Rancangan Undang-Undang atau 
Rancangan Peraturan Daerah.



120

Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 10 No. 02 - Juni 2013 : 109 - 122

D. Metode
 Penyusunan Naskah Akademik pada 
dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian 
sehingga digunakan metode penyusunan 
Naskah Akademik yang berbasiskan metode 
penelitian hukum atau penelitian lain. 
Penelitian hukum dapat dilakukan melalui 
metode yuridis normatif dan metode yuridis 
empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga 
dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis 
normatif dilakukan melalui studi pustaka 
yang menelaah (terutama) data sekunder 
yang berupa Peraturan Perundang-undangan, 
putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau 
dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, 
hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode 
yuridis normatif dapat dilengkapi dengan 
wawancara, diskusi (focus group discussion), 
dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis 
empiris atau sosiolegal adalah penelitian 
yang diawali dengan penelitian normatif atau 
penelaahan terhadap Peraturan Perundang-
undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan 
observasi yang mendalam serta penyebarluasan 
kuesioner untuk mendapatkan data faktor 
nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh 
terhadap Peraturan Perundang-undangan 
yang diteliti.

(5) Bab II. Kajian Teoritis dan Praktek Empiris
 Bab ini memuat uraian mengenai 
materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, 
perkembangan pemikiran, serta implikasi 
sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara 
dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, 
Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota. Bab ini dapat 
diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:
A. Kajian teoretis.
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait 

dengan penyusunan norma. Analisis 
terhadap penentuan asas-asas ini juga 
memperhatikan berbagai aspek bidang 
kehidupan terkait dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang akan dibuat, 
yang berasal dari hasil penelitian.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, 
kondisi yang ada, serta permasalahan yang 
dihadapi masyarakat.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan 
sistem baru yang akan diatur dalam 
Undang-Undang atau Peraturan Daerah 
terhadap aspek kehidupan masyarakat 
dan dampaknya terhadap aspek beban 
keuangan negara.

(6) Bab III. Evaluasi dan Analisis Peraturan 
Perundang-undangan 

 Bab ini memuat hasil kajian terhadap 
Peraturan Perundang-undangan terkait 
yang memuat kondisi hukum yang ada, 
keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan 
Daerah baru dengan Peraturan Perundang-
undangan lain, harmonisasi secara vertikal 
dan horizontal, serta status dari Peraturan 
Perundang-undangan yang ada, termasuk 
Peraturan Perundang-undangan yang dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan 
Perundang-undangan yang masih tetap 
berlaku karena tidak bertentangan dengan 
Undang- Undang atau Peraturan Daerah yang 
baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-
undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui 
kondisi hukum atau peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai substansi 
atau materi yang akan diatur. 

 Dalam kajian ini akan diketahui posisi 
dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah 
yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan 
tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan 
Perundang-undangan yang ada serta posisi 
dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah 
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih 
pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian 
ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan 
filosofis dan yuridis dari pembentukan 
Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, 
atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang 
akan dibentuk.

(7) Bab IV. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan 
Yuridis.
Bab ini memuat :

A. Landasan Filosofis
 Landasan filosofis merupakan pertimbangan 
atau alasan yang menggambarkan bahwa 
peraturan yang dibentuk mempertimbangkan 
pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum 
yang meliputi suasana kebatinan serta 
falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari 
Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.
 Landasan sosiologis merupakan per-
timbangan atau alasan yang menggambarkan 
bahwa peraturan yang dibentuk untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 
berbagai aspek. Landasan sosiologis se-
sungguhnya menyangkut fakta empiris 
mengenai perkembangan masalah dan ke-
butuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.
 Landasan yuridis merupakan pertimbangan 
atau alasan yang menggambarkan bahwa 
peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 
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permasalahan hukum atau mengisi kekosongan 
hukum dengan mempertimbangkan aturan 
yang telah ada, yang akan diubah, atau yang 
akan dicabut guna menjamin kepastian hukum 
dan rasa keadilan masyarakat. Landasan 
yuridis menyangkut persoalan hukum yang 
berkaitan dengan substansi atau materi yang 
diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan 
Perundang-Undangan yang baru. Beberapa 
persoalan hukum itu, antara lain, peraturan 
yang sudah ketinggalan, peraturan yang 
tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis 
peraturan yang lebih rendah dari Undang-
Undang sehingga daya berlakunya lemah, 
peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, 
atau peraturannya memang sama sekali belum 
ada.

(8) Bab V. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan 
Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-
undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

 Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi 
mengarahkan ruang lingkup materi muatan 
Rancangan Undang-Undang, Rancangan 
Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan 
dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan 
ruang lingkup materi muatan, dirumuskan 
sasaran yang akan diwujudkan, arah dan 
jangkauan pengaturan. Materi didasarkan 
pada ulasan yang telah dikemukakan dalam 
bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang 
lingkup materi pada dasarnya mencakup:
a. ketentuan umum memuat rumusan 

akademik mengenai pengertian istilah, dan 
frasa;

b. materi yang akan diatur;
c. ketentuan sanksi; dan
d. ketentuan peralihan.

(9) Bab VI. Penutup

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan 
dan saran.
a. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok 
pikiran yang berkaitan dengan praktik 
penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, 
dan asas yang telah diuraikan dalam bab 
sebelumnya.

b. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah 
Akademik dalam suatu Peraturan 
Perundang-undangan atau Peraturan 
Perundang-undangan di bawahnya.

2. Rekomendasi tentang skala prioritas 
penyusunan Rancangan Undang-
Undang/Rancangan Peraturan Daerah 
dalam Program Legislasi Nasional/
Program Legislasi Daerah.

3. Kegiatan lain yang diperlukan 
untuk mendukung penyempurnaan 
penyusunan Naskah Akademik lebih 
lanjut.

(10) Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan 
Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi 
sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

F. Penutup

Naskah akademik sebagai bahan penunjang 
berupa data dan informasi akurat, yang diperoleh 
dari hasil pengkajian dan penelitian untuk 
menjamin peraturan tersebut telah memenuhi 
dasar filosofis, dasar yuridis, dasar sosiologis dan 
dasar politik, suatu substansi masalah yang akan 
diatur sehingga mempunyai landasan pengaturan 
yang kuat. Selanjutnya yang menjadi uraian Naskah 
Akademik antara lain: latar belakang, sasaran yang 
akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan 
dan kegunaan, serta metode penelitian, kajian 
teoritis dan praktik empiris, evaluasi dan analisa 
peraturan perundnag-undangan terkait, landasan 
filosofis, sosiologis, dan yuridis, jangkauan, arah 
pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan 
peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota. 
Dengan demikian, kehadiran atau keberadaan 
Naskah Akademik memiliki kedudukan yang sangat 
penting / urgensi dalam pembentukan peraturan 
daerah. 
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Abstrak

Pancasila sebagai ideologi negara mengamanatkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Dalam konteks ilmu hukum, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diistilahkan sebagai 
keadilan substantif yakni keadilan yang senyatanya dirasakan oleh masyarakat. Upaya menciptakan 
keadilan substantif dilakukan melalui pembentukan hukum. Permasalahan mendasar tidak terjaminnya 
keadilan substantif dalam pembentukan peraturan daerah adalah menguatnya positivisme hukum dalam 
aparatur pembentuk peraturan daerah, sehingga nilai moralitas pembentukan hukum (internal morality dan 
ekseternal morality) dan keadilan substantif sebagai roh dalam aliran utility, sociological jurisprudence, dan 
hukum progresif tereliminir dalam pembentukan peraturan daerah. Oleh karena itu dalam pembentukan 
peraturan daerah diharapkan adanya sinergi antara integritas pemikiran positivisme hukum dengan 
integritas pemikiran dalam aliran utility dan sociological jurisprudence serta adanya perilaku progresif 
dari pembentuk peraturan daerah sehingga pembentukan peraturan daerah dapat menjamin keadilan 
substantif. Sinergi antara integritas pemikiran tersebut akan menciptakan sistem yang terintegrasikan 
secara komprehensif dalam pembentukan peraturan daerah sebagai solusi untuk pembentukan peraturan 
daerah dalam upaya menjamin keadilan substantif. 

Kata Kunci: Moralitas, Peraturan, Keadilan

Abstract

Mandates that the state ideology of Pancasila as the value of social justice for all Indonesian people. In the 
context of legal science, the value of social justice for all Indonesian people termed as substantive justice: justice 
is realistic perceived by the community. Efforts to create substantive justice through the legal establishment. 
Thus, the establishment of local regulations must ensure substantive justice. A study using a normative 
juridical approach to the concept and approach to regulation - this invitation will describe the problems in 
the establishment of local regulations; form formation of local regulations in order to achieve substantive 
justice as well as the implementation process is a form of establishment of local regulations in order to 
achieve substantive justice. The basic problem does not guarantee substantive justice in the establishment 
bylaws is the strengthening of legal positivism in the apparatus forming local regulations, so the value of 
morality formation law (internal and external morality) and justice in substantive as spirits flow utility, 
Sociological jurisprudence, and law in the formation of progressive eliminated the local regulations. Therefore 
in the establishment of local regulations is expected of the synergy between the integrity of the idea of legal 
positivism by integrity of thought in the flow of utility and Sociological jurisprudence and the progressive 
attitude of forming local laws so that the formation of local regulations to ensure substantive justice. Synergies 
between the integrity of these ideas will create an integrated comprehensive sistem in the establishment of 
regulations that a solution to the formation of local regulations in an effort to ensure substantive justice. 

Key word: Morality, Law, Juctice.

A. Pendahuluan

Berbicara mengenai hukum dalam keadaan 
seutuhnya tentu akan memperbincangkan tiga 
hal yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, 
dan keadilan hukum. Pengutamaan nilai hukum 
di Indonesia, mula-mula lebih mengutamakan 
kemanfaatan hukum, namun masuknya penjajah 

membawa bentuk negara Eropa Continental 
dengan mengutamakan nilai kepastian hukum 
telah menambah warna pada bentuk hukum 
negara Indonesia sekarang. Ini terbukti dari sistem 
kenegaraan Indonesia yang menganut bentuk 
rechtsstaat (negara hukum). 
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Bentuk tersebut membawa konsekuensi 
terhadap jalannya Negara, yang mana rechtsstaat 
mendasarkan segala kegiatan kenegaraan atas 
hukum. Walau demikian, bentuk negara rechtsstaat 
sebagai ciri dari negara Eropa Continental di Indonesia 
sedikit berbeda dari negara Eropa Continental pada 
umumnya. Hal ini karena dalam bentuk rechtsstaat 
negara Indonesia juga dipengaruhi oleh bentuk 
aliran hukum utility dan aliran hukum sociological 
jurisprudence. Aliran hukum utillity mengutamakan 
nilai kemanfaatan hukum, sedangkan aliran 
sociological jurisprudence memandang hukum dari 
aspek sosiologis yakni hukum ada untuk manusia 
bukan manusia ada untuk hukum sehingga 
yang diutamakan adalah hukum untuk melayani 
manusia. Sinergi kedua aliran tersebut melahirkan 
bentuk negara rechtsstaat dengan sistem hukum 
campuran yakni sinergi antara kepastian hukum 
dengan kemanfaatan hukum demi terciptanya 
keadilan hukum. 

Kehadiran peraturan perundang-undangan 
dalam hukum merupakan bentuk evolusi sempurna 
dari positivisme hukum yang mengutamakan 
kepastian hukum. Berbagai filosof dalam aliran 
positivisme hukum menyuarakan akan pentingnya 
hukum yang dipositifkan melalui suatu teks 
sehingga memperoleh kepastian hukum. Selain itu 
hukum juga harus terpisahkan dari unsur-unsur 
di luar hukum seperti moral keadilan.

Aplikasi dari aliran tersebut ditemukan dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan yang 
merumuskan jenis hierarki peraturan perundang-
undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Jika dilihat, sesungguhnya Pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tersebut merupakan wujud 
nyata dari Stuvenbau Theorie Hans Kelsen (filosof 
aliran positivisme hukum). 

Stuvenbau Theorie merupakan teori yang 
dikembangkan dari teori grund norm yang bertolak 
dari teori hukum murni. Hans Kelsen mengajarkan 
adanya grund norm sebagai induk yang melahirkan 
peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan 
sistem hukum tertentu. Lahirnya grund norm 
berdasarkan pemikiran Hans Kelsen tentang teori 
hukum murni dapat dijelaskan demikian1 : Teori 
hukum murni berintikan bahwa hukum harus 
terlepas dari pengaruh-pengaruh yang bersifat 
nonhukum sehingga hukum tidak bisa berpedoman 
pada perintah suatu kekuasaan, sebab masalah 
kekuasaan adalah masalah politik yang tentunya 
berada di luar hukum, serta tidak bisa dijamin 

legalitasnya. Dengan demikian, dibutuhkan suatu 
norma dasar yang menjadi pedoman bagi peraturan 
lainnya, sehingga peraturan perundang-undangan 
lainnya yang terbentuk merupakan perintah dari 
grund norm. Di Indonesia grund norm dapat 
dipersamakan dengan Undang-Undang Dasar 1945 
sebagai konstitusi negara. Selanjutnya Adanya 
grund norm mengakibatkan diperlukannya suatu 
tata hukum secara sistematis. Peraturan hukum 
keseluruhannya tersistem dari grund norm yang 
berada di atas segalanya. 

 Stuvenbau Theorie2 diilustrasikan sebagai 
suatu piramida yang mana grund norm menempati 
posisi pada puncak piramida, dan peraturan 
keseluruhannya tersistem ke bawah dengan sifat 
semakin ke bawah semakin menyebar dan tertentu. 
Grund norm bersifat abstrak dan semakin ke bawah 
semakin konkret. Dalam proses tersebut apa yang 
semula berupa sesuatu yang seharusnya, berubah 
menjadi sesuatu yang dapat dilakukan.

Pemikiran filosof dalam aliran positivisme 
hukum tersebut ditentang oleh para filosof dengan 
aliran utillity yang mengagungkan kemanfaatan 
hukum. Pikiran mendasar dari aliran utillity adalah 
hukum harus mampu untuk mendatangkan 
kemanfaatan bagi masyarakat sebagaimana 
dikemukakan oleh Jeremy Bentham3 dengan istilah 
the greates happines of the greatest number. Oleh 
karena itu hukum harus lahir dari masyarakat 
itu sendiri dan bukan bentukan penguasa yang 
dituangkan dalam teks. Ketika hukum dikodifikasi 
dalam bentuk tekstual maka hukum menjadi mati 
sebab tidak mampu berkembang seiring dengan 
perkembangan masyarakat. Aliran utillity didukung 
oleh filosof aliran sociological yurisprudance 
sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich 
bahwa hukum untuk manusia bukan manusia 
untuk hukum, dan Roscow Pound yang 
mengemukakan tentang hukum merupakan sarana 
rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). 
Oleh karena hukum lahir dari masyarakat maka 
pandangan ini mengemukakan bahwa nilai-nilai di 
luar hukum juga turut menjadi bagian dari hukum 
yang saling mempengaruhi. Salah satu nilai di luar 
hukum tersebut adalah nilai moralitas dan nilai 
keadilan.

Sistem hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang dapat dikategorikan menganut sistem 
hukum campuran antara Eropa Continental dan 
Anglo Saxson yang tidak memihak pada positivisme 
maupun Utillity dan sociological jurisprudence. Oleh 
penulis dikatakan sistem hukum campuran karena 
dalam sistem hukum Indonesia diakui adanya 

1 Achmad Ali; 2007, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), termasuk Implementasi Undang-
undang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 55-65.
2       Ibid.
3       Bernad Tanya, dkk; 2006, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV. Kita, Surabaya.
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kodifikasi hukum melalui pembentukan hukum 
berdasarkan hierarkhi peraturan perundang-
undangan dengan esensi pada nilai kepastian 
hukum dalam aliran positivisme hukum, dan di 
sisi lain peraturan perundang-undangan tersebut 
harus memasukkan nilai-nilai yang ada di dalam 
masyarakat sebagai suatu moralitas dengan esensi 
pada nilai kemanfaatan hukum dalam aliran utillity 
dan sociological jurisprudance. Sinergi antara 
kepastian hukum dengan kemanfaatan hukum 
dalam peraturan perundang-undangan diharapkan 
mendatangkan nilai keadilan. Konsekuensi dari 
sistem hukum campuran adalah pembentukan 
hukum nasional perlu dibuatkan melalui suatu 
proses sistematis yang mampu menangkap rasa 
keadilan masyarakat. Dengan demikian, seharusnya 
bentuk hukum dari sistem hukum campuran dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sinergi 
antara nilai kepastian hukum dengan kemanfaatan 
hukum sehingga tercipta keadilan hukum. 

Fenomena tersebut jika dikristalisasi ke dalam 
perkembangan hukum bangsa Indonesia maka 
akan menjadi suatu kebingungan besar antara law 
in books dengan law in action. Dapat dideskripsikan 
bahwa kebingungan tersebut disebabkan karena 
dalam tataran konsep hukum sesungguhnya 
Indonesia mengharapkan adanya sinergi antara 
kepastian dengan kemanfaatan hukum sehingga 
tercipta keadilan hukum. Akan tetapi dalam 
realita yang ada ternyata pertentangan antara 
kepastian hukum dengan kemanfaatan hukum 
belum bersinergi sehingga harapan akan hadirnya 
keadilan hukum belum sepenuhnya terlaksana.

Perlu disadari bahwa untuk menciptakan 
keadilan hukum diperlukan peran aktif dari 
berbagai pihak mulai dari pembentukan produk 
hukum hingga penegakan produk hukum. Walau 
demikian, bukanlah hal yang mudah untuk 
menciptakan keadilan substantif dalam masyarakat 
Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa 
masyarakat Indonesia adalah gabungan bangsa 
yang plural baik dalam suku, agama serta ras, 
dengan karakteristik kedaerahannya. Hal tersebut 
tentunya memunculkan perbedaan konsep dan 
rasa keadilan antar masing-masing karakteristik 
yang berbeda.

Upaya menciptakan keadilan dilakukan 
pemerintah dengan menggagas formula baru yang 
dikenal dengan istilah otonomi daerah. Menciptakan 
otonomi daerah dimulai dari pergeseran dalam asas 
pemerintahan yang semula bersifat sentralisasi 
dengan kewenangan terpusat pada pemerintah 
pusat menjadi desentralisasi dengan pembagian 
kewenangan pada pemerintah daerah. Dengan 
adanya otonomi daerah maka perlu dirumuskan 
peraturan daerah sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan otonomi daerah. Hadirnya peraturan 
daerah diharapkan dapat memberikan rasa keadilan 
pada masyarakat sebab pembentukan peraturan 

daerah diharapkan sesuai dengan karakteristik 
masyarakat di daerah tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan 
beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam 
tulisan ini yaitu bagaimana pembentukan peraturan 
daerah yang menghasilkan keadilan substantif 
dan proses implementasi pembentukan peraturan 
daerah dalam menciptakan keadilan substantif.

B.  Wujud Pembentukan Peraturan Daerah 
dalam Upaya Mencapai Keadilan Substantif

Tujuan dari hukum harus ditempatkan 
sebagai tujuan moral yang inheren atau aspirasi 
moral. Jadi pemahaman tentang apa hukum pada 
akhirnya tidak bisa dipisahkan dari pemahaman 
tentang apa yang seharusnya hukum, karena 
memahami apa hukum adalah melibatkan 
pemahaman aspirasi moral yang tersirat dalam 
konsep hukum itu sendiri. Dengan demikian maka 
dalam konteks pembentukan peraturan daerah 
aspek moralitas perlu mendapat tempat dalam 
substansi pembentukan peraturan daerah sehingga 
pemahaman tentang apa peraturan daerah tidak 
bisa terlepas dari pemahaman tentang apa yang 
seharusnya peraturan daerah.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, 
berbicara mengenai apa yang seharusnya peraturan 
daerah maka tentunya kita berbicara mengenai 
wujud peraturan daerah yang seharusnya. Dalam 
pandangan positivisme hukum, hukum dipandang 
sebagai suatu sistem formal yang memandang 
moralitas dan keadilan sebagai ideologi dan bukan 
substansi dari hukum. Konsep tersebut bila 
diderivasi dalam pembentukan peraturan daerah 
maka tentunya pembentukan peraturan daerah 
akan dipandang sebagai sistem formal yang terdiri 
atas mekanisme pembentukan peraturan daerah, 
syarat pembentukan peraturan daerah, teknik 
pembentukan peraturan daerah dan prosedur 
pembentukan peraturan daerah. Diakui bahwa hal 
tersebut tentunya baik apabila digunakan dalam 
pembentukan daerah untuk memberikan bentuk 
dan kepastian hukum terhadap pembentukan 
peraturan daerah. Namun belum dapat dikatakan 
bahwa dengan penggunaan hal tersebut maka 
keadilan substantif akan terjamin dalam suatu 
peraturan daerah. Penggunaan hal tersebut hanya 
akan memberikan bentuk dari peraturan daerah 
secara formal, tapi tidak memberikan substansi 
dalam pembentukan peraturan daerah yakni tujuan 
pencapaian keadilan substantif dalam peraturan 
daerah. Untuk itu, selain penggunaan hal tersebut, 
perlu juga menerapkan moralitas pembentukan 
peraturan daerah sebagai upaya dalam mencapai 
keadilan substantif. Moralitas dipandang sebagai 
nilai-nilai yang ada senyatanya dan berkembang 
dalam kehidupan masyarakat. Moralitas dapat 
dipandang sebagai suatu postulat dalam kehidupan 
masyarakat.
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Perda tidak boleh terus berubah

Perda sesuai dengan peraturan harus mungkin

Pembicaraan moralitas dalam pembentukan 
peraturan daerah akan mengarah pada dua hal 
yakni internal morality dan external morality. 
Internal morality merupakan moralitas yang berada 
dalam pembentukan peraturan daerah itu sendiri, 
dan menjadi prasyarat agar peraturan daerah yang 
terbentuk dapat menjadi baik. Sedangkan external 
morality merupakan moralitas yang menjadi tujuan 
dari hukum itu sendiri. Secara singkat internal 
morality menjadi syarat dalam memberikan bentuk 
pada peraturan daerah yang baik, dan external 
morality menjadi substansi dari peraturan daerah. 
Bila demikian maka berbicara mengenai moralitas 
dalam pembentukan peraturan daerah tentunya 
akan membahas apa peraturan daerah dan apa 
seharusnya peraturan daerah. Pembicaraan 
mengenai internal moralitas dan external moralitas 
dikemukakan oleh Lon Fuller dalam bukunya The 
Morality of Law. 
a.  Internal morality

Delapan prinsip sebagai internal moralitas 
dikemukakan Fuller dalam buku utamanya, The 
Morality of Law. Dalam buku tersebut Fuller 
menceritakan sebuah kiash alegoris tentang 
seorang Raja yang bercita-cita menciptakan hokum 
bagi rakyatnya, tapi tidak pernah berhasil. Cerita 
Fuller tersebut sesungguhnya juga tergambar 
dalam keadaan pembentukan peraturan daerah 
sekarang ini. Cita-cita membentuk peraturan 
daerah yang mampu menjamin keadilan substantif 
selalu menjadi spirit dalam pembentukan peraturan 
daerah, namun sayangnya spirit tersebut belum 
dapat teraplikasikan oleh karena terjebaknya 
perancang peraturan daerah dalam kesesatan 
positivisme hukum tanpa melihat moralitas 
pembentukan peraturan.

Pemikiran Fuller tersebut menggambarkan dua 
hal utama dalam pembentukan hukum yang dapat 
direduksi dalam pembentukan peraturan daerah. 
Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Legislatif adalah kegiatan purposif yang dapat 

gagal dalam tujuannya. Seperti kegiatan 
purposif lain, pembentukan hukum harus 
memperhatikan aturan praktis tertentu 
yang terkait dengan tujuan akhir kegiatan 
pembentukan hukum. Sehubungan dengan 
hal tersebut, terdapat delapan prinsip yang 
dapat digunakan untuk mencegah kesesatan 
dalam pembentukan hukum. Objek dasar dari 
pembentukan hukum adalah perilaku manusia 
tunduk pada tata aturan. Objek dasar ini akan 
dicapai apabila tercantum internal morality 
dalam pembentukan hukum sebagai berikut: 
1)  Harus ada aturan dan bukan kebijakan ad 

hoc; 
2)  Aturan tidak berlaku surut; 
3)  Peraturan harus dipublikasikan; 
4)  Aturan harus dapat dipahami; 
5)  Aturan tidak boleh bertentangan; 
6)  Sesuai dengan peraturan harus mungkin; 
7)  Aturan tidak boleh terus berubah; 
8) Harus ada kesesuaian antara aturan yang 

dinyatakan dengan penegakan aturan. 
2. Delapan prinsip sebagai internal morality 

tersebut mewakili delapan cara di mana 
pembuat undang-undang bisa tersesat. Hal ini 
karena pembuat undang-undang sesat dalam 
menunjuk delapan prinsip sebagai internal 
morality untuk keberadaan apa pun yang akan 
dianggap sebagai hukum atau sistem hukum. 
Sebagai contoh, sebuah sistem di mana semua 
aturan yang dirahasiakan, atau di mana 
semua aturan yang berlaku surut, umumnya 
tidak dianggap sebagai suatu sistem hukum. 
Kegagalan untuk memenuhi salah satu dari 
delapan prinsip sebagai internal morality dalam 
pembentukan hukum menciptakan hukum 
yang bukan hukum sama sekali.
Menjelaskan pemikiran Fuller tentang internal 

morality tersebut, berikut gambaran mengenai 
internal morality dan aturan aplikasi internal 
morality, seperti yang terlihat pada Gambar 1.

Pembentukan Perda

Internal Morality
(Moralitas Aspirasi)

Perda adalah aturan dan bukan kebijakan ad hoc

Perda tidak berlaku surut

Perda harus di publikasikan

Perda harus dapat dipahami

Perda tidak boleh bertentangan

Perda harus ada kesesuaian antara aturan
yang dinyatakan dengan menegakkan aturan

Aturan Aplikasi internal morality
(moralitas tugas)

asas pembentukan

mekanisme pembentukan

teknis pembentukan

syarat pembentukan

proses pembentukan

Gambar 1
Internal Morality Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
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Gambar 1 tersebut di atas menunjukan 
bahwa dalam pembentukan peraturan daerah 
terdapat dua hal penting yakni internal morality 
yang menurut Fuller adalah seperti moralitas 
aspirasi, dan aturan aplikasi internal morality 
yang menurut Fuller seperti moralitas tugas. 
Aturan aplikasi internal morality diberlakukan 
untuk membentengi pembentuk peraturan daerah 
sehingga internal morality dapat teraplikasikan 
dalam pembentukan peraturan daerah. Agar 
terwujud internal morality dalam pembentukan 
peraturan daerah maka dibutuhkan aturan 
aplikasi yang mengatur tentang asas pembentukan 
peraturan daerah, mekanisme pembentukan 
peraturan daerah, syarat pembentukan peraturan 
daerah, teknik pembentukan peraturan daerah, 
dan prose pembentukan peraturan daerah yang 
mana pengaturan tersebut diarahkan pada 
terciptanya kedelapan prinsip internal morality 
dalam pembentukan peraturan daerah.

Keberadaan internal morality dalam 
pembentukan peraturan daerah belumlah lengkap 
untuk menjamin adanya keadilan substantif. 
Hal ini disadari oleh Fuller. Fuller membedakan 
antara internal moralitas hukum, yang diwakili 
oleh delapan prinsip, dan apa yang dia sebut 
sebagai external moralitas hukum. Sebagai tujuan 
akhir dari hukum adalah apakah hukum tersebut 
adil atau tidak adil, baik atau buruk. Kesadaran 
Fuller tersebut memunculkan ide external morality 
sebagaimana tertuang dalam bukunya the morality 
of law.
b.  External morality

Fuller4 mengemukakan apa yang dimaksud 
sebagai external morality adalah: (1) suatu peraturan 
harus dapat mendatangkan rasa keadilan; (2) suatu 
peraturan harus mampu mencegah ketidakadilan. 
Pemaknaan terhadap keadilan yang dimaksudkan 
oleh Fuller adalah keadilan yang senyatanya 
dirasakan oleh masyarkat. Dengan demikian 
menjadi tepat apabila pemaknaan keadilan Fuller 
diistilahkan sebagai keadilan substantif.

Mereduksi pemikiran Fuller tentang external 
morality tersebut, maka sebelumnya penulis perlu 
mendeskripsikan konsepsi keadilan yang sesuai 
dengan external morality. Bagi penulis, keadilan 
yang dimaksud oleh Fuller dalam external morality 
adalah keadilan substantif. 

Keadilan substantif sendiri bermakna sebagai 
keadilan yang senyatanya dirasakan masyarakat. 
Oleh karena itu, konsepsi keadilan substantif adalah 
sesuai dengan konsepsi keadilan yang dikemukakan 
oleh John Rawls sebagaimana telah diungkapkan 
sebelumnya. Pada intinya konsep keadilan John 
Rawls seperti yang tertulis dalam The Liang Gie5,  
dirumuskan menjadi 2(dua) teori keadilan. Pertama 

yaitu bahwa setiap orang hendaknya memiliki 
suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh 
yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar 
(basic liberty). Kedua, perbedaan sosial dan ekonomi 
hendaknya diatur sedemikian hingga memberikan 
manfaat terbesar bagi mereka yang berkedudukan 
paling tidak menguntungkan; bertalian dengan 
jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua 
orang berdasarkan persamaan kesempatan yang 
layak.

Bila konsep keadilan John Rawls digunakan 
dalam pembentukan peraturan daerah maka 
jelaslah bahwa pembentukan suatu peraturan 
daerah harus berorientasi pada pemberian hak 
yang sama kepada setiap orang. Peraturan daerah 
juga harus mampu memberikan manfaat terbesar 
bagi masyarakat yang berkedudukan paling tidak 
menguntungkan berhubungan dengan jabatan 
dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang 
berdasarkan kesempatan yang layak. Dengan 
demikian maka masyarakat yang paling tidak 
menguntungkan harus mendapatkan kesempatan 
yang sama untuk mendapatkan manfaat dari 
terbentuknya peraturan daerah. Hal inilah 
yang perlu untuk dirasakan senyatanya dalam 
masyarakat. Apabila hal ini dapat tercapai maka 
tentunya keadilan substantif dapat menjadi nyata 
dalam masyarakat.

 C.  Proses Implementasi Wujud Pembentukan 
Peraturan Daerah dalam Menciptakan 
Keadilan Substantif

Proses implementasi wujud pembentukan 
peraturan daerah (internal morality dan external 
morality) dalam menciptakan keadilan substantif 
tentunya dilakukan melalui suatu sistem yang 
terintegrasikan secara komprehensif dalam 
pembentukan peraturan daerah. Maksud dari 
sistem yang terintegrasikan secara komprehensif 
adalah sistem tersebut terdiri dari beberapa 
hal sebagai sub sistem yang merupakan suatu 
kesatuan secara menyeluruh.

Untuk implementasi moralitas pembentukan 
peraturan daerah tersebut penulis menggunakan 
pendekatan dialektika Hegel, yaitu dengan 
menempatkan sumbangan positivisme dalam 
pembentukan peraturan daerah sebagai tesis 
dan sumbangan aliran utility serta sociological 
jurisprudence sebagai antithesis. Tesis dan antithesis 
tersebut akan direduksi menjadi sintesis sebagai 
cara implementasi pembentukan peraturan daerah 
dalam upaya mencapai keadilan. Analisa terhadap 
metode dialektika tersebut dilakukan dengan tetap 
menempatkan moralitas pembentukan perturan 
daerah sebagaimana internal morality dan external 
morality sesuai pemikiran Lon Fuller

4  N. E. Simmonds, Central Issues in Jurisprudance, Justice, Law, and Rights, Manchester University Press, 1986 London. Hlm. 121-125.
5  The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, Cet. 2, Super sukses, 1982, Yogyakarta, hlm. 39.
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Sesuai Gambar 2 tersebut di atas, tesisnya 
adalah sumbangan positivisme hukum dalam 
pembentukan peraturan daerah yaitu memberikan 
bentuk yuridis formal pada peraturan daerah 
dengan adanya kepastian hukum melalui: 
(1) asas pembentukan peraturan daerah; 
(2) mekanisme pembentukan peraturan daerah; 
(3) syarat pembentukan peraturan daerah; 
(4) teknik dan proses pembentukan peraturan 

daerah, yang memberikan bentuk pada 
peraturan daerah dan menjamin kepastian 
hukum pembentukan peraturan daerah tapi 
tidak menjamin keadilan substantif dalam 
pembentukan peraturan daerah. 

Sedangkan anti tesisnya adalah: 
(1)  pembentukan peraturan daerah dilakukan 

demi adanya kemanfaatan hukum dalam 
masyarakat; 

(2)  pembentukan peraturan daerah dilakukan 
dengan prinsip bahwa peraturan daerah untuk 
melayani masyarakat dan bukan peraturan 
daerah untuk peraturan daerah itu sendiri; 

(3) perlu adanya fakta sosial dalam pembentukan 
peraturan daerah; 

(4) keadilan substantif sebagai dasar legitimasi 
peraturan daerah; 

(5) pertimbangan hukum harus berorientasi 
pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan 
masyarakat; 

(6) penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam 
pengambilan keputusan hukum dengan tetap 
berorientasi pada tujuan; 

(7) memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem 
paksaan; 

(8) moralitas kerjasama sebagai prinsip moral 
dalam menjalankan hukum; 

(9) kekuasaan didayagunakan untuk men-dukung 
vitalitas hukum dalam melayani masyarakat; 

(10) penolakan terhadap hukum harus dilihat 
sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum 

(11) akses patisipasi publik dibuka lebar dalam 
rangka integrasi advokasi hukum dan sosial; 
yang tidak memberi bentuk pada peraturan 

daerah dan tidak menjamin kepastian hukum 
dalam pembentukan peratuan daerah, namun 
menjamin keadilan substantif.

Dari tesis dan antithesis tersebut dapat 
direduksi menjadi sintesis bahwa untuk 
implementasi moralitas pembentukan peraturan 
daerah maka pembentukan peraturan daerah 
harus dilakukan dengan menaati prinsip-prinsip 
berikut: 
(1) asas pembentukan peraturan daerah; 
(2) mekanisme pembentukan peraturan daerah; 
(3) syarat pembentukan peraturan daerah; 
(4) teknik dan proses pembentukan peraturan 

daerah; 
(5) pembentukan peraturan daerah dilakukan 

demi adanya kemanfaatan hukum dalam 
masyarakat; 

(6) pembentukan peraturan daerah dilakukan 
dengan prinsip bahwa peraturan daerah untuk 
melayani masyarakat dan bukan peraturan 
daerah untuk peraturan daerah itu sendiri; 

(7) perlu adanya fakta sosial dalam pembentukan 
peraturan daerah; 

(8)  keadilan substantif sebagai dasar legitimasi 
peraturan daerah; 

(9) pertimbangan hukum harus berorientasi 
pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan 
masyarakat; 

(10) penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam 
pengambilan keputusan hukum dengan tetap 
berorientasi pada tujuan; 

(11)  memupuk sistem kewajiban sebagai ganti 
sistem paksaan; 

(12)  moralitas kerjasama sebagai prinsip moral 
dalam menjalankan hukum; 

(13) kekuasaan didayagunakan untuk mendukung 
vitalitas hukum dalam melayani masyarakat; 

(14)  penolakan terhadap hukum harus dilihat 
sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum 

(15)  akses patisipasi publik dibuka lebar dalam 
rangka integrasi advokasi hukum dan 
sosial; sehingga pembentukan peraturan 
daerah memiliki bentuk yuridis formal 

TESIS

Sumbangan aliran positivisme hukum dalam 
pembentukan peraturan hanya memberi bentuk pada 

peraturan daerah tetapi tidak menjamin keadilan 
substantif

ANTITESIS

Sumbangan aliran utility dan sociological jurisprudence 
dalam pembentukan peraturan daerah tidak memberi 
bentuk terhadap peraturan daerah tetapi menjamin 

keadilan substantif

SINTESIS

Integritas pemikiran positivism hukum dan utility serta 
sociological jurisprudence dapat memberi bentuk pada 
peraturan daerah dan menjamin keadilan substantif

Gambar 2
Dialektika Dalam Implementasi Moralitas Pembentukan Peraturan 

Daerah Sebagai Upaya Mencapai Keadilan Substantif
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dengan jaminan kepastian hukum dan juga 
pembentukan peratuan daerah menjamin 
keadilan substantif.

Sintesis tersebut kemudian penulis rumuskan 
dalam suatu sistem pembentukan peraturan 
daerah yang dapat mengimplementasikan moralitas 
pembentukan peraturan daerah dalam upaya 
mencapai keadilan substantif. Sistem tersebut 
diistilahkan sebagai sistem yang terintegrasikan 
secara komprehensif dalam pembentukan peraturan 
daerah, yang terdiri dari tahapan-tahapan:
(1) tahap penelitian hukum; 
(2)  perumusan agenda; 
(3) tahap perumusan naskah akademik; 
(4) tahap pembentukan peraturan daerah; 
(5) tahap penerapan peraturan daerah. 

Keberadaan sistem yang terintegrasikan secara 
komprehensif dalam pembentukan peraturan 
daerah, perlu diberikan bentuk yuridis formal 
sehingga memperoleh kepastian hukum, dan di 
sisi lain substansi sistem yang terintegrasikan 
secara komprehensif dalam pembentukan 
peraturan daerah menjamin implementasi 
moralitas pembentukan peraturan daerah 
(internal morality dan external morality).

Menjadi catatan penting bahwa dalam setiap 
tahapan dilakukan dengan adanya timbal balik 
antara pembentuk peraturan daerah dengan 
masyarakat sehingga ruang konsultasi dan 
partisipasi publik terbuka luas. Hubungan 
timbal balik demikian menjadi langkah dalam 
implementasi moralitas pembentukan peraturan 
daerah (internal morality dan external morality). 

Setelah membahas upaya implementasi 
moralitas (internal morality dan external morality) 
pembentukan peraturan daerah dalam upaya 
mencapai keadilan substantif, maka penulis 
mengemukakan suatu sistem yang dinamakan 
sistem yang terintegrasikan secara komprehensif 
dalam pembentukan peraturan daerah, seperti 
yang dapat di lihat pada Gambar 3 berikut :

Dinamakan sistem yang terintegrasikan secara 
komprehensif dalam pembentukan peraturan daerah 
karena sistem ini merupakan komparasi berbagai 
aliran hukum dengan menggunakan metode 
dialektika yang menunjukan sifat komprehensif 
dari sistem pembentukan peraturan daerah. Sistem 
ini juga merupakan suatu kesatuan yang saling 
mempengaruhi satu sama lain dan menunjukan 
sifat integrated. Bermula dari masalah sosial dalam 
masyarakat yang mengharuskan adanya peraturan 

Masalah Penelitian

Teori Roccipi

Teori Roccipi

Legitimate Teori Roccipi

Konsultasi

Legitimate

Legitimate Teori Roccipi

Legitimate Nilai nilai
dalam keadaan normal

pada masyarakat

Legitimate Nilai nilai
keadian substantif
dalam masyarakat

Nilai nilai dalam

Nilai nilai dalam
keadaan normal
pada masyarakat

Legitimate agenda 
Nilai nilai dalam
keadaan normal
pada masyarakat

Legitimate agenda 
Nilai nilai keadian 
substantif dalam

masyarakat

Konsultasi dan 
partisipasi publik 
dan Harmonisasi

Perda memiliki  
nilai kemanfaatan 

hukum

Perda memiliki  
nilai keadilan 

substantif

Perda memiliki  
nilai kepastian 

hukum

Legitimate
Perda

Derivasi NA
ke dalam Perda

Elaborasi Agenda Roccipi, 
Agenda Nilai-Nilai dalam 
Keadaan Normal pada 

masyarakat, Agenda Nilai-nilai 
keadian substantif dalam 

masyarakat

Konsultasi dan 
partisipasi publik

Legitimate
agenda

Konsultasi dan
Legitimate NA

Nilai nilai keadian

Agenda nilai-nilai

Perumusan
Agenda

Perumusan
NA

Pembentukan
Perda

Perda 
Menjamin 
Keadilan 

Substantif

Gambar 3
Sistem Yang terintegrasikan Secara Komprehensif 

dalam Pembentukan Peraturan Daerah
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daerah sebagai sarana rekayasa sosial terhadap 
masalah tersebut. Bertolak dari masalah sosial 
menuju pembentukan peraturan daerah maka 
harus dilakukan penelitian terhadap masalah yang 
ada. Penelitian dilakukan dengan berkonsentrasi 
pada tiga hal, yang pertama yaitu sesuai dengan 
teori Roccipi yang dikemukakan oleh Bob Seidmen 
dan Ann Seidmen (Rule, Oportunity, Capacity, 
Comunication, Interest, Proces, dan ideology) bahwa 
penelitian diarahkan pada pemegang peran beserta 
perilaku menyimpangnya, faktor-faktor apa saja 
yang menjadi penyebab perilaku bermasalah, serta 
solusi penanganan masalah, yang kedua yaitu 
nilai-nilai dalam keadaan normal masyarakat 
(wujud implementasi internal morality), dan yang 
ketiga yaitu nilai-nilai keadilan substantif dalam 
masyarakat (wujud implementasi external morality). 
Pelaksanaan penelitian tersebut dilakukan dengan 
adanya ruang konsultasi dan partisipasi masyarakat 
sehingga menghasilkan penelitian yang legitimate. 

Hasil penelitian yang legitimate kemudian 
dilakukan perumusan agenda dengan cara derivasi 
hasil penelitian legitimate ke dalam agenda 
Roccipi, agenda nilai-nilai dalam keadaan normal 
masyarakat (wujud implementasi internal morality), 
dan agenda nilai-nilai keadilan substantif dalam 
masyarakat (wujud external morality). Perumusan 
agenda tersebut dilakukan dengan membuka 
ruang konsultasi dan partisipasi publik sehingga 
menghasilkan tiga agenda yang legitimate.

Selanjutnya dari agenda legitimate kemudian 
dilakukan perumusan naskah akademik yang juga 
memerlukan adanya keterbukaan ruang konsultasi 
dan partisipasi publik sehingga naskah akademik 
mendapatkan legitimate. Naskah akademik 
legitimate tersebut bersubstansi pada elaborasi 
legitimate agenda Roccipi, legitimate agenda nilai-
nilai dalam keadaan normal masyarakat (wujud 
implementasi internal morality), dan legitimate 
agenda nilai-nilai keadilan substantif dalam 
masyarakat (wujud implementasi external morality).

Berdasarkan legitimate naskah akademik 
tersebut kemudian dilakukan pembentukan 
peraturan daerah yakni dengan cara derivasi 
legitimate naskah akademik dalam peraturan 
daerah. Pembentukan peraturan daerah tersebut 
dilakukan dengan terbukanya ruang konsultasi dan 
partisipasi publik sehingga terbentuk peraturan 
daerah yang legitimate. Peraturan daerah yang 
legitimate adalah peraturan daerah yang memiliki 
tiga substansi yakni nilai kepastian hukum sebagai 
kristalisasi dari penggunaan teori Roccipi, nilai 
kemanfaatan hukum sebagai kristalisasi dari 
nilai-nilai dalam keadaan normal masyarakat 
(wujud implementasi internal morality), dan nilai 
keadilan substantif sebagai kristalisasi dari nilai-
nilai keadilan substantif dalam masyarakat 
(wujud implementasi external morality). Ketika 
nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum 

bersinergi dalam peraturan daerah, serta didukung 
dengan adanya nilai keadilan substantif (wujud 
implementasi external morality), maka tentunya 
peraturan daerah tersebut dapat menjamin 
keadilan substantif. 

Adanya sistem pembentukan hukum yang 
demikian akan mampu menciptakan implementasi 
moralitas pembentukan peraturan daerah (internal 
morality dan external morality). Menjadi catatan 
penting bahwa agar sistem yang terintegrasikan 
secara komprehensif dalam pembentukan peraturan 
daerah maupun dalam aplikasi peraturan daerah 
maka juga dibutuhkan perilaku progresif dari 
unsur aparatur, dan unsur masyarakat.

D.  Penutup

Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
Pembentukan peraturan daerah yang menjamin 
keadilan substantif adalah pembentukan peraturan 
daerah yang berkonsentrasi pada moralitas 
pembentukan hukum yang terdiri dari internal 
morality dan external morality dalam hukum. 
Dengan demikian maka moralitas pembentukan 
peraturan daerah merupakan wujud pembentukan 
peraturan daerah yang dapat menjamin keadilan 
substantif. 

Selain hal tersebut, proses implementasi 
wujud pembentukan peraturan daerah dalam 
menciptakan keadilan substantif dapat dilakukan 
melalui komparasi aliran-aliran dalam hukum. 
Hasil dari komparasi aliran-aliran dalam hukum 
dengan menggunakan metode dialektika adalah 
terciptanya suatu sintesis berupa sistem yang 
terintegrasikan secara komprehensif dalam 
pembentukan peraturan daerah.

Saran yang dianggap perlu oleh penulis yaitu 
perlu adanya pembenahan sistem pembentukan 
peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah 
harus dilakukan dengan berkonsentrasi pada 
moralitas pembentukan peraturan daerah (internal 
morality dan external morality) melalui sistem 
yang terintegrasikan secara komprehensif dalam 
pembentukan peraturan daerah. Dalam menjamin 
terwujudnya implementasi pembentukan peraturan 
daerah yang menjamin keadilan substantif maka 
pembentukan peraturan daerah perlu dilakukan 
melalui sistem yang terintegrasikan secara 
komprehensif dalam pembentukan peraturan 
daerah. 
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Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada aspek penegakan hukum di bidang perpajakan melalui proses pemeriksaan 
bukti permulaan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Bukti Permulaan 
merupakan lembaga baru sebagai awal tindakan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang diduga 
melakukan tindak pidana pajak. Lembaga ini cenderung menimbulkan kerancuan di dalam praktik 
pemungutan pajak karena dalam penerapannya seringkali menjadi tidak konsisten disebabkan prosesnya 
ditindaklanjuti dengan penyidikan atau dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Padahal filosofi pungutan 
pajak sejak awal merupakan tindakan hukum administrasi yang dimaksudkan untuk memperoleh uang 
sebanyak-banyaknya bagi kepentingan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Pendekatan pidana 
dalam pungutan pajak menjadi perdebatan dalam menyelesaikan beberapa kasus atau sengketa pajak. 
Untuk itu, perlu dilakukan kajian terhadap lembaga pemeriksaan bukti permulaan agar hukum pajak 
tetap berjalan sesuai dengan filosofi pungutan pajak yang tidak dimaksudkan memidana Wajib Pajak. 
Sengketa pajak yang timbul sebaiknya dilakukan dengan pendekatan hukum administrasi melalui lembaga 
Pengadilan Pajak.

Kata kunci: Penegakan hukum, hukum administrasi, penerimaan pajak. 

Abstract

This study focused on the aspects of law enforcement in the field of taxation through the preliminary 
investigation stipulated in Law No. 28 of 2007 of Preliminary Investigation is a new form applied as early 
action against taxpayers who are suspected of tax crimes. This form is likely to arise confusion in tax 
collection cause by the inconsistent application, which may be followed up by investigation or the issuance of 
assessment letter. Since the beginning, tax collection constituted as administrative legal action philosophically 
intended to gain as much income for the benefit of the state for in order for the welfare of society. Approach 
through the criminal law on tax collection rise debate in the terms of resolving some cases or in resolving tax 
disputes. It is necessary to study the onset of preliminary investigation in tax law is in line with the philosophy 
of tax collection that is not intended to convict taxpayer. Tax disputes that arise should be solved through the 
administrative law approach in the Tax Court.

Keywords: Law enforcement, administrative law, tax revenue.

A. Pendahuluan
Sejak diberlakukannya sistem pemungutan 

pajak berdasarkan sistem self assessment pada 
tahun 1983, Wajib Pajak (WP) telah diberikan 
kepercayaan penuh untuk melaksanakan ke-
wajibannya menghitung, memperhitungkan, mem-
bayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan 
sistem ini tugas pemerintah cq. Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP) hanya melakukan pengawasan 
terhadap administrasi kewajiban perpajakan yang 
telah dilakukan WP. 

Sistem pemungutan pajak berdasarkan self 
assessment system terlihat jelas dalam ketentuan 

Pasal 12 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(UU KUP), sebagaimana telah diubah dengan UU 
Nomor 16 Tahun 2009. Pasal tersebut menyatakan 
“Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang 
terhutang berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, dengan tidak 
menggantungkan pada adanya surat ketetapan 
pajak.” Namun, dalam kenyataannya tidak semua 
WP melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
UU. Masih cukup banyak WP belum melaksanakan 
kewajibannya sekalipun sistem pemungutan 
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pajak sudah berlangsung 30 tahun lebih1. Yang 
menjadi persoalan apakah tidak dilaksanakannya 
kewajiban membayar pajak disebabkan karena 
kurangnya kesadaran WP atau karena penegakan 
hukum yang belum dilaksanakan dengan konsisten 
oleh pemerintah.

Sebagai imbangan dari penerapan sistem self 
assessment, UU juga memberikan kewenangan 
kepada petugas pajak (fiskus) untuk melakukan 
pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Pasal 29 UU KUP. Dengan adanya lembaga peme-
riksaan, kepercayaan yang diberikan kepada WP 
menjadi berimbang ketika WP yang tidak patuh 
dapat diperiksa oleh fiskus. Pemeriksaan bertujuan, 
pertama, untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan WP, kedua, untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan 
dilakukan oleh fiskus yang memiliki keahlian 
di bidang pemeriksaan. Selain itu, kepada para 
pemeriksa juga diberikan kartu identitas sebagai 
pemeriksa supaya mereka memiliki legalitas ketika 
melakukan tugasnya.

Dengan adanya instrumen pemeriksaan, 
diharapkan WP berfikir dua kali untuk tidak 
melakukan pelanggaran pajak. Dengan cara 
itu, tujuan penerimaan pajak yang ditargetkan 
setiap tahun oleh pemerintah bersama DPR 
bisa tercapai guna mengisi kas negara dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)2. 
Jadi, instrumen pemeriksaan pada prinsipnya 
dimaksudkan agar semua WP patuh dan 
penerimaan pajak tercapai.

B.  Pemeriksaan Bukti Permulaan

Dalam berbagai literatur ditegaskan bahwa 
pajak (baca : hukum pajak) merupakan bagian dari 
hukum administrasi, yaitu hubungan hukum yang 
terjadi antara pemerintah dengan WP dalam soal 
pungutan pajak untuk kepentingan negara yang 
pelaksanaan hak dan kewajibannya diatur dalam 

UU Pajak. Artinya, jika terjadi sengketa pajak 
antara pemerintah dengan WP, akan diselesaikan 
melalui jalur hukum administrasi serta melalui 
lembaga peradilan pajak yang sudah diatur dalam 
UU3. Sengketa pajak timbul karena ketidakpuasan 
yang dialami WP atas utang pajak yang ditetapkan 
pemerintah. Untuk ini, WP punya upaya hukum 
atas ketidaksetujuan ketetapan pajak melalui 
berbagai lembaga, yakni :
1. lembaga pembetulan atau pembatalan Surat 

Ketetapan Pajak;
2. lembaga pengurangan atau penghapusan 

sanksi administras berupa bunga, denda dan 
kenaikan, keberatan;

3. lembaga banding;

4. dan lembaga peninjauan kembali4. 

Akan tetapi, dalam kenyataannya timbul 
kerancuan ketika di dalam UU KUP diatur satu 
lembaga baru dengan nama Pemeriksaan Bukti 
Permulaan (Pemeriksaan Buper) yang diatur dalam 
ketentuan Pasal 43A UU KUP yang menyatakan 
bahwa “Direktur Jenderal Pajak berdasarkan 
informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang 
melakukan pemeriksaan bukti permulaan se-
belum dilakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan”5. Pemeriksaan Buper adalah 
pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan 
bukti permulaan tentang adanya dugaan telah 
terjadi tindak pidana di bidang perpajakan6. 

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum 
administrasi yang diakhiri dengan peradilan 
administrasi dalam menyelesaikan sengketa 
pajak yang timbul antara pemerintah dengan WP. 
Namun, sejak adanya Pemeriksaan Buper, terjadi 
kerancuan dimana berdasarkan UU Pajak, bab IX 
tentang penyidikan, proses awal dari penyidikan 
pajak adalah Pemeriksaan Buper yang bisa 
mengkriminalisasi WP.

Ketika WP melaksanakan kewajiban 
pajaknya, tentu WP boleh diwakili oleh kuasa 

1      Harian Kontan,  02 April 2013,  Jumlah WP sebanyak  24, 8 juta terdiri dari WP Orang pribadi sebanyak 22,13 juta dan WP Badan 
sebanyak 2,14 juta serta sebanyak 545.232 WP Bendaharawan. Detik.finance, 15 April 2013, pelapor SPT masih belum menyentuh 50 
persen dari WP terdaftar.  
2      Target penerimaan pajak selama 3 tahun berturut-turut terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp. 878,7 
triliun; tahun 2012 sebesar Rp. 885,02 triliun dan tahun 2013 sebesar Rp.1.042 triliun. Sedangkan  realisasi penerimaan pajak tahun 
2011 sebesar Rp. 872,6 triliun (99,3 persen dari target). Tahun 2012 sebesar Rp. 835, 25 triliun (94persen dari target). Sedangkan tahun 
2013 masih dalam proses.
3     Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan pajak menyatakan bahwa Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul 
dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya 
keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 
4 Lembaga pembetulan atau pembatalan surat ketetapan pajak diatur dalam ketentuan Pasal 16 UUKUP. Lembaga pengurangan 
atau penghapusan sanksi diatur dalam Pasal 36. Lembaga keberatan diatur dalam Pasal 25, dan lembaga banding diatur dalam Pasal 27 
UU KUP.  Sedangkan lembaga peninjauan kembali diatur dalam Pasal 91 UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
5 Pasal ini baru muncul pada perubahan UUKUP Ketiga yaitu UU No. 28 Tahun 2007. Sedangkan pada perubahan UU KUP pertama 
dengan UU No. 9 Tahun 1994 dan perubahan kedua dengan UU No. 16 Tahun 2000, belum muncul.  Dengan demikian, lembaga 
pemeriksaan buper baru berjalan 6 tahun sampai dengan saat ini, 
6 Pasal 1 angka 27 UU KUP No. 28 Tahun 2007.
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yang memahami persoalan pajak yaitu konsultan 
pajak. Namun, ketika terhadap WP dilakukan 
Pemeriksaan Buper yang juga menjadi bagian dari 
proses hukum pidana, apakah WP tetap diwakili 
konsultan pajak atau oleh advokat/pengacara? 
Dalam praktik perpajakan, ternyata WP masih 
diwakili oleh konsultan pajak. Padahal masalahnya 
menyangkut tindak pidana pajak yang akan 
ditindaklanjuti dengan penyidikan dan berakhir 
di sidang pengadilan umum. Sedangkan profesi 
konsultan pajak bukan merupakan pihak yang 
diberi kewenangan membela klien dalam sidang 
peradilan umum. Kerancuan atau ketidakjelasan 
inilah yang menimbulkan persoalan dalam hukum 
pajak7. 

C.  Inkonsistensi Pengaturan

Pemeriksaan Buper pada dasarnya merupakan 
tindak lanjut dari proses pemeriksaan pajak biasa. 
Ketika dalam proses pemeriksaan ditemukan 
indikasi tindak pidana pajak, barulah fiskus 
menindaklanjuti dengan Pemeriksaan Buper 
yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 20118. Dalam 
analisis penulis, ketentuan PP Nomor 74 Tahun 
2011 menjadi tidak selaras dengan ketentuan Pasal 
43A UU KUP, karena dalam UU KUP dinyatakan 
bahwa tindakan Pemeriksaan Buper dilakukan 
apabila Direktur Jenderal Pajak memperoleh 
informasi, data, laporan dan pengaduan (IDLP)9.  

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah IDLP 
yang dimaksud berasal dari proses pemeriksaan 
yang sedang dilakukan dan akan ditindaklanjuti 
Pemeriksaan Buper atau berasal dari luar tanpa 
melalui proses awal pemeriksaan biasa terlebih 
dahulu. Jika itu terjadi, dapat disimpulkan 
bahwa IDLP yang diperoleh DJP seakan sudah 
diindikasikan memenuhi kualifikasi tindak 
pidana sehingga tidak dilakukan pemeriksaan 
biasa, tetapi langsung dilakukan Pemeriksaan 
Buper. Kerancuan memahami proses demikian 
menjadi inkonsisten bagi pembuat peraturan di 

dalam memahami Pemeriksaan Buper. Dalam PP 
Nomor 74 Tahun 2011, diatur Pemeriksaan Buper 
merupakan tindakan lebih lanjut dari pemeriksaan 
biasa, sedangkan UU tidak mengatur demikian.

Dalam analisis lainnya, Pemeriksaan Buper 
sebenarnya merupakan sasaran antara untuk 
meneliti lebih lanjut proses pemeriksaan pajak biasa 
sebelum masuk tahap penyidikan. Pemeriksaan 
Buper di bidang perpajakan bisa disamakan 
dengan penyelidikan dalam proses tindak pidana 
umum10. Anehnya, ketika terhadap WP telah 
dilakukan Pemeriksaan Buper, penyelesaiannya 
tidak harus ditingkatkan menjadi penyidikan 
tetapi bisa kembali ke proses administrasi dengan 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
(SKPKB) sebagaimana dimaksud Pasal 13A UU KUP. 
Dengan kata lain Pemeriksaan Buper seakan turun 
gradasinya menjadi pemeriksaan biasa lagi atau 
dilakukan proses verifikasi untuk ditagih utang 
pajak dengan SKPKB. Pola berfikir penyusun UU 
dan PP seakan tidak sinkron dan kurang memahami 
filosofi pungutan pajak. Penyusun UU dan PP tidak 
tegas di dalam menentukan jalur hukum pungutan 
pajak sesuai dengan filosofi pajak. 

Ketidaktegasan penyusun PP Nomor 74 
Tahun 2011 menjadikan WP seakan menjadi 
“bulan-bulanan” yang menjadikan timbulnya 
ketidakpastian dalam penegakan hukum pajak. 
Sungguh menjadi kurang baik, jika dalam 
pemeriksaan awal sudah diindikasikan melakukan 
tindak pidana tetapi dalam Pemeriksaan Buper 
dinyatakan tidak terbukti. Lalu kepada WP kembali 
diperiksa biasa (diverifikasi) untuk diterbitkan 
SKPKB dan WP harus melunasi utang pajak. 

Jadi, Pemeriksaan Buper pada akhirnya bisa 
ditindaklanjuti dengan tiga kemungkinan. Pertama, 
dilanjutkan dengan penyidikan apabila ditemukan 
bukti permulaan yang mengandung adanya unsur 
tindak pidana pajak. Kedua, diterbitkan SKPKB 
karena WP menyampaikan laporan pajak yang 
isinya tidak benar dan menimbulkan kerugian pada 
pendapatan negara. Dan ketiga, dibuat laporan 

7 Konsultan pajak merupakan profesi yang diakui pemerintah yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 485/KMK.03/2003 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  98/PMK.03/2005. Konsultan pajak adalah pihak 
yang memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dan mempunyai peranan yang semakin penting dalam menentukan keberhasilan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8 PP 74 Tahun 2011 adalah  PP  Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. PP ini merupakan 
perubahan dari PP Nomor 80 Tahun 2007 yang mengatur perihal yang sama sebagai pelaksanaan dari ketentuan UU KUP.  
9 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2013, Pasal 2 nya menyatakan : Informasi adalah keterangan baik yang 
disampaikan secara lisan maupun tertulis yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan 
tindak pidana di bidang perpajakan. Data adalah  kumpulan angka, huruf, kata, atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, 
dokumen, buku atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk 
mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang menjadi dasar pelaporan yang belum dianalisis. 
Laporan adalah  pemberitahuan yang disampaikan oleh orang atau institusi karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang 
kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Pengaduan 
adalah  pemberitahuan mengenai dugaan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang 
berwenang.
10 Pasal 1 angka 5 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa 
yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini.
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sumir karena WP tidak dapat ditemukan, dengan 
catatan apabila dikemudian hari WP ditemukan, 
Pemeriksaan Buper akan dibuka kembali, atau WP 
meninggal dunia11. 

Inkonsistensi lain dapat kita lihat pada kata 
“ditangguhkan” dalam Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 
74 Tahun 2011, yang menyatakan “Dalam hal 
Pemeriksaan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan 
Bukti Permulaan, pemeriksaan ditangguhkan 
sampai dengan (a) Pemeriksaan Bukti Permulaan 
diselesaikan karena Wajib Pajak mengungkapkan 
ketidakbenarannya.” Kata ditangguhkan dapat 
dimaknai bahwa pemeriksaan akan dilanjutkan 
lagi walaupun WP telah menyelesaikan 
pembayaran pajak melalui mekanisme pembayaran 
atas kesadaran sendiri setelah WP mengakui 
kesalahannya12. Sungguh kurang tepat jika WP 
telah menyelesaikan (membayar) pajak dengan 
mengungkapkan ketidakbenaran, masih terbuka 
ruang terhadap WP untuk tetap dilakukan 
Pemeriksaan Buper. Untuk itu, penulis berpendapat 
guna memberi kepastian hukum, sebaiknya kata 
“ditangguhkan” diganti dengan kata “dihentikan”.

Bahkan penangguhan pemeriksaan pun tidak 
ada hubungannya dengan penghentian penyidikan 
yang diatur Pasal 44B UU KUP. Dalam Pasal 12 ayat 
(2) huruf e PP Nomor 74 Tahun 2011 dinyatakan 
pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan 
penyidikan dihentikan sesuai ketentuan Pasal 44B 
UUKUP. Tidak konsistennya penyusun PP terlihat 
karena kurang dipahaminya proses penyelesaian 
yang diatur dalam Pasal 44B UU KUP. Pasal 44B 
menyatakan sebagai berikut :

“Ayat (1) : Untuk kepentingan penerimaan 
negara, atas permintaan Menteri Keuangan, 
Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan paling 
lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 
sejak tanggal surat permintaan. 
Ayat (2) : Penghentian penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan 
setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak 
yang tidak atau kurang dibayar atau yang 
tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah 
dengan sanksi administrasi berupa denda 
sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang 
tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak 
seharusnya dikembalikan”

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa proses 
yang diatur dalam Pasal 44B sudah melalui 
mekanisme penyidikan (bukan Pemeriksaan 
Buper lagi). Jadi, tidaklah mungkin pemeriksaan 
ditangguhkan seandainya WP sudah menyelesaikan 
pembayaran pajaknya dengan membayar pokok 
disertai pembayaran sanksi administrasi denda 
sebesar empat kali pajak yang kurang dibayar. 
Dengan demikian, kata “penangguhan” dalam Pasal 
12 ayat (2) PP 74/2011 tidak memiliki makna apa-
apa lagi.

Inkonsistensi semakin terlihat dan me-
nunjukkan kurang transparan ketika Pasal 60 
ayat (2) dan ayat (3) PP 74/2011 menyatakan 
Pemeriksaan Buper dapat dilakukan secara tertutup 
yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada 
WP. Penjelasan Pasal 60 ayat (2) menyatakan 
Pemeriksaan Buper dilakukan secara tertutup 
dimaksudkan untuk mencegah kegagalan dalam 
mendapatkan bukti permulaan tentang adanya 
dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang 
perpajakan yang disebabkan adanya kesulitan 
untuk mendapatkan keterangan atau bahan 
bukti yang diperlukan. Dengan demikian, bila 
risiko kegagalan diperkirakan tidak terjadi maka 
Pemeriksaan Buper dilakukan secara terbuka. 

Landasan berfikir membagi Pemeriksaan 
Buper menjadi tertutup atau terbuka tentu tidak 
sesuai dengan UUKUP yang tidak menyebutkan 
pembagian Pemeriksaan Buper secara terbuka dan 
tertutup. Penambahan norma dalam PP yang tidak 
diatur dalam UU patut dikaji dan dipertanyakan 
apakah tidak melanggar hukum. Apalagi era saat 
ini yang menghendaki asas transparansi atas 
segala sesuatu proses administrasi, termasuk 
administrasi pungutan pajak, yang harus diketahui 
WP yang menjadi sasaran (subjek) pungutan pajak. 
Terminologi Pemeriksaan Buper tertutup seakan 
menunjukkan kekhawatiran terlalu berlebihan 
terhadap tindakan WP. 

Pemeriksaan Buper secara tertutup juga 
menunjukkan kesan “arogansi” karena WP 
tidak diberitahukan akan adanya tindakan 
pemeriksaan. Makna kata “tertutup” tidak cocok 
untuk pemerintahan berlandaskan hukum yang 
harus memperhatikan hak asasi WP yang akan 
diperiksa. Oleh karena itu, ketentuan ini harus 
segera dilakukan perubahan agar ada kesamaan 

11 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal 165. Bandingkan dengan Pasal 
60 ayat (7) PP 74/2011 yang menegaskan bahwa Pemeriksaan Buper harus ditindaklanjuti dengan : (i) Penyidikan Tindak Pidana di 
Bidang Perpajakan dalam hal ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; (ii) pemberitahuan secara tertulis kepada 
Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak tidak dilakukan Penyidikan dalam hal Wajib Pajak telah mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya; 
(iii) penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 13A UU KUP; (iv) 
12 Lihat Pasal 8 ayat (3) UU KUP yang menyatakan bahwa “Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum 
dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan 
sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang 
dibayar”.
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kedudukan (equality before the law) antara WP 
dengan fiskus. Jika perlu dilakukan judicial review 
oleh Mahkamah Konstitusi untuk UU Pajak dan PP 
oleh Mahkamah Agung.

Ketidakkonsistenan masih terlihat lagi kita 
menganalisis ketentuan Pasal 31 Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) No. 18 tahun 2013 
yang menyatakan bahwa (i) apabila Pemeriksaan 
Buper secara tertutup ditindaklanjuti dengan 
tindakan penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan, verifikasi dalam rangka menerbitkan 
surat ketetapan pajak dihentikan; (ii) apabila 
Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup 
tidak ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan, verifikasi 
dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak 
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Pelaksanaan Pemeriksaan Buper secara 
tertutup diyakini akan mempersulit WP untuk 
bersifat kooperatif terhadap penerbitan dan 
penuntasan surat ketetapan pajak yang akan 
diterbitkan. Bagaimana mungkin ketetapan 
pajak bisa terbit jika WP tidak kooperatif dalam 
memberikan data hingga terbitnya ketetapan pajak. 
Inilah persoalan Pemeriksaan Buper terkait praktik 
perpajakan yang perlu menjadi kajian lebih lanjut.

D.  Ultimum Remedium

Pungutan pajak yang dibebankan kepada 
masyarakat merupakan pungutan yang bersifat 
memaksa. Sifat memaksa memang harus ada dalam 
pajak. Jika tidak, dipastikan tidak ada seorangpun 
yang rela membayar pajak. Pungutan pajak yang 
diatur dalam UU Pajak merupakan turunan 
konstitusional dari ketentuan Pasal 23A UUD 45 
yang wajib dilaksanakan semua warga negara yang 
sudah memenuhi syarat dalam UU Pajak. Setiap 
orang yang sudah memiliki penghasilan di atas 
batasan jumlah tertentu, wajib membayar pajak 
menurut sistem self assessment yang ada13. 

Lalu, bagaimana jika mereka yang sudah 
seharusnya membayar pajak tidak melaksanakan 
kewajibannya? Jawabannya hanya satu, 
pemerintah melakukan pemeriksaan untuk 
menentukan jumlah utang yang harus dibayar. 

Akan tetapi persoalan menjadi rumit ketika timbul 
pertanyaan, apakah mereka yang tidak membayar 
pajak bisa dikategorikan sebagai perbuatan 
pidana? Perdebatan untuk menjawabnya memang 
tidak mudah, karena adanya perbedaan para pakar 
di dalam memandang filosofi pungutan pajak. 

Sebagian pakar berpendapat bahwa mereka 
yang tidak bayar pajak bisa dipidana sesuai norma 
yang telah diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU 
KUP14. Kalangan pertama ini merupakan kalangan 
yang melihat pajak dalam kacamata norma 
hukum positif karena telah dituliskan tegas dalam 
perundang-undangan pajak.  Kalangan pertama ini 
berpandangan bahwa penegakan hukum pidana di 
bidang pajak mempunyai tujuan tertentu, yaitu agar 
ketentuan hukum di bidang pajak dapat dijalankan 
sebagaimana mestinya sehingga dapat mewujudkan 
keadilan, kepastian dan keseimbangan antara para 
pihak yang terlibat di dalamnya15. 

Akan tetapi pakar yang lain (kalangan kedua) 
berpendapat lain, bahwa bagi mereka yang tidak 
membayar pajak, bukan merupakan perbuatan 
yang dikategorikan pidana. Oleh karena dalam 
sejarah pungutan pajak tidak pernah terjadi suatu 
peristiwa dimana seseorang tidak membayar pajak 
digolongkan sebagai perbuatan pidana. Wirawan, 
misalnya menegaskan dalam menyelesaikan 
persoalan administrasi pajak dengan cara pidana 
menjadi kontradiktif ketika negara membutuhkan 
dana pajak sebagai sumber pembiayaan 
pembangunan yang tiap tahun jumlahnya 
meningkat16. Ditambahkan bahwa kecenderungan 
menggunakan sanksi pidana dalam hukum pajak 
sudah harus ditinggalkan untuk kepentingan 
hukum pajak sekaligus penerimaan pajak itu 
sendiri17. 

Dalam sejarah pemungutan pajak, bagi 
mereka yang tidak membayar pajak akan dirampas 
harta bendanya untuk penguasa atau pemerintah 
atau negara, sementara si pemilik harta dibiarkan 
saja. Jadi, yang diutamakan adalah harta benda 
milik seseorang, bukan memidana seseorang. 
18Dengan kata lain, kalangan kedua berpendapat 
bahwa filosofi pungutan pajak lebih mendasarkan 
pada pola berfikir “terlebih baik mengambil harta 

13 Pasal 7 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 memberikan batasan besarnya batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu 
sebesar Rp. 15,8 juta untuk WP OP sendiri dan tambahan sebesar Rp. 1,320 juta untuk status kawin serta tambahan sebesar Rp. 1,320 
juta untuk anak dengan maksimal 3 orang anak.
14 Muhammad Djafar Saidi, Kejahatan di Bidang Perpajakan, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 8-9. Beliau 
menyatakan dalam alinea ketiga di hal 9 bahwa kejahatan di bidang perpajakan merupakan awal dari delik pajak yang terkait dengan 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15 Said Sampara dan Insan Ashari Al Aspary, Tindak Pidana Perpajakan (Suatu Kajian Yuridis-Normatif), BP. Cipta Karya, Jakarta, 
2012, hlm. 4.  
16 Wirawan, Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia, Vol. 18 No. 4, Yogyakarta, hlm. 533.
17 Ibid, hlm. 539.
18 R. Sa’ban, Pajak Bumi di Indonesia, Dari Masa ke Masa, Sejarah Lahir dan Perkembangannya, Yayasan Bina Artha, Cetakan 
Pertama, Jakarta, 1988, hlm. 3.
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milik seseorang untuk kepentingan negara dan 
masyarakat, ketimbang memberi derita fisik 
memidana seseorang karena tidak membayar 
pajak”. Penulis condong pada pendapat kedua, 
dengan alasan bahwa tujuan punguan pajak bukan 
memberi derita fisik sebagaimana tujuan dari 
pidana itu sendiri19, tetapi lebih pada bagaimana 
mengumpulkan uang untuk kepentingan 
masyarakat melalui negara dalam wadah yang 
disebut APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara).

Pendapat kalangan pertama yang berpendirian 
pada hukum positif, masih memiliki pemikiran 
sangat lemah karena beranggapan pelaksanaan 
pidana pajak merupakan tindakan terakhir 
(ultimum remedium). Dengan kata lain, pelaksanaan 
pemidanaan tetap dapat dilaksanakan dalam pajak 
sebagai tindakan terakhir yang harus dilakukan 
setelah terlebih dahulu dilakukan tindakan 
administrasi. Memang pendapat ini tidaklah 
berbeda jauh dengan pendapat Prof.Wirjono 
Prodjodikoro yang secara tegas menyatakan apabila 
sanksi administrasi dan sanksi perdata belum 
mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan 
neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan 
sanksi pidana sebagai senjata pamungkas 
(terakhir)20. Disinilah terjadi pro kontra penanganan 
perselisihan (sengketa) pajak yang sering timbul 
dalam penuntasan kasus-kasus pajak.

Jika kita kembali pada filosofi pungutan 
pajak yang tidak bertujuan memidana WP (seperti 
pendapat kalangan kedua), maka putusan MA 
pada kasus Asian Agri dengan Nomor 2239K/
PID.SUS/2012 menjadi kerancuan hukum dalam 
menerapkan kasus perpajakan. Putusan MA bisa 
dinilai sebagai terobosan hukum oleh satu pihak 
namun bisa pula dinilai kerancuan hukum dalam 
penuntasan kasus pajak lainnya. Hal ini terjadi 
karena tidak tegasnya perundang-undangan 
pajak menentukan cara penyelesaian utang pajak, 
apakah dengan cara administrasi atau cara pidana. 

UU Pajak sudah menegaskan bahwa 
pembayaran pajak dilakukan berdasarkan sistem 
self assessment dan membuka ruang untuk 
membayar utang pajak atas kesadaran WP sendiri. 
Disisi lain, UU menegaskan bagi mereka yang 

mengisi laporan pajak tidak benar dalam SPT (Surat 
Pemberitahuan Tahunan)-nya akan dipidana sesuai 
dengan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP21. 

Mengacu pada kasus dan penjelasan pasal 
di atas, menjadi pertanyaan apakah penerapan 
pidana pajak merupakan ultimum remedium 
atau malah merupakan primum remedium (yang 
utama). Jika penerapan pidana pajak merupakan 
primum remedium, maka pemahaman hukum pajak 
sebagai bagian dari hukum administrasi yang 
telah dituliskan dalam berbagai literatur, harus 
berubah sepenuhnya. Jika primum remedium pun 
menjadi pegangan bersama, apakah juga artinya 
memidana WP, sementara uang pajak malah 
tidak masuk ke negara. Pemidanaan WP malah 
menjadi kontraproduktif karena WP semakin 
tidak bisa berusaha menghasilkan uang. Dalam 
konteks ekonomi, membiarkan WP berusaha atau 
(tidak memidana WP), akan merupakan investasi 
yang sangat menguntungkan negara dalam 
jangka panjang khususnya untuk mendapatkan 
penerimaan dari sektor pajak.

Hal penting yang perlu penulis tekankan 
bahwa bukan berarti WP tidak bisa dipidana 
dalam konteks pajak. WP tetap bisa dipidana 
sepanjang yang dilakukan WP adalah melakukan 
perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana 
umum atau tindak pidana korupsi. Misalnya WP 
melakukan perbuatan memalsukan dokumen-
dokumen. Atas perbuatan pemalsuan dokumen 
tersebut berkaitan dengan pembayaran pajak, WP 
diancam dengan pidana umum melanggar Pasal 
263 KUHP. Sedangkan atas pembayaran pajak 
yang menjadi kecil karena adanya dokumen yang 
palsu, pemerintah melakukan pemeriksaan dengan 
mengoreksi data yang palsu yang menyebabkan 
pajak menjadi kecil dan menerbitkan ketetapan 
pajak yang sebenarnya. Dengan demikian, 
pemidanaan tetap berjalan sesuai hukum pidana 
dan penerimaan pajak dapat tercapai sesuai filosofi 
pungutan pajak. 

Filosofi pungutan pajak dalam konteks 
bangsa Indonesia sangat relevan dipahami dengan 
mengingat ajaran Pancasila yang tercantum 
dalam alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945 
khususnya mengenai keadilan sosial bagi seluruh 

19 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 28. Ditegaskan oleh Andi Hamzah bahwa 
tujuan pidana ialah reformation, restraint dan restribution serta deterrence.
20 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hlm. 16.
21 Pasal 38 UU KUP menyatakan “Setiap orang yang karena kealpaannya (a) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau (b) 
menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, 
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang 
pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 
dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 
3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 39 UU KUP : Setiap orang yang dengan sengaja..... (b) tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan; (c) menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga 
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 
6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) 
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”
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rakyat indonesia. Landasan filosofi pungutan pajak 
menjadi landasan idiil pantas menjadi rujukan 
penyusunan perundang-undangan perpajakan 
Indonesia22. Dengan pemahaman seperti ini, men-
jadi sangat relevan jika penerapan pidana pajak 
patut dikaji ulang termasuk proses pemeriksaan 
bukti permulaan yang menjadi awal proses pidana 
dalam hukum pajak.

 E.  Perenungan Ulang 

Sejak terbentuknya negara, dipastikan 
bahwa negara butuh pembiayaan untuk 
membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan 
seluruh rakyat yang bertempat tinggal di negara 
tersebut. Semua pemimpin negara yang dipilih 
wajib menyelenggarakan kesejahteraan dengan 
menyediakan kebutuhan berupa sandang, pangan 
dan papan. Tumbuhnya negara kesejahteraan 
(welfare state) guna mewujudkan kesejahteraan 
rakyat, tidak lepas dari kebutuhan pembiayaan 
yang bersumber dari pajak.

Dominannya pajak menjadi sumber pem-
biayaan kesejahteraan, menjadi cara berfikir yang 
perlu dipahami semua pihak. Oleh karena sampai 
saat ini belum ada lembaga pembiayaan lain yang 
dapat mewujudkan kesejahteraan, selain pajak. 
Kebutuhan berbagai pembangunan sarana dan 
prasarana publik (jalan, rumah sakit, sekolah, 
tingkat keamanan negara dan perlindungan 
masyarakat), keseluruhannya membutuhkan pem-
biayaan besar. Itu semua hanya bisa terjadi jika 
sumber pajak diperoleh dengan baik dari rakyat 
yang berdiam di negara yang bersangkutan.

Timbulnya negara kesejahteraan pada abad 
ini tentu tidak lepas dari keinginan seluruh rakyat 
setelah melalui berbagai proses perkembangan 
dari tujuan negara. Dalam negara kesejahteraan 
sekarang ini tugas pemerintah menyelenggarakan 
kesejahteraan (kepentingan umum) sangat luas. 
Untuk itu, negara memerlukan kemerdekaan untuk 
bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam 
menyelesaikan hal-hal genting yang peraturan 
penyelesaiannya belum ada. Dalam hal demikian, 
(hukum) administrasi negara dipaksa bertindak 
cepat tidak menunggu perintah dari badan-badan 
kenegaraan yang diserahi tugas fungsi legislatif23. 
Hal itulah yang diinginkan hukum administrasi, 
khususnya lapangan hukum pajak, dalam proses 
pengumpulan penerimaan atau pendapatan negara 
dari sektor pajak. 24Oleh karena itu, penerimaan 
negara dari pajak dapat memberikan kesejahteraan 
kepada masyarakat.

Melalui perenungan ulang arti dan peran pajak 
dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, 
diharapkan bisa berjalan semakin baik. Dengan cara 
itu, pungutan pajak yang berjalan sesuai dengan 
UU pajak termasuk penerapan sanksinya, bisa 
menjadi kesepakatan mengkaji ulang pemeriksaan 
bukti permulaan di bidang perpajakan.

F. Penutup

Ketika negara membutuhkan dana untuk 
membangun berbagai fasilitas publik, tidak ada 
sumber lain selain pajak yang bisa digunakan 
untuk itu. Banyaknya infrastruktur yang rusak 
di daerah-daerah serta fasilitas sosial yang belum 
ada seperti rumah sakit, sekolah, dan lain-lain, 
pajak akan menjadi solusi untuk menuntaskannya. 
Pajak menjadi jalan keluar memenuhi kebutuhan 
tersebut. 

Kebutuhan dana yang besar, memerlukan 
sudut pandang berbeda agar penerapan hukum 
pajak berjalan sesuai dengan filosofi pungutan 
pajak. Sebagai bagian dari hukum administrasi, 
pajak harus dipandang sebagai hukum 
administrasi, bukan dirancukan ke arah pidana. 
Semoga ini bisa terwujud untuk tujuan keadilan 
pajak dan kesejahteraan rakyat. 
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Abstrak

Dalam proses hukum (pidana) sering terjadi tindakan penitipan tahanan maupun barang bukti oleh 
pejabat yang berwenang (penyidik penuntut dan hakim) kepada pejabat lain yang secara operasional 
untuk dititipi. Hal tersebut sering pula menimbulkan akibat hukum yang sebenarnya tidak perlu terjadi. 
Terdapat cukup alasan mengapa terjadi tindakan “penitipan” yang secara jelas diuraikan dalam tulisan ini. 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar hukum praktek penitipan sudah tidak sesuai 
lagi dengan kondisi saat ini, khususnya perlakuan terhadap barang bukti yang dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan umum. Lembaga Penitipan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) untuk saat 
ini bukanlah tempat yang tepat untuk menerima titipan barang bukti yang mempunyai nilai cukup besar 
dan barang bukti yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan khalayak ramai. Aparat penegak hukum 
telah mengambil langkah-langkah strategis terhadap barang bukti yaitu dengan cara menitipkan barang 
bukti yang menyimpang dari ketentuan hukum acara. Praktek tersebut bermanfaat bagi kepentingan 
umum, tapi sangat memungkinkan juga untuk terjadi penyimpangan oleh aparat penegak hukum. Terlepas 
dari masalah tersebut, diperlukan langkah terobosan untuk meminimalisasi terjadinya akibat hukum 
yang tidak diinginkan demi terselenggaranya proses penegakan hukum yang akuntabel dan transparan di 
negeri ini. Negara pada hakikatnya harus hadir dalam rangka menyelematkan permasalahan barang bukti 
dan tahanan yang dapat dititipkan kepada pihak lain.

Kata kunci: proses hukum, barang bukti, tahanan.

 
Abstract

In legal proceedings (criminal) acts often occurred care and custody of evidence by the competent authorities 
(investigators, prosecutors and judges) to the other officer to be entrusted operationally. This often lead to legal 
consequences unnecessary. There are enough reasons why the act of “care” that are clearly described in this 
paper. The Code of Criminal Procedure Act as the legal basis for the practice of care is no longer appropriate 
to the current conditions in particular to the treatment of evidence that can be used for the public interest. 
Storage institutions Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) for now is not the right place 
to accept deposits of evidence that have considerable value and evidence that can be used for the benefit of 
the general public. Law enforcement officers have taken strategic steps towards evidence by entrusting the 
evidence which deviate from the provisions of the law. These practices are beneficial to the public interest, 
but it’s also possible to occur irregularities by law enforcement officers. Regardless of the issue, we need 
breakthroughs to minimize the occurrence of unintended legal consequences for the implementation of the law 
enforcement process accountable and transparent in the country. Essentially states must be present in order 
to rescue the prisoners of the evidence and issues that can be entrusted to another party.

Keywords: legal proceedings, evidence, prisoners.

A. Pendahuluan
Dalam proses penegakan hukum (law 

enforcement) senantiasa dikenal adanya 
“penahanan” terhadap tersangka/terdakwa 
maupun “penyimpanan” terhadap barang bukti. 
Kegiatan penahanan maupun penyimpanan 
tersebut sangat diperlukan dalam proses peradilan, 
khususnya pada tahap penyidikan untuk 
memperlancar dan membuat terang perkaranya, 

serta pada tahap penuntutan maupun persidangan 
di pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, 
tidak jarang aparat yang berkompeten dalam 
tahapan proses peradilan (khususnya pada tahap 
penyidikan dan penuntutan) menitipkan tahanan 
maupun barang bukti kepada instansi lain. 
Belum ada ahli hukum atau pemerhati hukum 
yang mengupas konsekwensi yuridis penitipan 
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tahanan dan barang bukti. Padahal praktek 
penitipan tahanan dan barang bukti tersebut dapat 
menimbulkan implikasi hukum yang sangat luas. 
Secara perdata, ketika seseorang menitipkan suatu 
barang kepada pihak lain, maka secara otomatis 
akan terjadi pengalihan tanggung jawab dari 
pihak penitip kepada yang menerima titipan dan 
lazimnya pada saat penyerahan titipan para pihak 
menandatangani suatu perjanjian, sehingga ketika 
terjadi permasalahan hukum terhadap barang 
titipan di kemudian hari, akan timbul konsekwensi 
hukum tersendiri.

Dalam praktik, penitipan Tahanan dan barang 
bukti umumnya dilaksanakan hanya dengan 
menandatangani “Berita Acara Penitipan”, yang di 
dalamnya tidak mengatur/tidak mencantumkan 
implikasi hukum apabila terjadi sesuatu terhadap 
Tersangka/Tahanan atau barang bukti tersebut. 
Faktanya, sudah banyak terjadi tahanan titipan 
tewas atau melarikan diri, demikian juga halnya 
barang bukti yang dititipkan menjadi rusak, hilang, 
atau berubah bentuk.

B.  Penahanan Orang dan Penyimpanan Barang 
Bukti Menurut Hukum

Penahanan adalah penempatan tersangka atau 
terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau 
penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, 
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini1. Pendekatan yang paling ideal 
terhadap tahanan dapat kita baca pada salah satu 
asas hukum Hukum Acara Pidana yaitu bahwa 
setiap orang yang ditangkap, disangka, ditahan, 
dituntut dan atau dihadapkan ke pengadilan, wajib 
dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
Dengan demikian, pada saat putusan pengadilan 
berkekuatan hukum tetap telah dijatuhkan, maka 
status hukum tahanan akan berubah menjadi 
Narapidana. 

Pada dasarnya tindakan penahanan merupakan 
pembatasan terhadap kemerdekaan dan kebebasan 
manusia, nilai-nilai kemanusiaan dan harkat 
martabat kemanusiaan serta menyangkut nama 
baik dan pencemaran kehormatan diri pribadi 
manusia2. Penahanan sebagaimana dinyatakan 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah 
penempatan tersangka atau terdakwa di tempat 
tertentu oleh penyidik atau penuntut umum 
atau hakim dengan penetapannya menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang. Cara-cara 
sebagaimana dimaksudkan itu secara teknis 

meliputi masa atau waktu penahanan; dalam hal 
apa dan bagaimana penahanan boleh dilakukan; 
dan bagaimana perlakuan seorang yang ditahan. 
Perawatan terhadap para tahanan di Rumah 
Tahanan Negara (Rutan) dan cabang Rutan atau 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau di tempat 
tertentu bertujuan untuk3 memperlancar proses 
pemeriksaan baik pada tahap penyidikan maupun 
pada tahap penuntutan dan pemeriksaan dimuka 
pengadilan, melindungi kepentingan masyarakat 
dari pengulangan tindak kejahatan yang dilakukan 
oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan, dan 
melindungi si pelaku tindak pidana dari ancaman 
yang mungkin akan dilakukan oleh keluarga 
korban atau kelompok tertentu yang terkait dengan 
tindak pidana yang dilakukan. 

Terdapat tiga jenis penahanan menurut KUHAP 
yaitu penahanan di rutan, penahanan rumah 
dan penahanan kota. Ketiga jenis penahanan 
tersebut memiliki spesifikasi masing-masing 
sebagaimana dijelaskan secara rinci di dalam 
KUHAP. Untuk menentukan apakah si tersangka/
terdakwa ditempatkan pada penahanan Rutan 
atau penahanan yang lain merupakan kewenangan 
pejabat yang melakukan penahanan. 

Apabila kita menyimak tulisan Sutherland 
dalam artikelnya yang berjudul “Detention Before 
Trial” yaitu artikel tentang alternatif institusi 
penahanan masa kini menyebutkan bahwa “Persons 
a waiting from should be separated from convicted 
criminals, ordinanly authorities believe that this 
could be best accomplished by maintaining/convicted 
prisoners in one institution and detained person 
in another”4(Sutherland, 1960). Artikel tersebut 
menegaskan bahwa orang yang menunggu proses 
pemeriksaan pengadilan seharusnya ditempatkan 
terpisah dari pelaku kriminal yang sudah dihukum. 
Artinya tahanan yang sudah berstatus narapidana 
tidak boleh disatukan dengan tahanan yang masih 
dalam proses penyidikan/persidangan. 

Pendapat tersebut bersesuaian dengan amanat 
Peraturan Pemerintah yang telah menegaskan 
bahwa tahanan yang masih dalam proses 
hukum dalam arti belum memperoleh Keputusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 
harus ditempatkan di Rutan atau Lapas yang 
telah ditetapkan Menteri sebagian ruangannya 
berfungsi sebagai Rutan. Ketika seorang tahanan 
ditempatkan di Lapas, maka tahanan tersebut 
tidak boleh disatukan atau digabungkan dengan 
tahanan narapidana.

Barang bukti adalah setiap benda baik 
bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh 

1 Pasal 1 butir 21 KUHAP.
2 Yahya Harahap,  Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Jilid I (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 41.
3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999,  Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung 
Jawab Perawatan Tahanan.
4 Sutherland, Donald EH, R. Cressey, Praciple of Criminology, Smith Edition, (New York: JB Liponcot Company, 1960), hlm. 370.



Quo Vadis Penitipan Tahanan... (Hari Utomo)

143

dari kejahatan atau digunakan sebagai alat atau 
sarana melakukan kejahatan serta segala sesuatu 
barang yang berhubungan dengan kejahatan. 
Seluruh barang bukti dalam perkara kejahatan 
disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 
Negara (Rupbasan). Secara organisatoris, Rup-
basan mengarah kepada adanya suatu sistem yang 
merupakan bagian dari Lapas yang bertanggung 
jawab langsung kepada Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. KUHAP telah menentukan 
bahwa benda sitaan disimpan dalam Rupbasan 
untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan 
pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk 
barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan 
putusan hakim. Hal tersebut mengandung makna 
bahwa setiap barang sitaan oleh negara untuk 
keperluan proses peradilan harus disimpan di 
Rupbasan, karena Rupbasan adalah satu–satunya 
tempat penyimpanan benda sitaan oleh negara, 
termasuk barang yang dirampas berdasarkan 
putusan hakim.

Namun demikian, dalam beberapa perkara 
tertentu ada kalanya barang bukti tidak dapat 
dibawa atau dihadirkan dipersidangan, misalnya 
barang bukti kejahatan/tindak pidana dalam 
Illegal Logging, dan Illegal Fishing serta dalam 
perkara-perkara yang barang buktinya tidak 
dapat bertahan lama karena sifatnya, sehingga 
barang bukti tersebut dapat dijual atau dilelang 
dan uang hasil lelang dijadikan sebagai pengganti 
barang bukti di persidangan. Dalam perkara Illegal 
Logging, apabila barang buktinya berupa kapal 
atau kayu gelondongan yang cukup besar, maka 
akan menimbulkan persoalan hukum tentang 
siapakah yang bertanggung jawab terhadap barang 
bukti tersebut setelah perkara diserahkan ke Jaksa 
Penuntut Umum. Barang bukti kapal dan kayu 
gelondongan tidak mungkin dapat dihadirkan atau 
dibawa penyidik ketika menyerahkan perkara pada 
tahap penuntutan atau pada tahap pemeriksaan di 
sidang pengadilan oleh jaksa penuntut umum.

Undang-undang memberikan solusi hukum 
tentang barang bukti yang demikian, yaitu barang 
bukti dapat ditempatkan di tempat semula barang 
bukti tersebut berada, Yang menjadi persoalan 
adalah setelah penyerahan barang bukti tersebut, 
siapakah yang bertanggung jawab terhadap barang 
bukti tersebut dan apakah penyerahan barang 
bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum 
secara otomatis terjadi pengalihan tanggung jawab. 
Undang-undang tidak secara tegas mengaturnya, 
tapi secara yuridis ketika perkara dinyatakan 
P21 dan penyidik telah menyerahkan perkara 
kepada jaksa penuntut umum, maka sejak saat 
itu pertanggung jawaban terhadap Barang Bukti 
berada pada jaksa penuntut umum. 

Dalam praktek perkara Illegal Logging dan 
Illegal Fishing, para penyidik (Polri, TNI AL dan 

PPNS lain) ketika menyerahkan perkara untuk 
disidangkan kepada jaksa penuntut umum, maka 
pada saat itu jaksa penuntut umum menitipkan 
kembali barang bukti dimaksud kepada penyidik 
dengan membuat berita acara penitipan barang 
bukti. Padahal secara yuridis, barang bukti 
tersebut sudah beralih menjadi tanggung jawab 
jaksa penuntut umum.

C. Alasan Adanya Penitipan

Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita 
harus melihat secara komprehensif meliputi 
kondisi dalam dan luar negeri. Meningkatnya angka 
kejahatan tidak sebanding dengan pembangunan 
sarana dan prasarana ruang tahanan yang dimiliki 
institusi penegak hukum. Komitmen internasional 
dan implikasi reformasi di Indonesia mengharuskan 
pemerintah dan atau penegak hukum untuk 
mengedepankan hak asasi manusia. Kondisi 
tersebut diatas merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan sebagai faktor terjadinya penitipan 
khususnya penitipan tahanan, karena secara 
umum sarana dan prasarana ruang tahanan sangat 
terbatas dan tidak memenuhi syarat kelayakan 
yang sudah disepakati secara internasional. 

Berbicara tentang siapa yang bertanggung 
jawab terhadap tahanan dan barang bukti, 
sangat erat kaitannya dengan pertanyaan siapa 
pejabat yang berhak melakukan penahanan. Yang 
bertanggung jawab terhadap seorang tahanan 
dan barang bukti adalah pejabat yang melakukan 
penahanan dan yang melakukan penyitaan. Dalam 
praktek, penahanan terhadap tersangka/terdakwa 
dan barang bukti yang disita tidak selalu berada 
dalam penguasaan seorang pejabat yang menahan. 
Ada kalanya tahanan ditempatkan di Rutan dan 
barang bukti ditempatkan di Rupbasan dengan 
status “titipan”. Secara yuridis penitipan tahanan 
selama proses penyidikan atau persidangan 
memang dapat dibenarkan.

Penitipan tahanan menimbulkan konsekwensi 
logis pertanggungjawaban menjadi terbagi dua 
yaitu pertanggungjawaban secara yuridis dan 
pertanggungjawaban secara administrasi, artinya 
terdapat dua pihak yang bertanggung jawab 
terhadap tahanan titipan. Penitipan seorang 
tahanan yang masih dalam tahap penyidikan 
memungkinkan terjadinya suatu resiko antara 
lain melarikan diri, tindakan pembalasan dari 
korban kejahatan, dan yang sudah pasti adalah 
memperlambat penyidikan. Jika demikian, 
mengapa pejabat yang berwenang menitipkan 
seorang tersangka/terdakwa untuk ditahan di 
tempat lain, dan mengapa pejabat yang berwenang 
jarang menitipkan barang bukti di Rupbasan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, 
barangkali perlu kita simak terlebih dahulu 
Konvensi Internasional tentang Konvensi Menentang 
Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain 
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5 Kejaksaan Negeri Tanjungpandan menitipkan barang bukti uang, kasus dugaan korupsi proyek Penataan Bangunan dan 
Lingkungan Strategis Kawasan Tanjung Kelayang Belitung tahun anggaran 2011  ke Bank BRI cabang Tanjungpandan.
6 Kejaksaan Negeri Aceh Utara menitipkan barang bukti korupsi alat kesehatan, kedokteran, dan KB di Rumah Sakit Cut Meutia.
7 Barang bukti Kapal di Pontianak sejak Tahun 2001 sampai dengan Agustus 2008 ini tercatat 136 unit kapal yang diproses, dari 
kapal tersebut diatas yang sudah inkract sebanyak 78 unit kapal dan masih dalam proses 58 unit kapal. Barang bukti kapal yang sudah 
inkract maupun yang belum yang saat sekarang kondisinya sudah rusak parah dan tenggelam (nilainya nol) sebanyak 7 unit kapal.
8 Kayu Titipan di Rupbasan Kelas II Pangkal Pinang Sudah Rapuh dan menyatu dengan tanah.

yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan 
Martabat Manusia (Convention Against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment), yang dikenal dengan nama Opcat atau 
Protokol Opsional untuk menentang penyiksaan 
yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang 
Nomor 58 Tahun 1998. 

Sejak Pemerintah Indonesia meratifikasi 
Konvensi Internasional dengan Undang-Undang 
Nomor 58 Tahun 1998 konsekwensi hukum bagi 
seluruh Rutan dan Lapas untuk wajib memenuhi 
standar yang telah ditentukan oleh konvensi 
tersebut. Secara internasional, apabila penyidik 
dan jaksa penuntut umum tidak menempatkan 
tahanan pada tempat penahanan yang sah 
dan memenuhi standar yang ditentukan, maka 
pemerintah akan dianggap melakukan pelanggaran 
hukum internasional. Harus disadari bahwa masih 
banyak tempat-tempat penahanan milik penyidik 
dan jaksa penuntut umum yang over capacity dan 
tidak memenuhi standar sesuai dengan konvensi 
internasional, sehingga penyidik dan jaksa penuntut 
umum melakukan penitipan tahanan. Penitipan 
tahanan tersebut seharusnya diikuti dengan 
perangkat lunak dan pengamanan, baik terhadap 
tahanan itu sendiri maupun terhadap tempat 
penahanan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa 
penahanan terhadap seseorang yang diduga telah 
melakukan tindak pidana kejahatan, selain untuk 
mempermudah pemeriksaan juga dimaksudkan 
untuk memberikan perlindungan terhadap tahanan 
itu sendiri dari ancaman (pembalasan) kejahatan 
dari pihak lain (korban). 

Konsekwensi hukum ratifikasi Konvensi 
tersebut adalah bahwa Pemerintah berkewajiban 
membuka akses dan jalan di setiap tempat 
penahanan baik Rutan maupun Lapas atau tempat 
penahanan lain yang dimiliki penegak hukum. 
Pemerintah berkewajiban melaporkan secara 
periodik (periodic report) sebagai bagian dari state 
self, reporting mechanism kepada komite PBB. 
Program tersebut pada dasarnya telah dituangkan 
dalam Rencana Aksi Nasional untuk Hak Asasi 
Manusia.

Dalam hal penitipan barang bukti oleh pejabat 
yang berwenang kepada pejabat lain, pejabat yang 
berwenang melakukan penyitaan barang bukti 
umumnya memiliki ruang penyimpanan barang 
bukti, sehingga penitipan barang bukti di Rupbasan 
nyaris tidak terdengar. Sebagaimana diketahui 
bahwa dalam perkembangannya ternyata barang 
bukti dapat disimpan di ruang penyimpanan 

barang bukti oleh instansi yang berwenang, seperti 
kantor polisi, kejaksaan, pengadilan. Bahkan 
dalam perkara korupsi, barang bukti berupa uang 
telah dititipkan di Bank5. Barang bukti juga dapat 
dititipkan di tempat lain agar dapat dimanfaatkan 
untuk kepentingan umum, contohnya alat-alat 
kesehatan dititipkan di rumah sakit6. 

Dalam perkara-perkara Illegal Logging, Illegal 
Fishing dan Illegal Mining, penempatan barang 
bukti menjadi masalah tersendiri. Dalam perkara 
Illegal Fishing misalnya, sering terjadi barang bukti 
kapal menjadi tenggelam tidak terurus sebelum 
perkaranya berkekuatan hukum tetap7. Demikian 
juga dalam perkara Illegal Logging, banyak barang 
bukti kayu yang menjadi busuk dan tidak dapat 
dimanfaatkan lagi setelah perkaranya diputus 
oleh pengadilan yang berwenang8. Hal-hal tersebut 
menjadi suatu alasan bagi pejabat yang berwenang 
untuk menitipkan barang bukti kepada pejabat 
yang secara operasional dapat mengamankannya. 
Dalam hal barang bukti menjadi tanggung jawab 
jaksa penuntut umum, sering terjadi barang bukti 
tersebut dititipkan kembali kepada penyidik guna 
menghindari kerusakan-kerusakan sebagaimana 
diuraikan di atas.

KUHAP memberikan alternatif solusi yang 
memperbolehkan penyidik untuk menjual/
melelang barang bukti yang cepat rusak atau 
biaya pemeliharaannya terlalu tinggi dan uang 
hasil lelang dijadikan barang bukti subtitusi (Pasal 
45 KUHAP). Tetapi hal tersebut masih banyak 
menimbulkan resistensi dalam proses penegakan 
hukum, terutama apabila dihadapkan pada 
putusan bebas dari pengadilan terhadap perkara 
yang bersangkutan.

D. Pemanfaatan Tahanan dan Barang Bukti 
Titipan

Penyelesaian perkara di Indonesia memerlukan 
waktu yang cukup panjang, mulai dari tingkat 
penyidikan sampai perkara berkekuatan hukum 
tetap. Selama masa penyidikan sampai dengan 
putusan, barang bukti berada dalam penguasaan 
dan tanggung jawab penegak hukum. Dengan 
demikian, dapat dibayangkan kondisi fisik dan 
kemanfaatan barang bukti yang disimpan begitu 
sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Secara yuridis formal, setiap tahanan tidak 
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan apapun 
terkecuali untuk kepentingan pengembangan 
kasus pidana, misalnya dalam hal seorang tahanan 
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dimanfaatkan sebagai Whistleblower atau untuk 
mengungkap perkara lain. Terhadap barang bukti 
tidak secara tegas dilarang karena barang bukti 
dapat dipinjampakaikan baik itu oleh pemilik 
yang sah atau pihak lain. Yang diatur secara tegas 
adalah bahwa setiap barang bukti wajib disimpan 
di ruangan penyimpanan barang bukti dan atau 
dititipkan di Rupbasan.

Dalam praktek dewasa ini telah terjadi 
pembiasan yang bertentangan dengan hukum 
positif tapi bermanfaat bagi kepentingan 
masyarakat. Dalam perkara korupsi pengadaan 
alat-alat kesehatan atau perkara korupsi simulator 
SIM, barang bukti yang terkait dengan perkara 
tersebut tentunya akan sangat bermanfaat bagi 
masyarakat. Namun apabila barang bukti alat 
kesehatan tersebut dititipkan di Rupbasan, tentu 
tidak ada manfaatnya, bahkan kemungkinan rusak 
sebelum perkara berkuatan hukum tetap sangat 
besar karena barang bukti tersebut memerlukan 
perlakuan dan perawatan khusus. Dalam perkara 
Illegal Fishing di mana barang buktinya sebuah 
kapal, akan sangat berguna bagi Nelayan apabila 
kapal tersebut dimanfaatkan nelayan, karena selain 
barang bukti tersebut tidak mungkin dititipkan di 
Rupbasan, barang bukti tersebut dapat karam atau 
rusak apabila dibiarkan di dermaga.

Perkara yang sangat mendapat perhatian 
dewasa ini adalah perkara korupsi dengan barang 
bukti uang. Secara hukum barang bukti tersebut 
harus disita dan disimpan di ruang penyimpanan 
atau dititipkan di Rupbasan. Timbul pertanyaan, 
“apa keuntungannya, adakah cara lain yang 
dapat dilakukan oleh penegak hukum agar barang 
bukti utuh dan sewaktu-waktu dibutuhkan 
dalam persidangan barang bukti tersebut 
dapat dihadirkan, dapatkah diinvestasikan 
atau digunakan?”. Untuk pertanyaan terakhir, 
jawabannya adalah tidak dapat di investasikan 
atau digunakan, karena apabila hal tersebut 
dilaksanakan tentu akan menimbulkan kesulitan 
tersendiri bagi penegak hukum ketika harus 
menghadirkan barang bukti di persidangan. Satu-
satunya yang dapat dilakukan adalah menitipkan 
barang bukti uang tersebut di bank pemerintah, 
baik itu dalam bentuk simpanan maupun produk 
perbankan yang lain sehingga ketika dibutuhkan 
di persidangan pengadilan, barang bukti tersebut 
mudah untuk dihadirkan. Praktek tersebut pada 
kenyataannya telah banyak dijalankan oleh 
penegak hukum, meskipun secara yuridis formal 
perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-
undang. Dari permasalahan tersebut, Pemerintah 
harus segera melakukan perubahan terhadap 
KUHAP sehingga langkah-langkah penegak hukum 
yang menitipkan barang bukti uang di bank 
pemerintah menjadi legal. Disamping itu perubahan 
tersebut sangat mendesak untuk dilakukan, untuk 

membentengi terjadinya penyalahgunaan barang 
bukti uang oleh penegak hukum. Misalnya penegak 
hukum menitipkan barang bukti uang di bank 
swasta dan keuntungannya dimanfaatkan sendiri, 
Oleh karena itu harus diantisipasi sedini mungkin 
kemungkinan-kemungkinan pemanfaatan barang 
bukti uang untuk kepentingan pribadi. Dalam 
hal ini prinsip dapat dihadirkan di persidangan 
memang harus menjadi prinsip utama, tetapi 
prinsip kemanfaatan untuk kepentingan negara 
dan masyarakat haruslah diutamakan.

E. Perlunya Penataan yang Komprehensif

Praktek “penitipan” sebagaimana dijelaskan 
di atas belum sepenuhnya ditata dengan baik oleh 
penegak hukum. Hal ini dimungkinkan karena 
memang aspek yuridis masih berdasarkan KUHAP 
yang untuk kondisi saat ini sudah tidak mampu 
mengatasi berbagai permasalahan di lapangan. 
Sementara di sisi lain penegak hukum berkewajiban 
melaksanakan penitipan dalam rangka memenuhi 
perlindungan HAM dan Instrumen Internasional. 
Saat ini penegak hukum telah mengeluarkan 
kebijakan yang berhubungan dengan penitipan 
melalui Standart Operasional Procedure (SOP). 
Tetapi SOP tersebut bukan merupakan bagian dari 
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

SOP tersebut di atas merupakan kebijakan 
yang dikeluarkan pejabat penegak hukum yang 
isinya terbatas pada tata cara dan pengelolaan 
titipan baik itu tahanan maupun barang bukti. 
Sedangkan pertanggungjawaban hukum secara 
pidana tidak diatur, yang diatur hanya sebatas 
pertanggungjawaban secara administrasi. Publik 
seringkali dipertontonkan dengan berita hilang dan 
rusaknya barang bukti, tahanan titipan kabur atau 
meninggal dunia seperti peristiwa Lapas Cebongan 
yang telah menggegerkan Indonesia. Jika kita 
cermati lebih mendalam, peristiwa tersebut terjadi 
karena aspek yuridis yang lemah, dan di sisi lain 
kepercayaan masyarakat pada proses penegakan 
hukum di Indonesia semakin menurun. Misalnya, 
maraknya peristiwa main hakim sendiri, tahanan 
dapat dibunuh/terbunuh di dalam tahanan. 
Penyerangan satu institusi ke institusi lain yang 
diawali adanya peristiwa hukum dan melemahnya 
kepercayaan masyarakat, dapat juga kita lihat 
dari aspek terdakwa/tersangka yang pesimis akan 
mendapat keadilan dalam proses criminal justice 
system, sehingga jarang tersangka/terdakwa atau 
saksi membongkar kejahatan yang diketahuinya.

Kita kembali pada pokok persoalan “penataan 
penitipan tahanan dan barang bukti”. Penataan 
penitipan tahanan dan barang bukti harus diawali 
dengan penataan dari aspek yuridis yaitu dengan 
merevisi ketentuan penitipan yang terdapat dalam 
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KUHAP, yang disesuaikan dengan perkembangan 
dan tuntutan dunia internasional. Dilanjutkan 
dengan membangun kepercayaan “trust” publik 
yang sejalan dengan terbentuknya karakter para 
penegak hukum yang menjadi bagian dari criminal 
justice system baik tentang profesionalismenya 
maupun akhlaknya (attitude). Apabila hal tersebut 
dilaksanakan, penulis berkeyakinan peristiwa-
peristiwa hukum yang menyangkut titipan dan 
barang bukti tidak akan terjadi lagi.

Praktek penitipan memang dibenarkan, tapi 
untuk saat ini aparat penegak hukum belum 
sepenuhnya melaksanakannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku, terutama yang berkaitan dengan penitipan 
barang bukti. Sebagaimana dijelaskan terdahulu 
dalam perkara tindak pidana korupsi dan perkara 
tindak pidana pencucian uang, aparat penegak 
hukum menitipkan barang bukti di Bank atau di 
rumah sakit. Namun kita ketahui bersama bahwa 
bank dan rumah sakit bukanlah tempat penitipan 
barang bukti. Dalam hal ini kita dapat melihat dari 
berbagai aspek antara lain:
1. Dari Aspek Yuridis, jelas praktek penitipan 

barang bukti di luar Rupbasan dan ruang 
penyimpanan barang bukti telah menyimpang 
dari ketentuan KUHAP karena tempat penitipan 
barang bukti telah ditentukan undang-undang 
hanya boleh dilaksanakan di Rupbasan. Dasar 
yang digunakan aparat penegak hukum dalam 
penitipan di bank dan rumah sakit adalah 
kebijakan. Disamping itu pelaksanaannya 
harus berdasarkan persetujuan dari ter-
sangka/terdakwa atau kuasa hukumnya 
(pengacara) dan atau pemilik barang bukti 
yang akan dititipkan.

2. Dari Aspek Pemanfaatan, penitipan seba-
gaimana disebut di atas dapat diterima publik 
karena bermanfaat bagi masyarakat. Artinya 
dengan dititipkannya barang bukti di rumah 
sakit misalnya, barang bukti alat kesehatan 
akan bermanfaat bagi umum karena dapat 
mendukung pelayanan bagi masyarakat. 
Apabila barang bukti tersebut dititipkan di 
Rupbasan tentu tidak ada manfaatnya dan 
kemungkinan akan rusak. Dengan demikian, 
sudah seharusnya praktek penitipan tersebut 
dilegalkan dengan cara merevisi KUHAP 
dan mengeluarkan peraturan pelaksanaan 
pemanfaatan barang bukti untuk kepentingan 
publik.

3. Dari Aspek Perawatan, tentu barang bukti 
yang dititipkan di Rupbasan tidak akan lebih 
baik dibandingkan ketika dititipkan kepada 
instansi yang profesional membidanginya. 
Misalnya, barang bukti kapal dalam perkara 

Illegal Fishing akan lebih terawat apabila 
dititipkan di TNI AL atau Dinas Kelautan dan 
Perikanan atau bisa juga kepada nelayan, 
sehingga barang bukti kapal tersebut dapat 
dirawat dan dimanfaatkan dan digunakan. 
Oleh sebab itu, sudah seharusnya pemerintah 
menerbitkan peraturan yang lebih teknis 
sehingga praktik penitipannya menjadi sah 
dan berdayaguna bagi publik. 

4.  Aspek Keamanan, penempatan barang bukti 
barang berharga misalnya dalam perkara 
tindak pidana korupsi dan perkara tindak 
pidana pencucian uang dengan barang 
bukti uang, akan lebih aman (safety) apabila 
dititipkan atau disimpan di bank. Rupbasan 
bukanlah tempat yang tepat untuk menyimpan 
barang bukti uang yang cukup besar nilainya. 
Dalam perkara korupsi Bansos yang sedang 
berlangsung di Bandung Jawa Barat, barang 
bukti berupa uang senilai 3 (tiga) milyar 
dititipkan di Rupbasan9. Jelas penitipan 
tersebut mengandung resiko yang sangat 
besar, karena dari segi keamanan Rupbasan 
belum memiliki sistem keamanan yang 
memadai untuk menyimpan uang sebanyak 
itu.

5. Dari Aspek Putusan Pengadilan, putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap akan menentukan status hukum barang 
bukti, apakah akan dirampas/disita untuk 
Negara, dimusnahkan atau dikembalikan 
kepada tersangka/terdakwa, atau dapat juga 
dikembalikan kepada pihak lain yang berhak. 
Dalam perkara tertentu misalnya Illegal 
Logging undang-undang telah menegaskan 
bahwa barang bukti harus dirampas/sita 
untuk negara. Dalam perkara yang diputus 
tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, 
maka barang bukti dikembalikan kepada 
tersangka/terdakwa atau kepada pihak 
lain yang berhak. Kondisi demikian akan 
menguntungkan pemilik barang bukti yang 
dititipkan di luar Rupbasan, karena keadaan 
barang bukti dalam keadaan terawat sehingga 
dapat dimanfaatkan/digunakan tersangka/
terdakwa atau pihak yang berhak atas barang 
bukti tersebut.
Dari seluruh aspek yang diuraikan di atas, 

dapat terlihat secara jelas bahwa kebijakan praktik 
penitipan dan pemanfaatan barang bukti di luar 
Rupbasan lebih banyak keuntungannya. Maka 
seyogianya pemerintah merespon dan mengambil 
langkah-langkah penataan peraturan perundangan 
yang berkaitan dengan penitipan barang bukti 
sehingga kedepan tidak ada keraguan aparat 
penegak hukum untuk melakukan penitipan di 
luar Rupbasan. 

9 inilahkoran.com - hukum dan kriminalitas, Jumat, 21 September 2012.
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Hal yang berbeda dengan pemanfaatan 
tahanan baik yang berstatus titipan maupun 
tahanan yang berada di rumah tahanan aparat 
penegak hukum yang menahan. Secara tegas 
konvensi internasional melarang memanfaatkan 
tahanan untuk kepentingan pribadi institusi. 
Karena walaupun status seseorang menjadi 
tahanan, hak-hak dasarnya tetap melekat sehingga 
tidak dapat dipekerjakan dalam bentuk apapun 
juga. Namun dalam prakteknya masih ditemukan 
tahanan dipekerjakan oleh aparat penegak hukum 
yang menahan, misalnya dipekerjakan untuk 
membersihkan kantor, cuci mobil dan lain-lain. 
Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah perlu 
meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi 
yang tegas kepada aparat penegak hukum yang 
melakukan praktek pemanfaatan tahanan.

Masyarakat awam pada umumnya menganggap 
bahwa Rutan sama saja dengan Lapas yaitu sama-
sama ditempati para penjahat. Akan tetapi secara 
yuridis, kedua lembaga tersebut memiliki fungsi 
dan status yang berbeda, seperti yang dapat dilihat 
pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Perbedaan Antara Rutan dan Lapas

Rutan Lapas

Tempat tersangka/terdakwa 
ditahan sementara sebe-
lum keluarnya putusan pe-
ngadilan yang berkekuatan 
hukum tetap guna meng-
hindari tersangka/ terdakwa 
tersebut melarikan diri atau 
mengulangi perbuatannya

Tempat untuk melak-
sanakan pembinaan 
Narapidana, agar men-
jadi warga negara yang 
baik dan benar, berket-
rampilan yang berguna 
bagi masyarakat.

Yang menghuni Rutan ada-
lah tersangka atau terdakwa

Yang menghuni Lapas 
adalah narapidana/ter-
pidana

Waktu/lamanya penahanan 
adalah selama proses pe-
nyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pen-
gadilan 

Waktu/lamanya pem-
binaan adalah selama 
proses hukuman/men-
jalani sanksi pidana

Tahanan ditahan di Rutan 
selama proses penyidikan, 
penuntutan, dan pemerik-
saan di Pengadilan Neg-
eri, Pengadilan Tinggi, dan 
Mahkamah Agung

Narapidana dibina di 
Lapas setelah dijatuhi   
putusan hakim yang tel-
ah berkekuatan hukum 
tetap

Asasi Manusia. Selain itu, penempatan penghuni 
Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan 
penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak 
pidana/kejahatan

F. Perlunya Peran Aktif Negara
Negara Republik Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan hukum (rechstaat) bukan berdasarkan 
kekuasaan (machstaat)10. Konsep negara hukum 
identik dengan konsep rule of law yang mengandung 
pengertian bahwa segala kebijakan aparatur negara 
termasuk penegak hukum harus berdasarkan 
hukum. Menurut Thomas Paine, dalam negara 
yang berdasarkan hukum tidak ada satu pun yang 
berada di atas hukum, karena hukumlah yang 
berkuasa. Oleh karena itu, segala sesuatunya 
berpedoman terhadap mekanisme tertib hukum 
(legal order).

Pada penjelasan terdahulu telah dituliskan 
bahwa ketentuan hukum acara pidana yang terkait 
dengan penitipan tahanan dan penitipan barang 
bukti, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. 
Bahkan aparat penegak hukum telah melakukan 
kebijakan yang menyimpang dari ketentuan 
hukum, tapi kebijakan tersebut bermanfaat bagi 
kepentingan negara dan masyarakat. Karena 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum 
bukan negara berdasarkan kebijakan, maka 
praktek yang sudah berlangsung adalah praktek 
yang bertentangan dengan hukum. Apabila kita 
membandingkan dengan konsep negara hukum, 
maka negara atau pemerintah harus memahami 
bahwa hokum harus ditegakkan dan tindakan 
penegak hukum menyimpang dari legal order harus 
diakhiri.

Negara tidak boleh membiarkan situasi seperti 
terjadinya peristiwa penyerangan Lapas Cebongan. 
Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
untuk segera melakukan penataan hukum yang 
komprehensif. Sifat dan gaya pemerintah yang 
menunggu terjadi peristiwa dulu baru beraksi 
harus ditinggalkan, terutama terhadap penataan 
barang bukti. Sebagaimana kita ketahui bahwa 
angka korupsi dan pencucian uang semakin banyak 
terungkap sejak lahirnya Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Barang bukti uang dan barang-
barang lain yang bermanfaat bagi kepentingan 
umum sangat banyak, dimana barang bukti 
tersebut sangat memungkinkan untuk dititipkan 
di luar Rupbasan sehingga penyalahgunaan oleh 
penegak hukum terhadap barang bukti tersebut 
juga semakin terbuka11. 

Penataan yang paling mendesak dalam 
penitipan tahanan untuk saat ini adalah penataan 
sistem pengamanan bagi tahanan, dan lokasi 
tempat penahanan. Sedangkan penataan barang 

10 Pasal 1 (3) UUD 1945.
11 Barang bukti  Rp 300 Juta Raib, Kejati Gelar Perkara, Surabaya Pagi, 22 Januari 2013.

Meskipun berbeda, pada prinsipnya Rutan dan 
Lapas memiliki beberapa persamaan. Kesamaan 
antara Rutan dengan Lapas di antaranya, 
baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit 
Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak 
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bukti yang paling mendesak adalah penataan 
yuridis ketentuan penitipan barang bukti di luar 
Rupbasan serta ketentuan prosedur perlakuan bagi 
aparat penegak hukum ketika melakukan penitipan 
di luar Rupbasan. Penataan Rupbasan lebih 
difokuskan pada pembenahan sistem pengamanan 
yang memenuhi standar kelayakan, karena apabila 
kita melihat dan meninjau profil Rupbasan yang ada 
dapat kita lihat sangat memprihatinkan. Memang 
sampai saat ini belum pernah terjadi peristiwa aksi 
perampokan di Rupbasan. Namun akan sangat 
bijaksana jika Negara mengantisipasi sejak dini 
sebelum hal tersebut terjadi. 

Pembinaan kemampuan Sumber Daya Manusia 
(SDM) Rupbasan juga adalah hal yang tidak dapat 
dikesampingkan, karena masih sering kita dengar 
barang bukti yang dititipkan di Rupbasan rusak 
ketika perkara belum berkekuatan hukum tetap. 
Ini artinya kemampuan personel Rupbasan dalam 
merawat barang bukti titipan masih rendah. 
Sehubungan dengan hal tersebut, pembinaan dan 
peningkatan kemampuan personel Rupbasan harus 
menjadi perhatian pemerintah. Apabila sumber daya 
manusia Rupbasan baik itu tenaga pengamanan, 
perawatan, tata kelola dan Administrasi sudah 
memiliki kemampuan yang memadai, maka semua 
barang bukti yang berada di Rupbasan akan tetap 
berfungsi dengan baik sampai perkara dinyatakan 
berkekuatan hukum tetap.

G. Kesimpulan
Peristiwa demi peristiwa yang diakibatkan 

oleh aksi “penitipan” tahanan maupun barang 
bukti sudah semakin banyak yang menyimpang 
dari ketentuan KUHAP, padahal kita menyebut 
Negara Indonesia adalah negara hukum. Bahkan 
sudah banyak peristiwa yang merugikan negara 
dan peristiwa memilukan terjadi, misalnya tahanan 
titipan tewas atau dibunuh. Namun sampai saat 
ini belum ada langkah-langkah legislasi yang pasti 
terkait penitipan tahanan maupun barang bukti 
di Indonesia. Dunia Internasional menilai bahwa 
Pemerintah Indonesia telah melakukan pembiaran. 
Banyak barang bukti rusak ataupun hilang setelah 
perkara berkekuatan hukum tetap. Memang sampai 
saat ini tidak ada gejolak karena tersangka/terdakwa 
atau pihak lain tidak mempermasalahkannya. 
Namun dengan perkembangan demokrasi yang 
begitu cepat, tidak tertutup kemungkinan pada 
masa yang akan datang tersangka/terdakwa atau 
pihak ketiga akan menuntut penegak hukum atas 
rusak atau hilangnya barang bukti yang menjadi 
miliknya. 

Angka perkara tindak pidana korupsi dan 
perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia 
begitu banyak sejak lahirnya Komisi Pemberantasan 
Korupsi. Peningkatan tindak pidana tersebut 
tentunya juga membuat barang bukti uang dan 
barang berharga lainnya juga semakin banyak. 

Barang Bukti tersebut apabila dikumpulkan akan 
menjadi angka yang fantastis dan apabila dikelola 
dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat 
akan sangat baik. Namun sampai saat ini “payung 
hukum” pemanfaatannya belum ada. Oleh karena 
itu, penulis berpendapat sudah waktunya semua 
elemen bangsa termasuk aparat penegak hukum 
duduk bersama untuk membahas masalah 
dimaksud dalam rangka meminimalisir hal-hal 
yang dapat mencoreng wajah law enforcement di 
negeri ini. Salah satu peristiwa yang masih hangat 
adalah peristiwa penitipan tahanan di Lapas 
Cebongan yang tidak disertai dengan pengamanan 
yang cukup telah berakibat fatal, peristiwa seperti 
ini tidak boleh terjadi lagi. 

Kepedulian semua elemen bangsa sangat 
diharapkan dan semboyan nenek moyang kita 
“Sedia Payung Sebelum Hujan” jangan kita 
lupakan, janganlah terjadi dulu baru kita sibuk 
memperbaikinya. Selain itu kita harus menjaga 
nama baik bangsa dan negara yang terkenal sebagai 
negara hukum di dunia internasional 
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Abstrak

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsep kekuasaan 
kehakiman diperluas dengan membentuk dua lembaga negara (baru) yaitu Komisi Yudisial berdasarkan 
Pasal 24B dan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 24C sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman, di samping kekuasaan kehakiman yang berada pada Mahkamah Agung dan badan-badan 
peradilan yang berada di bawahnya. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final terhadap pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kata kunci: permasalahan, putusan, mahkamah konstitusi. 

Abstract
FBased on amendment the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, the concept of judicial 
power extended to form two state agencies (new) that the Judicial Commission under Article 24B and the 
Constitutional Court (MK) under Article 24C as executor of judicial power, in addition to the judicial authorities 
who are the Supreme Court and judicial bodies thereunder. The Court has authority to hear at the first 
and last decision is final for judicial review against the Constitution, decide disputes the authority of state 
institutions the authority granted by the Constitution, dissolution of political parties, and decide disputes 
concerning the election results.
Keywords: problem, decision, constitutional courts.

A. Pendahuluan
Perubahan empat kali berturut-turut terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 (1999 – 2002) membawa pengaruh besar di 
bidang kelembagaan negara dan penyelenggaraan 
pemerintahan di Indonesia. Setelah perubahan 
pertama (1999) diadakan pergeseran kekuasaan 
legislatif dengan mengalihkan lebih banyak 
peranan dalam membentuk undang-undang dari 
kewenangan Presiden menjadi kewenangan Dewan 
Perwakilan Rakyat. Pasal 5 ayat (1) diubah menjadi: 
“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-
undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Pasal 
20 ayat (1) diubah pula: “Dewan Perwakilan Rakyat 
memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” 

Kedaulatan rakyat dulu tercermin dalam 
kekuasaan lembaga tertinggi negara bernama 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan 

kekuasaan dari rakyat itu dibagi-bagikan kepada 
lembaga-lembaga tinggi negara yang lain secara 
distributif (distribution of power atau division of 
power). Oleh karena itu paham yang dianut bukan 
pemisahan kekuasaan dalam arti horizontal, 
melainkan pembagian kekuasaan dalam arti 
vertikal. Setelah perubahan pertama, UUD 1945 
meninggalkan doktrin pembagian kekuasaan dan 
mengadopsi gagasan pemisahan kekuasaan dalam 
arti horizontal (horizontal separation of power) 
dengan menerapkan prinsip check and balances 
di antara lembaga-lembaga konstitusional yang 
sederajat dan saling mengendalikan satu sama 
lain1. 

Berdasarkan perubahan UUD 1945 pula, 
konsep kekuasaan kehakiman diperluas dengan 

1 Prof. Jimly Ash Shiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 94.
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membentuk dua lembaga negara (baru) yaitu 
Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 24B dan 
Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 
24C sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, di 
samping kekuasaan kehakiman yang berada pada 
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang 
berada di bawahnya. 

MK berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar; 
- memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar;

- memutus pembubaran partai politik; dan 
- memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum.

Dari empat macam kewenangan MK 
berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, kewenangan 
menguji undang-undang dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum merupakan hal 
baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK 
muncul sebagai lembaga negara (baru), dan telah 
menghasilkan ratusan produk putusan MK yang 
cukup menarik perhatian dan mempengaruhi 
publik.

B. Doktrin Pengujian Undang - undang. 
(Judicial review)
Gagasan mengenai perlunya suatu lembaga 

negara yang berwenang melakukan pengujian 
undang-undang sebagaimana tercantum dalam 
UUD 1945 (setelah perubahan) tidak dapat 
dilepaskan dari perkembangan hukum dan ke-
tatanegaraan tentang pengujian produk hukum 
oleh lembaga peradilan atau judicial review2. 
Untuk mengetahui asal usul judicial review perlu 
dikemukakan sedikit kasus Marbury vs Madison 
di Amerika Serikat (1803) yang dipandang sebagai 
pemikiran awal secara konseptual mengenai 
pengujian undang-undang. 

Prof. Jimly As Shiddiqie3 menguraikan tentang 
kasus itu yang diawali dengan kekalahan John 
Adams untuk masa jabatan kedua dalam pemilihan 
umum tahun 1800 oleh Thomas Jefferson dari 
Partai Democrat-Republic. Dalam masa peralihan 
untuk serah terima jabatan dengan Presiden terpilih 
Thomas Jefferson, John Adams membuat berbagai 
keputusan untuk menempatkan (menyelamatkan) 
sahabat-sahabatnya dengan mengangkat mereka 
pada jabatan-jabatan penting, termasuk Secretary 

of State John Marshall yang diangkat sebagai Ketua 
Mahkamah Agung (Chief Justice). 

Detik-detik terakhir tengah malam menjelang 
serah terima (3 Maret 1801), John Marshall 
yang sudah menduduki jabatan sebagai Ketua 
Mahkamah Agung namun masih merangkap 
sebagai Sekretaris Negara membantu John Adams 
untuk menyiapkan dan menandatangani surat-
surat pengangkatan, di antaranya William Marbury 
sebagai hakim perdamaian (justice of peace). Sayang 
sekali karena waktu sangat pendek kopi surat 
pengangkatan tidak sempat lagi diserahterimakan 
sebagaimana mestinya. Besok hari (4 Maret 1801), 
ketika Presiden Thomas Jefferson mulai bekerja 
pada hari pertama, surat-surat itu ditahan oleh 
James Madison yang diangkat Presiden sebagai 
Secretary of State menggantikan John Marshall. 

William Marbury yang merasa dirugikan 
menggugat James Madison ke Mahkamah Agung 
yang dipimpin John Marshall, dengan tuntutan 
supaya Ketua MA sesuai dengan kewenangannya 
memerintahkan Pemerintah melaksanakan tugas 
yang dikenal sebagai writ of Mandamus4 dalam rangka 
menyerahkan surat-surat pengangkatan William 
Marbury sebagai hakim yang sudah mendapat 
persetujuan Kongres, dan telah dituangkan dan 
ditandatangani dalam Keputusan Presiden yang 
telah dicap resmi (sealed). Pemerintahan Jefferson 
menolak perintah tersebut bahkan menolak pula 
memberikan keterangan yang diminta Mahkamah 
Agung mengenai apa alasan surat pengangkatan itu 
tidak dapat dikeluarkan. Lebih jauh, Kongres yang 
dikuasai Partai Republik (yang berpihak kepada 
Pemerintah) mengesahkan undang-undang yang 
menunda semua persidangan Mahkamah Agung 
selama lebih dari 1 tahun.

Kasus William Marbury vs Madison kembali 
menjadi pusat perhatian publik pada masa 
persidangan tahun 1803. Pemerintah dan 
Kongres tidak berpihak kepada para penggugat 
(William Marbury). Dalam putusan yang ditulis 
sendiri oleh John Marshall, Mahkamah Agung 
membenarkan bahwa pemerintahan John 
Adams telah melakukan semua persyaratan yang 
ditentukan oleh hukum, sehingga William Marbury 
dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas 
surat-surat pengangkatan mereka itu menurut 
hukum. Namun, Mahkamah Agung sendiri 
dalam putusannya menyatakan tidak berwenang 
memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk 
menyerahkan surat-surat dimaksud. Mahkamah 
Agung menyatakan bahwa apa yang diminta oleh 

2 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Setjen dan Kepaniteraan MK, 2010, hlm. 3.
3 Prof. Jimly Ash Shiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 16 – 18.
4 Secara harfiah writ of mandamus dalam bahasa Latin berarti “kami memerintah.”  Istilah itu mengacu pada pengertian “perintah 
tertulis pengadilan atau lembaga peradilan yang kewenangannya lebih tinggi”  yang ditujukan kepada swasta, pemerintah daerah, para 
pejabat, pemerintah, atau pejabat peradilan yang memerintahkan pelaksanaan kinerja atau tindakan tertentu (particular act)  yang 
berada dalam lingkup tugasnya secarea  resmi atau tugas umum pemerintahan, atau ditujukan untuk pemulihan  hak orang yang 
mengadukan  (restoration of the complainant)  yang diambil/dirampas secara tidak sah. Black’s Law Dictionary, hlm. 866.
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penggugat, yaitu agar MA mengeluarkan writ of 
Mandamus sebagaimana ditentukan dalam Section 
13 dari Judiciary Act Tahun 1789 tidak dapat 
dibenarkan, karena ketentuan Judiciary Act itu 
sendiri justeru bertentangan dengan Article III 
Section 2 Konstitusi Amerika Serikat5.

Wewenang MA Amerika Serikat di bawah 
John Marshall bukanlah melalui pintu Judicary 
Act Tahun 1989 melainkan melalui kewenangan 
yang ditafsirkannya dari konstitusi. Dari sinilah, 
menurut Prof. Jimly Ash Shiddiqie, kemudian 
berkembang pengertian bahwa Mahkamah Agung 
pada pokoknya merupakan lembaga pengawal 
konstitusi (the Guardian of the Constitution of 
the United States of America), yang bertanggung 
jawab agar norma-norma dasar yang terkandung 
di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan 
dilaksanakan. Dengan sendirinya menurut John 
Marshall, segala undang-undang buatan Kongres, 
apabila bertentangan dengan konstitusi sebagai 
“the supreme law of the land” harus dinyatakan 
nul and void. Kewenangan inilah yang kemudian 
dikenal sebagai doktrin judicial review.6 

Dari kasus di atas, Prof. Jimly Ash Shiddiqie 
menyimpulkan bahwa meskipun hak Marbury 
dan kawan-kawan adalah sah menurut hukum 
tetapi gugatan Marbury dan kawan-kawan ditolak, 
karena Mahkamah Agung menyatakan tidak 
berwenang mengeluarkan writ of Mandamus seperti 
yang diminta. Namun demikian yang lebih penting 
lagi dari putusan itu justeru membatalkan undang-
undang yang mengatur writ of Mandamus yang 
dinilai Mahkamah Agung bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar, yaitu bertentangan dengan 
ketentuan Section 2 Article III UUD Amerika Serikat7. 

Perkembangan selanjutnya, ahli hukum George 
Jellinek (Austria) mengembangkan gagasan agar 
kepada Mahkamah Agung dapat ditambahkan 
kewenangan melakukan judicial review seperti 
dipraktikkan John Marshall. Pada tahun 1867, 
MA Austria mendapatkan kewenangan baru untuk 
menangani sengketa yuridis yang berhubungan 
dengan perlindungan atas hak-hak politik individu 
warga negara vis a vis berhadapan dengan peme-
rintahan (public administration). Sebaliknya, 
pengadilan negara-negara bagian membuat ber-bagai 
putusan berkenaan dengan constitutional complaints 
(staatliche Verfassungsbeschwerde). Perkembangan 
yang terjadi ini pulalah yang selanjutnya makin 
mendorong lahirnya ide Profesor Hans Kelsen untuk 
membentuk mahkamah yang berdiri sendiri di luar 
Mahkamah Agung Federal Austria8. 

Gagasan Hans Kelsen (seorang ahli hukum yang 
juga mempengaruhi pemikiran mengenai struktur 
norma hukum di Indonesia) untuk membentuk 
Mahkamah Konstitusi (Verfassungsgerichtshof) di 
Austria dan menjadi bagian dari Konstitusi Austria 
1920 yang di dalamnya dibentuk Mahkamah 
Konstitusi yang berada di luar MA, yang secara 
khusus menangani judicial review dan perkara-
perkara konstitusional lainnya9. 

C. Gagasan Pembentukan MK

Ide pembentukan MK di Indonesia muncul 
dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan 
perubahan terhadap UUD 1945. Namun demikian, 
dari segi gagasan judicial review sebenarnya telah 
ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPKI pada 
tahun 1945. Anggota Prof. Muhammad Yamin telah 
mengemukakan pendapat bahwa “Balai Agung” 
(MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding 
undang-undang. Namun Prof. Supomo menolak 
pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD 
yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut 
paham trias politika dan kondisi pada saat itu 
belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki 
pengalaman judicial review.10 

Dalam perkembangan ketatanegaraan berikut-
nya, di awal Orde Baru pernah dibentuk Panitia Ad 
Hoc II MPRS (1966 – 1967) yang merekomendasikan 
diberikannya hak menguji materiil UU kepada 
MA. Namun rekomendasi tersebut ditolak oleh 
pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa hanya 
MPR lah yang dapat bertindak sebagai pengawai 
konstitusi. Hal itu sudah pernah dilakukan oleh 
MPRS melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/
MPRS/1966 jo Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/
MPRS/1968 tentang Peninjauan Kembali Produk 
Hukum Legislatif di Luar Produk Hukum MPRS 
Yang Tidak Sesuai dengan UUD 1945. 

Pada saat pembahasan RUU tentang Ke-
kuasaan Kehakiman, yang setelah memperoleh 
persetujuan bersama Presiden – DPR menjadi 
UU Nomor 14 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kekuasaan Kehakiman, Ikatan Hakim Indonesia 
(IKAHI) mengusulkan agar MA diberikan wewenang 
menguji undang-undang terhadap UUD. Namun 
karena ketentuan tersebut dipandang merupakan 
materi muatan konstitusi sedangkan dalam UUD 
1945 tidak diatur sehingga usul tersebut tidak 
disetujui oleh pembentuk undang-undang. MA 
ditetapkan memiliki kewenangan secara terbatas 
yaitu menguji peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang terhadap undang-undang. 

5 Art. III Section 2 (1) US Constitution: “ The Judicial Power shall extend to all cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, 
the Laws of the United States ....”
6 Ibid, hlm. 19.
7 Ibid, hlm. 20
8 Ibid, hlm. 24
9 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, hlm. 3.
10 Ibid, hlm. 5.
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Sebelum terbentuknya MK sebagai bagian 
dari perubahan ketiga UUD 1945, wewenang 
menguji undang-undang terhadap UUD dipegang 
MPR, sesuai dengan Ketatapan MPR Nomor  
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata 
Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 
ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan: “Majelis 
Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
1945, dan Ketetapan MPR. Pengujian tersebut 
tidak dapat disebut sebagai judicial review, karena 
dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan 
lembaga peradilan. 

Selama berlangsungnya sidang-sidang MPR 
pasca reformasi, muncul arus pemikiran hukum 
yang sangat kuat yaitu “perubahan supre-
masi MPR menjadi supremasi konstitusi” yang 
kemudian dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 
1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 
Kewenangan MPR dibatasi, yaitu hanya mengubah 
dan menetapkan UUD dan melantik Presiden dan/
atau Wakil Presiden.” (Pasal 3 ayat (3). Supremasi 
konstitusi juga tersirat dalam makna Pasal 1 ayat 
(2): “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Sebagai konsekuensi paham supremasi 
konstitusi tersebut maka harus ada lembaga negara 
yang menjamin bahwa ketentuan UUD benar-benar 
dilaksanakan dan tidak dilanggar, sehingga lembaga 
negara itu diberi wewenang melakukan pengujian 
terhadap hukum tersebut apakah bertentangan 
dengan UUD atau tidak.

Dengan latar belakang tersebut dibentuklah 
MK yang berwenang melakukan pengujian 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
1945. Berdasarkan Pasal 24C, 5 macam fungsi 
yang melekat pada MK, melalui pelaksanaan 
wewenangnya, yaitu sebagai:11 
- pengawal konstitusi (the guardian of the 

constitution);
- penafsir final konstitusi (the final interpreter of 

the constituion);
- pelindung hak asasi manusia (the protector of 

human rights);
- pelindung hak konstitusional warga negara 

(the protector of the citizen’s constitutional 
rights); dan

- pelindung demokrasi (the protector of 
democracy)

Memahami fungsi MK dengan lima macam 
fungsi di atas menimbulkan berbagai asumsi atau 
paradigma yuridis di kalangan praktisi, akademisi, 
atau politisi. Pandangan negatif mengedepankan 

pemikiran bahwa MK berubah menjadi lembaga 
super body, tidak seperti maksud semula 
pembentuk Undang-Undang Dasar yang ingin 
menegakkan prinsip check and balance dalam 
sistim ketatanegaraan Republik Indonesia. 

Dikatakan super body, karena hanya dengan 
pandangan 5 orang hakim MK saja (dalam proses 
pengambilan keputusan oleh 9 (sembilan) orang 
hakim MK, sebuah undang-undang yang perjalanan 
historisnya telah memakan waktu cukup lama, 
dengan tenaga dan biaya yang sangat besar, 
suatu undang-undang dapat dinyatakan “tidak 
mempunyai kekuatan mengikat oleh putusan 
MK”. Pandangan yang skeptis itu menempatkan 
MK tidak semata-mata sebagai the guardian of 
the constitution” melainkan sebagai lembaga yang 
mengoreksi dan mengawasi serta menyatakan tidak 
mengikat (not legally binding force) produk undang-
undang yang dibentuk DPR dengan persetujuan 
bersama Presiden, karena bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar. Karena itu adalah wajar dan 
dapat dipahami jika ada semacam “kecemburuan” 
kalangan DPR dan upaya mereduksi kewenangan 
MK melalui perubahan UU tentang Mahkamah 
Konstitusi. 

D. Pengujian Undang Undang

Pasal 24C UUD yang memberikan kewenangan 
pengujian undang-undang terhadap UUD tidak 
menjelaskan konsepsi pengujian undang-undang. 
Peraturan Perundang-undangan adalah “peraturan 
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat 
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh 
lembaga negara atau pejabat yang berwenang 
melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan.”12 

Definisi itu mengandung arti bahwa undang-
undang sebagai salah satu jenis peraturan 
perundang-undangan merupakan peraturan 
tertulis yang memuat norma hukum yang dibentuk 
oleh lembaga negara atau pejabat negara yang 
berwenang. Secara lebih khusus norma hukum 
adalah isi atau kandungan aturan hukum yang 
melarang atau menyuruh (de inhoud van de 
rechtsregel13). Rancang bangun aturan (norma) 
hukum dalam bentuk peraturan tertulis memuat 
empat macam unsur, yaitu14 :

- subyek, yaitu orang perorangan atau lembaga 
yang wajib (tidak wajib) atau boleh (atau tidak 
boleh) melakukan sesuatu;

- karakter, yaitu unsur dari peraturan yang 
memperlihatkan sesuatu yang wajib, boleh, 
tidak boleh dilakukan;

- obyek, yaitu tindakan yang harus (tidak harus) 
11 Tim Penyusun Hukum Acara MK, Ibid,  hlm. 10.
12 Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
13 Fockema Andreae’s Juridisch Woordenboek, hlm. 328.
14 Waaldijk, Wetgevings Wijzer, Koninklijke Vermande, 1985, hlm. 15.
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atau boleh (atau tidak boleh) dilakukan;
- setiap persyaratan (kondisi) jika diperlukan.

Ketiga atau keempat macam unsur itu 
seharusnya tercantum dalam suatu peraturan, 
agar peraturan itu benar-benar memenuhi makna 
normatif. Selain itu, terdapat berbagai ketentuan 
lain agar masing-masing norma mempunyai 
hubungan satu sama lain sebagai peraturan yang 
memiliki makna normatif sebagaimana dimaksud 
oleh UU 12/2011. Ketentuan lain yang terkait 
dengan hal itu, misalnya peraturan perundang-
undangan sering menggunakan cara pengacuan 
(verwijzing) dan uraian pengertian yang diberikan 
secara utuh (begripsomschrijving) yang biasanya 
saling melengkapi.15 

Seperti telah dikemukakan norma hukum 
dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang 
berwenang. Terhadap norma hukum itu dapat 
dilakukan pengujian (toetsing), sehingga pengujian 
peraturan perundang-undangan (toetsingrecht) 
oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh 
UUD merupakan salah satu bagian dari sistem 
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal 
itu berbeda, misalnya di Negeri Belanda, terhadap 
undang-undang tidak dapat dilakukan pengujian16. 

Pada dasarnya hak uji (toetsingrecht) diartikan 
sebagai “het recht van de rechter om na te gaan of 
een wet al dan niet in strijd met de Grondwet”17 (hak 
yang dimiliki hakim untuk melakukan penelitian 
(pengujian) apakah suatu undang-undang 
bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang 
Dasar.

Terhadap norma hukum dapat dilakukan 
pengujian norma oleh lembaga negara yang 
diberikan kewenangan melakukannya, melalui 
proses yang biasa disebut norm control mechanism. 
Bentuk norma hukum yang dapat dilakukan 
pengujian norma hukum adalah:18 
1. keputusan normatif yang berisi dan bersifat 

pengaturan (regeling);
2. keputusan normatif yang berisi dan bersifat 

penetapan administratif (beschikking);
3. keputusan normatif yang berisi dan bersifat 

penghakiman (judgement) yang biasa disebut 
vonis (Belanda: vonnis).

Ketiga bentuk norma tersebut dapat diuji 
melalui mekanisme peradilan (justisial) ataupun 
mekanisme non-justisial. Jika pengujian itu 
dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses 
pengujiannya disebut judicial review atau pengujian 
oleh lembaga judisial atau pengadilan. 

Dalam konsep pengujian undang-undang yang 
dilakukan oleh MK, pengujian adalah mengenai 
nilai konstitusionalitas undang-undang itu, baik 
dari segi formil maupun materiil. Konstitusionalitas 
itu tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis 
dalam naskah UUD, karena seperti dinyatakan 
pada Penjelasan UUD 1945 yang asli, undang-
undang dasar itu hanyalah sebagian dari konstitusi 
yang tertulis. Oleh karena itu, menurut Prof. Jimly, 
untuk menguji konstitusionalitas undang-undang 
dapat dipergunakan beberapa alat pengukur dan 
penilai, yaitu19 : 
a. naskah undang-undang dasar yang resmi 

tertulis;
b. dokumen-dokumen tertulis yang terkait 

erat dengan naskah undang-undang dasar 
itu, seperti risalah-risalah, keputusan dan 
ketetapan MPR, undang-undang tertentu, 
peraturan tata tertib, dan lain-lain; serta

c. nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran 
kognitif rakyat serta kenyataan prilaku politik 
dan hukum warga negara yang dianggap 
sebagai kebiasaan dan keharusan-keharusan 
yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 

Pengujian norma hukum, khususnya pengujian 
terhadap norma hukum yang tercantum dalam 
undang-undang, jika dilakukan oleh lembaga yang 
membuatnya sendiri maka pengujian semacam itu 
disebut legislative review. Produk (hasil) pengujian 
yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden sebagai 
pembentuk undang-undang dapat berupa20 :
- pembentukan undang-undang dengan men-

cabut undang-undang yang (sedang) berlaku;
- perubahan undang-undang; atau
- pencabutan atau penggantian undang-undang 

yang sedang (berlaku).

Jika pengujian undang-undang dilakukan oleh 
badan peradilan maka pengujian itu disebut judicial 
review, yang dapat dibedakan pada pengujian 

15 Ibid, hlm. 19.
16 Pasal 12 UUD (Grondwet) Belanda menegaskan bahwa hakim dilarang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, namun hakim dapat melakukan pengujian terhadap peraturan di bawah (lebih rendah) dari undang-undang (lagere 
wettelijke voorschriften).  Pada saat yang sama hakim dapat memberikan pertimbangan apakah sesuatu undang-undang dinyatakan 
dalam putusan, dimana statusnya oleh para pihak diuji, sebenarnya juga adalah undang-undang (yang berlaku bagi para pihak). (I.C. 
van der Vlies, Handboek Wetgeving, Zwolle, 1987, hlm. 227.
17 Fockema Andreae’s Juridisch Woordenboek,  Loc cit, hlm. 485
18 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 1 – dst. 
19 Ibid, hlm. 7 – 8.
20 Dari aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pada Lampiran II Bab IV dari UU 12/2011 terdapat beberapa 
bentuk RUU, yaitu: (1) bentuk RUU; (2) bentuk RUU Penetapan Perpu Menjadi UU; (3) bentuk RUU Pengesahan Perjanjian Internasional 
yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi; (4) bentuk RUU Perubahan; (5) bentuk RUU Pencabutan; (6) bentuk 
RUU Pencabutan Perpu; dan (7) bentuk Rancangan Perpu.
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materiil (materielle toetsing) dan pengujian formil 
(formelele toetsing). Pengujian atas materi muatan 
undang-undang adalah pengujian materiil, 
sedangkan pengujian atas pembentukannya 
adalah pengujian formil, yang dilakukan oleh MK 
berdasarkan permohonan yang diajukan pemohon. 

Pengujian undang-undang secara materiil 
mengacu kepada Pasal 51 ayat (3) UU No. 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 
Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa 
(a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi 
ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau 
(b) matreri muatan dalam ayat, pasal, dan/atau 
bagian undang-undang dianggap bertentangan 
dengan UUD 1945. Artinya, obyek pengujian atas 
suatu undang-undang sebagai produk hukum (by 
product) tidak selalu terkait dengan materi undang-
undang, melainkan dapat pula terkait dengan 
proses pembentukannya21. 

Pengujian undang-undang secara formiil 
seperti dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) UU 
No. 24 Tahun 2003 adalah untuk menilai 
konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi 
formalnya (formele toetsing) yaitu sejauhmana 
undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang 
tepat (appropriate form), oleh institusi yang tepat 
(appropriate institution), dan menurut prosedur 
yang tepat (appropriate procedure). Oleh karena itu 
pengujian formil dapat mencakup22 :
a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau 

prosedur pembentukan undang-undang, 
baik dalam pembahasan maupun dalam 
pengambilan keputusan atas suatu rancangan 
undang-undang menjadi undang-undang;

b. pengujian atas bentuk, format, atau struktur 
undang-undang;

c. pengujian yang berkenaan dengan 
keberwenangan yang mengambil keputusan 
dalam proses pembentukan undang-undang; 
dan

d. pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk 
pengujian materiil.

Dikaitkan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 
2011, maka pengujian formil terhadap undang-
undang dapat dianggap sebagai pengujian terhadap 
prosedur pembuatan undang-undang yang 
mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 
pengundangan23.

E. Studi Kasus Putusan MK Nomor 45/PUU-
VIII/2010

Melengkapi pembahasan mengenai putusan 
MK bidang pengujian undang-undang, di bawah 

ini diambil Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 
mengenai permohonan uji materiil UU Perkawinan 
(kasus Machicha) yang ringkasannya adalah 
sebagai berikut: 
1. Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha binti H. 

Mochtar Ibrahim dan anaknya Muhammad 
Iqbal Ramadhan bin Moerdiono pada tangga; 
14 Juni 2010 mengajukan permohonan 
pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945. Alasan permohonan pengujian undang-
undang tersebut adalah karena:
a. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang 

menyatakan bahwa “perkawinan ada-
lah sah, apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu”;

b. Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan 
dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku” 

 telah merugikan hak-hak konstitusional 
pemohon. 

  Perkawinan antara pemohon Machicha 
dengan Moerdiono pada tanggal 20 September 
1993 di Jakarta yang disaksikan oleh 2 orang 
saksi dan mahar tertentu dan wali nikah 
menurut agama Islam (namun tidak dicatat 
di depan penghulu) tidak dipandang sebagai 
perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 
ayat (2) UU 1/1974. Padahal Pasal 28B ayat 
(1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap 
orang berhak membentuk keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui perkawinan 
yang sah”. Pasal ini telah melahirkan norma 
konstitusi bahwa pemohon sebagai warga 
negara Indonesia memiliki hak yang setara 
dengan warga negara Indonesia lainnya dalam 
membentuk keluarga dan melaksanakan 
perkawinan tanpa dibedakan dan wajib 
diperlakukan sama di hadapan hukum. 

  Demikian pula terdapat Pasal 28B ayat (2) 
UUD 1945 yang menyatakan bahwa bahwa 
“setiap anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh, dan berkembang serta 
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi,” yang mengedepankan norma 
hukum sebagai bentuk keadilan terhadap 
siapapaun tanpa diskriminatif.”

  Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU 
Perkawinan, perkawinan pemohon yang 
tidak dicatatkan padahal telah memenuhi 
norma agama yang dianutnya yaitu 
Islam, menyebabkan diredusirnya norma 
agama oleh norma hukum, dan status 

21 Prof. Jimly, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, hlm. 57 – 58.
22 Ibid, hlm. 63 – 64.
23 Bandingkan Pasal 1 angka 1 UU 12/2011.
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perkawinan pemohon menjadi tidak jelas 
yang mengakibatkan keberadaan eksistensi 
anaknya di muka hukum menjadi tidak sah.

2. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang 
menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di 
luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 
tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap 
orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang 
adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum.” Pemohon merasa dirugikan hak-
hak konstitusionalnya karena perkawinan 
pemohon telah memenuhi ketentuan hukum 
Islam dan perkawinan pemohon bukanlah 
perbuatan zina atau setidak-tidaknya dianggap 
sebagai bentuk perzinahan. Karena itu Pasal 43 
ayat (1) UU Perkawinan, meskipun mempunyai 
kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh 
segenap rakyat, sesungguhnya mengandung 
kesalahan yang cukup fundamental karena 
tidak sesuai dengan hak konstitusional yang 
diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) 
serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan 
tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum 
yang mengakibatkana kerugian bagi pemohon, 
khususnya yang berkaitan dengan status 
perkawinan dan status hukum anak yang 
dihasilkan dari perkawinan pemohon.

3. Pemerintah memberikan keterangan/
penjelasan terhadap keberatan pemohon atas 
berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat 
(1) yang dianggap bertentangan dengan Pasal 
28B ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945. Menurut Pemerintah, Pasal 2 ayat 
(2) mengandung perkawinan bahwa sahnya 
perkawinan disandarkan pada hukum agama 
masing-masing, namun demikian suatu per-
kawinan belum dapat diakui keabsahannya 
apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, dengan 
maksud: (i) tertib administrasi perkawinan; 
(ii) memberikan kepastian dan perlindungan 
terhadap status hukum suami, isteri maupun 
anak; dan (c) memberikan jaminan dan 
perlindungan terhadap hak-hak tertentu 
yang timbul karena perkawinan seperti hak 
waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, 
dan lain-lain. Oleh karena itu pencatatan 
perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk 
membatasi hak asasi warga negara melainkan 
sebaliknya untuk melindungi warga negara 
dalam membangun keluarga dan melanjutkan 
keturunan serta memberikan kepastian 
hukum terhadap hak suami, isteri, dan anak-
anaknya. 

  Menurut Pemerintah ketentuan pasal 43 
ayat (1) justru bertujuan untuk memberikan 
perlindungan dan kepastian hukum terhadap 
hubungan keperdataan antara anak dan ibunya 
serta keluarga ibunya. Suatu perkawinan yang 
tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa 
perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak 
yang lahir di luar perkawinan dikategorikan 
sebagai anak yang lahir di luar perkawinan 
yang sah.

4. MK dalam pertimbangannya berpendapat 
bahwa berdasarkan penjelasan umum angka 4 
huruf b UU 1/1974: (i) pencatatan perkawinan 
bukanlah merupakan faktor yang menentukan 
sahnya perkawinan, dan (ii) pencatatan 
merupakan kewajiban administratif yang 
diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Pentingnya kewajiban administratif 
berupa pencatatan perkawinan dapat dilihat 
dari dua perspektif: (i) perpektif negara, 
pencatatan dimaksud diwajibkan dalam 
rangka fungsi negara memberikan jaminan 
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 
pemenuhan hak asasi manusia; (ii) pencatatan 
dilakukan oleh negara agar perkawinan 
sebagai perbuatan hukum penting dalam 
kehidupan dilakukan oleh yang bersangkutan 
yang berimplikasi akibat hukum yang sangat 
luas, di kemudian hari dapat dibuktikan 
dengan bukti sempurna dengan suatu akta 
otentik. 

5. Mengenai pokok permasalahan hukum 
mengenai anak “yang dilahirkan di luar 
perkawinan” MK berpendapat bahwa tidak 
mungkin seorang perempuan hamil tanpa 
terjadinya pertemuan ovum dan spermatozoa 
baik melalui hubungan seksual (coitus) 
maupun cara lain berdasarkan perkembangan 
teknologi. Oleh karena itu tidak tepat dan 
tidak adil manakala hukum menetapkan 
bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan 
karena hubungan seksual di luar perkawinan 
hanya memiliki hubungan dengan perempuan 
tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat 
dan tidak adil pula jika hukum membebaskan 
laki-laki yang melakukan hubungan seksual 
yang menyebabkan terjadinya kehamilan 
dan kelahiran anak tersebut dari tanggung 
jawabnya sebagai seorang bapak dan 
bersamaan dengan itu hukum meniadakan 
hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut 
sebagai bapaknya. Akibat hukum dari 
peristiwa kelahiran karena kehamilan, yang 
didahului dengan hubungan seksual antara 
seorang perempuan dengan seorang laki-laki, 
adalah hubungan hukum yang di dalamnya 
terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal 
balik, yang subyek hukumnya meliputi anak, 
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24 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 8/2011.

ibu, dan bapak. Dengan demikian, terlepas 
dari prosedur/administrasi perkawinannya, 
anak yang dilahirkan harus mendapatkan 
perlindungan hukum. Anak yang dilahirkan 
tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali 
mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan 
stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum 
harus memberi perlindungan dan kepastian 
hukum yang adil terhadap status anak yang 
dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, 
termasuk terhadap anak yang dilahirkan 
meskipun keabsahan perkawinannya masih 
dipersengketakan.

6. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas MK 
memutuskan: 
a. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3019) yang 
menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya” bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai 
menghilangkan hubungan perdata 
dengan laki-laki yang dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 
hukum ternyata mempunyai hubungan 
darah sebagai ayahnya.

b. Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; 
Tambahan Lembaran Naegara Republik 
Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan: 
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya,” 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 
sepanjang dimaknai menghilangkan 
hubungan perdata dengan laki-laki yang 
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau 
alat bukti lain menurut hukum ternyata 
mempunyai hubungan darah sebagai 
ayahnya, sehingga ayat tersebut harus 
dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan mempunyai hububgan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya 
serta dengan laki-laki sebagai ayahnya 
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan teknologi dan/atau bukti lain 
menurut hukum mempunyai hubungan 
darah, termasuk hubungan perdata dengan 
keluarga ayahnya.”

Putusan MK di atas mendapat perhatian 
publik cukup besar yang menimbulkan sikap 
pro dan kontra, terutama jika dilihat dari 
aspek pemahaman hukum Islam. Namun 
sebagai warga negara Republik Indonesia 
yang berdasarkan hukum, semua pihak harus 
mematuhinya. Sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) 
UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 
24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan UU 
No. 8 Tahun 2011, kewenangan MK mengadili 
pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang 
putusannya bersifat final mengenai pengujian 
terhadap Undang-Undang.

Lebih jauh UU Putusan MK langsung 
mempunyai kekuatan hukum tetap sejak 
diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang 
dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan 
MK dalam Undang-Undang ini mencakup 
pula kekuatan hukum mengikat (final and 
binding)24. 

Putusan MK yang menyatakan Pasal 43 ayat 
(1) UU 1/1974 bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, membuka peluang untuk meninjau 
secara lebih luas eksistensi undang-undang 
yang telah berperan penting selama hampir 4 
dekade dalam mengubah mind set masyarakat 
Indonesia di bidang perkawinan. UU 1/1974 
merupakan salah satu keberhasilan bangsa 
Indonesia dalam mewujudkan “law as a tool of 
social engineering” dalam arti fungsi elementer 
hukum dalam melakukan rekayasa sosial 
(masyarakat) seperti diintroduksi oleh Roscoe 
Pound. 

F. Penutup.

Beberapa ketentuan mengenai putusan MK 
dan pengujian undang-undang adalah sebagai 
berikut:
1. Putusan MK hanya semata-mata berdasarkan 

UUD 1945, sesuai dengan alat bukti dan 
keyakinan hakim. (Pasal 45 ayat (1) UU 
24/2003 yg diubah dengan UU 8/2011);

2. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum 
tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang 
pleno terbuka untuk umum. (Pasal 47 UU 
24/2003 yg diubah dengan UU 8/2011);

3. MK wajib mengirimkan salinan putusan 
kepada para pihak dalam jangka waktu paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan 
diucapkan. (Pasal 49 UU 24/2003 yg diubah 
dengan UU 8/2011);

4. Dalam hal permohonan dikabulkan (karena 
permohonan beralasan), MK menyatakan 
dengan tegas materi muatan ayat, pasal 
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dan/atau bagian dari undang-undang yang 
bertentangan dengan UUD 1945. (Pasal 56 ayat 
(3) Pasal 49 UU 24/2003 yg diubah dengan UU 
8/2011);

5. Putusan MK yang amar putusannya 
menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, 
dan atau bagian undang-undang bertentangan 
dengan UUD 1945, mengakibatkan materi 
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-
undang tersebut tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. (Pasal 57 ayat (2) UU 
24/2003 yg diubah dengan UU 8/2011);

6. Putusan MK yang mengabulkan permohonan 
wajib dimuat dalam Berita Negara RI dalam 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja sejak putusan diucapkan. (Pasal 57 ayat 
(3) UU 24/2003 yg diubah dengan UU 8/2011)

7. UU yang diuji oleh MK tetap berlaku, sebelum 
ada putusan yang menyatakan bahwa undang-
undang tersebut bertentangan dengan UUD 
1945. (Pasal 58 UU 24/2003 yg diubah dengan 
UU 8/2011)

8. Putusan MK mengenai pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945 disampaikan 
kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, 
Presiden, dan Mahkamah Agung. (Pasal 59 
ayat (1) UU 24/2003 yg diubah dengan UU 
8/2011)

9. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau 
bagian dalam undang-undang yang telah diuji, 
tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, 
kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 
yang dijadikan dasar pengujian berbeda . 
(Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU 24/2003 yg 
diubah dengan UU 8/2011)

Beberapa ketentuan di atas menunjukkan 
adanya beberapa titik silang normatif (secara tidak 
langsung) antara UU 24/2003 yang diubah dengan 
UU 8/2011 yang mengatur tentang Mahkamah 
Konstitusi dan UU 12/2011 yang mengatur tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Dengan bahasa yang lebih sederhana boleh 
dianggap bahwa antara kedua rezim hukum itu 
terdapat aturan hukum (rechtsregel) yang beririsan 
satu sama lain, walaupun pembentuk undang-
undang mungkin melihatnya dari sudut pandang 
yang berbeda, seperti diuraikan di bawah ini.

Terlebih dahulu dikemukakan bahwa ber-
dasarkan ketentuan angka 1 dan 2 yang dikutip 

di atas, MK sebagai salah satu lembaga negara 
yang melakukan kekuasaan kehakiman yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan berwenang 
memeriksa, mengadili dan memutus permohonan 
pengujian undang-undang, baik materiil maupun 
formil. Oleh karena itu putusan MK, seperti 
halnya putusan badan peradilan, wajib ditetapkan 
berdasarkan alat bukti dan keyakinan (9 orang) 
hakim MK. 

Putusan MK mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum. Arti “mempunyai kekuatan 
hukum mengikat” seharusnya dipahami dari 
konsep perundang-undangan, bukan dari aspek 
badan peradilan yang putusannya merupakan 
vonnis yang bersifat penghakiman/judgement), 
karena kekuatan hukum mengikat adalah dalam 
kaitannya dengan berlakunya suatu peraturan 
perundang-undang yang mengikat umum. 

Berbeda dengan putusan terakhir hakim 
perdata (eindvonnis), misalnya yang dimaksudkan 
untuk mengakhiri perkara perdata yang diperiksa 
oleh hakim25. Perkara perdata dimaksud adalah 
perkara yang terjadi antara para pihak (penggugat 
lawan tergugat). Demikian pula putusan peng-
adilan (pidana) berupa “pernyataan hakim yang 
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang 
dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas 
dari segala tuntutan hukum menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang”26. Terhadap putusan 
tersebut masih dimungkinkan adanya upaya 
hukum sampai putusan tersebut mempunyai 
kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). 
Maka untuk putusan akhir yang ditetapkan badan 
peradilan menggunakan istilah “putusan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap.”27 

Untuk menyatakan berlakunya norma hukum 
dalam peraturan perundang-undangan digunakan 
istilah “mempunyai kekuatan hukum mengikat” 
seperti tercantum dalam Pasal 8 ayat (2)28 dan Pasal 
8729 UU 12/2011. 

Frasa yang sering dipakai dalam materi muatan 
peraturan perundang-undangan “mempunyai 
kekuatan hukum mengikat” yang mungkin 
diterjemahkan dari bahasa Belanda “algemeen 
verbindend voorschrift”, mengandung pengertian30 :
a. memiliki sifat berlaku umum (algemeenheid) 

bagi kelompok sasaran norma (groep 
geadresseerden);

25 Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur Bandung, 1975, hal. 127.
26 Pasal 1 angka 11 KUHAP.
27 Suatu vonnis memiliki kekuatan hukum tetap (kracht van gewijsde) jika terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum 
biasa yaitu perlawnan (verzet), banding (hoger beroep), atau kasasi (cassatie). (Fockema Andreae’s Juridisch Woordenboek, hal. 203).
28 Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011: “Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk 
berdasarkan kewenangan.”
29 Pasal 87 UU 12/2011: “Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal 
diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”
30 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoodstukken van Bestuursrecht, Denhaag, Elsevier, 2008, hal. 218 – 219.
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b. memiliki sifat abstrak (abstractheid) yaitu 
penerapannya terbuka untuk semua kelompok 
(open groep). 

Norma hukum yang memiliki karakter umum 
dan abstrak yang terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan (regeling) berbeda dengan 
norma hukum yang memiliki karakter konkret 
dan individual yang digunakan dalam penetapan 
(beschikking). Putusan MK yang mengabulkan 
permohonan pemohon pengujian undang-undang 
dimaksudkan agar norma hukum yang bersifat 
umum dan abstrak dinyatakan “tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat”. Putusan badan 
peradilan (Mahkamah Agung dan badan-badan 
peradilan di bawahnya) dimaksudkan untuk 
memutus perkara perdata (umum dan agama), 
sengketa di bidang tata usaha negara, atau memutus 
kasus tersangka yang didakwa melakukan tindak 
pidana (tindak pidana militer) adalah putusan yang 
bersifat konkret terhadap seseorang (badan) dengan 
putusan yang “mempunyai kekuatan hukum tetap”. 

Norma hukum dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku umum tersebut (algemene 
rechtsnormen) harus dibentuk oleh “lembaga negara 
atau pejabat yang diberi kewenangan”, melalui 
prosedur pembuatan peraturan perundang-
undangan yang mencakup tahapan perencanaan, 
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 
penetapan, dan pengundangan.31 

Seperti ditentukan dalam Pasal 87 UU 12/2011 
dan pasal-pasal lain yang terkait, peraturan 
perundang-undangan baru memiliki “kekuatan 
hukum mengikat” apabila telah diundangkan 
oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum, yaitu dengan 
menempatkannya dalam Lembaran Negara, 
Tambahan Lembaran Negara, atau Berita Negara 
dan Tambahan Berita Negara. Dengan demikian 
tahap “pengundangan” (bekendmaking, publication) 
adalah tahap akhir dari proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang menentukan 
apakah peraturan tersebut memiliki kekuatan 
hukum mengikat atau tidak. 

Oleh karena sifat “memiliki kekuatan hukum 
mengikat” yang dimiliki undang-undang adalah 
terhitung sejak tanggal pengundangan, maka 
untuk menghapus/ menghilangkan kekuatan 
hukum mengikat” berdasarkan putusan MK 
bagi ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-
undang dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan 
mengikat” seharusnya juga melalui pernyataan 
dalam Lembaran Negara atau Tambahan Lembaran 
Negara. 

Secara teknis pernyataan “tidak mempunyai 
kekuatan mengikat” dapat dicantumkan dalam 
anotasi undang-undang yang bersangkutan yang 
dimuat dalam Lembaran Negara atau Tambahan 
Lembaran Negara. 

Contoh rumusan yang terdapat dalam 
publikasi MK dapat diusulkan sebagai “pernyataan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” 
pada Lembaran Negara dan/atau Tambahan 
Berita Negara, yaitu: “Sejak hari Selasa tanggal 18 
Oktober 2011, ketentuan (huruf h) ini sepanjang 
frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” , 
tidak lagi mempunyai kekuatan hukum meingkat 
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
49/PUU-IX/2011.32 ”

Upaya mengharmonisasikan norma hukum 
yang terdapat dalam UU 24/2003 yang diubah 
dengan UU 8/2011 (UU MK) dengan norma 
hukum pada UU 12/2011 (UU PPP) memang 
tidak mudah, namun masih dapat diatasi dalam 
pelaksanaannya. Kesulitannya adalah Pasal 49 UU 
MK memerintahkan pengiriman salinan putusan 
kepada para pihak yang bersangkutan, namun 
tidak secara eksplisit menyebutkan salinan putusan 
tersebut dikirim pula kepada Menteri Hukum dan 
HAM sebagai pejabat yang diberi kewenangan 
melakukan pengundangan undang-undang. 

Menurut penulis, pengertian “para pihak” 
dalam Pasal 49 dapat diartikan “termasuk 
kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum”, karena Menteri 
tersebut yang ditunjuk sebagai “kuasa substitusi 
Presiden” untuk memberikan keterangan dalam 
sidang Mahkamah Konstitusi. 

Demikian pula ketentuan Pasal 57 ayat (3) 
yang mewajibkan putusan MK dimuat dalam Berita 
Negara Republik Indonesia, menggunakan istilah 
yang kurang tepat, sebab Berita Negara berfungsi 
untuk “mengundangkan peraturan perundang-
undangan” dan “mengumumkan” berbagai dokumen 
yang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan (seperti badan hukum, neraca laba rugi 
Bank Indonesia, hak angket, dan sebagainya). Pada 
saat ini praktek “pengumuman” yang diperintahkan 
peraturan perundang-undangan belum jelas, ada 
yang melalui Menteri Hukum dan HAM (seperti 
pengumuman badan hukum) dan ada pula yang 
langsung diserahkan ke Percetakan Negara.

Kesulitan lain adalah Pasal 57 ayat (3) 
memerintahkan pemuatan putusan MK dalam 
Berita Negara RI. Seharusnya putusan MK yang 
menyatakan bahwa ayat, pasal, dan/atau bagian 
undang-undang yang “tidak mempunyai kekuatan 

31 Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU 12/2011.
32 Lihat Pasal 15 ayat (3) huruf h UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi.
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hukum mengikat”, diundangkan dalam Lembaran 
Negara atau Berita Negara, karena hanya Lembaran 
Negara RI yang menjadi tempat pengundangan yang 
ditentukan UU 12/2011. Sepanjang penempatan 
itu belum diubah maka undang-undang tersebut 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan 
MK seharusnya ditempatkan dalam anotasi 
(catatan kaki) dari ayat, pasal, dan/atau bagian 
dari undang-undang yang bersangkutan untuk 
menghilangkan kekuatan mengikatnya.

Permasalahan teknis peraturan perundang-
undangan mengenai pengumuman atau penempatan 
putusan MK dapat diselesaikan dengan penetapan 
dalam suatu Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia yang mengatur mengenai tata cara 
penempatan putusan MK dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Dengan demikian disharmoni 
normatif antara UU 24/2003 yang diubah dengan 
UU 8/2011 dengan UU 12/2011 mudah-mudahan 
dapat diselesaikan.
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Abstrak

Penegakan hukum di bidang korupsi masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan bidang hak 
asasi manusia, sehingga membutuhkan pengembangan hukum di bidang hak asasi manusia berbasis 
pendekatan (RBA), termasuk pembentukan empat unsur-unsur utama seperti unsur tidak dapat dicabut, 
tidak dapat dipisahkan dan terkait dengan hak asasi manusia, pemberdayaan dan partisipasi; kesetaraan 
dan tanpa diskriminasi, serta akuntabilitas. Selain penegakan hukum terkait moral hazard yang 
menciptakan peradilan korupsi, pembentukan peradilan ad hoc dan pengakuan atas status Hakim ad hoc 
peradilan korupsi juga merupakan suatu tantangan yang belum terselesaikan.

Kata Kunci : Penegakan, Pembangunan Hukum, Korupsi

Abstract

Law enforcement of corruption are far lower than the orientation of human rights element, thus requiring 
the legal development of human rights based approach (RBA), including the creation of four main elements, 
namely inalienability, indivisibility and interdependence of human rights, empowerment and participation; 
equality and non-discrimination; and accountability. Besides of law enforcement of moral hazard that created 
judicial corruption, the establishment of ad hoc judicial and recognition of the status of corruption judges ad 
hoc is also an unresolved challenge.

Keyword : Enforcement, Law Development, Corruption

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan suatu 
rangkaian permasalahan laten bangsa yang tidak 
atau di katakan susah untuk diurai. Beberapa 
ahli mengatakan, bahwa korupsi merupakan extra 
ordinary crime1 , bahkan ada yang menyatakan 
korupsi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. 
Hal ini karena dampak korupsi adalah hilangnya 
kesadaran rakyat banyak tentang hak mereka 
sebagai warga negara dan ketidakpeduliannya 
kepada sistem kenegaraan suatu bangsa. Akibat 
lainnya adalah, korupsi betapun kecilnya, akan 
menghambat laju perekonomian2.

Pembangunan karakter bangsa yang berbasis 
HAM di Indonesia mengalami perkembangan 
yang naik turun. Sudah 65 tahun usia negara 
Republik Indonesia, yang sebentar lagi merayakan 
kemerdekaannya yang ke-66 Tahun. Telah 12 
tahun reformasi3 berlangsung, tapi penegakan HAM 
ternyata masih belum jua memenuhi harapan. 
Salah satu semangat dan tuntutan reformasi adalah 
penghormatan dan perlindungan HAM. Karena 
itu, pada masa-masa awal reformasi, tanggal 23 
September 1999, lahir Undang-undang (UU) Nomor 
39 Tahun 1999 tentang HAM. Sebelum itu ada 

1 Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 
2002, hal 25.
2 Mansyur Semma, Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Perilaku Politik, Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 2008, hal 203.
3 Era reformasi berlangsung sejak peristiwa mundurnya Presiden Soeharto yang menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil 
Presiden B.J. Habibie di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada tanggal 21 Mei 1998.
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Ketetapan (Tap) Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) Nomor XVII Tahun 1998 tentang HAM. 
Amandemen Kedua Undang-undang Dasar Tahun 
1945 pada 18 Agustus 2000, memuat banyak pasal 
tentang HAM dan pada 23 November 2000, muncul 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM.

Belum lagi beberapa kovenan ataupun konvensi 
internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi 
menjadi UU. Dari segi kelembagaan, sudah ada 
Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas 
Perlindungan Anak, serta Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban4. Selain Kementerian Hukum dan 
HAM yang memang bertugas mengurusi masalah 
perlindungan dan penghormatan HAM, beberapa 
institusi penegak hukum, seperti Kepolisian dan 
Kejaksaan, mempunyai pula program HAM –dan 
tentu saja berikut anggarannya— di antaranya 
disebut dengan istilah pengarusutamaan gender5.

Untuk percepatan penegakan HAM, dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional 
Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-
2009, diharapkan adanya jaminan peningkatan 
penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan 
perlindungan Hak Asasi Manusia. Saat ini 
pemerintah telah menyiapkan Rencana Aksi 
Nasional (RAN HAM) untuk tahun 2010 – 2015 yang 
akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden 
(Perpres), sebagai penyempurnaan dari RAN HAM 
2004-2009 yang belum maksimal.

Dengan sederet peraturan perundang-
undangan HAM tersebut, ditambah dengan 
hadirnya RAN HAM, masihkah hak-hak masyarakat 
terabaikan, masihkah kesejahteraan masyarakat 
belum terpenuhi, masihkah hak mendapatkan 
pendidikan dan kehidupan jauh dari harapan, 
masihkan anggaran-anggaran negara untuk 
peningkatan pendidikan dan kesejahteraan 
masyarakat belum dialokasikan mengingat 
banyaknya pos-pos anggaran yang telah dikorupsi, 

masihkah tindak pidana korupsi di negara ini tidak 
atau belum terjangkau oleh penegakan hukum, 
masihkah pembangunan hukum berbasis HAM jauh 
dari yang kita harapkan. Pertanyaan-pertanyaan 
itu akan terjawab, jika penegakan hukum di bidang 
tindak pidana korupsi dapat diselesaikan dengan 
baik dan cepat. Karena, seperti diuraikan di atas, 
korupsi dan kesejahteraan masyarakat diibaratkan 
dua sisi mata uang, yang satu sama lain tidak 
dapat dipisahkan.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: 
apa hubungan antara korupsi dengan tingkat 
kesejahteraan masyarakat? Sebuah penelitian 
yang dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana6 
menyatakan ada korelasi antara dampak korupsi 
dan tingkat kesejahteraan masyarakat, sebagai 
berikut: pertama, korupsi berdampak buruk 
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal 
ini terlihat dari hasil analisis kebijakan fiskal 
melalui instrumen penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan 
masyarakat yang dilakukan pada 2 (dua) kelompok 
negara muslim yang diteliti. Pengaruh pengeluaran 
pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat 
di negara yang tingkat korupsinya tinggi, memiliki 
nilai estimasi (koefisien) tidak signifikan, jika 
dibandingkan dengan pengaruh pengeluaran 
pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat 
di negara muslim yang tingkat korupsinya rendah. 
Kedua, negara muslim yang tingkat korupsinya 
tinggi, memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih 
rendah dibandingkan dengan negara muslim yang 
tingkat korupsinya rendah walaupun nilainya tidak 
signifikan, karena umumnya negara-negara Muslim 
yang diteliti masuk ke dalam kategori Negara yang 
tingkat korupsinya tinggi7. 

Upaya Indonesia menurunkan angka 
kemiskinan dalam 10 tahun terakhir tidak 
berwujud nyata. Jumlah penduduk miskin tetap 
saja memprihatinkan dan tinggi. Berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik (BPS), angka ukuran 

4 Menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, jaminan perlindungan 
hukum bagi saksi dan korban amat diperlukan, karena ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana atau KUHAP (terutama Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) hanya mengatur perlindungan HAM untuk tersangka dan terdakwa.
5 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM oleh Departemen Hukum dan HAM serta koordinasinya dengan Komnas HAM masih 
belum optimal. Gaung pelaksanaan RAN HAM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tak terdengar di masyarakat.
6 Tika Widiastuti, Tesis: Dampak Korupsi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Beberapa Negara Muslim, Ekonomi dan 
Keuangan Syariah, pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.
7 Sampel negara muslim yang diteliti berjumlah 31 negara, yaitu Bangladesh, Turkmenistan, Cote d’Ivoire, Pakistan, Tajikistan, 
Azerbaijan, Indonesia, Uzbekistan, Kyrgyz Republic, Albania, Sierra Leone, Togo, Uganda, Kazakhstan, Benin, Iran, Mali, Algeria, Lebanon, 
Morocco, Maldives, Burkina Faso, Egypt, Turkey, Kuwait, Tunisia, Malaysia, Jordan, Bahrain, Oman, dan Brunei Darussalam. Untuk 
mengetahui dampak korupsi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan dua cara. Pertama, dengan melihat pengaruh 
kebijakan fiskal (penerimaan dan pengeluaran pemerintah) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di dua kelompok negara, yaitu 
kelompok negara yang tingkat korupsinya tinggi (IPK < 3) dan kelompok negara yang tingkat korupsinya rendah (IPK &#8805; 3). Kedua, 
dengan menganalisa tingkat kesejahteraan di dua kelompok negara tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
tahun terakhir, yaitu tahun 2006. Tingkat korupsi suatu negara diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh 
lembaga Transparansi Internasional setiap tahunnya, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) atau Human Develompent Index (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP, dan anggaran penerimaan dan belanja pemerintah diukur dari 
persen PDB dari masing-masing negara. Data tersebut diperoleh dari beberapa hasil publikasi BPS, IDB dan Bank Dunia. Proses estimasi 
didasarkan pada analisis model persamaan struktural (Structural Equation Modelling).
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kemiskinan nasional pada tahun 1990 mencapai 
27,2 juta atau 15,1 persen dari total penduduk, 
pada tahun 2009 terdapat jumlah 32,53 juta jiwa 
penduduk miskin, atau sekitar 14,15 persen dari 
total jumlah penduduk 231.37 juta orang, dan per-
Maret 2010 sebanyak 31,02 juta orang atau 13,33 
persen dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 
237,6 juta. Data tersebut masih menjadi perdebatan. 
Dengan ukuran kemiskinan pendapatan standar 
kecukupan hidup 1 Dolar AS per hari, maka jika 
yang digunakan adalah 2 Dolar AS per hari, jumlah 
orang miskin tentunya bisa lebih membengkak. 

Di tengah gencarnya agenda program 
membangun strategi “tiga jalur” (triple track 
strategy) yaitu pro-kaum miskin (pro-poor), pro-
pertumbuhan (pro-growth), dan pro-lapangan kerja 
(pro-job) di Kabinet Bersatu Jilid II ini, dalam laporan 
peringkat negara terkorup yang dikeluarkan pada 
bulan Maret 2010 oleh Political and Economic 
Risk Consultancy Indonesia menduduki peringkat 
terkorup dari 16 negara di Asia Tenggara. Korupsi 
dan Kemiskinan telah menjadi kombinasi buruk 
bagi pencitraan Indonesia. Peringatan Dana 
Moneter Internasional (IMF) juga datang baru-baru 
ini terhadap Indonesia akan bahaya korupsi yang 
biasanya dilakukan melalui jalur resmi pemerintah 
maupun orang sekitar atau keluarga yang dapat 
menghambat proses kemajuan. Selain dari itu tata 
kelola pemerintahan dan kelembagaan yang tidak 
kuat dan birokrasi yang dipenuhi praktek korupsi 
di segala lini telah melengkapi kesengsaraan rakyat 
dan kesenjangan ekonomi di Indonesia. 

Dengan masih maraknya kasus korupsi 
yang dilakukan penyelenggara negara sampai 
saat ini dan dihubungkan dengan fenomena 
tingkat kemiskinan masih di atas 30 juta rakyat 
miskin, perlu dipermasalahkan bagaimana sistem 
pendekatan berbasis HAM agar semua uang yang 
dikorupsi dapat dikembalikan oleh para koruptor 
sesuai putusan Tipikor?

B. Pengaruh Korupsi pada Sektor Perekonomian 
Negara

Transparency International Indonesia merilis 
peringkat indeks korupsi (IPK) Indonesia pada 
tahun 2009 berada pada posisi 111. Posisi Indonesia 
ini naik dari posisi tahun 2008 yakni di peringkat 
126. Untuk ukuran ASEAN Indonesia tidak lagi 
menduduki posisi yang tak jauh-jauh dari posisi 
utama. Dalam peringkat IPK tahun 2009, Indonesia 
berada pada posisi 5 untuk lingkungan ASEAN 
atau lebih rendah dibandingkan Singapura, Brunei 
Darussalam, Malaysia dan Thailand yang berturut-
turut mengisi posisi 1-4. Indonesia cukup baik dari 

segi IPK dibanding Vietnam, Filipina, Kamboja, 
Laos, dan Myanmar yang menempati posisi 6-10. 
Sementara itu TII juga mencatat indeks persepsi 
korupsi Indonesia meningkat 0,2 poin dibanding 
tahun 20088. Kini IPK Indonesia mecapai 2,8. 
Skor Indonesia yang sangat rendah menunjukkan 
bahwa usaha pemberantasan korupsi masih jauh 
dari berhasil dan komitmen pemerintah terhadap 
terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih 
baik harus dipertanyakan. 

Pada tahun 2010, hasil survei Political and 
Economic Risk Consultancy (PERC) memposisikan 
Indonesia sebagai negara terkorup di Asia-Pasifik 
dengan nilai 9,07 (sebelumnya 7,69). Dengan skor 
9,07 itu, PERC menyimpulkan bahwa korupsi di 
Indonesia semakin parah, terjadi di semua lembaga 
dan semua level9. Dengan skor 9,07 dari 10 poin 
tertinggi, itu bisa dikatakan hampir sempurnalah 
korupsi di Indonesia. Kesimpulan PERC ini semakin 
meyakinkan publik bahwa sia-sia saja upaya 
pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini.

Salah satu elemen penting untuk merangsang 
pembangunan sektor swasta adalah meningkatkan 
arus investasi asing (foreign direct investment). 
Dalam konteks ini korupsi sering menjadi beban 
pajak tambahan atas sektor swasta. Investor asing 
sering memberikan respon negatif terhadap hal 
ini (high cost economy). Indonesia dapat mencapai 
tingkat investasi asing yang optimal, jika Indonesia 
terlebih dahulu meminimalisir high cost economy 
yang disebabkan oleh korupsi. Inflasi, yang telah 
menjadi hiperinflasi tahun 1966, berhasil diatasi 
para teknokrat kita. Sayangnya sekarang tidak 
ada tanda-tanda kita mampu dan mau mengatasi 
masalah korupsi, meskipun korupsi sudah benar-
benar merebak secara mengerikan. Rupanya 
masalah inflasi lebih bersifat teknis sehingga 
ilmu ekonomi sebagai monodisiplin relatif mudah 
mengatasinya. Sebaliknya korupsi merupakan 
masalah sosial-budaya dan politik, sehingga ilmu 
ekonomi sendirian tidak mampu mengatasinya. 
Lebih parah lagi ilmu ekonomi malah cenderung 
tidak berani melawan korupsi karena dianggap 
“tidak terlalu mengganggu pembangunan”. Juga 
inflasi dianggap dapat “lebih menggairahkan” 
pembangunan, dapat “memperluas pasar” bagi 
barang-barang mewah yang diproduksi. “Dunia 
usaha memang nampak lebih bergairah jika ada 
korupsi”! Apapun alasannya, korupsi cenderung 
menciptakan inefisiensi dan pemborosan sektor 
ekonomi. Output yang dihasilkan tidak sebanding 
dengan nilai yang dikeluarkan, ancaman inflasi 
selalu menyertai pembangunan ekonomi. Pem-
bangunan ekonomi sering dijadikan alasan 
untuk menggadaikan sumber daya alam kepada 

8 Wijayanto,Ridwan Zachrie, Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan, Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2009, hal 63.
9 http://www.simpuldemokrasi.com/artikel-opini/2100-sempurnalah-korupsi-di-indonesia.html
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perusahaan multinasional dan Negara adi daya yang 
didalamnya telah terkemas praktik korupsi untuk 
menumpuk pundi-pundi harta bagi kepentingan 
politik dan pribadi maupun kelompoknya.

C. Penegakan Hukum Korupsi yang Timpang

Bicara masalah penegakan hukum (law 
enforcement), tentu yang harus dicermati lebih dulu 
adalah citra dan kinerja institusi penegak hukum, 
seperti kepolisian yang menjadi ujung tombak 
dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated 
criminal justice system), kejaksaan, serta hakim 
atau pengadilan, yang menjadi pilar-pilar utama 
dalam sistem peradilan. Lemahnya penyelesaian 
kasus tindak pidana korupsi, membuat pemerintah 
tidak mempunyai pilihan lain, selain membentuk 
Badan Anti Korupsi yang dinamakan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan UU Nomor 
30 Tahun 2002. Komisi ini dibentuk dengan tujuan 
meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap 
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Lahirnya KPK tidak berarti melemahkan 
aparat penegak hukum yang ada, tetapi justru 
mengembalikan kewibawaan aparat hukum yang 
ada. Kecilnya gaji penegak hukum menjadi sebab 
menonjol mereka melakukan lobby-lobby dengan 
pencari keadilan. Pengadilan bukan lagi menjadi 
tempat yang diharapkan untuk memberikan 
keadilan bagi mereka yang bersengketa, namun 
justru menjadi tempat bagi jual-beli perkara. 
Ini terjadi tidak pada pengadilan saja karena 
dalam perkara yang ditangani kepolisian pada 
tahap penyelidikan dan penyidikan, kadang jual-
beli pasal dapat terjadi. Begitu juga pada tahap 
penuntutan, jaksa dapat menawarkan ancaman 
hukuman ringan atau berat kepada tersangka/
terdakwa, ketika alat-alat bukti sebagai objek jual-
beli disalahgunakan. Inilah potret rangkaian mafia 
hukum peradilan yang kemudian disebut dengan 
“judicial corruption”10. 

Pada tahun 2008, masih hangat dalam ingatan 
kita, pengusaha muda asal Propinsi Lampung, 
Artaylta Suryani atau Ayin, melakukan perbuatan 
penyuapan kepada Jaksa Urip Tri Gunawan 
sebesar Rp.6 milyar, dalam kasus penghentian 
penyelidikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 
(BLBI) yang menyangkut Sjamsul Nursalim pada 
27 Februari 2008. Belum lama berselang, hakim 
Muhtadi Asnun menangani kasus “Raja Mafia 
Pajak“, Gayus H. Tambunan, yang membebaskan 
perkara Gayus dengan imbalan US$ 40,000. Masih 
banyak lagi kasus-kasus aparat penegak hukum 
yang menerima suap dari tersangka/terdakwa atau 
pihak lain.

Korupsi di bidang peradilan adalah korupsi 
dalam bentuknya yang paling buruk (the judicial 

corruption is the worst form of corruption), sebab 
jika keadilan sudah diperjual-belikan (if justice is 
for sale) maka tidak mungkin ada perbaikan yang 
serius dalam bidang pemerintahan. Kerusakan 
sistem peradilan juga mempengaruhi kepercayaan 
luar negeri dalam memberikan bantuan untuk 
pembangunan. Krisis ekonomi di Asia membuktikan 
bahwa arsitektur ekonomi yang sehat diperlukan 
sekali bagi kemajuan ekonomi, tetapi sistem 
peradilan yang efektif sangat penting sekali bagi 
kemajuan ekonomi ini. “Market forces alone without 
rule of law can lead to uneven distribution of wealth 
and increased poverty” (kekuatan pasar saja tanpa 
supremasi hukum akan menjurus ke pembagian 
kekayaan yang tidak seimbang dan menambah 
kemiskinan). 

D.  Pembentukan Pengadilan Tipikor, Keter-
sediaan dan Tantangan Hakim Adhoc Tipikor

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 
Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang 
disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009 merupakan 
suatu produk perundang-undangan yang dibentuk 
berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi 
terkait Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi yang berbunyi: 

“Dengan Undang-Undang ini dibentuk 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang 
bertugas dan berwenang memeriksa dan 
memutus tindak pidana korupsi yang 
penuntutannya diajukan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi”.

Pembentukan Undang-Undang ini juga timbul 
sebagai wujud kesadaran kita bahwa Negara 
Republik Indonesia adalah Negara hukum11 yang 
bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, 
bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan 
berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara 
sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Konsekuensi logis dari Negara 
hukum tersebut menghendaki segala tindakan 
atau perbuatan penguasa mempunyai dasar 
hukum yang jelas atau memiliki legalitas yang baik 
berdasar hukum tertulis maupun tidak tertulis; 
adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi 
Manusia serta adanya peradilan yang bebas dan 
tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu 
kekuasaan apapun. 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar 
hukum pembentukan pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi sebagai pengadilan Khusus yang berada 
dilingkungan Peradilan Umum dan menjadi satu-
satunya pengadilan yang memiliki kewenangan 

10 Agus Budianto, Delik Suap Korporasi Di Indonesia, Bandung: Karya Putra Dharwati, 2012, hal 14 – 17.
11 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak 
pidana korupsi; tindak pidana pencucian uang 
yang tindak pidana asalnya (predicate crime) adalah 
tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang 
secara tegas dalam undang-undang lain sebagai 
tindak pidana korupsi.

Undang-undang ini juga mengatur mengenai 
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang 
terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc yang 
persyaratan pemilihan dan pengangkatannya 
berbeda dengan Hakim pada umumnya. Hakim 
Karier merupakan hakim pada pengadilan negeri, 
pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang 
ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi 
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia 
yang selama menangani tindak pidana korupsi 
dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, 
mengadili dan memutus perkara lain. Sedangkan 
hakim ad hoc pada pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan pada Mahkamah 
Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
atas usul Ketua Mahkamah Agung dan diangkat 
untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan 
dapat diangkat kembali untuk satu kali masa 
jabatan.

Keberadaan hakim ad hoc diperlukan karena 
keahliannya yang sejalan dengan kompleksitas 
perkara tindak pidana korupsi, baik dalam modus 
operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan 
tindak pidana korupsi itu sendiri yang antara 
lain di bidang keuangan dan jasa perbankan, 
perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan 
jasa pemerintah serta sektor-sektor usaha lain yang 
dapat terjadi tindak pidana korupsi. Namun, kita 
menyadari bahwa penguasaan legal materiil yang 
baik oleh seorang hakim ad hoc perlu juga ditunjang 
dengan penguasaan aspek-aspek legal formil-nya, 
sehingga Mahkamah Agung perlu membekali para 
hakim ad hoc ini dengan peningkatan kemampuan 
di bidang legal formil. 

Ada kebutuhan yang sangat besar terhadap 
hakim ad hoc rekruitmen calon hakim ad hoc 
pengadilan tipikor untuk tujuh pengadilan tipikor 
tingkat pertama dan tujuh pengadilan tipikor 
tingkat banding di tujuh ibu kota propinsi itu 
tidaklah mudah. Pada proses awal pembukaan 
calon hakim ad hoc pengadilan tipikor, yang 
mendaftar hanya 25 orang. Lantas pendaftaran 
diperpanjang sampai dengan Desember 2009. Para 
pendaftar kemudian diseleksi, dan hasilnya hanya 
27 orang yang lulus seleksi, padahal untuk tujuh 
ibu kota propinsi itu dibutuhkan 68 orang hakim 
pengadilan tipikor. Karena itu, dilakukan lagi 
seleksi tahap kedua untuk memperoleh tambahan 

17 orang hakim. Pendaftaran Tahap II Calon Hakim 
ad hoc yang seharusnya berakhir pada tanggal 5 
Agustus 2010 diperpanjang hingga tanggal 26 
Agustus 2010 dikarenakan masih kurangnya 
peminat12. Banyak pihak yang berpandangan, 
salah satu penyebab kurangnya peminat calon 
Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
disebabkan oleh syarat kesediaan calon untuk 
melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan 
lain selama menjadi Hakim ad hoc Tindak Pidana 
Korupsi dan larangan rangkap jabatan menjadi 
pelaksana putusan pengadilan; wali, pengampu, 
dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara 
yang diperiksa olehnya; kepala daerah; advokat; 
Notaris/PPAT; khususnya bila melihat masa 
jabatan Hakim ad hoc yang hanya 5 (lima) tahun 
serta faktor ketidakjelasan fasilitas-fasilitas yang 
diberikan kepada Hakim ad hoc pada saat bertugas 
kelak.

Selain ada kegelisahan hakim ad hoc 
tipikor di Mahkamah Agung dan peradilan-
peradilan dibawahnya terkait dengan statusnya 
sebagai Pejabat Negara. Mahkamah Agung tidak 
memperlakukan Hakim ad hoc Tipikor sebagai 
Pejabat negara sehingga ada hak-hak yang tidak 
diterima oleh hakim ad hoc Tipikor, antara lain: 
fasilitas transportasi, perumahan, keamanan, gaji 
ke-13, remunerasi, dsb. Berdasarkan Peraturan 
Presiden No 49 tahun 2005, Sekretaris Mahkamah 
Agung Republik Indonesia (MARI) seharusnya 
mengatur lebih lanjut tentang hak-hak tersebut. 
Hakim ad hoc merasa mendapatkan perbedaan 
(diskriminasi) perlakuan, pelayanan, dan perolehan 
hak keuangan dan administratif.

E. Pembangunan Hukum Berbasis HAM

Banyak sudah penelitian-penelitian yang 
mengkaji efektivitas penerapan hukum pidana 
terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan 
di Indonesia. Namun dalam kenyataannya 
penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari 
apa yang dikemukakan oleh Paul Sieghart13, bahwa 
penerapan hukum pidana harus berorientasi 
kepada anasir Hak Asasi Manusia (HAM), yang 
terdiri dari 3 (tiga) generasi, yaitu generasi pertama 
(sipil dan politik), generasi kedua (ekonomi, sosial 
dan budaya), dan generasi ketiga (hak kelompok) 
yang semuanya itu sesungguhnya merupakan 
hak individu. Dengan adanya ketiga hal tersebut, 
penegakan hukum di Indonesia diharapkan tidak 
sesuai dengan proposisi kedua Black, “downward 
law is greater than upward law”, yaitu hukum 
seperti sarang laba-laba yang dalam penerapannya 
bersifat diskriminatif14.

12 Memo Sekretaris Panitia Seleksi Calon Hakim ad hoc No. 19/Pansel/ Ad hoc TPK/ VIII/ 2010
13 Paul Sieghart, The Lawful Rights of Mankind, An Introduction to The International Legal Code of Human Rights, New York: Oxford 
University Press, 1986, yang dikutip oleh Lilik Mulyadi dalam “Kapita Selekta Hukum Pidana: Kriminologi & Victimologi”, (Jakarta: 
Djembatan, 2007), hal. 43.
14 Lilik Mulyadi, Ibid.
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Penegakan hukum seperti yang digambarkan 
oleh Paul Sieghart tersebut merupakan muara 
pembangunan hukum berbasis HAM. Penegakan 
hukum yang berorientasi kepada anasir HAM 
yang selaras dengan RAN HAM dapat memperkecil 
praktik judicial corruption yang pada akhirnya 
akan memperkecil juga praktik tindak pidana 
korupsi di Indonesia. Pendekatan pembangunan 
hukum berbasis HAM (rights-based approach/RBA) 
dikenal sebagai salah satu bentuk pendekatan 
pembangunan yang diterima oleh masyarakat 
internasional. Indonesia mempunyai tantangan 
tersendiri dalam menerapkan RBA ini, yaitu 
disatu sisi penegakan hukum tindak pidana 
korupsi semakin hari semakin melemah, disisi 
lain, hak-hak masyarakat untuk pemenuhan 
tingkat pendidikan dan kesejahteraan semakin 
hari semakin meningkat. Harus ada political will, 
bahwa penegakan tindak pidana korupsi menjadi 
bagian tak terpisahkan dari tujuan negara hukum. 
Semakin konsisten pemerintah dan masyarakat 
dalam turut memberantas tindak pidana korupsi, 
semakin cepat pula pertumbuhan perekonomian 
negara dalam mensejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pembangunan hukum berbasis 
HAM merupakan bagian tak terpisahkan dari 
pembangunan itu sendiri. Sebagaimana dimaklumi, 
terjadinya alienasi pembangunan dengan eksistensi 
dan masa depan masyarakat, khususnya dalam 
kategori rentan pelanggaran HAM, menyebabkan 
jauhnya kemanfaatan pembangunan bagi 
ketercapaian tujuan kesejahteraan dan martabat 
manusia. Pembangunan hukum berbasis HAM 
memiliki empat unsur utama, yakni inalienability, 
indivisibility and interdependence of human rights 
(kemelekatan, kesatuan dan saling ketergantungan 
HAM), empowerment and participation 
(pemberdayaan dan parisipasi); equality and non-
discrimination (kesetaraan dan non diskriminasi); 
dan accountability (akuntabilitas). Hal ini penting 
ditegaskan karena pembangunan harus ditujukan 
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Arah 
utama pendekatan berbasis HAM bertujuan untuk 
memberi pengaruh bagi adanya akuntabilitas 
dan keseimbangan dalam proses pembangunan, 
antara masyarakat sebagai pemegang hak dan 
negara sebagai pemangku tanggung jawab yang 
berkewajiban (duty-bearers) untuk memenuhi hak-
hak warga negaranya (rights- holders).

Pendekatan ini memberi ruang dan kesempatan 
yang luas kepada masyarakat, terutama untuk 
turut berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati 
hasil pembangunan dalam segala aspek yang 
mendukung pemenuhan nilai-nilai penghormatan 
dan pemajuan HAM, baik hak sipil dan politik 
maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Korupsi 
pasti sulit berkembang jika terdapat akses 
terhadap informasi, kebebasan berpendapat, 

partisipasi dan akuntabilitas. Pendekatan 
berbasis HAM akan memiliki kekuatan melindungi 
strategi pembangunan dari dampak korupsi yang 
merugikan.

F. Penutup

Rendahnya tingkat kesejahteraan dan 
pendidikan masyarakat merupakan gagalnya 
pembangunan kecerdasan/karakter pembangunan 
bangsa yang ditopang dengan rendahnya 
penghormatan hak asasi manusia. Penegakan 
hukum tindak pidana korupsi memerlukan 
pembangunan hukum yang berbasis HAM dengan 
pendekatan RBA, antara lain untuk terciptanya 
empat unsur utama, yakni inalienability, 
indivisibility and interdependence of human rights 
(kemelekatan, kesatuan dan saling ketergantungan 
HAM), empowerment and participation 
(pemberdayaan dan parisipasi); equality and non-
discrimination (kesetaraan dan non diskriminasi); 
danaccountability (akuntabilitas). Perlu diupayakan 
adanya RAN HAM dalam bentuk pendekatan berbasis 
HAM, khususnya untuk mendapatkan akses 
informasi terhadap pengembalian uang negara dari 
para koruptor berdasarkan putusan Tipikor secara 
berkelanjutan. Ini akan menciptakan kemanfaatan 
pembangunan bagi ketercapaian tujuan 
kesejahteraan dan kemartabatan manusia. Selain 
moral hazard penegak hukum yang menciptakan 
judicial corruption tersendiri, pembentukan 
peradilan ad hoc tipikor dan pengakuan status 
hakim ad hoc tipikor juga merupakan tantangan 
yang belum terselesaikan. Dengan kata lain, 
penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh 
penegak hukum, baik sebagai integrated criminal 
system maupun ketersediaan dan pengakuan 
terhadap hakim ad hoc peradilan tindak pidana 
korupsi dalam mewujudkan cita pembangunan 
hukum berbasis HAM dapat dikatakan “masih jauh 
panggang dari api”.
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Abstrak

Banyaknya jumlah pengusaha UKM yang tidak mendaftarkan usahanya termasuk produk yang 
diproduksinya telah menjadi perhatian pemerintah. Para pengusaha UKM ini tidak menyadari pentingnya 
pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, karena minimnya pengetahuan mengenai hal tersebut. Jumlah 
UKM yang termasuk ke dalam sub sector industri kreatif di Indonesia semakin meningkat, akan tetapi 
produk yang dihasilkan sulit untuk bersaing di pasar internasional karena tidak terdaftar. Minimnya 
kesadaran pengusaha UKM dalam mendaftarkan produk yang dimilikinya tidak terlepas dari minimnya 
pengetahuan pengusaha mengenai pentinya perlindungan hukum atas produk yang diproduksi. Kondisi 
ini terlihat dari jumlah permohonan paten, merek dan desain industri yang masuk ke Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual selama periode 1992-2003 dan 2009-2011. 

Kata kunci: Perlindungan, Intelektual, Wirausaha. 

Abstract

A large number of UKM who do not register their business including product produced has been a concern 
of government. The UKM do not realize the importance of intellectual property rights registration, due to a 
lack of knowledge about it. Number of UKM that belong to the sub-sectors of creative industries in Indonesia 
has increased, but the resulting product is difficult to compete in the international market because it is not 
registered. Lack of awareness of UKM entrepreneurs in registering its products can not be separated from the 
lack of knowledge about employers pentinya legal protection of the products produced. This condition is seen 
from the number of applications for patents, trademarks and industrial designs that went into the Directorate 
General of Intellectual Property during the period of 1992-2003 and 2009-2011.

Keywords: Protection, Intellectual, Entrepreneurial

A. Pendahuluan

Industri kreatif di Indonesia menunjukkan 
peningkatan dari waktu ke waktu, hal tersebut 
membuktikan bahwa budaya nrimo dan memilih 
untuk menjadi pekerja mulai dapat dikurangi 
bahkan ditinggalkan. Para lulusan perguruan tinggi 
di Indonesia tidak lagi terpaku mencari pekerjaan 
melainkan mencoba menciptakan lapangan 
pekerjaan bagi diri mereka sendiri dan pada 
akhirnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan 
bagi orang lain. Industri kreatif telah menjadi lahan 
wirausaha bagi sebagian besar wirausahawan 
muda di Indonesia. 

Diantara 14 sektor industri kreatif yang ada 
di Indonesia, terdapat tujuh sektor yang memiliki 
kontribusi terbesar dalam ekonomi kreatif, yaitu:

(a) Fashion dengan kontribusi sebesar 29,85%; 
(b) Kerajinan dengan kontribusi sebesar 

18,38%; 
(c) periklanan dengan kontribusi sebesar 

18,38%; 
(d) televisi dan radio dengan konstribusi 

sebesar 17.42%; 
(e) arsitektur dengan konstribusi sebesar 

16.78%; 
(f) musik dengan konstribusi sebesar 15.54%; 

dan 
(g) penerbitan dan percetakan dengan 

konstribusi sebesar 14.87%. 
Bukan hanya memberikan kontribusi terhadap 
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perekonomian, perkembangan ekonomi kreatif telah 
mampu menyerap 3,7 juta tenaga kerja atau setara 
dengan 4,7 juta penyerapan tenaga kerja baru. 

Peluang industri kreatif di Indonesia sangatlah 
besar karena memiliki kebudayaan dan agro sebagai 
sumber daya. Pada industri ini, kreatifitas menjadi 
modal utama untuk menciptakan suatu inovasi. 
Meski memiliki peluang yang sangat besar, bisnis di 
sektor ini memiliki tingkat persaingan yang cukup 
tinggi. Hal ini dikarenakan bisnis di sektor industri 
kreatif selalu mencari jalan untuk berinovasi dan 
ingin terus tumbuh. 

Industri kreatif selalu menampilkan produk-
produk baru yang segar dan memiliki tingkat krea-
tifitas tinggi, namun tingginya tingkat persaingan 
menyebabkan tingginya tingkat pembajakan 
atau peniruan terhadap produk-produk kreatif. 
Kondisi ini menyebabkan melemahnya daya saing 
dan seringkali berimbas pada riwayat usaha. 
Meski menyadari adanya risiko pembajakan 
atas produk maupun jasa yang ditawarkan, 
banyak wirausahawan di Indonesia yang kurang 
memperhatikan aspek perlindungan hukum 
atas jerih payahnya. Wirausahawan di Indonesia 
masih beranggapan bahwa pendaftaran hak cipta 
merupakan proses yang tidak perlu dan terlalu 
banyak memakan waktu. 

Para wirausahawan baru menyadari pentingnya 
perlindungan hukum atas produk maupun jasa 
yang dibuatnya apabila mengalami perkara di 
meja hijau. Selama belum mengalami masalah 
dengan hukum, mereka masih beranggapan bahwa 
perlindungan hukum atas produk dan jasa yang 
dimilikinya tidaklah penting. 

B.  Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Menurut World Trade Organization (WTO) Hak 
Atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak 
yang diberikan kepada orang per orang terkait 
dengan hasil karya yang diciptakannya. Pemberian 
hak ini bukan tanpa batasan waktu, akan tetapi 
dibatasi oleh kurun waktu tertentu. Property rights 
bisa berasal dari sesuatu yang berwujud fisik 
maupun non fisik1. 

Sebagai dampak dari globalisasi dan 
liberalisasi perdagangan, pembangunan industri 
dan perdagangan di Indonesia dihadapkan pada 
suatu tantangan yaitu persaingan yang semakin 
tajam. Dengan adanya Organisasi Perdagangan 
Dunia (WTO), liberalisasi perdagangan dalam APEC 
pada tahun 2010 untuk Negara maju dan tahun 
2020 untuk Negara berkembang, dan skema CEPT 
dalam rangka AFTA-ASEAN pada tahun 2003, maka 
gerak perdagangan dunia akan semakin dinamis 
dan cepat.

Setiap anggota WTO mempunyai hak hukum 
untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh 
anggota WTO lainnya, baik perlakuan dibidang 
tarif, non tarif, maupun secara nasional. Secara 
umum Hak Kekayaan Intelektual terbagi ke dalam 
dua kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan 
industri. Hak kekayaan industri meliputi paten, 
merek, desain industri, desain tata letak sirkuit 
terpadu dan rahasia dagang. 

Ruang lingkup HKI ini cukup luas meliputi 
berbagai macam hak yang timbul dari adanya 
produk-produk hasil pemikiran manusia dan 
terus berkembang baik dari segi kualitas maupun 
kuantitas, sesuai dengan perkembangan kehidupan 
dan kreativitas manusia. Di dalam Buku Panduan 
Hak Kekayaan Intelektual (2006:3), dinyatakan 
bahwa secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) 
bagian, yaitu2:  
a. Hak cipta (copyright)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2002 (Pasal 1 ayat 1) Tentang Hak 
Cipta, pengertian dari Hak Cipta adalah hak 
eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak 
untuk mengumumkan atau memperbanyak 
ciptaannya atau memberikan izin untuk 
itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

b.  Hak Kekayaan Industri (industrial property 
rights)

Hak Kekayaan Industri mencakup:
- Paten 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang 
Paten, Paten adalah hak eksklusif yang 
diberikan oleh negara kepada Inventor 
atas hasil Invensinya di bidang teknologi, 
yang untuk selama waktu tertentu 
melaksanakan sendiri Invensinya tersebut 
atau memberikan persetujuannya kepada 
pihak lain untuk melaksanakannya

- Desain Industry

Pengertian Desain Industri berdasarkan 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2000 tentang Desain Industri, adalah 
suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, 
atau komposisi garis atau warna, atau garis 
dan warna, atau gabungan daripadanya 
yang berbentuk tiga dimensi atau dua 
dimensi yang memberikan kesan estetis dan 
dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi 
atau dua dimensi serta dapat dipakai 
untuk menghasilkan suatu produk, barang, 
komoditas industri, atau kerajinan tangan. 

1 Zamroni (2005), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia. http://elib.pdii.lipi.go.id  diunduh tanggal 8 Januari 2013 
2 Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (2006).
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- Merek

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 (Pasal 1 ayat 1) 
tentang Merek, pengertian Merek adalah 
tanda yang berupa gambar, nama, kata, 
huruf- huruf, angka-angka, susunan 
warna, atau kombinasi dari unsur- unsur 
tersebut yang memiliki daya pembeda dan 
digunakan dalam kegiatan perdagangan 
barang atau jasa

- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan Pasal 1 ayata (1) dan (2) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 
tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, 
Sirkuit Terpadu adalah suatu produk 
dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang 
di dalamnya terdapat berbagai elemen dan 
sekurang-kurangnya satu dari elemen 
tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian 
atau seluruhnya saling berkaitan serta 
dibentuk secara terpadu di dalam sebuah 
bahan semikonduktor yang dimaksudkan 
untuk menghasilkan fungsi elektronik. 
Desain Tata Letak adalah kreasi berupa 
rancangan peletakan tiga dimensi dari 
berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu 
dari elemen tersebut adalah elemen aktif, 
serta sebagian atau semua interkoneksi 
dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan 
tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk 
persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. 

- Rahasia Dagang.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2000 tentang Rahasia Dagang, Rahasia 
Dagang adalah informasi yang tidak 
diketahui oleh umum di bidang teknologi 
dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi 
karena berguna dalam kegiatan usaha, 
dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik 
Rahasia Dagang

Ada beberapa ketentuan perundang-undangan 
yang dapat dijadikan landasan bagi perlindungan 
Hak Kekayaan Intelektual. Beberapa peraturan 
perundang-undangan di Indonesia antara lain:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 

tentang Persetujan Pembentukan Organsasi 
perdagangan Dunia;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 
tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 
tentang Desain Industri;

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 
tentang Rahasia Dagang;

5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 
tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merek;

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 
tentang Paten; dan

8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta.

C.  Jangka Waktu Perlindungan HKI

Hak kekayaan intelektual memiliki jangka 
waktu dalam hal kepemilikannya. Jangka Waktu 
Perlindungan HKI menurut Pasal 29, Pasal 30, 
Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 adalah 
sebagai berikut3; 
(1) Selama hidup ditambah 50 tahun setelah 

Pencipta meninggal dunia Buku, pamflet, dan 
karya tulis lainnya;
a. Drama atau drama musikal, tari, koreografi;
b. Seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, 

dan seni patung
c. Seni Batik
d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Arsitektur;
f.  Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan 

sejenis lainnya;
g. Alat peraga
h. Peta; dan
i.  Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga 

rampai.
(2) Selama 50 tahun sejak pertama kali di-

umumkan, yaitu untuk Program komputer, 
sinematografi, fotografi, database, dan karya 
hasil pengalihwujudan, hak cipta atas ciptaan 
yang dipegang oleh badan hukum

(3) Selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan, 
yaitu untuk perwajahan karya tulis

(4) Selama 50 tahun sejak Ciptaan diketahui 
umum, untuk Hak Cipta yang dipegang dan 
dilaksanakan negara yaitu Ciptaan yang tidak 
diketahui penciptanya & belum terbit 

(5) Tanpa batas waktu, yaitu untuk Foklor yang 
Hak Ciptanya dipegang dan dilaksanakan 
Negara

D. Pertumbuhan Permintaan Pendaftaran HKI

Di Indonesia, instansi yang berwenang dalam 
mengelola HKI adalah Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada di 
bawah Departemen Kehakiman dan HAM Republik 
Indonesia. Meski telah memiliki lembaga yang 
menaungi HKI, akan tetapi kondisi HKI di Indonesia 
masih memprihatinkan. Hal ini terlihat jelas dari 
banyaknya pembajakan yang terjadi di Indonesia 
baik pembajakan hak cipta maupun pembajakan 
perangkat lunak komputer. Indonesia juga jauh 
tertinggal dalam hal pendaftaran hak kekayaan 

3 Undang-Undang  Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pasal 29, 30,31,32,33 dan 34.
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intelektual jika dibandingkan dengan Negara-
negara maju lainnya atau dibandingkan dengan 
Negara-negara di wilayah ASEAN4, sebagaimana 
terlihat dalam Tabel 1. 

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, 
keberadaan HKI sebagai salah satu alat 
perlindungan hukum bagi pengusaha di Indonesia 
belumlah terlalu diperhatikan oleh para pengusaha. 

4 http://iwanyuliyanto.wordpress.com/2012/02/12/dalam-jumlah-paten-internasional-indonesia-pun-sangat-jauh-tertinggal/

Tabel 1
Data Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

Negara 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Negara Maju       

Amerika Serikat 46,809 51,280 54,043 51,638 45,617 44,890

Jepang 24,869 27,025 27,025 28,760 29,802 32,180

Jerman 16,009 16,736 17,821 18,855 16,797 17,558

Korea Selatan 5,688 5,945 7,064 7,899 8,035 9,668

Perancis 5,748 6,256 6,560 7,072 7,237 7,288

China 2,503 3,942 5,455 6,120 7,900 12,295

Inggris 5,114 5,097 5,542 5,466 5,044 4,908

Belanda 4,516 4,553 4,433 4,363 4,462 4,078

Kanada 2,321 2,575 2,879 2,976 2,527 2,721

Italia 2,354 2,698 2,946 2,883 2,652 2,658

Australia 1,994 1,996 2,052 1,938 1,740 1,776

Swiss 3,259 3,621 3,833 3,799 3,671 3,728

Swedia 2,855 3,336 3,655 4,137 3,567 3,314

5 Negara ASEAN

Singapura 443 472 533 568 578 642

Malaysia 38 60 105 174 226 354

Thailand 9 11 7 11 19 73

Philipina 27 23 18 14 20 14

Indonesia 8 8 9 10 7 16

Total Seluruh Dunia       136,733    149,641       159,927       163,234       155,398    164,300 

Banyaknya jumlah Usaha skala kecil dan menengah 
di Indonesia ternyata tidak diimbangi dengan 
banyaknya jumlah pendaftar HKI. Sedangkan 
keberadaan usaha kecil dan menengah tidak 
terlepas dari keterkaitannya dengan hak kekayaan 
intelektual. Dalam kaitan dengan merek dagang 
misalnya, banyak pengusaha terutama Usaha Kecil 
Menengah (UKM) tidak mendaftarkan merek dagang 
mereka sebagai HKI kepada Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). 

Selama periode tahun 1992 sampai dengan 
2003 permohonan aplikasi merek mengalami 
fluktuasi. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 1. 

Berdasarkan gambar di atas terlihat jumlah 
pendaftar merek mengalami peningkatan pada 
tahun 1996 dan 1997 akan tetapi mengalami 
penurunan pada tahun 1998 dan 1999. Penurunan 
tersebut terjadi seiring dengan terjadinya krisis 
ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2000 jumlah 

pendaftar mengalami peningkatan kembali sampai 
dengan tahun 2003. 

Data selanjutnya yang berhasil diperoleh 
penulis menunjukkan bahwa permohonan merek 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan 
pada masa sesudah krisis tahun 2008. Data yang 
diperoleh penulis menunjukkan bahwa pada tahun 
2009 jumlah permohonan merek adalah sebanyak 

42.777 permohonan, pada tahun 2010 mengalami 
peningkatan menjadi 47.794 dan pada tahun 2011 
menjadi 53.196 permohonan.

Bukan hanya permohonan aplikasi merek yang 
mengalami peningkatan, akan tetapi juga pada hak 
kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang 
juga mengalami peningkatan setelah krisis tahun 
2008. Pada periode tahun 1992 sampai dengan 
2003 jumlah permohonan paten yang berasal dari 
dalam negeri hanya sebanyak 1.388 permohonan, 
sedangkan untuk permohonan paten yang berasal 
dari Luar Negeri mencapai 25.7845. 

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa 
jumlah permohonan paten yang berasal dari dalam 
negeri jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan 
dengan permohonan paten yang berasal dari luar 
negeri. Hingga saat ini jumlah permohonan paten 
yang masuk ke dalam Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) menunjukkan 
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bahwa permohonan paten yang berasal dari luar 
negeri tetap mendominasi. Dominasi permohonan 
paten dari luar negeri menunjukkan bahwa 
masyarakat Indonesia terbiasa untuk menikmati 
suatu teknologi, tanpa mencoba untuk membuat 
teknologi baru yang bermanfaat. 

Seperti telah dikemukakan sebelumnya 
bahwa industri kreatif telah mampu membuka 
peluang bisnis dan lapangan pekerjaan, sehingga 
mampu menciptakan ekonomi kreatif yang pada 
akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. 
Akan tetapi disatu sisi kegiatan industri kreatif 
tersebut tidak diikuti oleh kesadaran para 
pelakunya untuk mendaftarkan produk-produk 
yang dibuatnya. Perlindungan terhadap karya 
intelektual melalui HKI ini sangat penting karena 
menyangkut kelangsungan hidup dari pihak-pihak 
yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung 
dengan HKI, seperti pengarang buku, pengarang 
lagu, inventor, pengusaha sampai dengan pembuat 
makanan tradisional sekalipun. 

Sebagai Hak Dasar, HKI diakui kepemilikannya 
sebagai Hak Asasi Manusia dan diatur dalam Pasal 
27 ayat 2 Universal Declaration of Human Right, 
yang menetapkan6: “ everyone has the right to the 
protection of the moral and material interests resulting 
from any scientific, literary or artistic production of 
which he is the author”. Adanya pengakuan secara 
universal ini tidak meragukan lagi bahwa setiap 
orang sebagai pencipta mempunyai hak untuk 
mendapatkan perlindungan atas hasil karya 
intelektualnya.

E. Pentingnya Pendaftaran HKI

HKI sebagai hasil produksi pemikiran yang 
merupakan benda immaterial, menjadi sangat 
penting dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang 
dapat dialihkan atau diperdagangkan baik secara 
lokal, regional, nasional maupun internasional. 
Adanya keuntungan ataupun nilai ekonomis 
yang tinggi tersebut mengharuskan banyak pihak 
maupun masyarakat luas untuk memahami 
kegunaan dan manfaat terhadap keberadaan HAKI. 
Ada beberapa keuntungan yang akan diterima oleh 
masyarakat bila memiliki kesadaran terhadap HKI, 
diantaranya:
- Apabila seseorang memahami HKI, maka hal 

utama yang didapatnya adalah pengetahuan 
mengenai hak seseorang atas suatu karya 
intelektual miliknya yang mungkin selama ini 
tidak terpikirkan mengandung nilai ekonomis 
yang harus mendapatkan perlindungan 
hukum.

- Pemahaman HKI yang menyeluruh dan 
efektif akan dapat mendorong para inventor 
dalam negeri maupun luar negeri untuk mau 
menanamkan invensi dan alih tehnologinya.

- Pemahaman terhadap HKI dapat membuat 
seseorang menjadi jujur dan adil terhadap 
karya cipta maupun invensi milik orang 
lain sekaligus memunculkan sikap untuk 
melindungi konsumen ataupun masyarakat 
pengguna hasil produksi dari HKI.

Adapun manfaat dari pendaftaran Hak 
Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut7: 
Bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap 

penyalahgunaan atau pemalsuan karya 
intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di 
dalam negeri maupun di luar negeri. 

- Perusahaan yang telah dibangun mendapat 
citra yang positif dalam persaingan apabila 
memiliki perlindungan hukum di bidang HKI.

-  Bagi inventor dapat menjamin kepastian 
hukum baik individu maupun kelompok serta 
terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan 
perbuatan curang pihak lain.

-  Bagi pemerintah, adanya citra positif 
pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat 
WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa 
yang diperoleh dari pendaftaran HKI.

-  Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak 
dalam melakukan usahanya tanpa gangguan 
dari pihak lain.

-  Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum 
baik perdata maupun pidana bila terjadi 
pelanggaran/peniruan.

5 Badan Pusat Statistik, 2003.
6 Syafrinaldi, (2003) Sejarah dan Teori Perlindungan Hak kekayaan Intelektual, Jurnal Al-Mawarid, edisi IX diakses dari http://fis.
uii.ac.id/images/al-mawarid-edisi-ix-2003-01-syafrinaldi.pdf (tanggal 16 Mei 2013)
7 Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (2006).
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-  Pemegang hak dapat memberikan izin atau 
lisensi kepada pihak lain.

Contoh akibat dari tidak segera didaftarkannya 
HKI oleh perusahaan/perajin adalah apa yang 
dikemukakan oleh Komaruddin Kadiya pengrajin 
batik dari sentra industri Batik Trusni Cirebon yang 
menyatakan bahwa banyak penjiplakan motif batik 
oleh para pengrajin dari negara-negara tetagga, 
sehubungan dengan hal itu menurut Komarudin 
mematenkan motif-motif batik merupakan hal yang 
harus segera dilakukan, mengingat pematenan 
merupakan bentuk proteksi untuk kekayaan 
intelektual dan ciri khas daerah. 

Pemerintah menyadari benar pentingnya 
pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
karena akan sangat berpengaruh terhadap 
kegiatan perekonomian Negara. Dengan adanya 
pengakuan atas suatu merek dagang atau kreasi 
akan memudahkan produk tersebut menembus 
pasar dunia. Selain mengakibatkan sulitnya 
menembus pasar, ketidaktahuan soal HKI juga 
akan menghadapi masalah hukum di kemudian 
hari karena barang-barang yang sama banyak 
beredar di pasar. Hanya sedikit pengrajin yang 
mendaftarkan produknya untuk memperoleh hak 
cipta. Adapun prosedur pendaftaran hak cipta 
dapat dilihat pada Gambar 28. 

F. Penutup.
Terkait dengan undang-undang di bidang 

HKI, seringkali masyarakat Indonesia terutama 
masyarakat industri kecil atau home industry 
amat dirugikan akibat ketidaktahuan atau 
ketidakpahaman terhadap materi undang-undang, 
sehingga mereka seringkali dianggap melanggar 
ketentuan tentang HKI walaupun sebetulnya karya-
karya yang mereka buat adalah hasil dari ciptaan 
mereka sendiri, tapi yang mendaftarkan HKI-nya 
adalah orang lain

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
merupakan langkah maju bagi Bangsa Indonesia 
yang pada tahun 2020 memasuki era pasar 
bebas. Salah salah satu implementasi era pasar 
bebas ialah negara dan masyarakat Indonesia 
akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk 
ataupun karya orang/perusahaan luar negeri 
(asing), demikian pula masyarakat Indonesia dapat 
menjual produk/karya ciptaannya ke luar negeri 
secara bebas. Oleh karena itu, sudah selayaknyalah 
produk-produk ataupun karya-karya lainnya 
yang merupakan HKI dan sudah beredar dalam 
pasar global memerlukan perlindungan hukum 
yang efektif. Salah satu contoh HKI yang harus 
dilindungi ialah merek. Merek dapat dianggap 
sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa9. 

8 http://www.dgip.go.id/hak-cipta/prosedur-pencatatan-hak-cipta
9 Maulana, Ansan Budi(1997) Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Penerbit Alumi, hlm. 60.

PERMOHONAN PENDAFTARAN 
HAK CIPTA

-  Mengisi formulir pendaftaran

-  Melampirkan contoh ciptaan dan uraian 
atas ciptaan yang dimohonkan 

-  Melampirkan bukti kewarganegaraan 
pencipta atau pemegang hak cipta

-  Melampirkan bukti badan hukum bila 
pemohon adalah badan hukum
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Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda 
dapat menggambarkan jaminan kepribadian 
(individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil 
usahanya sewaktu diperdagangkan. Apabila dilihat 
dari sudut produsen, merek digunakan sebagai 
jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai 
kualitas, di samping untuk promosi barang-barang 
dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. 
Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan 
untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan 
dibeli10. 

Pelanggaran hak cipta akan membawa 
dampak buruk bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Tanpa 
adanya perlindungan hukum yang memadai 
atas hak cipta seseorang, maka daya inovasi dan 
kreativitas pencipta akan menurun tajam yang 
dapat merugikan semua pihak. Masuk akal dalam 
pemikiran para pencipta, untuk apa mencipta atau 
berkreativitas dalam ilmu pengetahuan, sastra dan 
seni, jika hasil ciptaan mereka selalu dibajak oleh 
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sudah 
menjadi kewajiban dari negara melalui instansi 
yang berwenang untuk mampu melindungi hasil 
ciptaan tersebut dengan melakukan penegakan 
hukum terhadap para pelanggarnya. Sebaliknya, 
penegakan hukum hak cipta harus hati-hati dalam 
memilah bentuk pelanggaran yang dilakukan dan 
diharapkan agar petugas penegak hukum betul-
betul dapat memahami tentang makna akan hak 
cipta sesungguhnya tanpa menggeneralisasikan 
begitu saja suatu perbuatan pelanggaran hak cipta 
dalam pemikiran orang atau masyarakat awam. 
Sanksi hukum diharapkan dapat mengurangi atau 
menjerakan para pembajak tanpa izin dan prosedur 
hukum (illegal) menggunakan ciptaan orang 
lain dengan maksud tertentu untuk mengeruk 
keuntungan sebesar-besarnya. Pemberian sanksi 
hukum dalam ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 
tidak akan menjamin pelanggaran hak cipta dapat 
berkurang, sejauh kesadaran hukum masyarakat 
masih rendah dan kurang menghargai hasil karya 
orang atau bangsa lain. Menghargai karya cipta 
ini perlu ditingkatkan mengingat adanya sanksi 
internasional bagi setiap bangsa yang membajak 
ciptaan orang lain tanpa izin atau melalui prosedur 
hukum.
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Abstrak

Minyak dan gas bumi adalah salah satu sumber daya alam yang penting dan menguasai hajat hidup orang 
banyak. Kegiatan usaha hulu migas yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi dilaksanakan oleh Badan 
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan kontrak kerja sama bagi hasil atau yang disebut sebagai 
Production Sharing Contract dengan Badan Pelaksana (BPMIGAS). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi mewajibkan kontrak kerja sama memuat paling sedikit 17 ketentuan pokok 
sehingga kontrak production sharing merupakan bentuk kontrak baku. Pengaturan mengenai kontrak 
baku (standard contract) dalam kontrak internasional diatur pula melalui UNIDROIT dan telah diratifikasi 
oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tentang 
Pengesahan Statute of International Institute for The Unification of Private Law. Penelitian ini bermaksud 
untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan kontrak baku bidang minyak dan gas bumi di Indonesia 
dikaitkan dengan UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2010? 

Kata kunci: kedudukan, kontrak, minyak.
Abstract

Oil and gas is one of the fundamental natural resources which are essential for the lives of many. Upstream oil 
and gas activities include exploration and exploitation carried out by the Badan Usaha or Bentuk Usaha Tetap 
together with BP Migas. Act Number 22 of 2001 on Oil and Gas requires contracts to contain at least 17 key 
provisions so that a Production Sharing Contract is a standard form contracts. The standard contract guideline 
within international contracts governed also by UNIDROIT and has been ratified by Indonesian Government 
through Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Year 2008 on The Ratification of the Statute of the 
International Institute for the Unification of Private Law. This study intends to find out the settings in the 
Standard Contracts implementation in oil and gas area in Indonesia associated to the UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts 2010?

Keywords: implemention, contract, oil.

A.  Pendahuluan

Peran negara yang utama adalah mewujudkan 
cita-cita dari bangsa itu sendiri yang tercantum 
dalam setiap konstitusi atau undang-undang 
dasar negara yang bersangkutan. Cita-cita bangsa 
Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 
Tahun 1945) sebagai dasar konstitusi, mempunyai 
semangat yang kuat akan kesejahteraan warga 
negara Indonesia dan membentuk negara 
kesejahteraan1 .

Selengkapnya tujuan negara sebagaimana 
diatur dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945, 
alinea keempat yaitu:

“........Pemerintah Negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial”.

1 An an Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman 
Modal, Bandung: PT Alumni, 2011, hlm. 15.
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Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, 
maka dalam Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 
menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. Rumusan tersebut 
mengandung suatu penugasan aktif kepada 
pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan 
bagi masyarakatnya2. Penguasaan negara ter-
hadap cabang-cabang produksi yang penting 
serta terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya untuk menjamin adanya 
kemampuan bagi negara untuk menegakkan 
kedaulatan serta melindungi kepentingan umum 
dan kepentingan ekonomi rakyat3.

Prinsip kedaulatan negara atau hak menguasai 
oleh negara atas sumber daya alam bukanlah 
sesuatu yang asing dan bahkan telah diakui 
sepenuhnya oleh hukum internasional sebagaimana 
dapat dijumpai dalam pelbagai dokumen resmi 
antara lain4:
1. Resolusi Majelis Umum Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 21 Desember 
1952 tentang penentuan nasib sendiri di 
bidang ekonomi. Dalam resolusi tersebut 
ditegaskan mengenai hak setiap negara untuk 
memanfaatkan secara bebas Sumber Daya 
Alamnya, antara lain5.

2. Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 14 
Desember 1962, 25 November 1966, dan 17 
Desember 1973. Resolusi ini memperluas ruang 
lingkup prinsip hak permanent sovereignty 
(penguasaan permanen) atas kekayaan alam di 
dasar laut dan tanah di bawahnya yang masih 
berada dalam yurisdiksi suatu negara6. 

3. Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1974 dan 
Deklarasi tentang Pembentukan Tata Ekonomi 
Internasional Baru dan Program Hak-hak 
Ekonomi dan Kewajiban Negara (Charter of 
Economic Rights and Duties of States). Resolusi 
tersebut menegaskan kembali mengenai hak 
menguasai oleh negara untuk mengawasi 
kekayaan alamnya dalam upaya meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi7. 

Salah satu sumber daya alam yang menjadi 
salah satu penerimaan negara adalah sektor 

industri minyak dan gas bumi (Migas). Pentingnya 
pengelolaan terhadap sektor Migas ini sebagai 
pengerak perekonomian serta menjamin kebutuhan 
energi di dalam negeri dilakukan dengan 
pengoptimalisasian produksi minyak dan gas bumi 
di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPMN)8 2010-2014.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber 
daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai 
oleh negara serta merupakan komoditas vital 
yang menguasai hajat hidup orang banyak dan 
mempunyai peranan penting dalam perekonomian 
nasional sehingga pengelolaannya harus dapat 
secara maksimal memberikan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2011 pemasukan 
yang diterima negara dari minyak dan gas bumi 
mencapai 220,4 triliun rupiah9 yang terdiri dari 
pajak dan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penguasaan negara terhadap minyak dan 
gas bumi dalam wilayah hukum pertambangan 
Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah sebagai 
pemegang kuasa pertambangan. Selanjutnya 
pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan 
membentuk badan pelaksana yang kemudian 
dibentuklah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi.

Salah satu perubahan mendasar dari Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan 
Gas Bumi (UU Migas) adalah dibentuknya BPMIGAS 
sebagai pengatur (regulator) yang mengadakan 
Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan badan usaha 
dan/atau badan usaha tetap, berbeda dengan 
undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang 
Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan 
Minyak dan Gas Bumi dimana yang melaksanakan 
kontrak kerja sama adalah Perusahaan Negara 
Minyak dan Gas Bumi (Pertamina) dan perusahaan 
swasta pemegang konsesi10. Maka dengan 
berlakunya UU Migas, para pihak yang terkait 
dalam KKS adalah negara, yang diwakili oleh 
badan pelaksana (BPMIGAS), dan pihak kedua atau 
kontraktornya, yakni badan usaha dan/atau badan 
usaha tetap yang dapat berasal dari dalam maupun 
luar negeri11.

2 Sri Edi Swasono, 2005. Sistem Ekonomi Indonesia dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Kancah Globalisasi, Sins, Bogor, 
hlm. 29.
3 Gunawan Sumodiningrat, 1999. Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif, Impact Wahana Cipta, Jakarta, hlm.50.
4 Achmad Madjedi Hasan, 2009. Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum, Fikahati Aneska, Jakarta, 
hlm. 38.
5 Starke, JG., 1989. Introduction to International Law, 10th edition, 1989, hlm. 121.
6 Huala Adolf, 2002. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,  hlm. 53-54.
7 Parry and Grant, et all, 1986. Encyclopedic of International Law, New York: Oceana Publication Inc, hlm. 290.
8 Buku 2 Bab X  hal  8 Lampiran Peraturan Presiden Nomor  5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan  Jangka Menengah 
Nasional
9 Pemasukan Pajak 60,9 Triliun dan PNBP 159,5 Triliun, Sumber APBNP 2011.
10 Salim HS, 2003. Hukum Pertambangan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 310.
11 Ibid, hlm. 336.
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Kegiatan usaha hulu migas yang mencakup 
eksplorasi dan eksploitasi dilaksanakan oleh badan 
usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan KKS 
dengan badan pelaksana (BPMIGAS) yang saat ini 
telah berubah menjadi SKS MIGAS12. 

Kontrak Kerja Sama dalam Pasal 1 angka 19 
UU Migas adalah kontrak bagi hasil atau kontrak 
dalam bentuk lainnya dalam kegiatan eksplorasi 
dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara 
dan hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran 
rakyat.Salah satu jenis KKS adalah kontrak 
kerja sama bagi hasil atau yang disebut sebagai 
Production Sharing Contract yang merupakan 
perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan 
pelaksana dengan badan usaha dan atau bentuk 
usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi 
dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi 
dengan prinsip bagi hasil.

Pasal 6 ayat (2) UU Migas telah menentukan 
persyaratan sebuah Kontrak Kerja Sama yaitu:
1. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan 

Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
2. Pengendalian manajemen operasi berada pada 

Badan Pelaksana;
3. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung 

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Selain itu UU Migas juga telah menentukan 17 
(tujuh belas) ketentuan-ketentuan pokok yang wajib 
ada dalam sebuah kontrak kerja sama sebagaimana 
diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UU Migas yang 
menyatakan Kontrak Kerja Sama sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling 
sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:
1. Penerimaan negara;
2. Wilayah kerja dan pengembaliannya;
3. Kewajiban pengeluaran dana;
4. Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas 

Minyak dan Gas Bumi;
5. Jangka waktu dan kondisi perpanjangan 

kontrak;
6. Penyelesaian perselisihan;
7. Kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau 

Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
8. Berakhirnya kontrak;
9. Kewajiban pascaoperasi pertambangan;
10. Keselamatan dan kesehatan kerja;
11. Pengelolaan lingkungan hidup;

12. Pengalihan hak dan kewajiban;
13. Pelaporan yang diperlukan;
14. Rencana pengembangan lapangan;
15. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa 

dalam negeri;
16. Pengembangan masyarakat sekitarnya dan 

jaminan hak-hak masyarakat adat;
17. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja 

Indonesia.

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan ini, 
dituangkan ke dalam model kontrak production 
sharing yang telah dibakukan oleh Direktorat 
Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan BPMIGAS.

Penerapan kontrak baku dalam kontrak 
minyak dan gas bumi yang ditujukan untuk tetap 
memastikan tetap terjaminnya penguasaan negara 
terhadap bumi, air dan kekayaan didalamnya 
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUDNRI 
Tahun 1945. Hak menguasai oleh negara, oleh 
Gunawan Sumodiningrat harus dilihat dalam 
konteks pelaksanaan hak dan kewajiban negara 
sebagai pemilik, pengatur, perencana, pelaksana 
dan pengawas13. Penggunaan kontrak baku 
pada dasarnya dibolehkan untuk transaksi yang 
menguasai hajat hidup orang banyak14.

Kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi 
minyak dan gas bumi merupakan kegiatan usaha 
yang memerlukan modal besar, teknologi tinggi 
dan jangka panjang hal ini tidak dapat dilakukan 
sepenuhnya oleh industri dalam negeri, oleh karena 
itu dalam rangka mengatasinya, pemerintah 
melakukan kerja sama dengan kontraktor yang 
sebagian besar merupakan badan usaha asing.

Kontrak yang dilakukan oleh badan 
pelaksana (BPMIGAS) dengan kontraktor asing 
dalam pengusahaan minyak dan gas bumi dapat 
dikategorikan sebagai kontrak internasional15. 
Lebih lanjut menurut Huala Adolf, kontrak 
internasional adalah kontrak yang para pihaknya 
berbeda (negara) atau obyek transaksinya lintas 
batas16.

Kedudukan negara dalam kontrak kerjasama 
harus dianggap sebagai tindakan komersial (jure 
gestiones) yaitu hubungan komersial antara 
pemerintah dengan perusahaan asing17. Berdasarkan 
konsep jure gestiones suatu negara dianggap telah 
meninggalkan imunitas (waiver of immunity) atau 
kedaulatannya sehubungan dengan tindakan 

12 Kedudukan  BPMIGAS saat ini telah di ganti dengan Satuan Kerja Sementara Minyak dan Gas Bumi (SKS MIGAS) berdasarkan 
Peraturan  Presiden Nomor  95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 
Gas Bumi. Perubahan ini sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang menyatakan inkonstitusional 
keberadaan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan 
Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur mengenai BP MIGAS.
13 Anan Chandrawulan, Op.Cit.,  hlm.21.
14 Taryana Soenandar, Prinsip-Prinsip UNIDROIT, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004, hlm. 27.
15 Hukum kontrak internasional pada dasarnya adalah hukum kontrak nasional dimana ada unsur asingnya, lihat Sudargo Gautama, 
Hukum Perdata internasional Indonesia, Bandung: PT Alumni buku ke 5 jilid ke II, Bagian IV, 1992, hlm. 4.
16 Huala Adolf, 2011. Perancangan Kontrak Internasional, CV Keni Media, Bandung, hlm. 1.
17 Yudha Bhakti, 1991. Perkembangan Arti Kedaulatan Negara dalam Praktik Internasional, Univ. Padjadjaran, Bandung.
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negara tersebut di bidang bisnis (commercial) dan 
bukan sebagai negara dengan atribut kedaulatan 
(iure imperii)18. Sehingga kedudukan BPMIGAS yang 
oleh UU Migas ditentukan sebagai Badan Hukum 
Milik Negara (BHMN) adalah “legal person” yang 
secara hukum terpisah dari negara atau pemerintah 
dalam melakukan kontrak kerjasama dengan suatu 
badan usaha atau bentuk usaha tetap. Karena sifat 
kontrak kerjasama merupakan kontrak komersial 
yang dilakukan oleh negara (BPMIGAS) dengan 
perusahan asing, menyangkut sejumlah dana 
yang besar dan berjangka waktu relatif lama, 
maka menurut Bermann, kontrak jenis ini juga 
dapat digolongkan sebagai kontrak pembangunan 
ekonomi (Economic Development Agreements)19.

Kontrak kerjasama di bidang minyak dan 
gas bumi bersifat baku dimana kontraktor tidak 
dapat ikut merumuskan isi kontrak, maka 
seringkali terjadi perbedaaan penafsiran dalam 
klausul-klausul kontrak tersebut sebagai contoh 
berdasarkan temuan KPK sebanyak 14 perusahaan 
asing yang bergerak di sektor minyak dan gas 
bumi tidak membayar pajak. Kerugian negara yang 
ditimbulkan akibat tidak dibayarnya pajak oleh 
perusahaan asing itu mencapai Rp1,6 triliun. Hal 
ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran 
antara pemerintah dengan kontraktor asing 
mengenai perhitungan nilai pajak20, padahal pajak 
yang merupakan bagian dari penerimaan negara 
telah diatur dalam kontrak kerjasama. Perbedaan 
penafsiran antara BPMIGAS dan kontraktor 
kerjasama apabila tidak segera diselesaikan 
maka akan merugikan negara di satu sisi dan 
di sisi lain dapat menurunkan minat investasi 
penanaman modal dalam bidang minyak dan gas 
bumi. Perbedaan pendapat/perselisihan antara 
pemerintah dan KKS sebagai akibat diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 
tentang Biaya Operasi yang Dapat dikembalikan 
dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

Saat ini Indonesian Petroleum Association 
(IPA) sebagai asosiasi pengusaha/kontraktor 
migas di Indonesia, mengajukan uji materiil 
terhadap ketentuan Pasal 38B PP 79/2010 kepada 
Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 
30P/HUM/TH 2011. Pemohon (IPA) yang merasa 
dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan 
Pasal 38B PP Nomor 79/2010 yang secara sepihak 

mewajibkan kontrak yang telah ditandatangani 
disesuaikan dengan Peraturan baru.

Pengaturan mengenai kontrak baku (standard 
contract) dalam kontrak internasional diatur pula 
melalui UNIDROIT21 (the UNIDROIT Principle of 
International Commercial Contract) tahun 1994 
yang direvisi tahun 2004 dan direvisi kemudian 
tahun 201022 diatur dalam Pasal 2.1.19 yang 
mendefinisikan kontrak baku sebagai “Standard 
terms are provisions which are prepared in advance 
for general and repeated use by one party and which 
are actually used without negotiation with the other 
party”23.

Untuk mencegah terjadinya perbedaan 
penafsiran antara pembuat kontrak (BPMIGAS) 
dengan penerima kontrak (kontraktor Migas) 
maka BPMIGAS sebagai pembuat kontrak dapat 
menggunakan (berpedoman) prinsip-prinsip Hukum 
Kontrak Internasional UNIDROIT (the UNIDROIT 
Principle of International Commercial Contract) 
sebagai Model-Law dalam penyusunan kontrak. 
Upaya harmonisasi dalam perumusan kontrak 
kerjasama di bidang minyak dan gas bumi dengan 
the UNIDROIT Principles of International Contracts 
2010 menjadi sangat beralasan karena Indonesia 
telah mengesahkan Statuta Lembaga Internasional 
untuk Unifikasi Hukum Perdata melalui Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 
tentang Pengesahan Statute of International Institute 
for The Unification of Private Law. 

Dalam hubungannya dengan kontrak 
kerjasama antara BPMIGAS dan Kontraktor, the 
UNIDROIT Principles of International Contracts 2010 
dapat digunakan apabila para pihak telah sepakat 
bahwa kontrak mereka tunduk pada prinsip-
prinsip UNIDROIT atau disepakati dijadikan acuan 
dalam menafsirkan ketentuan dalam kontrak yang 
tidak jelas yang menimbulkan sengketa. Apabila 
terjadi perselisihan dan tidak ditemukan aturannya 
dalam hukum yang berlaku (governing law) maka 
prinsip-prinsip UNIDROIT dapat digunakan sebagai 
solusi24. Dalam bagian Preambule prinsip-prinsip 
UNIDROIT dinyatakan bahwa Prinsip UNIDROIT 
dapat digunakan oleh para pihak sebagai hukum 
yang dipilih (choice of law), selain itu Prinsip 
UNIDROIT dapat dimanfaatkan sebagai pegangan 
bagi perancangan suatu kontrak.

18 Huala Adolf, 2006. Dasar - Dasar Hukum Kontrak Internasional, PT Redika Aditama, Bandung, hlm. 62.
19 Ibid., hlm. 61.
20 http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/20345/migas-asing-kemplang-pajak, diakses pada 25 September 2011 
pukul 20.00.
21 UNIDROIT merupakan suatu badan khusus dibawah PBB yang bertujuan melakukan unifikasi hukum perdagangan khususnya 
kontrak internasional, lihat Larry A. DiMatteo, 2009. Law of International Contracting, Kluwer Law International, Netherlands, hlm. 207. 
22 Huala Adolf, Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Kontrak Internasional, Bandung: CV Keni Media, 2011, hlm. 38.
23 http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13637&x=1 
24 Taryana Soenandar, Ibid, hlm. 10.
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B.   Production Sharing Contract dan Prinsip 
UNIDROIT

1. Pengertian dan Kedudukan Production 
Sharing Contract

Secara khusus dalam UU Migas tidak mengatur 
mengenai kontrak kerja sama, Pasal 1 angka 19 
UU Migas hanya memberikan definisi bagi kontrak 
kerja sama yaitu kontrak bagi hasil atau bentuk 
kontrak kerja sama lain dalam bidang eksplorasi 
dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara 
dan hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran 
rakyat. Sehingga sesungguhnya Production Sharing 
Contract merupakan salah satu contoh dari kontrak 
kerja sama.

Pengertian dari kontrak kerja sama dapat 
ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 
tahun 2004 Tentang Syarat-syarat dan Pedoman 
Kerjasama (PP 35 Tahun 2004). Pasal 1 angka (1) 
PP 35 tahun 2004 menyatakan bahwa Production 
Sharing Contract adalah bentuk kerjasama antara 
Pertamina dan kontraktor untuk melaksanakan 
usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan 
gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil 
produksi. Pengertian ini setelah berlakunya UU 
Migas perlu dilengkapi dan disempurnakan. 
Production Sharing Contract adalah perjanjian 
atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana 
dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk 
melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di 
bidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi 
hasil25.

Buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata) menganut asas kebebasan 
berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 KUH 
Perdata dengan syarat tidak melanggar undang-
undang, ketertiban umum dan kesusilaan26. 
Istilah ”Kontrak” berasal dari bahasa Inggris, 
yaitu ”contract”, sementara dalam bahasa Belanda 
disebut dengan ”overeenkomst”, yang diterjemahkan 
dengan istilah ”perjanjian”. Kemudian berdasarkan 
Pasal 1313 KUHPerdata rumusan perjanjian adalah 
“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih”. Selanjutnya, 
Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa 
“supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi 
empat syarat yakni: kesepakatan mereka yang 
mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat 
suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, 
dan suatu sebab yang tidak terhalang”. 

Timbulnya Kontrak Production Sharing 
(KPS) adalah berdasarkan pada asas kebebasan 
berkontrak27. Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini 
mengemukakan bahwa kebebasan berkontrak 
menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi28:
1. Kebebasan untuk membuat atau tidak 

membuat perjanjian,
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa 

ia ingin membuat perjanjian,
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih 

causa dari perjanjian yang akan dibuatnya,
4. Kebebasan untuk menentukan objek 

perjanjian,
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu 

perjanjian,
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi 

ketentuan undang-undang yang bersifat 
opsional.

Kebebasan berkontrak bukan merupakan 
suatu kebebasan yang tanpa batas, pembatasan 
terhadap kebebasan berkontrak pada dasarnya 
dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:
1. Pembatasan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang kebebasan 
berkontrak itu sendiri,

2. Pembatasan oleh peraturan-perundang yang 
mengatur tentang materi yang terkandung 
dalam kontrak tersebut,

3. Pembatasan oleh standar tertentu di luar 
peraturan perundang-undangan (extra-legal 
standards).

Menurut namanya, kontrak dapat dibedakan 
antara perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdata 
atau nominaat dan kontrak-kontrak yang timbul, 
tumbuh, dan berkembang di luar KUHPerdata atau 
innominaat dan perjanjian campuran29. Adapun 
yang dimaksud dengan perjanjian tidak bernama 
meliputi perjanjian-perjanjian yang tidak disebut 
dalam KUHPerdata, tidak ada nama khusus yang 
diberikan KUHPerdata.

 Production Sharing Contract merupakan 
salah satu contoh kontrak yang tidak disebut 
oleh KUHPerdata atau dikatakan sebagai 
kontrak innominaat. Kontrak innominaat ini lahir 
dan berkembang dalam masyarakat. Karena 
kedudukannya itu kontrak innominaat ini bersifat 
khusus dibandingkan dengan kontrak-kontrak yang 
ada dan diatur oleh KUHPerdata. Khusus dalam arti 
kontrak innominaat ini mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang mengaturnya, misalnya 

25 Salim H.S., Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 305.
26 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermassa, 2002, hlm. 13.
27 Mariam Darus Badrulzaman, “Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia” dimuat dalam Beberapa Guru Besar 
Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan), Bandung: PT Alumni, 1981, hlm. 67.
28 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di 
Indonesia, Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993, hlm. 47.
29 Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.Jakarta, 2004, hlm. 1.
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Production Sharing Contract harus tunduk pada 
peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai minyak dan gas bumi yang berlaku di 
Indonesia. Barulah jika peraturan perundangan-
undangan dimaksud tidak mengaturnya maka 
ketentuan itu harus tunduk pada KUHPerdata. Hal 
tersebut ditegaskan dalam Buku III, Pasal 1319 
KUHPerdata.

2. Prinsip-Prinsip Kontrak Baku dalam 
UNIDROIT

The International Institute for the Unification of 
Private Law (UNIDROIT) adalah sebuah organisasi 
antar pemerintah yang sifatnya independen. 
Berawal dari upaya pembaruan hukum perdata 
antara pemerintah Perancis dengan pemerintah 
Italia pada tahun 1917 yang dikenal dengan 
Project De Code Des Obligations Et Des Contratas 
atau Proyek Kitab Hukum Perikatan Franco-
Italia. Terjadinya perubahan keadaan politik 
akibat Perang Dunia I, proyek tersebut akhirnya 
ditinggalkan oleh pemerintahan Perancis dan 
Italia30. UNIDROIT dibentuk kembali pada tahun 
1940 berdasarkan suatu perjanjian multilateral 
yakni Statuta UNIDROIT (the UNIDROIT Statute). 
UNIDROIT berkedudukan di kota Roma31. 

Prinsip UNIDROIT merupakan hasil karya dari 
suatu working group yang dimotori oleh steering 
committee yang terdiri dari pakar yang mempunyai 
reputasi internasional yaitu Prof. Rene David, Clive 
M. Schmitthof, dan Tudor Popescu dan para ahli 
lain yang berasal dari perwakilan sistem hukum 
dan ekonomi di dunia32. Prinsip-prinsip hukum 
UNIDROIT merupakan prinsip-prinsip umum 
bagi kontrak komersial international yang bisa 
diterapkan ke dalam aturan nasional, atau dapat 
dipakai oleh pembuat kontrak untuk mengatur 
transaksi-transaksi komersial international sebagai 
pilihan hukum.

Tujuan utama pembentukannya adalah 
melakukan kajian untuk memodernisasi, 
mengharmonisasi dan mengkoordinasikan hukum 
privat, khususnya hukum komersial (dagang) di 
antara negara atau di antara sekelompok negara33. 
Keanggotaan UNIDROIT terbatas hanya untuk 
negara-negara yang menundukkan dirinya kepada 
Statuta UNIDROIT. Negara-negara ini berasal dari 
5 benua dan mewakili berbagai sistem hukum, 
ekonomi, politik dan budaya yang berbeda34. 

Prinsip-prinsip UNIDROIT bertujuan untuk 
memberikan solusi terhadap masalah yang timbul 
ketika terbukti bahwa tidak mungkin untuk 
menggunakan sumber hukum yang sesuai dengan 
hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena 
itu, prinsip–prinsip UNIDROIT digunakan sebagai 
sumber hukum yang dijadikan acuan dalam 
menafsirkan ketentuan hukum kontrak yang tidak 
jelas. Apabila tidak diketemukan aturannya dalam 
hukum yang berlaku (governing law) maka prinsip-
prinsip UNIDROIT dapat digunakan sebagai solusi.

Prinsip-prinsip dalam kontrak komersial 
UNIDROIT memuat aturan-aturan yang cukup 
kompleks dan terus berkembang dan terus direvisi. 
Edisi ketiga prinsip-prinsip kontrak internasional 
UNIDROIT disahkan pada sidang ke-90 Governing 
Council UNIDROIT pada 10 Mei 2010, sebelumnya 
edisi pertama UNIDROIT Principles dikeluarkan 
pada tahun 1994 dan edisi kedua pada tahun 
200435.

Prinsip-prinsip dalam UNIDROIT 2010 
(UNIDROIT Principles) terdapat 12 (dua belas) 
prinsip yaitu36:
1. Prinsip kebebasan berkontrak;
2. Prinsip itikad baik (good faith) dan transaksi 

jujur (fair dealing);
3. Prinsip diakuinya kebiasaan transaksi bisnis 

di negara setempat;
4. Prinsip kesepakatan melalui penawaran dan 

penerimaan atau melalui tindakan;
5. Prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad 

buruk;
6. Prinsip kewajiban menjaga kerahasiaan;
7. Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-

syarat baku;
8. Prinsip syarat sahnya kontrak;
9. Prinsip dapat dibatalkannya kontrak bila 

mengandung perbedaan besar; 
10. Prinsip contra proferentem dalam penafsiran 

kontrak baku;
11. Prinsip menghormati kontrak ketika terjadi 

kesulitan (hardship);
12. Prinsip pembebasan tang
13. Prinsip pembebasan tanggung jawab dalam 

keadaan memaksa (force majeur). 

Sebenarnya keseluruhan prinsip-prinsip 
UNIDROIT tersebut sangat penting dalam 

30 Taryana Soenandar, 2004. Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai sumber hukum kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.
31 Huala Adolf, 2009. Hukum Perdagangan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 41.
32 Michael Joachim Bonell.The UNIDROIT Principles of International Commercial Contract,why?what?how? Rev 1129.1995
33 Ibid, hlm. 41.
34 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar, http://www.akademik.unsri.ac.id/download/
journal/files/padresources/1%20HUKUM%20PERDAGANGAN%20INTERNASIONAL%20Prinsip-prinsip%20dan%20Konsepsi%20Dasar.
PDF diakses pada tanggal 20 April 2012.
35 Ibid, hlm, 12.
36 Taryana Soenandar, Ibid, hlm, 36.
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perumusan suatu kontrak. Namun dalam kajian 
ini akan lebih menekankan mengenai prinsip-
prinsip yang berhubungan dengan penyusunan 
suatu kontrak baku, yaitu Prinsip perlindungan 
pihak lemah dari syarat-syarat baku (Prinsip 7) 
dan Prinsip contra proferentem dalam penafsiran 
kontrak baku (Prinsip 10).

a. Prinsip perlindungan pihak lemah dari 
syarat-syarat baku
Kontrak baku merupakan salah satu sumber 
dari lex mercatoria. Praktik penggunaan syarat 
baku ini telah biasa digunakan dalam dunia 
bisnis. Pasal 2.19 s/d 2.22 memuat ketentuan 
tentang syarat-syarat baku tersebut. Pasal 
2.19 menentukan:
(1) Apabila salah satu pihak atau kedua 

belah pihak menggunakan syarat baku 
maka berlaku aturan hukum tentang 
pembentukan kontrak dengan tunduk 
pada pasal 2.20-2.22;

(2) Syarat baku merupakan aturan yang 
dipersiapkan terlebih dahulu untuk 
dipergunakan secara umum dan berulang-
ulang oleh salah satu pihak yang secara 
nyata digunakan tanpa negosiasi dengan 
pihak lain.

Yang menentukan apakah suatu syarat dalam 
suatu kontrak merupakan syarat baku atau 
bukan adalah penekanannya pada fakta bahwa 
syarat baku itu secara nyata telah digunakan 
dan ditentukan oleh salah satu pihak tanpa 
negosiasi dengan pihak lain.

Apabila ada syarat-syarat janggal maka syarat 
baku itu tidak berlaku bagi pihak lain, dalam 
menentukan apakah suatu syarat memiliki 
sifat yang janggal, harus diperhatikan isi, 
bahasa, dan cara penyajiannya (misalnya 
hurufnya jelas atau tidak). Ada empat kategori 
tentang syarat janggal, yakni:
1. Syarat-syarat janggal sehingga syarat baku 

tidak efektif;
2. Syarat-syarat “ itu janggal” menurut isinya;
3. Syarat-syarat “itu janggal” menurut bahasa 

dan penyajiannya;
4. Dimungkinkan penerimaan secara tegas 

atas syarat “janggal” tersebut

Salah satu pihak yang menerima syarat baku 
dari pihak lain secara prinsip terikat oleh syarat 
itu tanpa memperhatikan apakah kenyataan pihak 
tersebut telah mengetahui secara pasti isinya atau 
tidak. Atau apakah ia telah mengerti sepenuhnya 
tentang akibat syarat itu terhadap dirinya atau 
tidak.

b. Prinsip Contra Proferentem dalam penafsiran 
kontrak baku
Pengaturan penafsiran kontrak diatur dalam 
Bab 4 Prinsip UNIDROIT. Pasal 4.6 mengatur 
mengenai contra proferentem rule. Pasal ini 
menyatakan bahwa jika syarat kontrak yang 
diajukan oleh salah satu pihak tidak jelas 
maka penafsiran yang berlawanan dengan 
pihak tersebut harus didahulukan.

Para pihak harus bertanggung jawab atas 
rumusan syarat kontrak, baik ia merancang 
sendiri maupun karena ia telah mengajukan 
syarat-syarat terhadap kontrak tersebut. Pihak 
pembuat seharusnya menanggung resiko atas 
ketidakjelasan rumusan yang dibuatnya, hal 
ini merupakan alasan mengapa pasal tersebut 
menentukan bahwa jika syarat kontrak yang 
diajukan oleh salah satu pihak tidak jelas, 
maka diberikan preferensi penafsiran yang 
berlawanan dengan pihak pembuat syarat 
baku tersebut. 

C.   Pelaksanaan Kontrak Baku Dalam Bidang 
Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia Dikaitkan 
Dengan Prinsip-Prinsip UNIDROIT

Industri perminyakan, khususnya kegiatan 
usaha hulu migas adalah suatu kegiatan bisnis yang 
memerlukan investasi yang tinggi di depan (upfront 
investment), memerlukan teknologi maju dan 
mengandung risiko yang tinggi. Selain itu, kegiatan 
jenis ini terkait dengan waktu yang panjang. Karena 
itu tidak berlebihan apabila dikatakan industri 
hulu migas digolongkan sebagai industri strategis 
bukan hanya karena yang ditangani adalah sumber 
daya strategis dan menyangkut hidup orang 
banyak. Khusus mengenai risiko yang tinggi, tidak 
ada satu jenis kegiatan usaha (bisnis) apapun yang 
mengandung risiko sebesar kegiatan hulu migas 
ini. Kegiatan eksplorasi di suatu daerah baru (virgin 
basin) risikonya dapat mencapai seratus persen 
(100%)37. 

Di Indonesia pengusahaan kegiatan usaha hulu 
di bidang minyak dan gas bumi pada umumnya 
menggunakan kontrak bagi hasil mengingat 
adanya pertimbangan atas minyak dan gas bumi 
sebagai sumber daya alam yang vital dan strategis. 
Penggunaan kontrak bagi hasil dipilih dikarenakan 
kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas 
bumi mempunyai kriteria high risk, high tecnology, 
dan high capital. Maka, baik modal, teknologi, 
dan risiko yang tinggi tersebut ditanggung oleh 
kontraktor sehingga tidak membebani keuangan 
negara. 

37 Suyitno Patmosukismo, 2011. MIGAS Politik, Hukum & Industri, PT Fikahati Aneska, Jakarta.
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Dalam Kontrak Kerja Sama ditetapkan masa 
eksplorasi 10 tahun dan masa eksploitasi/produksi 
20 tahun. Dengan masa kontrak yang panjang ini, 
tentunya diharapkan semua faktor yang terkait 
pengaturan/ketentuan/syarat kontrak, hendaknya 
mencakup jangkauan waktu yang panjang juga. 
Dengan kata lain, konsistensi ketentuan apapun 
yang merupakan bagian dari kontrak merupakan 
faktor yang sangat penting bahkan mutlak, 
sehingga kontrak yang telah disepakati para pihak 
diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik 
dan dapat menutup celah terjadinya perbedaan 
penafsiran di antara para pihak.

Sifat dari industri minyak dan gas bumi sebagai 
bisnis yang berjangka panjang, berteknologi tinggi 
dan membutuhkan modal yang amat besar, karena 
terdiri dari fase eksplorasi dan eksploitasi. Dalam 
fase eksplorasi, dilakukan kegiatan-kegiatan yang 
bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi 
geologis dalam menemukan dan memperkirakan 
cadangan minyak pada suatu wilayah kerja, 
sedangkan dalam fase eksploitasi dilakukan 
rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk 
menghasilkan migas pada wilayah kerja tersebut, 
mulai dari pengeboran, pembangunan sarana 
pengangkutan dan penyimpanan serta pengolahan 
minyak di lapangan.

Sifat bisnis yang demikian, sehingga 
dibutuhkan kepastian hukum bagi kontraktor 
dalam menjalankan bisnisnya, dan kepastian 
hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk kontrak 
yaitu kontrak bagi hasil (Production Sharing 
Contract). Kontrak inilah yang akan menjadi dasar 
bagi kontraktor dalam melakukan kegiatannya.

Sejak diperkenalkan pada awal tahun 1960, 
kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi 
telah mengalami pasang surut akibat faktor 
eksternal seperti harga minyak dan stabilitas 
ekonomi dunia, dan juga faktor internal seperti 
adanya perbedaan interpretasi KKS dan penerbitan 
peraturan perundang-undangan yang mengandung 
berbagai benturan kepentingan antara kedudukan 
pemerintah selaku pihak dalam KKS dan juga 
sebagai regulator. Namun selama puluhan tahun 
praktik industri migas di Indonesia, benturan 
kepentingan ini selalu dapat diselesaikan melalui 
negosiasi antara pihak Pemerintah dengan pihak 
Kontraktor KKS. Apabila dalam pelaksanaan 
kontrak salah satu pihak berkeinginan untuk 
merubah, menambah atau mengurangi rumusan 
seperti bagi hasil, cara-cara pengembalian biaya, 
insentif, ketentuan perpajakan yang berlaku dan 
lain-lain selalu dapat dilakukan dengan negosiasi 
antara para pihak dan tidak sampai kepada tingkat 
pengadilan.

Namun saat ini ternyata terdapat perbedaan 
pendapat antara Pemerintah dan KKS sebagai 
akibat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 

79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat 
dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan 
di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 
Indonesia Petroleum Association (IPA) sebagai 
Asosiasi Kontraktor Migas di Indonesia mengajukan 
uji materiil terhadap ketentuan Pasal 38B PP 
79/2010 kepada Mahkamah Agung dengan register 
perkara Nomor: 30P/HUM/TH. 2011. Pemohon 
(IPA) yang merasa dirugikan dengan keberlakuan 
ketentuan Pasal 38B PP Nomor 79/2010 yang 
menyatakan hal-hal yang belum diatur atau belum 
cukup diatur secara tegas dalam kontrak kerja 
sama sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk 
ketentuan mengenai:
1. Besaran bagian penerimaan negara;
2. Persyaratan biaya operasi yang dapat 

dikembalikan dan norma pembebanan biaya 
operasi;

3. Biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan;
4. Penunjukan pihak ketiga yang independen 

untuk melakukan verifikasi finansial dan 
teknis;

5. Penerbitan surat ketetapan pajak penghasilan;
6. Pembebasan bea masuk dan pajak dalam 

rangka impor atas barang pada kegiatan 
eksplorasi dan kegiatan eksploitasi;

7. Pajak penghasilan kontraktor berupa volume 
minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian 
kontraktor; dan

8. Penghasilan di luar kontrak kerja sama berupa 
uplift dan/atau pengalihan participating 
interest, dalam jangka waktu paling lambat 
3 (tiga) bulan wajib menyesuaikan dengan 
Peraturan Pemerintah ini.
Akibat disahkannya PP 79/2010 tersebut 

maka kontrak-kontrak yang telah ditandatangani 
oleh BPMIGAS dan KKS dalam jangka waktu paling 
lambat 3 (tiga) bulan wajib menyesuaikan dengan 
PP tersebut. Sedangkan dalam klausul Production 
Sharing Contract menyatakan kontrak hanya bisa 
diubah dengan persetujuan kedua belah pihak. 
Sehingga pengaturan dalam PP 79/2010 memaksa 
sepihak kontraktor untuk merubah kontak dan 
menyesuaikan dengan pengaturan baru. Pemaksaan 
ini menurut para pemohon telah melanggar prinsip 
kesepakatan antara para pihak dalam kontrak 
(sancity of contract) dan bertentangan dengan Pasal 
63 huruf c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan semua 
Kontrak Kerja Sama yang ditanda tangani sebelum 
berlakunya UU Migas tersebut tetap berlaku.

Namun menurut pemerintah38, ketentuan 
dalam Pasal 38 huruf (b) PP no. 79 Tahun 2010 
tidak bertentangan dengan Pasal 63 huruf (c) dalam 
UU Migas, sebab ketentuan Pasal 38 huruf (b) PP 
no. 79 Tahun 2010 dimaksudkan bukan untuk 
mengubah KKS yang telah ada atau yang berlaku 

38 Jawaban Termohon dalam Perkara Permohonan Uji Materiil Nomor: 30P/HUM/TH. 2011.
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sebelum diterbitkannya PP No.79 Tahun 2010, 
namun justru memberikan kepastian hukum bagi 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam 
rangka mengikuti ketentuan dalam PP No. 79 
Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang berlaku dengan tetap menghormati 
isi KKS yang sudah ada atau berlaku sebelum 
diterbitkannya PP No. 79 Tahun 2010.

Selanjutnya demi kepastian hukum bagi 
KKKS dalam rangka mengikuti ketentuan dalam 
PP No. 79 Tahun 2010 dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku serta penerapan 
prinsip akuntabilitas dan transparansi guna 
memastikan kewajaran harga, tidak terjadinya 
penggelembungan besaran biaya, dan untuk 
menjamin besaran volume produksi dalam usaha 
minyak dan gas bumi, maka dalam ketentuan Pasal 
38 huruf (b) perlu diatur hal-hal yang belum diatur 
atau belum cukup diatur dalam KKS, 

Sampai saat ini Putusan Mahkamah Agung 
terhadap permohonan uji materiil ini belum 
ditetapkan, dan tidak menutup kemungkinan 
apabila para pihak tidak puas mereka akan 
mengajukan permohonan ke Arbitrase Internasional 
sebagaimana tertuang dalam kontrak production 
sharing.

Kontrak Kerja Sama yang telah disepakati 
oleh para pihak sering mengalami amandemen/
perubahan persyaratan komersial, yang pada 
gilirannya menjadikan naskah PSC rentan 
terhadap berbagai perbedaan penafsiran dalam 
pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena 
beberapa faktor berikut39:
a) Tujuan dari kedua pihak yang berkontrak tidak 

saja berbeda tetapi sering kali bertentangan.
b) Kontrak pengusahaan migas berjangka 

panjang (30 tahun atau lebih); dan selama 
kontrak berjalan, kedudukan kedua pihak 
dapat berubah dan perimbangan kekuasaan 
dapat bergeser dari satu pihak ke pihak lain.

c) Hubungan ini rentan terhadap perubahan-
perubahan di luar lingkungan kontrak itu 
sendiri, seperti perubahan-perubahan harga 
minyak, politik internasional, politik nasional, 
kondisi keuangan negara dan/atau peristiwa-
peristiwa lain.

Dalam hubungannya antara kontrak 
production sharing dengan the UNIDROIT Principles 
of International Contracts 2010 dapat digunakan 
apabila para pihak telah sepakat bahwa kontrak 
mereka tunduk pada prinsip-prinsip UNIDROIT 
atau disepakati dijadikan acuan dalam menafsirkan 

ketentuan dalam kontrak yang tidak jelas yang 
menimbulkan sengketa. Apabila terjadi perselisihan 
dan tidak ditemukan aturannya dalam hukum 
yang berlaku (governing law) maka prinsip-prinsip 
UNIDROIT dapat digunakan sebagai solusi40.

Kontrak Kerja Sama antara BPMIGAS dengan 
Kontraktor Kerja Sama dibuat dengan juga telah 
memperhatikan Prinsip-Prinsip UNIDROIT, hal 
ini dapat dilihat dalam klausul-klausul kontrak, 
antara lain:
1. Kontrak Kerja Sama juga memperhatikan 

Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti 
peraturan bidang perpajakan, lingkungan 
hidup seperti AMDAL, ketenagakerjaan hal ini 
juga disebut sebagai pengaturan yang bersifat 
memaksa. Aturan yang bersifat memaksa baik 
yang ditetapkan oleh suatu negara dijamin 
pelaksanaannya sesuai pasal 1.4 UPICCs 

2. Klausul Keadaan Kahar dalam Kontrak Kerja 
Sama yang memungkinkan perpanjangan 
waktu pelaksanaan kewajiban salah satu 
pihak apabila terjadi keadaan sulit dengan 
persetujuan pihak lainnya, dan apabila tidak 
terjadi kesepakatan maka akan melalui forum 
penyelesaian sengketa hal ini sesuai dengan 
Prinsip Hardship dalam UPICCs, dalam Article 
6.2.1 sampai dengan Article 6.2.3

3. Pengaturan mengenai bahasa yang digunakan 
dalam kontrak, dalam PSC dibuat dalam 
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang 
kedua-duanya berlaku dan mempunyai 
kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat 
perbedaan interpretasi dari kedua teks, 
maka teks dalam Bahasa Indonesa yang 
berlaku dan dianggap sebagai teks yang 
resmi sedangkan dalam Pasal 4.741 UNIDROIT 
Principles mengenai linguistic discrepancies 
yang menentukan bahwa apabila kontrak 
dibuat dalam dua atau lebih versi bahasa yang 
semuanya berlaku, jika terjadi pertentangan 
diantaranya maka prioritas penafsiran 
digunakan menurut versi asli dari kontrak itu. 

Terkait ciri khusus kontrak production sharing 
yang berbentuk baku maka pengaturan demikian 
juga diatur dalam prinsip-prinsip UNIDROIT 
yaitu prinsip perlindungan pihak lemah dari 
syarat-syarat baku (prinsip 7) dan prinsip contra 
proferentem dalam penafsiran kontrak baku 
(prinsip 10). Perbedaan penafsiran antara pembuat 
kontrak (BPMIGAS) dengan Kontraktor terhadap 
klausul-klausul yang ada dalam Production Sharing 
Contract dapat menimbulkan konflik/perselisihan. 

39 Widyawan&Patners. Kajian Ringkas Mengenai Ketentuan Production Sharing Contract Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang 
Tentang Minyak dan Gas Bumi Dan Peraturan Pelaksanaannya. 2006.
40 Taryana Soenandar, Ibid, hlm. 10.
41 Lihat ketentuan Pasal 4.6 UNIDROIT Principles “Where a contract is drawn up in two or more language versions which are equally 
authoritative there is, in case of discrepancy between the versions, a preference for the interpretation according to a version in which the 
contract was originally drawn up”.
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Karena sifat dari Production Sharing Contract yang 
merupakan kontrak baku Praktik penggunaan 
syarat baku ini telah biasa digunakan dalam dunia 
bisnis. Dalam UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contract pengaturan mengenai kontrak 
baku terdapat dalam Pasal 2.19 s.d 2.22 memuat 
ketentuan tentang syarat-syarat baku tersebut. 

Apakah suatu syarat merupakan syarat baku 
atau bukan, yang menentukan bukanlah masalah 
penampilan formalnya, bukan siapa yang telah 
mempesiapkan syarat baku tersebut, bukan pula 
masalah isinya. Berdasarkan ketentuan pasal 2.19 
Prinsip UNIDROIT, maka yang menentukan apakah 
suatu syarat dalam suatu kontrak merupakan 
syarat baku atau bukan adalah penekanannya 
pada fakta bahwa syarat baku itu secara nyata telah 
digunakan dan ditentukan oleh salah satu pihak 
tanpa negosiasi dengan pihak lain. Persyaratan ini 
berkaitan dengan syarat baku bahwa pihak lain 
harus menerima secara keseluruhan. Sehingga 
jelaslah bahwa Production Sharing Contract 
merupakan kontrak baku karena merupakan 
aturan yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh 
BPMIGAS dan dipergunakan secara umum dan 
berulang-ulang terhadap seluruh kontrak minyak 
dan gas bumi di bidang hulu dan secara nyata 
tanpa negosiasi dengan pihak lain (kontraktor), dan 
pihak lain tersebut menerima seluruh syarat-syarat 
standar yang terdapat dalam Production Sharing 
Contract, hanya hal-hal yang bersifat spesifik yang 
tidak bersifat baku seperti tempat, tanggal, lokasi 
eksplorasi dan eksploitasi.

Dalam kontrak production sharing telah 
ditegaskan bahwa “Perundang-undangan 
Republik Indonesia berlaku untuk Kontrak ini, 
yang berarti bahwa hukum Indonesia digunakan 
sebagai hukum yang berlaku dalam kontrak ini 
(governing law), namun kontrak ini tidak secara 
jelas menentukan hukum yang digunakan apabila 
terjadi perselisihan (choice of law) sedangkan 
prinsip-prinsip UNIDROIT dapat dijadikan acuan 
dalam menafsirkan ketentuan dalam kontrak yang 
tidak jelas yang menimbulkan sengketa. Apabila 
terjadi perselisihan dan tidak ditemukan aturannya 
dalam hukum yang berlaku (governing law).

Pengaturan penafsiran kontrak diatur dalam 
Bab 4 Prinsip UNIDROIT. Pasal 4.6 mengatur 
mengenai contra proferentem rule yang menyatakan: 
jika syarat kontrak yang diajukan oleh salah satu 
pihak tidak jelas maka penafsiran yang berlawanan 
dengan pihak tersebut harus didahulukan.

Para pihak harus bertanggung jawab atas 
rumusan syarat kontrak, baik ia merancang sendiri 
maupun karena ia telah mengajukan syarat-
syarat terhadap kontrak tersebut. Pihak pembuat 
seharusnya menanggung risiko atas ketidakjelasan 
rumusan yang dibuatnya, hal ini merupakan alasan 

mengapa pasal tersebut menentukan bahwa jika 
syarat kontrak yang diajukan oleh salah satu pihak 
tidak jelas, maka diberikan preferensi penafsiran 
yang berlawanan dengan pihak pembuat syarat 
baku tersebut.

Berdasarkan Prinsip Contra proferentem ini 
maka BPMIGAS selaku pihak yang menyusun 
dan membuat kontrak baku dalam bentuk 
Production Sharing Contract merupakan pihak 
yang menanggung risiko atas ketidakjelasan 
rumusan yang dibuatnya dalam kontrak tersebut. 
Sehingga apabila terjadi perselisihan penafsiran 
terhadap suatu syarat baku dalam kontrak baku 
maka pihak kontraktor dapat diberikan preferensi 
penafsiran terhadap syarat tersebut. Namun cara 
pemberlakuan aturan ini tidak dapat begitu saja 
tapi tergantung pada hal-hal sebagai berikut:
a. Keadaan dari kasus yang dihadapi;
b. Sifat kekurangan syarat kontrak yang 

merupakan pokok objek negosiasi lebih lanjut 
antara para pihak;

c. Pembenaran untuk menafsirkan syarat itu 
yang melawan pihak pembuat klausul tersebut.
Dalam Bab XI Pasal 11 Production Sharing 

Contract telah mengatur mengenai konsultasi dan 
arbitrase, yang menyatakan perselisihan yang 
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan 
diserahkan kepada keputusan arbitrase oleh 3 
(tiga) orang panel arbiter sesuai dengan peraturan 
arbitrase UNCITRAL yang terdapat dalam resolusi 
31/98 yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 15 Desember 
1976 dan berjudul “Arbitrase Aturan dari Komisi 
PBB tentang Hukum Perdagangan Internasional” 
sebagaimana yang berlaku pada saat arbitrase 
tersebut dimulai. BPMIGAS di satu Pihak dan 
KONTRAKTOR di pihak lain masing-masing akan 
menunjuk satu arbiter dan memberitahukannya 
kepada masing-masing pihak dan kemudian kedua 
arbiter tersebut akan menunjuk arbiter ketiga. 

Berdasarkan Production Sharing Contract 
antara BPMIGAS dengan Kontraktor tersebut 
apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan 
dari salah satu ketentuan dalam Kontrak ini, wajib 
diselesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak 
dapat diselesaikan melalui musyawarah maka akan 
di selesaikan melalui mekanisme arbitrase, dan 
terhadap putusan arbitrase tersebut, para pihak 
melepaskan hak banding atas keputusan panel 
arbitrase dan sepakat bahwa masing-masing pihak 
tidak akan mengajukan banding atas keputusan 
panel arbitrase di pengadilan manapun. 

Sehingga apabila terjadi perselisihan/
perbedaan penafsiran terhadap salah satu 
ketentuan dalam Production Sharing Contract yang 
tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah 
maka akan diselesaikan melalui arbitrase, sehingga 
arbitrase yang berwenang menafsirkan perbedaan 
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42 Ibid., hlm. 10.

penafsiran tersebut, apakah akan menggunakan 
penafsiran pembuat kontrak/BPMIGAS ataukah 
penafsiran Kontraktor.

Namun dalam Pasal 11 Production Sharing 
Contract tersebut tidak secara tegas mengatur 
hukum mana yang digunakan (choise of law) 
apabila terjadi sengketa antara para pihak. Dalam 
Pasal 38 PP 35 Tahun 2004 hanya menyatakan 
bahwa terhadap Kontrak Kerja Sama, tunduk 
dan berlaku hukum Indonesia (governing Law). 
Ketidaktegasan dan ketidakjelasan mengenai 
hukum yang digunakan apabila terjadi sengketa 
dapat membuka peluang digunakannya pengaturan 
dalam UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts, terlebih beberapa 
Perusahaan Kontraktor Kerjasama berasal dari 
negara-negara anggota UNIDROIT seperti Chevron 
(Amerika), Total (Prancis), dan Shell (Belanda).

Prinsip-prinsip UNIDROIT memberikan solusi 
terhadap masalah yang timbul ketika terbukti 
bahwa tidak mungkin untuk menggunakan 
sumber hukum yang relevan dengan hukum yang 
berlaku di suatu negara. Oleh karena itu, prinsip-
prinsip UNIDROIT digunakan sebagai sumber 
hukum yang dijadikan acuan dalam menafsirkan 
hukum kontrak yang tidak jelas. Apabila tidak 
ditemukan aturannya dalam hukum yang berlaku 
(governing law), maka prinsip-prinsip UNIDROIT 
dapat digunakan sebagai solusi, sehingga menjadi 
instrumen hukum tambahan karena prinsip-
prinsipnya diambil dari kebiasaan dan praktik yang 
seragan dalam hukum internasional42. 

D. Penutup

Penggunaan kontrak baku dalam Kontrak 
Production Sharing bertujuan untuk menjamin 
penguasaan negara terhadap cabang-cabang 
produksi yang penting serta terhadap bumi, air 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Kontrak baku tersebut telah dipersiapkan secara 
sepihak oleh BPMIGAS yang disusun berdasarkan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 
Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan 
Presiden Nomor 35 tahun 2004 Tentang Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Penyusunan 
Kontrak baku tersebut telah memperhatikan 
prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNIDROIT 
Principles of International Commercial Contract 2010. 

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan 
Kontrak Production Sharing antara lain masih 
terdapat beberapa klausul yang memuat 
pengaturan dalam kegiatan usaha hulu migas yang 
tidak jelas, tidak konsisten baik dengan ketentuan 
UU No.22/2001 maupun dengan peraturan 
perundang-undangan lainnya, ketidakjelasan 

dan ketidakkonsistenan dalam perumusan dan 
pelaksanaan Production Sharing Contract tersebut 
dapat berpeluang menimbulkan perbedaan 
penafsiran di antara para pihak (BPMIGAS dan 
Kontraktor) yang apabila tidak dapat diselesaikan 
dengan baik, dapat menimbulkan suatu konflik 
dan terjadinya persengketaan antara para pihak.
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Abstrak

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 pada tanggal 20 Juli 2010 menandai Indonesia 
untuk memasuki rezim pengendalian merger. Tulisan ini membahas gambaran dari regulasi dan disertai 
Pedoman KPPU pada kontrol merger. Ini terdiri dari sistem pemberitahuan, kondisi pemberitahuan, tes 
substantif dan kerangka waktu, keluaran review dan tantangan hukum, dan merger asing. Meskipun 
pengendalian merger ini mirip dengan yang ada di negara-negara maju lainnya, ada kekhasan dalam 
Pengendalian Merger Indonesia yang juga disorot dalam tulisan ini. Mereka diskusi dan kekhasan sangat 
penting dan akan mempengaruhi merger dan akuisisi di Indonesia. Oleh karena itu pertimbangan mengenai 
pengendalian merger harus dianggap serius untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dari kegagalan 
untuk mematuhi rezim pengendalian merger.

Kata kunci: Pengendalian, Merger, Persaingan.

Abstract

The issuance of Government Regulation No. 57 of 2010 on 20 July 2010 marked Indonesia for entering into a 
merger control regime. This essay discusses an overview of the regulation and accompanied KPPU Guidelines 
on merger control. It comprises notification system, notification conditions, substantive test and time frame, 
review output and legal challenge, and foreign mergers. Despite the merger control is similar to those in other 
developed countries, there are particularities in Indonesian Merger Control which are also highlighted in this 
essay. Those discussion and particularities are of importance and will affect merger and acquisition deals in 
Indonesia. Therefore consideration about the merger control should be taken seriously to avoid unnecessary 
detriment from failure to comply with merger control regime. 

Keyword: Control, Merger, Competition

A. Pendahuluan

Setelah menunggu lebih dari 10 tahun sejak 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No 5/99), 
akhirnya pada tanggal 20 Juli 2010, Pemerintah 
Republik Indonesia mengundangkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat 
Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010).

PP No. 57/2010 menjadi tonggak lahirnya 
pengendalian merger di Indonesia, yang sebelumnya 
selama 10 tahun lebih tidak dapat berfungsi 
meskipun Pasal 28 dan 29 UU No. 5/99 telah 
mengatur larangan terhadap merger dan akuisisi 
yang dapat menyebabkan dampak anti persaingan 

dan kewajiban untuk melaporkannya. Hal ini 
dikarenakan kedua pasal tersebut mensyaratkan 
adanya Peraturan Pemerintah yang akan mengatur 
lebih lanjut mengenai pelaksanaan kedua pasal 
tersebut.

Tulisan selanjutnya akan menguraikan 
bagaimana PP No. 57/2010 menjadi instrumen 
hukum pengendalian merger dan akuisisi bagi 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam 
melaksanakan amanat Pasal 28 dan Pasal 29 UU 
No 5/99. Penting untuk dicatat bahwa KPPU juga 
telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait 
mengenai pelaksanaan PP No. 57/2010 sebagai 
dasar bagi KPPU dalam melaksanakan ketentuan 
terkait pengendalian merger di Indonesia, yakni 
Peraturan Komisi Nomor 10/2010 tentang Formulir 
Pemberitahuan, Peraturan Komisi Nomor 11/2010 
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tentang Konsultasi, Peraturan Komisi No. 3 Tahun 
2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat 
Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Merger), 
dan Peraturan Komisi Nomor 4/2012 tentang 
Pengenaan Denda.

B. Sistem Pelaporan

Merger dan akuisisi yang dapat berakibat 
negatif terhadap persaingan dapat dikendalikan 
melalui adanya sistem pelaporan terhadap peristiwa 
merger dan akuisisi tersebut kepada KPPU. Dengan 
demikian KPPU dapat melakukan penilaian 
terhadap dampak persaingan yang ditimbulkan 
dari suatu merger atau akuisisi.

Salah satu perbedaan mendasar dari 
pengendalian merger di Indonesia terletak 
pada sistem pelaporannya yang secara hukum 
mewajibkan pelaporan dilakukan setelah merger 
dan akuisisi berlaku efektif secara yuridis (post-
merger notification) dan bukan sebelum merger 
dan akuisisi dilakukan (pre-merger notification) 
sebagaimana umumnya dilakukan di negara-negara 
lain1. Hal ini disebabkan oleh bunyi dari Pasal 
29 UU No 5/99 yang secara explisit menyatakan 
pelaporan wajib dilakukan paling lama 30 hari 
kerja setelah tanggal merger dan akuisisi.

Oleh karena itu kapan suatu merger atau 
akuisisi telah berlaku efektif secara yuridis menjadi 
sangat penting untuk diidentifikasi, karena tanggal 
tersebut akan menjadi titik awal perhitungan 30 
hari kerja batas pelaku usaha untuk melaporkan 
merger atau akuisisinya. Keterlambatan melakukan 
pemberitahuan kepada KPPU menyebabkan 
pelaku usaha harus membayar denda yang cukup 
signifikan sebesar 1 miliar rupiah (110 ribu dollar 
Amerika) per-hari kerja keterlambatan dengan 
maksimal total denda 25 miliar rupiah (2,84 juta 
dollar Amerika)2.

Meskipun Pasal 29 UU No. 5/99 menetapkan 
sistem post-merger notification yang mengandung 
banyak kelemahan, PP No. 57/2010 memungkinkan 
bagi para pihak yang akan melakukan merger 
untuk melaporkan rencana merger atau akuisisinya 
kepada KPPU terlebih dahulu (pre-merger 
notification).

Hal ini diakomodir dalam Bagian IV Tentang 
Konsultasi dalam PP No. 57/2010. Konsultasi 
yang dimaksud pada bagian ini adalah pre-
merger notification yang bersifat sukarela yang 
dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang 

akan melakukan merger atau akuisisi. Dengan 
menggunakan skema Konsultasi, para pihak 
dapat mengetahui terlebih dahulu pendapat KPPU 
terhadap merger atau akuisisi sebelum merger atau 
akuisisi tersebut dilaksanakan. Sehingga dampak 
anti persaingan yang disebabkan oleh merger 
dan akuisisi dapat dicegah dan para pihak yang 
akan melakukan merger pun memiliki kepastian 
hukum dalam melaksanakan proses merger dan 
akuisisinya.

Konsultasi dapat dilakukan oleh pelaku usaha 
jauh hari sebelum merger dan akuisisi dilaksanakan 
sepanjang sudah ada dokumen tertulis yang 
membuktikan adanya rencana merger atau akuisisi 
di antara para pihak3. Proses penilaian tidak 
menunda merger dan akuisisi, oleh karena itu para 
pihak perlu memperhitungkan waktu penilaian 
yang dilakukan oleh KPPU sehingga hasil penilaian 
konsultasi dapat diperoleh sebelum merger atau 
akuisisi selesai dilaksanakan.

Penting juga untuk diketahui bahwa 
penggunaan skema Konsultasi tidak menghapuskan 
kewajiban pelaku usaha untuk melakukan post-
notification merger dan akuisisi sebagaimana 
diwajibkan oleh Pasal 29 UU No 5/99. Terlihat 
seolah-olah ada duplikasi penilaian merger dan 
akuisisi di Indonesia untuk satu transaksi yang 
sama dan karenanya cenderung menimbulkan 
ketidakpastian. Namun demikian Pedoman 
Merger menyatakan bahwa selama tidak terdapat 
perubahan data perusahaan atau kondisi pasar 
yang material pada saat konsultasi dan pada saat 
pemberitahuan, maka merger yang telah dilaporkan 
melalui skema konsultasi tidak akan lagi dinilai 
pada saat diberitahukan (post-merger notification) 
kepada KPPU4.

C. Syarat Pelaporan  

Memperhatikan sumber daya yang tersedia 
dan efektivitas penilaian, maka tidak semua merger 
dan akuisisi wajib dilaporkan kepada KPPU. Hanya 
merger dan akuisisi yang memenuhi syarat tertentu 
saja yang wajib dilaporkan. Setidaknya ada tiga 
syarat yang harus terpenuhi oleh suatu merger dan 
akuisisi yang wajib dilaporkan, yaitu:

a. Memenuhi definisi merger atau akuisisi.

PP No. 57/2010 telah memberikan definisi 
terhadap merger dan akuisisi, namun 
yang penting untuk diperhatikan adalah 
mengenai konsep pengendalian, khususnya 
dalam hal akuisisi. Pertanyaan mengenai 
berapa persen saham perusahaan yang 
diambil-alih sehingga definisi akuisisi 

1 Lihat Syamsul Maarif, 2010. Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Degraf Publishing, Jakarta, hlm. 32.
2 Pasal 6 PP No 57/2010.
3 Lihat Pedoman Merger hlm. 13.
4 Ibid.
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terpenuhi harus selalu dikaitkan dengan 
konsep perubahan pengendalian. Akuisisi 
dianggap terjadi apabila terjadi perubahan 
pengendalian5, tanpa melihat berapa persen 
saham perusahaan yang diambil alih. 
Terkait dengan konsep pengendalian, PP 
57/2010 setidaknya mengadopsi dua teori 
pengendalian, yaitu: de jure control dan 
de facto control.6 PP 57/2010 menganggap 
bahwa pengendalian ada jika terdapat 
pemilikan saham dengan hak suara di 
atas 50% tanpa perlu lagi melihat secara 
aktual apakah pemilik saham di atas 
50% itu benar-benar menggunakan hak 
suaranya atau tidak. Inilah yang disebut 
sebagai de jure control, karena secara de 
jure, pemegang saham tersebut merupakan 
pengendali dari suatu perusahaan. 

Sedangkan pengertian de facto control 
adalah jika pemilikan sahamnya 50% 
atau kurang dari itu, tetapi secara faktual 
dapat mengendalikan perusahaan. Hal ini 
biasanya terjadi jika saham yang diambil 
alih adalah saham dengan hak-hak khusus 
atau ada perjanjian antar pemegang 
saham dimana pemegang saham tertentu 
meskipun jumlahnya kecil namun diberi 
hak untuk menunjuk sebagian besar 
direktur dan atau komisaris. 

Dengan demikian penting untuk 
diidentifikasi dari suatu transaksi saham, 
berapa pun besaran saham yang diambil 
alih, apakah terdapat perubahan kendali 
sehingga memenuhi definisi akuisisi. 
Hal lain yang perlu dicatat dalam definisi 
akuisisi adalah, akuisisi yang dimaksud 
dalam UU No.5/99 maupun PP 57/2010 
hanya terbatas pada akuisisi saham, tidak 
mencakup akuisisi asset, meskipun yang 
terakhir dapat berakibat pada perubahan 
kendali atas suatu perusahaan.

b. Bukan merger atau akuisisi antar-
perusahaan yang terafiliasi

PP 57/2010 secara tegas menyatakan bahwa 
merger atau akuisisi antar perusahaan 

yang terafiliasi tidak menjadi objek yang 
wajib dilaporkan kepada KPPU. Hal ini 
didasarkan pada pemikiran bahwa fokus 
hukum persaingan bukan pada peristiwa 
merger dan akuisisinya, melainkan pada 
dampak dari merger dan akuisisi terhadap 
kondisi persaingan. Kondisi persaingan 
akan berubah ketika merger atau akuisisi 
terjadi dengan pihak lain yang bukan 
afiliasinya, terutama merger dan akuisisi 
yang dilakukan oleh dua perusahaan yang 
sebelumnya saling bersaing. Sebaliknya, 
merger dan akuisisi antar perusahaan 
yang terafiliasi tidak mengubah kondisi 
persaingan sebelum dan sesudah merger 
dan akuisisi terjadi, misalnya merger atau 
akuisisi yang dilakukan dalam suatu grup 
perusahaan untuk tujuan restrukturisasi 
grup. 

Apa yang dimaksud dengan perusahaan 
yang terafiliasi telah dijelaskan oleh PP 
57/20107 yang pada intinya adalah adanya 
pengendalian yang sama atas pihak 
yang melakukan merger dan akuisisi. 
Dengan demikian penting untuk kembali 
memperhatikan konsep pengendalian 
yang telah diuraikan sebelumnya guna 
mengidentifikasi apakah pihak yang 
melakukan merger dan akusisi merupakan 
pihak yang terafiliasi atau tidak.

c. Memenuhi threshold aset atau omzet 

Pasal 29 UU No. 5/99 secara spesifik 
membatasi hanya merger dan akuisisi 
yang mencapai nilai tertentu saja dari 
sisi aset dan omzet yang wajib untuk 
dilaporkan kepada KPPU. PP 57/2010 
telah menetapkan nilai aset sebesar 2,5 
triliun rupiah atau lebih dan atau nilai 
omzet sebesar 5 triliun rupiah atau lebih8, 
dengan kekhususan berlaku untuk bank, 
yaitu hanya berdasarkan nilai aset sebesar 
20 triliun rupiah atau lebih9. Nilai tersebut 
dilihat berdasarkan laporan keuangan 
perusahaan tahun terakhir yang sudah 
diaudit10. Yang perlu untuk digarisbawahi 

5 Lihat Pasal 1 ayat PP No 57/2010
6 Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf b PP No 57/2010 menyatakan “yang dimaksud dengan dikendalikan adalah:
 a.    pemilikan saham atau pengusaan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau
 b.   adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat 

mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau menentukan dan mempengaruhi pengelolaan 
Badan Usaha.” Elaborasi terhadap konsep de jure dan de facto control selebihnya dapat dilihat pada perkara Temasek Putusan 
KPPU No 07/KPPU-L/2007 hlm. 69-72.

7 Penjelasan Pasal 7 PP No 57/2010 menyatakan “yang dimaksud dengan terafiliasi adalah:
 a.  hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan 

tersebut;
 b.  hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 c.  hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.”
8 Pasal 5 ayat (2) PP No 57/2010.
9 Pasal 5 ayat (3) PP No 57/2010.
10 Lihat Pedoman Merger hlm. 10.
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dalam threshold aset atau omzet bukan 
pada nominalnya, melainkan pada cara 
perhitungannya. 

Orang awam seringkali salah memahami 
threshold ini karena beranggapan nilai 
aset dan nilai omzet hanya dijumlahkan 
dari perusahaan yang melakukan merger 
atau akuisisi saja, padahal PP No.57/2010 
menjelaskan bahwa nilai aset dan omzet 
dihitung tidak hanya dari perusahaan yang 
melakukan merger atau akuisisi, tapi juga 
dari perusahaan induk sampai dengan 
induk tertinggi dan dari anak perusahaan 
sampai dengan anak yang paling bawah 
dari pihak-pihak yang melakukan merger 
dan akuisisi11. 

Lebih jauh lagi Pedoman Merger memberi 
batasan, bahwa sister company dari 
perusahaan yang melakukan merger atau 
akuisisi tidak termasuk aset dan omzet 
yang dihitung12. Aset adalah asset yang 
berada di wilayah Indonesia dan omzet 
adalah penjualan di dan dari wilayah 
Indonesia, tidak termasuk penjualan dari 
export13. Tidak kalah penting adalah jika 
aset atau omzet suatu perusahaan di tahun 
terakhir di bawah nilai threshold namun di 
tahun sebelumnya melampaui threshold 
dengan perbedaan 30% atau lebih, maka 
aset atau omzet dihitung berdasarkan nilai 
rata-rata tiga tahun terakhir14.

Kerumitan dalam penentuan apakah suatu 
merger dan akuisisi telah memenuhi syarat 
atau tidak memerlukan adanya dialog yang 
intens antara pihak yang melakukan merger 
dengan KPPU. Dalam prakteknya selama 
ini KPPU selalu terbuka untuk berdialog 
dan berdiskusi dalam menilai apakah 
suatu merger dan akuisisi telah memenuhi 
syarat untuk dilaporkan atau tidak. Melalui 
keterbukaan KPPU dan sikap proaktif dari 
perusahaan yang akan melakukan merger, 
diharapkan tidak ada denda keterlambatan 
yang perlu dijatuhkan karena perusahaan 
lalai dalam menyampaikan pelaporan 
kepada KPPU. 

D. Pengujian Substansi dan Jangka Waktu

Setelah pelaporan dilakukan dan dokumen 
yang diperlukan untuk penilaian telah lengkap, 
KPPU memulai proses penilaian dalam jangka 
waktu yang telah ditentukan PP No. 57/2010. PP No. 
57/2010 menjelaskan setidaknya ada lima faktor 
yang akan dinilai untuk melihat dampak persaingan 
dari suatu merger dan akuisisi15. Pedoman Merger 
memberikan elaborasi lebih jauh dari masing-
masing faktor tersebut dan pada tahap penilaian 
yang mana faktor tersebut dipertimbangkan. Tahap 
pengujian substansi dan jangka waktu untuk 
Konsultasi adalah sebagai berikut:
1. Penilaian Awal (maksimal 30 hari kerja)

 Pada tahap ini akan diidentifikasi ada 
tidaknya kegiatan usaha yang overlap antar 
pihak yang melakukan merger dan akuisisi. 
Tidak adanya kegiatan yang overlap tidak 
akan mempengaruhi kondisi persaingan 
sehingga tidak diperlukan penilaian lain 
dalam hal ini16. Apabila di antara para pihak 
terdapat kegiatan usaha yang overlap secara 
horizontal, maka perlu dilakukan identifikasi 
pasar bersangkutan dari produk-produk yang 
overlap. 

 Identifikasi pasar bersangkutan merupakan 
langkah yang sangat penting dalam pengujian 
susbtansi merger dan akuisisi, hal ini 
disebabkan karena penilaian awal bertujuan 
untuk mengidentifikasi merger dan akuisisi 
mana yang menimbulkan kekhawatiran 
adanya dampak negatif persaingan dengan 
yang tidak, yang dicerminkan dari perubahan 
derajat konsentrasi pasar yang diukur pada 
pasar bersangkutan. Pasar bersangkutan 
yang didefinisikan terlalu luas menyebabkan 
pengukuran derajat konsentrasi menjadi 
rendah dan sebaliknya, pasar bersangkutan 
yang terlalu sempit akan menyebabkan 
derajat konsentrasi menjadi tinggi. Karena 
itu pendefinisian pasar bersangkutan perlu 
dilakukan dengan sangat cermat dan bila ada 
keraguan memerlukan adanya survey pasar 
guna memperoleh definisi pasar bersangkutan 
yang akurat. 

 Setelah diketahui pasar bersangkutan, 
maka derajat konsentrasi dapat diukur 

11 Pasal 5 ayat (4) PP No 57/2010 dan Pedoman Merger, hlm. 10.
12 Lihat Pedoman Merger, hlm. 10.
13 Ibid.
14 Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pedoman Merger, hlm. 10.
15 Pasal 3 ayat (2) PP No 57/2010 menyatakan “Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan 
analisis:
a. konsentrasi pasar;
b. hambatan masuk pasar;
c. potensi perilaku antar persaingan
d. efisiensi; dan/atau 
e. kepailitan”
16 Lihat Pendapat KPPU atas Notifikasi No. A10110 Matahari/Meadow Indonesia dan No. A10210 GE Service/Astra International.
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dengan menggunakan metode Hirschman-
Herfindahl Index (HHI), yaitu jumlah kuadrat 
dari seluruh pangsa pasar pelaku usaha yang 
berada di pasar bersangkutan17. Pedoman 
Merger18 menjelaskan bahwa HHI pasca merger 
dibawah 1800 tidak menjadi kekhawatiran 
KPPU, sehingga tidak diperlukan penilaian 
tahap berikutnya. Sebaliknya, jika HHI pasca 
merger di atas 1800 dengan delta (perubahan 
sebelum dan sesudah merger) di atas 150, 
maka dianggap terdapat kekhawatiran dampak 
negatif persaingan dari merger sehingga 
diperlukan tahapan penilaian berikutnya 
berupa penilaian menyeluruh.

 Jika tidak terdapat kegiatan usaha yang 
overlap secara horizontal tetapi ditemukan 
adanya overlap secara vertikal, maka 
penilaian awal difokuskan kepada identifikasi 
ada tidaknya posisi dominan yang dimiliki 
perusahaan pasca merger, baik pada pasar 
hulu maupun pada pasar hilir19. Absennya 
posisi dominan perusahaan pasca merger tidak 
menimbulkan dampak negatif persaingan, 
namun sebaliknya, jika ditemukan posisi 
dominan pasca merger maka KPPU akan 
melakukan penilaian tahap berikutnya, yaitu 
penilaian menyeluruh.

2. Penilaian Menyeluruh (maksimal 60 hari kerja)

 Pada tahap ini setidaknya ada empat faktor 
yang akan diteliti oleh KPPU, yaitu: hambatan 
masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, 
efisiensi, dan kepailitan. Dua faktor terakhir 
menjadi beban pihak yang melakukan merger 
untuk membuktikan20 dan dua faktor pertama 
akan diselidiki oleh KPPU. Berikut penjelasan 
dari masing-masing faktor:
a. Hambatan Masuk Pasar

Analisis ini pada dasarnya bertujuan 
untuk mengidentifikasi hambatan 
masuk pasar pada pasar bersangkutan. 
Dengan mengetahui tingkatan hambatan 
masuk yang ada, maka mudah bagi 
KPPU untuk memperkirakan perilaku 
perusahaan pasca merger. Rendahnya 
hambatan masuk pasar akan menetralisir 
perilaku anti persaingan perusahaan 
pasca merger karena new entrant akan 
mudah memasuki pasar dan memberikan 
tekanan persaingan. Sebaliknya, tingginya 
hambatan masuk pasar menyebabkan 

perusahaan pasca merger leluasa untuk 
bertindak anti persaingan. Oleh karena itu 
KPPU akan menginventarisir dan menilai 
tingkat hambatan masuk pasar di pasar 
bersangkutan.

b. Potensi Perilaku Anti Persaingan

Dalam hal merger horizontal, maka KPPU 
akan mengidentifikasi potensi perilaku 
anti persaingan berupa unilateral effect21 
atau coordinated effect22. Inti dari penilaian 
ini adalah guna melihat ada tidaknya 
insentif bagi pelaku usaha pasca merger, 
demi memaksimalkan keuntungannya, 
melakukan tindakan yang anti persaingan. 
Unilateral effect berarti perusahaan pasca 
merger cukup dominan di pasar sehingga 
dapat membuat kebijakan sendiri yang 
berdampak negatif di pasar tanpa melihat 
kebijkan pesaing lainnya. Sebaliknya, jika 
perusahaan pasca merger tidak cukup 
dominan, sehingga setiap strategi yang 
diterapkannya akan mendapat reaksi balik 
dari pesaing lainnya di pasar, maka dampak 
anti persaingan yang bisa ditimbulkan 
adalah dengan melakukan koordinasi 
perilaku dengan pesaing-pesaing lainnya 
atau disebut dengan coordinated effect. Jika 
merger yang terjadi adalah merger vertikal, 
maka perhatian KPPU akan ditujukan ada 
tidaknya insentif perusahaan hasil merger 
untuk melakukan market foreclosure23, 
yaitu menciptakan halangan artifisial bagi 
pesaingnya untuk dapat mengakses pasar 
hulu atau pasar hilir.

c. Efisiensi

Efisiensi adalah dampak positif persaingan 
dari merger dan akuisisi. Pihak yang 
melakukan merger harus dapat 
menunjukkan efisiensi yang dicapai akibat 
merger dan bagaimana efisiensi tersebut 
dapat dinikmati oleh konsumen. KPPU 
akan melakukan penelitian mendalam dan 
pengujian terhadap argumentasi efisiensi 
ini.

d. Kepailitan

Merger atau akuisisi yang bertujuan utuk 
penyelamatan perusahaan dari ancaman 
kepailitan juga merupakan argumen pro 
persaingan. Argumen ini harus disampaikan 
oleh pihak yang melakukan merger 

17 Pedoman Merger, hlm. 17.
18 Ibid.
19 Lihat Pedoman Merger mengenai Market Foreclosure, hlm. 20.
20 Pedoman Merger, hlm 21-22.
21 Pedoman Merger, hlm. 18.
22 Pedoman Merger, hlm. 19.
23 Pedoman Merger hlm. 20.
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dan KPPU akan melakukan penelitian 
mendalam terhadap kondisi keuangan 
perusahaan dan alternatif-alternatif lain 
untuk tindakan penyelamatan perusahaan.

Jika KPPU menemukan alasan kuat merger 
atau akuisisi akan menyebabkan dampak 
negatif persaingan, pada tahap penilaian 
menyeluruh KPPU akan membuka dialog 
untuk membicarakan kemungkinan 
tindakan-tindakan yang diperlukan 
oleh pelaku usaha yang melakukan 
merger (merger remedies) guna tetap 
mempertahankan kondisi persaingan. 
Merger remedies ini nantinya akan 
dijadikan catatan yang dicantumkan dalam 
hasil pengujian substansi atas merger dan 
akuisisi.

Berbeda dengan tahapan penilaian dalam 
skema Konsultasi, dalam pemberitahuan 
tidak ada pentahapan penilaian berupa 
penilaian awal dan penilaian menyeluruh. 
Penilaian Pemberitahuan hanya dilakukan 
dalam satu tahap dengan jangka waktu 
maksimal 90 hari kerja24. Meskipun 
tidak dilakukan pentahapan penilaian 
sebagaimana dilakukan dalam skema 
Konsultasi, penilaian Pemberitahuan yang 
dilakukan oleh KPPU terhadap merger dan 
akuisisi adalah sama dengan penilaian 
yang dilakukan dalam skema Konsultasi. 
Faktor yang akan dinilai KPPU adalah: 
konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, 
potensi perilaku anti persaingan, efisiensi, 
dan kepailitan25.

E. Hasil Penilaian Dan Upaya Hukum

Setelah melakukan penilaian, KPPU akan 
mengeluarkan Pendapat Komisi atas merger atau 
akuisisi, baik yang melalui skema Konsultasi 
maupun skema Pemberitahuan. Ada tiga 
kemungkinan pendapat Komisi, yaitu26:
1. Tidak ada dugaan praktik monopoli atau 

persaingan usaha tidak sehat akibat merger
2. Ada dugaan praktik monopoli atau persaingan 

usaha tidak sehat akibat merger
3. Tidak ada dugaan praktik monopoli atau 

persaingan usaha tidak sehat akibat merger 
dengan catatan berupa saran/bimbingan 
yang harus dipenuhi (hanya dimungkinkan 
dalam skema Konsultasi, tidak berlaku untuk 
Pemberitahuan).

Pendapat Komisi tersebut selalu dipublikasikan 
melalui website KPPU27 sehingga publik dapat 
melihat pertimbangan-pertimbangan KPPU dalam 
menilai dampak persaingan suatu merger dan 
akuisisi.

Terhadap pendapat b dan c di atas, pihak yang 
melakukan merger tidak dapat melakukan upaya 
hukum atas Pendapat Komisi tersebut, dikarenakan 
UU tidak mengatur mengenai upaya hukum 
terhadap Pendapat Komisi atas penilaian merger 
dan akuisisi. Pedoman Merger menyatakan jika 
pelaku usaha setelah mendapat Pendapat Komisi 
point c di atas tidak melaksanakan catatan atau 
esensi dari catatan yang diberikan, atau setelah 
mendapat Pendapat Komisi point b di atas tetap 
melaksanakan merger atau akuisisi, maka KPPU 
akan memulai perkara inisiatif terhadap merger 
atau akuisisi tersebut atas dugaan pelanggaran 
Pasal 28 UU No. 5/99.28

Hal ini menunjukkan bahwa KPPU 
mendudukkan perbedaan pandangan antara KPPU 
dengan pihak yang melakukan merger atau akuisisi 
atas dampak dari merger dan akuisisi tersebut 
pada proses penanganan perkara oleh KPPU. 
Terhadap putusan KPPU atas perkara tersebut, 
baru kemudian pihak yang melakukan merger atau 
akuisisi dapat melakukan keberatan sesuai dengan 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

F. Merger Asing
Merger asing juga penting untuk diperhatikan 

mengingat kegiatan pelaku usaha yang tidak 
mengenal batas wilayah negara. Meskipun UU 
No 5/99 maupun PP No.57/2010 tidak mengatur 
mengenai hal ini, Pedoman Merger29 secara khusus 
membahas mengenai hal ini dan KPPU menyatakan 
memiliki yurisdiksi atas merger yang terjadi di luar 
wilayah Indonesia (merger asing) selama merger 
tersebut berdampak langsung pada pasar domestik 
Indonesia. Untuk merger asing, seluruh sistem 
pelaporan, syarat pelaporan, pengujian substansi, 
serta upaya hukum yang berlaku adalah sama 
dengan merger atau akuisisi yang terjadi dalam 
wilayah Indonesia.

Khusus untuk threshold nilai aset dan omzet, 
Pedoman Merger menyatakan bahwa aset yang 
dihitung adalah aset yang berada di wilayah 
Indonesia dan omzet adalah penjualan yang 
berasal di wilayah Indonesia30. Dengan demikian 
threshold aset dan omzet untuk merger asing tidak 
memperhitungkan aset dan omzet yang berada di 
luar negeri.

24 Pasal 9 ayat (2) PP No 57/2010.
25 Mengacu pada Pasal 3 ayat (2) PP No. 57/2010.
26 Pedoman Merger hlm. 29.
27 Dapat diakses di http://www.kppu.go.id pada tab “Merger” bagian “Daftar Notifikasi”.
28 Pedoman Merger, hlm. 29.
29 Pedoman Merger, hlm. 14.
30 Pedoman Merger, hlm. 10.
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Pedoman Merger menjelaskan yang dimaksud 
dengan berdampak langsung pada pasar Indonesia 
adalah31:
1. Seluruh pihak yang melakukan merger 

melakukan kegiatan usaha di Indonesia baik 
secara langsung maupun tidak langsung, 
misalnya melalui perusahaan di Indonesia 
yang dikendalikannya; atau

2. Hanya satu pihak yang melakukan merger 
melakukan kegiatan usaha di Indonesia 
namun pihak lain di dalam merger memiliki 
penjualan ke Indonesia.

KPPU mendasarkan pertimbangan point a dan 
b di atas pada principle of effectiveness32 dalam 
menjatuhkan sanksi sehingga KPPU mensyaratkan 
minimal ada satu pihak di dalam merger asing yang 
melakukan kegiatan usaha di Indonesia baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Pemahaman 
terhadap konsep pengendalian kembali menjadi 
penting untuk mengidentifikasi apakah pihak yang 
berada di luar Indonesia dapat dianggap melakukan 
kegiatan usaha di dalam wilayah Indonesia. 

Selain itu Pedoman Merger menunjukkan 
bahwa KPPU mengadopsi single economic entity 
doctrine33, karena menganggap pelaku usaha di 
Indonesia yang dikendalikan oleh pihak asing 
sebagai satu kesatuan entitas ekonomi, sehingga 
hukum Indonesia dapat diterapkan kepada induk 
perusahaan di luar negeri melalui perpanjangan 
tangan usahanya di Indonesia. Hal ini dinyatakan 
dalam Pedoman Merger bahwa KPPU akan 
mengenakan denda atas merger asing yang lalai 
untuk diberitahukan kepada KPPU, terhadap 
pelaku usaha yang berada di Indonesia yang 
dikendalikan oleh pelaku usaha di luar negeri yang 
melakukan merger asing tersebut34.

G. Penutup

UU No. 5/99 masih menyimpan dan terdapat 
berbagai kelemahan khususnya dalam upaya 
pengendalian merger di Indonesia. PP No.57/2010 
dan Pedoman Merger KPPU tidak dapat mengubah 
norma yang telah diatur dan harus tetap tunduk 
pada UU No. 5/99. Namun demikian, terbitnya PP 
No.57/2010 telah mengisi lubang yang ditinggalkan 
oleh Pasal 28 dan Pasal 29 selama lebih dari 10 
tahun dan Pedoman Merger KPPU dapat menjadi 
acuan yang penting bagi banyak pihak dalam 
memahami posisi KPPU terhadap berbagai isu 
dalam pengendalian merger di Indonesia.
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Abstrak

Bagi semua Negara di dunia, Pasar Modal tidak hanya kemewahan semata, tetapi telah menjadi asset 
yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kesalahan atau kegagalan transaksi 
bursa pasti akan menghambat pertumbuhan pasar modal kita, karena pada dasarnya transaksi yang 
sukses adalah faktor kunci untuk menanamkan dan menmbuhkan kepercayaan investor untuk tetap 
berinvestasi di Pasar Modal kita. Terkait masalah ini, diperlukan suatu sistem jaminan atau asuransi 
dalam Transaksi Bursa yang dapat menjamin keberhasilan penyelesaian transaksi tanpa harus melewati 
proses hukum yang panjang atau mengakibatkan kerugian yang berarti bagi masing-masing pihak. 
Oleh karena itu, pemanfaatan pelayanan penjaminan dari Lembaga Kliring dan Pejaminan (LKP) adalah 
suatu solusi yang tepat dalam meniadakan resiko Kegagalan Transaksi Bursa. Metode penelitian yang 
digunakan di sini adalah metode normatif penelitian hukum yang akan menilai kualitas dan efek hukum 
dari fungsi penjaminan yang disediakan oleh LKP bagi anggotanya, termasuk resiko apapun yang muncul 
atas penggunaannya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk memperoleh pengetahuan 
yang lebih baik mengenai Transaksi Bursa.

Kata Kunci : Lembaga Kliring dan Penjaminan, Pasar Modal

Abstract

For any states in the world, Capital Market is not merely a luxury to have, but has become a very important 
asset in order to promote the economic growth. The failure or default of Exchange Transaction will surely 
hamper our Capital Market growth, because basically transaction success is the key factor to instill and 
promote trust within investors to keep on investing in our capital market. To adhere this issue, it is thus 
needed a system of guarantee or insurance within the Exchange Transaction which could guarantee the 
success of all transaction settlement without the need of going through a lengthy legal proceeding or causing 
any meaningful loss to each parties. Therefore, the utilization of Clearing and Underwriting Institution’s 
(LKP) guarantee service is an adequate solution on negating the risk of default in Exchange Transaction. The 
research method used here is a normative legal research method which will assess the quality and legal 
effects of the guarantee function provided by LKP for its members including any risks entailing from its usage. 
This research may assist the investors on gaining a better knowledge in Exchange Transaction 

Keyword: Clearing and Underwriting Institution, Capital Market

A. Pendahuluan

Saat ini, prospek investasi di Pasar Modal 
Indonesia semakin cerah dan berkembang seperti 
ditandai nilai Indeks Hasil Saham Gabungan 
(IHSG)1 yang berhasil menembus angka baru di 
level 3000 pada 21 Juli 20102 dan terus menerus 

mengalami peningkatan. Hal ini menandakan 
bahwa sudah semakin bertambah ramai jumlah 
transaksi di Pasar Modal Indonesia saat ini. 

Lebih lanjut lagi, perkembangan ini diikuti 
dengan hadirnya Bursa Efek3 yaitu Bursa Efek 

1  IHSG merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mencakup pergerakan 
harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI. Iman Sjahputra, Hukum Pasar Modal Teori dan Kasus, 
(Jakarta:Harvarindo, 2011), hal. 81 (Bagian I)
2 Iswi Hariyani dan R.Serfianto D.P., Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010)., hal. 5
3 Istilah yang digunakan untuk lokasi menjual dan membeli surat-surat berharga (efek) serta sistem yang menjalankannya. Yulfasni, 
Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005), hal. 7
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Indonesia sebagai badan perantara praktek pasar 
modal memberikan dampak yang positif terhadap 
perkembangan pasar modal di Indonesia. Dengan 
adanya bursa efek, kegiatan jual-beli sekuritas 
dapat berlangsung secara lebih teratur, wajar, 
dan efisien4. Perusahaan dapat memperoleh 
berbagai macam keuntungan dengan melakukan 
perdagangan melalui bursa efek, seperti kemudahan 
akses untuk memperoleh modal; likuiditas yang 
lebih lancar; pengembangan usaha melalui akusisi 
atau kemitraan strategis; dan lain-lain5. 

Fitur utama yang dimiliki bursa efek saat ini 
adalah sistem perdagangan efek tanpa warkat atau 
Scriptless Trading. Sistem ini berkaitan dengan 
cara transaksi yang dilakukan oleh para pihak. 
Sistem perdagangan ini merupakan hasil pengaruh 
dari globalisasi6. Globalisasi dalam informasi dan 
kegiatan dunia telah menyebabkan masuknya nilai-
nilai, norma-norma dan budaya-budaya tertentu 
dari masyarakat yang saling berinteraksi. Dalam 
era globalisasi, terjadi integrasi pasar internasional 
yang menimbulkan beberapa tantangan, seperti 
kian ketatnya kompetisi pasar; meningkatnya 
kepentingan infrastruktur; serta implikasi pasar 
dalam hubungannya dengan ketidakpastian 
(volatility)7. Gejala yang paling umum dan seringkali 
dijumpai dari globalisasi adalah masuknya 
berbagai aktivitas atau kegiatan bisnis yang semula 
berkembang di negara tertentu ke dalam kegiatan 
bisnis negara-negara lainnya. Diadopsinya kegiatan 
bisnis dan perilaku tersebut, langsung atau tidak 
langsung akan mempengaruhi tatanan, sistem atau 
struktur hukum yang berlaku di negara yang akan 
mengadopsi kegiatan bisnis tersebut. 

Globalisasi menyebabkan diterapkannya 
Scripless trading di seluruh dunia. Karena alasan 
inilah Bursa Efek kita pada saat ini memakai 
sistem Scripless trading yang sudah dipraktekkan 
terlebih dahulu oleh negara-negara maju sebagai 
upaya untuk meningkatkan daya saing pasar modal 
negara kita. Dengan demikian, maka sangat perlu 
bagi praktisi hukum dan juga pemerintah untuk 
mendalami dan menyesuaikan sistem perundang-
undangan pasar modal sehingga bisa beradaptasi 
dengan kemajuan teknologi tersebut. Penyesuaian 
ini penting untuk menghindarkan terganggunya 
kelangsungan kegiatan dalam Bursa Efek akibat 

kasus-kasus dan konflik hukum baru yang 
mungkin terjadi akibat diterapkannya sistem ini, 
yang juga secara tidak langsung dapat menghambat 
perkembangan ekonomi negara kita. 

Sebelum sistem perdagangan tanpa warkat ini 
diterapkan, transaksi antara pembeli dan penjual 
dalam bursa efek dilakukan melalui warkat8 
yang berupa suatu instrumen berwujud yang 
keberadaannya nyata (tangible). Warkat tersebut 
berwujud surat-surat berharga yang memiliki fungsi 
sebagai bukti kepemilikan dari seorang pemegang 
saham atas efek yang ia dagangkan. Pada sistem 
transaksi yang lama, apabila seorang pihak ingin 
membeli produk efek dari pihak lain, maka pihak 
pemilik efek tersebut akan menyerahkan surat 
warkat kepada pihak pembeli. Sedangkan, pada 
sistem baru, transaksi dilakukan tanpa penyerahan 
surat yang berwujud tersebut, namun melalui suatu 
sistem pemindahbukuan rekening efek atau secara 
penyelesaian pembukuan (book entry settlement)9 

secara elektronik melalui rekening masing-masing 
pihak. Seluruh kegiatan perdagangan ini dilakukan 
melalui sistem Jakarta Automated Trading System 
(JATS).10 

Sistem perdagangan ini tentunya harus 
mencukupi standar ideal atau tuntutan masyarakat 
dalam bertransaksi, yaitu adanya kelancaran, 
kecepatan, dan kepastian hukum dalam 
bertransaksi. Dalam aspek kecepatan bertransaksi, 
sistem ini lebih menguntungkan ketimbang 
cara bertransaksi biasa karena perdagangan 
dilaksanakan secara seketika dengan sistem 
pemindahbukuan elektronik tanpa harus menuntut 
tindakan fisik diantara pembeli dan penjual. 
Namun pada aspek kelancaran transaksi dan 
kepastian hukum, sistem baru ini tetap memiliki 
beberapa kerentanan. Salah satu hal yang dapat 
meminimalkan resiko dalam sistem perdagangan 
tersebut adalah dengan hadirnya suatu lembaga 
yang diharapkan dapat berperan untuk mengurangi 
resiko tersebut. Salah satu lembaga yang dimaksud 
adalah Lembaga Kliring dan Penjaminan atau (LKP) 
yang merupakan Self Regulating Organization di 
pasar modal. 

Lembaga ini adalah pihak yang menye-
lenggarakan jasa kliring dan penjaminan dalam 
rangka penyelesaian transaksi bursa11. Institusi 

4 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Tavianayati dan Yulia Qamariyanti,  Hukum Pasar Modal Di Indonesia, (Jakarta: PT. Sinar 
Grafika, 2009), hal. 15
5 David N. Feldman, Reverse Mergers : Taking A Company Public Without an IPO, (New York: Bloomberg Press, 2006), hal.7 
6 Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, 
dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>, diakses  27 Mei  2013
7 A World Bank Policy Research “Private Capital Flows to Developing Countries” The Road to Financial Integration, 1997 
8 Dalam konteks pasar modal, warkat adalah bukti kepemilikan atas efek. Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal: 
Penitipan Kolektif, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 167
9 Yulfasni, op.cit., hal. 103-104
10 Ibid., hal. 342-344
11 Iswi, Serfianto, op.cit., hal. 42
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yang melaksanakan fungsi ini adalah perusahaan 
Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang 
berbentuk badan hukum. Anggota yang memakai 
jasa KPEI adalah Anggota Bursa atau perusahaan 
efek yang telah memenuhi persyaratan dan disebut 
sebagai Anggota Kliring. Hubungan hukum antara 
perusahaan efek dan KPEI adalah sebagai penjamin 
dan terjamin, seperti pada perusahaan asuransi 
dengan kliennya. Hubungan hukum antara anggota 
kliring yang bertransaksi juga berubah, yang tadinya 
menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dan 
yang lain atas transaksi bursa yang dilakukannya, 
beralih menjadi hubungan hukum antara Anggota 
Kliring dan pihak lawannya dengan KPEI12. Dalam 
penjaminan, KPEI akan menggantikan kewajiban 
anggotanya yang telah berwanprestasi atau gagal 
memenuhi kewajibannya terhadap pihak lawannya, 
kemudian anggota tersebut akan bertanggung 
jawab secara tersendiri terhadap KPEI. 

KPEI mendapatkan profit dengan memungut 
biaya pembayaran dari anggota-anggotanya 
atas jasa yang diberikan. Dalam pelaksanaan 
fungsi penjaminan, KPEI mengumpulkan dana 
dari anggota-anggotanya yang dipungut sebagai 
bagian dari kewajiban mereka sebagai anggota. 
Uang yang telah disetor oleh anggota di dalam 
rekening anggotanya ini nantinya digunakan oleh 
KPEI untuk melakukan penjaminan13, sehingga 
kerugian yang mungkin timbul dapat ditanggulangi 
atau dikompensasikan tanpa harus membawa 
permasalahan ini ke pengadilan. 

Selain itu, KPEI juga berperan sebagai lembaga 
yang berwenang dalam menentukan hak dan 
kewajiban pihak-pihak penjual dan pembeli di 
dalam transaksi. Dalam setiap proses pengkliringan, 
melalui komputer, KPEI menentukan kepemilikan 
efek dalam suatu transaksi, yang menjadikan 
KPEI sebagai institusi yang sangat penting dalam 
proses perdagangan efek. Fungsi daripada lembaga 
ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 10 
Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 
1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) adalah 
pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan 
penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa

Pasal 14(1) UU Pasar Modal Indonesia mengatur 
tujuan LKP untuk menyediakan jasa kliring dan 
penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang 
teratur, wajar, dan efisien. Kewajiban KPEI dalam 
menjamin penyelesaian dalam transaksi bursa ini 
diatur pada pasal 55(2) UU Pasar Modal Indonesia.

Setiap Transaksi Bursa merupakan transaksi 
yang saling terkait dari waktu ke waktu. Hal ini 
dikarenakan transaksi yang terjadi sebelumnya 
merupakan dasar bagi transaksi berikutnya, 
sehingga pembatalan Transaksi Bursa sebelumnya 
akan mempengaruhi Transaksi Bursa berikutnya; 
dari pertimbangan inilah, LKP memiliki kewajiban 
menjamin penyelesaian Transaksi Bursa dengan 
merealisasikan pemenuhan hak dan kewajiban 
masing-masing Anggota Bursa Efek yang melakukan 
yang melakukan Transaksi Bursa14. Dalam 
fungsinya, KPEI menerapkan sistem multilateral 
continuous net settlement yaitu kewajiban anggota 
kliring hari ini yang belum terpenuhi, akan 
digabungkan dengan hak yang akan diterima pada 
hari berikutnya. 15Sistem ini menjamin adanya 
penyelesaian seketika pada saat transaksi terjadi, 
karena itu penyelesaian masalah, khususnya dalam 
penjaminan penyelesaian transaksi, tidak akan 
bertele-tele. Dengan kata lain fungsi penjaminan 
memberi kepastian terselenggaranya Transaksi 
Bursa bagi Anggota Kliring yang sudah memenuhi 
kewajibannya, kepastian waktu penyelesaian, 
penurunan frekuensi kegagalan penyelesaian 
transaksi, dan pada akhirnya meningkatkan 
kepercayaan investor untuk bertransaksi di pasar 
modal Indonesia. Hal-hal yang dikemukakan di 
atas merupakan pertimbangan bagi penulis untuk 
menulis mengenai Peran dan Fungsi Lembaga 
Kliring Penjaminan dalam Transaksi Bursa Pasar 
Modal Indonesia.

B. Penggantian Transaksi Bursa

Transaksi Bursa terdiri dari dua kata yakni 
transaksi dan bursa. Dalam literatur bahasa 
Inggris, transaction atau to transact diartikan to 
perform or to carry out business. 16Berdasarkan 
aspek ekonomi, transaksi berarti persetujuan jual 
beli (dalam perdagangan) antara dua pihak atau 
pelunasan pembayaran. 17Black’s Law Dictionary 
menjelaskan arti transaksi sebagai the act or an 
instance of conducting business or other dealings; 
especially the formation, performance, or discharge 
of a contract18 . Bursa merujuk kepada gedung 
atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan 
tempat kegiatan perdagangan efek, sedangkan 
surat berharga yang dikategorikan sebagai efek 
adalah saham, obligasi, serta surat bukti lainnya 
yang lazim dikenal sebagai efek19. 

12 Ibid., hal. 49
13 M. Irsan Nasarudin, et.al., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Penerbit Kencana (Prenada Media Group), 2006), hal.149
14 Penjelasan pasal 55(2) Undang-undang No.8/1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal)
15 Irsan, et.al., op.cit., hal. 87
16 Eugene Ehrlich; Stuart Berg Flexner; Gorton Carruth; dan Joyce M.Hawkins, Oxford American Dictionary, (New York: Avon Books, 
1986) 
17 <www.artikata.com/arti-354993-transaksi.html>, diakses 27 Mei 2013
18 Bryan A.Garner, Black’s Law Dictionary 8th Edition, (USA: Thomson, 2004), page 1535
19 <http://kelbursaefek.wordpress.com/category/pengertian-bursa-efek/> , diakses 27 Mei 2013
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas, 
Transaksi Bursa dapat didefinisikan secara 
sederhana sebagai suatu kegiatan bisnis yang 
terjadi dan dilakukan di dalam bursa efek. Pasal 1 
angka 28 UU Pasar Modal Indonesia menjelaskan 
lebih lanjut bahwa Transaksi Bursa adalah kontrak 
yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai 
dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa 
Efek mengenai jual-beli Efek, pinjam-meminjam 
Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga 
Efek. Oleh karena itu, pada hakikatnya Transaksi 
Bursa merupakan sebuah kontrak atau perjanjian 
mengenai suatu transaksi atau perdagangan efek di 
dalam bursa efek. Transaksi Bursa dilakukan oleh 
Anggota Bursa Efek atau Perantara Pedagang Efek 
sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha jual 
beli Efek di dalam bursa efek untuk kepentingan 
sendiri atau pihak lain. 

Kontrak merupakan sebuah hubungan perdata 
antara satu subjek hukum dengan subjek hukum 
yang lain. Kontrak didasarkan pada adanya suatu 
persetujuan untuk mengikatkan diri (perikatan) 
di antara kedua pihak yang dibuat formil melalui 
suatu bentuk tertulis, sehingga kontrak merupakan 
bagian dari perikatan yang berlaku sebagai hukum 
dan mengikat atas para pihak. 

Transaksi Bursa merupakan sebuah kontrak 
atau perjanjian yang segala hal tentangnya diatur 
didalam KUHPerdata pada buku 3 (tiga) mengenai 
perikatan. Hukum perdata (lex generalis) juga 
berlaku mengatur Transaksi Bursa yang secara 
spesifik berada dalam lingkup hukum pasar modal 
(lex specialis) menurut asas hukum lex specialis 
derogat lex generalis yang mengatur kedudukan 
Transaksi Bursa sebagai “perikatan” secara umum. 

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 
empat syarat menurut pasal 1320 KUHPerdata:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
c. Mengenai suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal. 

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-
syarat subjektif, karena mengenai orangnya 
atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, 
sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-
syarat objektif karena mengenai perjanjiannya 
sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang 
dilakukan20. 

Melihat wujud dari Transaksi Bursa sebagai 
kontrak, maka terhadapnya asas-asas perjanjian 
secara umum tetap berlaku, seperti halnya a) Asas 

Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338(1) KUH Perdata) 
yang sering disebut dengan sistem terbuka; b) Asas 
Itikad Baik (Pasal 1338(3) KUH Perdata); c) Asas 
Pacta Sunt Servanda (Pasal 1338(1)(2) KUH Perdata); 
d) Asas Konsensuil (Pasal 1320 KUHPerdata); dan 
Asas Berlakunya Suatu Perjanjian (Pasal 1340, 
1315, dan 1317 KUHPerdata). 

Salah satu asas yang menarik adalah asas 
kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan 
kepada para pihak yang mengikatkan diri ke dalam 
perjanjian untuk membentuk hukum dan peraturan 
mereka sendiri yang akan mereka patuhi. Hal ini 
didasarkan pada sistem hukum perjanjian dalam 
KUHPerdata yang menganut sistem terbuka, yang 
berarti bahwa para pihak diberi kebebasan yang 
seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian yang 
berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban 
umum dan kesusilaan. 21Pasal-pasal dari hukum 
perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum 
pelengkap (optional law), yang berarti bahwa pasal-
pasal di dalam KUHPerdata mengenai perikatan 
boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh 
pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. 
22Pasal-pasal di dalam KUHPerdata mengenai 
perikatan akan berlaku mengatur para pihak 
terhadap hal-hal yang tidak mereka atur secara 
spesifik di dalam perjanjian yang mereka buat dan 
mereka akan dianggap tunduk pada ketentuan di 
dalam KUHPerdata. 

Asas perjanjian kebebasan berkontrak secara 
nyata diterapkan di dalam praktek Transaksi Bursa 
dalam pasar modal seperti di dalam hubungan 
di antara nasabah dan perusahaan sekuritas 
yang menawarkan jasanya kepada nasabah 
tersebut. Di dalam perjanjian itu, dimungkinkan 
diatur mengenai cara-cara penyelesaian masalah 
wanprestasi di antara nasabah dan perusahaan 
sekuritas, misalnya saja tercantum bahwa apabila 
nasabah tidak mampu melakukan pembayaran 
yang dijanjikan untuk keperluan pembelian efek, 
maka nasabah diwajibkan membayar kerugian 
yang timbul dan diderita oleh pihak perusahaan 
sekuritas di dalam melakukan Transaksi Bursa 
tersebut.

C. Pengaturan Mengenai Keanggotaan (Anggota 
Kliring) 

Menurut peraturan pasar modal23, pihak yang 
dapat menjadi Anggota Kliring adalah Anggota 
Bursa Efek yang berdasarkan penilaian KPEI 
terutama dari segi risiko kredit laik dan dapat 
disetujui untuk menjadi Anggota Kliring. Namun 

20 Subekti, Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1979), hal.17
21 Subekti, op.cit., hal.13
22 Ibid.
23 Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor: SK-003/KPEI/0399, tentang Anggota Kliring (SK-003/KPEI/0399), 
Lampiran angka 2(a)
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pada prakteknya, seluruh Anggota Bursa dianggap 
dan dicatat sebagai Anggota Kliring24. 

Melalui penilaian ini, KPEI akan melihat profil 
dari perusahaan Anggota Bursa beserta kondisi 
keuangan Anggota Bursa. Peraturan ini memiliki 
dasar bahwa perusahaan yang akan menjadi 
Anggota Kliring haruslah cukup terpercaya agar 
terdapat suatu jaminan terselenggaranya proses 
kegiatan Transaksi Bursa yang aman dan lancar. 
Karena itu, salah satu persyaratan yang diharuskan 
terhadap Anggota Bursa Efek untuk menjadi 
Anggota Kliring adalah untuk menyerahkan 
anggaran dasar perusahaannya beserta perubahan-
perubahannya25, dan juga menyerahkan laporan 
keuangan perusahaan kepada KPEI yang me-
rupakan proses pemeriksaan26 (dan dalam hal 
ini, Anggota Bursa juga harus menyetujui untuk 
diperiksa oleh pemeriksa yang ditunjuk oleh KPEI27). 
Anggota Bursa juga diharuskan untuk memberikan 
persetujuan kepada KPEI untuk memeriksa data 
dan dokumen serta memeriksa keadaan keuangan, 
kegiatan dan manajemen Anggota Kliring yang 
bersangkutan.

Selanjutnya, Anggota Bursa juga diharuskan 
membayar Dana Jaminan28 sesuai dengan Ke-
putusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek 
Indonesia Nomor: Kep-004/DIR/KPEI/0405 dan 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang 
Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pem-
bukuan oleh Perusahaan Efek29. 

Menyangkut jasa KPEI dalam menjamin 
penyelesaian Transaksi Bursa, Anggota Bursa juga 
diharuskan memberikan persetujuan kepada KPEI 
untuk menahan hak yang akan diterima Anggota 
Kliring yang bersangkutan dan menggunakannya 
untuk keperluan penyelesaian Transaksi Bursa 
dalam hal Anggota Kliring tidak memenuhi 
kewajibannya kepada KPEI30. Anggota Bursa juga 
diharuskan menyetujui untuk memiliki Rekening 
Efek pada KPEI untuk penyelesaian Transaksi 
Bursa sebagaimana ditentukan KPEI31. Dalam 
hal Anggota Bursa Efek bermaksud melakukan 
peminjaman Efek dari KPEI, maka Anggota Bursa 
Efek yang bersangkutan harus menandatangani 
perjanjian pinjam-meminjam Efek dengan KPEI32. 

Berikut adalah uraian hak dan kewajiban yang 
dimiliki oleh Anggota Kliring33: 
a. Setiap Anggota Kliring berhak menggunakan 

sarana yang disediakan KPEI untuk 
kepentingan Anggota Kliring sesuai Peraturan 
KPEI. 

b. Setiap Anggota Kliring berhak mendapatkan 
laporan dan informasi yang disediakan KPEI, 
sesuai dengan permintaan Anggota Kliring 
yang bersangkutan. 

c. Setiap Anggota Kliring wajib mengetahui serta 
tunduk dan terikat pada Peraturan KPEI. 

d. Setiap Anggota Kliring wajib bertanggung 
jawab terhadap pemenuhan kewajiban yang 
timbul dari setiap Transaksi Bursa yang 
dilakukannya. 

e. Setiap Anggota Kliring wajib melaporkan kepada 
KPEI setiap perubahan data perusahaannya, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan 
pemegang saham utama, perubahan modal 
disetor, keputusan rapat umum pemegang 
saham, perubahan anggaran dasar, susunan 
pengurus, alamat perusahaan, status 
perusahaan dan permasalahan perdata atau 
permasalahan lainnya antara Anggota Kliring 
dimaksud dengan nasabahnya atau pihak 
lain yang dapat mempengaruhi kemampuan 
kinerja perusahaannya selambat-lambatnya 1 
(satu) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan. 

f. Anggota Kliring wajib bertanggung jawab 
penuh secara finansial atas segala tindakan 
Wakil Anggota Kliring. 

g. Anggota Kliring yang menggunakan jasa Kliring 
dan Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa 
untuk kepentingan Anggota Bursa Efek yang 
bukan Anggota Kliring wajib menjamin setiap 
pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul 
dari Transaksi Bursa yang dilakukan Anggota 
Bursa Efek tersebut. 

h. Anggota Kliring yang menjamin penyelesaian 
Transaksi Bursa dari Anggota Bursa Efek yang 
bukan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud 
dalam angka 3 huruf g) di atas wajib membuat 
perjanjian dengan Anggota Bursa Efek yang 
dijaminnya tersebut. 

i. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam 
angka 3 huruf h) di atas wajib mendapatkan 
persetujuan dari KPEI.

24 <http://www.infobanknews.com/2012/02/anggota-kliring-minta-dipisahkan-dari-anggota-bursa/>, diakses 2 8 Mei 2013
25 SK-003/KPEI/0399, op.cit., Lampiran angka 2(b)(ii)
26 Ibid., Lampiran angka 2(b)(ix)
27 Ibid., Lampiran angka 2(d)
28 Ibid., Lampiran angka 2(b)(iv)&(v)
29 Ibid., Lampiran angka 2(b)(vi)
30 Ibid., Lampiran angka 2(b)(x)
31 Ibid., Lampiran angka 2(b)(xiv)
32 Ibid., Lampiran angka 2(b)(xv)
33 Ibid., Lampiran angka 3
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D. Hubungan LKP dengan Pelaku Pasar Modal 
Lainnya

Dalam hubungan struktural secara 
keseluruhan sistematika pasar modal, LKP berdiri 
sejajar dengan Bursa Efek dan LPP sebagai SRO. 
OJK berada diatas LKP dan berfungsi mengatur 
LKP dengan mengeluarkan peraturan-peraturan. 
Kemudian, sebagai SRO, LKP dapat mengeluarkan 
peraturan-peraturan yang mengatur lembaga-
lembaga di bawahnya, seperti perusahaan efek 
dalam berbagai macam bentuk. Profesi penunjang 
dan lembaga penunjang tidak terikat peraturan-
peraturan LKP secara langsung, namun melihat 
hubungan ini dari proses mekanisme perdagangan, 
maka mereka tetap harus patuh terhadap prosedur 
dan tahapan perdagangan yang harus melalui 
LKP dalam proses kliring dan penjaminan (kliring 
transaksi, penjaminan, dan penyelesaian). 

Dalam hubungan LKP dengan LPP dalam 
proses perdagangan efek Transaksi Bursa, LPP akan 
berkoordinasi dengan LKP sebelum melaksanakan 
pemindahbukuan dalam proses kliring terhadap 
keputusan untuk melakukan transaksi. Menurut 
peraturan LPP34 pemindahbukuan ini hanya dapat 
terjadi sebagai akibat dari peraturan LKP dan atau 
Bursa Efek, karena itu, suatu transaksi tidak dapat 
mencapai tahap penyelesaian apabila terdapat 
konflik yang bertentangan dengan peraturan LKP 
dan atau Bursa Efek. Selain itu, KPEI juga dapat 
melakukan tindakan-tindakan atas Rekening Efek 
Penyelesaian, Sub Rekening Efek jaminan dan 
Sub Rekening Efek pinjam meminjam, antara lain: 
memperoleh informasi saldo, memindahbukukan, 
dan membekukan Efek dan atau dana dalam 
Rekening Efek Penyelesaian, Sub Rekening 
Efek jaminan dan Sub Rekening Efek pinjam 
meminjam, termasuk membekukan Rekening 
Efek Penyelesaian, membekukan Sub Rekening 
Efek jaminan dan membekukan Sub Rekening 
Efek pinjam meminjam, dengan ketentuan KPEI 
telah menerima kuasa dan wewenang dari Anggota 
Kliring dan Bank Kustodian yang bersangkutan dan 
tembusan surat kuasa tersebut telah disampaikan 
kepada KSEI35. 

Selanjutnya dalam fungsi penjaminan, LKP 
bertindak sebagai mitra pengimbang bagi seluruh 
Anggota Kliring yang bertransaksi di bursa. Dalam 
hal ini, LKP menggantikan kedudukan Anggota 
Kliring yang telah Gagal Bayar. Hal tersebut 
dimungkinkan dengan kliring secara netting 
dengan novasi sehingga masing-masing Anggota 
Kliring hanya berhubungan dengan KPEI dalam 
penyelesaian transaksi bursanya. 

Novasi diatur dalam Pasal 1413 KUH Perdata 
sampai dengan Pasal 1424 KUH Perdata. Menurut 
Vollmar, novasi adalah suatu perjanjian di 
mana sebuah perjanjian akan dihapuskan, dan 
seketika itu juga timbul sebuah perjanjian baru 
(Vollmar,1983:237). Secara sederhana, novasi 
adalah suatu perjanjian antara debitur dan 
kreditur, di mana perjanjian lama dan subjeknya 
yang ada dihapuskan dan timbul sebuah objek dan 
subjek perjanjian yang baru. 36Di dalam Pasal 1418 
KUH Perdata telah ditentukan akibat novasi, yaitu 
bahwa kreditur tidak dapat meminta pembayaran 
kepada debitur lama, sekalipun debitur baru jatuh 
pailit atau debitur baru temyata orang yang tidak 
dapat melakukan perbuatan hukum. 

Penerapan konsep novasi di proses kliring 
Transaksi Bursa dapat dilihat melalui Keputusan 
Ketua Bapepam-LK37, yang menyatakan bahwa dalam 
hal penyelesaian Transaksi Bursa dilaksanakan 
melalui proses Netting dan pemindahbukuan, maka 
hubungan hukum antar Anggota Bursa Efek yang 
menimbulkan hak dan kewajiban atas Transaksi 
Bursa yang dilakukannya beralih menjadi 
hubungan hukum antara Anggota Bursa yang 
bersangkutan dan Lembaga Kliring dan Penjaminan 
pada saat kliring dilaksanakan; dan masing-masing 
Anggota Bursa Efek yang melaksanakan transaksi 
dimaksud tidak dapat menuntut satu sama lain. 
Dengan kata lain, hubungan hukum antar Anggota 
Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban 
atas Transaksi Bursa yang dilakukannya beralih 
menjadi hubungan hukum antara Anggota Kliring 
yang bersangkutan dan KPEI. 

Karena itu, apabila salah satu Anggota Kliring 
Gagal Bayar, maka Anggota Kliring kreditur hanya 
akan berurusan dengan LKP yang menggantikan 
kewajiban Anggota Kliring Gagal Bayar sebagai 
debitor dan tidak dapat menuntut Anggota Kliring 
yang telah Gagal Bayar tersebut, dengan catatan 
bahwa pihak yang Gagal Bayar telah memakai 
jasa penjaminan LKP. Apabila Anggota Kliring 
menggunakan jasa Kliring dan Penjaminan 
penyelesaian Transaksi Bursa untuk kepentingan 
Anggota Bursa Efek yang bukan Anggota Kliring, 
maka Anggota Kliring yang bersangkutan wajib 
membayar biaya layanan jasa atas Transaksi Bursa 
yang dilakukan Anggota Bursa tersebut, dan juga 
terikat pada ketentuan pengenaan sanksi Anggota 
Kliring sesuai peraturan LKP. Hubungan para 
pihak dalam mekanisme penjaminan LKP dalam 
hal terjadinya wanprestasi atau Gagal Bayar dapat 
dilihat pada Gambar 1 berikut ini : 

34 Peraturan Jasa Kustodian Sentral, seperti diperbaharui dengan Keputusan Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT.KSEI) 
Nomor : KEP-016/DIR/KSEI/1209, tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral ,, Daftar Isi angka 8.1.2.
35 Ibid., Daftar Isi angka 1.7.9
36 <http://forum.detik.com>, diakses 28 Mei 2013
37 Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-42/PM/1997, tentang Transaksi Efek (KEP-42/PM/1997), Lampiran angka 2(i)
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Dapat kita lihat pada Gambar 1 diatas, LKP 
menggantikan posisi A, sehingga segala kewajiban 
A yang harus dibayarkan kepada B dipindahkan 
kepada LKP. Dalam saat yang bersamaan pula 
kewajiban A menjadi hanya kepada LKP saja. 
Di dalam melakukan pembayaran tersebut, LKP 
nantinya akan melakukan pencairan dana dari 
berbagai sumber, termasuk melalui sumber 
keuangan A sendiri. Pada masa diberlakukannya 
fungsi penjaminan ini, hak yang seharusnya 
diterima oleh B menjadi tertunda, namun pada 
akhirnya akan terpenuhi seluruhnya. Pihak yang 
dijamin oleh LKP harus terdaftar sebagai Anggota 
Kliring, sedangkan pihak lawannya dapat berupa 
Anggota Kliring atau bukan. Hubungan ini dapat 
disamakan dengan hubungan antara lembaga 
asuransi, tertanggung, dan pihak ketiga, dimana 
lembaga asuransi akan berhubungan dengan 
pihak ketiga yang telah dirugikan oleh tertanggung, 
misalnya seperti yang umum dipraktekkan dalam 
klaim asuransi kecelakaan lalu-lintas oleh dua 
penduduk sipil. Pembahasan mengenai kedudukan 
LKP sebagai lembaga asuransi akan dibahas lebih 
lanjut berikut ini. 

E. Kedudukan LKP Sebagai Lembaga Asuransi 
Pasar Modal

Lembaga asuransi merujuk kepada suatu 
usaha yang bergerak pada bidang pertanggungan 
atau lebih sering disebut asuransi dalam 
prakteknya. 38Menurut ketentuan undang-undang, 
pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan 
mana seorang penanggung mengikatkan diri 
kepada seorang tertanggung, dengan menerima 
suatu premi untuk memberikan penggantian 
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang 
mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa 
yang tak tertentu. 39Melihat definisi ini, maka LKP 
pada dasarnya juga merupakan suatu bentuk 
lembaga pengasuransian. 

UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 
Perasuransian mengatur mengenai jenis bidang 
usaha perasuransian. 40Dengan melihat pernyataan 
pada peraturan tersebut, LKP termasuk dalam 
jenis usaha asuransi kerugian yang memberikan 
jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, 
kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum 
kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa 
yang tidak pasti. Jasa ini sesuai dengan fungsi LKP 
yang menjamin Anggota Kliring dalam hal timbul 
tanggung jawab hukum yang disebabkan oleh 
gagalnya transaksi yang ia lakukan (Gagal Bayar), 
dan memberikan pembayaran terhadap pihak 
ketiga tersebut. 

Penjaminan LKP juga memiliki unsur-unsur 
penanggungan atau pengasuransian secara umum 
yang tercantum pada Pasal 246 KUHD, yaitu 
adanya kepentingan (Pasal 250 jo. 268 KUHD); 
adanya peristiwa tidak menentu; dan adanya 
kerugian. 41Ketiga unsur tersebut nyata ada 
dalam penanggungan yang dilakukan oleh LKP 
terhadap Gagal Bayar. Jasa LKP dalam penjaminan 
penyelesaian Transaksi Bursa juga memiliki 
konsekuensi terjaminnya anggota LKP dari Gagal 
Bayar sebagai penyebab dari tidak terlaksananya 
Transaksi Bursa. 

Dalam pelaksanaan jasanya, lembaga 
perasuransian tunduk kepada azas-azas per-
asuransian. Berikut adalah beberapa azas-azas 
asuransi yang menurut penulis perlu dikaitkan 
dengan penjaminan LKP42: 
a. Insurable Interest (kepentingan yang 

dipertanggungkan): Suatu kepentingan atau 
Insurable Interest bagi tertanggung adalah 
adanya kepentingan keuangan terhadap 
obyek atau hal yang diasuransikan, dimana 
tertanggung akan menderita kerugian 
keuangan apabila obyek tersebut mengalami 
kerusakan atau hal tersebut terjadi. Dalam 
hal ini, Anggota Kliring tentu saja memiliki 
kepentingan keuangan terhadap terjadinya 
Gagal Bayar atau wanprestasi pada Transaksi 
Bursa, karena pada dasarnya Anggota 
Kliring harus menanggung tanggung jawab 
pembayaran ganti kerugian terhadap pihak 
lawannya dalam suatu transaksi apabila tidak 
dijamin oleh LKP. 

b. Utmost Good Faith (kejujuran dan itikad baik 
sempurna): Calon tertanggung berkewajiban 
memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti 
mengenai segala fakta-fakta penting yang 
berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. 

A
Pembeli Efek
Gagal Bayar

Nasabah
A

B
Penjual Efek

(AB/AK)
Kreditor

Nasabah
B

LKP

38 Abdulkadir Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 23
39 Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
40 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Usaha Perasuransian)
41 Warsito Sanyoto, “Implementasi Azas-Azas Asuransi Pada Polis Asuransi Kerugian Di Indonesia”. Tesis, Yogyakarta: Fakultas 
Hukum Universitas Gadjah Mada, 2005, hal. 4
42 Ibid., hal. 5

Gambar 1
Skema Hubungan para pihak pada Transaksi Bursa dalam 
sistem penjaminan LKP dalam hal terjadinya Gagal Bayar
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Prinsip ini juga menjelaskan risiko-risiko 
yang dijamin maupun yang dikecualikan, 
segala persyaratan dan kondisi pertanggungan 
secara jelas serta teliti. Risiko yang dimaksud 
merupakan suatu ketidakpastian akan timbul-
nya kerugian43 atau kemungkinan terjadinya 
suatu kerugian atau batalnya seluruh atau 
sebagian keuntungan yang semula diharapkan 
karena suatu kejadian di luar kekuasaan 
manusia, kesalahan sendiri, atau perbuatan 
manusia lain44. 

c. Indemnity/Indemnitas (Keseimbangan Ganti 
Rugi): Apabila obyek yang diasuransikan 
terkena musibah sehingga menimbulkan 
kerugian, maka akan diberi ganti rugi 
untuk mengembalikan posisi keuangan ter-
tanggung setelah terjadi kerugian menjadi 
sama dengan saat sebelum terjadi kerugian. 
Dengan demikian tertanggung tidak berhak 
memperoleh ganti rugi lebih besar dari 
kerugian yang dideritanya. 

d. Subrogation/Subrogasi (Pengalihan Hak Me-
nerima Ganti Rugi): Azas subrogasi diatur 
dalam pasal 284 KUHD. Pasal tersebut pada 
dasarnya memberikan pemahaman bahwa 
apabila tertanggung mengalami kerugian akibat 
kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka 
pihak penanggung, setelah memberikan ganti 
rugi kepada tertanggung, akan menggantikan 
kedudukan tertanggung dalam mengajukan 
tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Dalam 
pasar modal, terdapat pengecualian terhadap 
prinsip ini, dimana seorang nasabah hanya 
dapat dituntut oleh pihak Anggota Kliring 
dengan siapa dia mengikatkan dirinya untuk 
mewakilkannya dalam transaksi. 

e. Proximate Cause (Kausa Proksimal): Musibah 
yang dialami kepentingan yang diasuransikan 
harus terhubung dalam suatu rangkaian 
peristiwa tanpa terputus sampai dengan akhir 
terjadinya musibah tersebut atau kerusakan 
yang dialami harus benar-benar sebagai aki-
bat dari musibah tersebut. Misalnya dalam 
asuransi gempa bumi, apabila kerusakan 
properti dari tertanggung tersebut sebenarnya 
disebabkan oleh kebakaran yang terjadi 
akibat gempa bumi, maka pada umumnya 
tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi, 
karena penyebab kerusakan utama bukanlah 
dari gempa bumi melainkan karena hangus 
terbakar oleh api. Dalam hal ini, LKP menjamin 
Gagal Bayar yang terjadi oleh karena sebab 

apapun juga, baik kesalahan dari Anggota 
Kliring, maupun nasabahnya. 

Secara lebih spesifik, penanggungan kerugian 
yang diberikan oleh LKP ini merupakan bentuk 
yang sama dengan asuransi tanggung gugat. 
Asuransi Tanggung Gugat adalah produk asuransi 
yang memberikan jaminan perlindungan kepada 
Tertanggung, terhadap risiko yang timbul karena 
adanya tuntutan dari pihak lain (Pihak Ketiga) 
sehubungan dengan aktifitas personal/perusahaan 
milik Tertanggung. Produk Asuransi Tanggung 
Gugat tidak terlepas dari Tanggung Jawab Hukum 
Pihak Ketiga (TJH). “Pihak Ketiga” dalam Asuransi 
Tanggung Gugat adalah perorangan atau badan 
hukum tertentu dalam bentuk private owned atau 
public listed, menurut definisi dalam masing-masing 
polis, yang mengalami kerugian sebagai akibat dari 
kekeliruan atau kelalaian yang dilakukan secara 
tidak disengaja oleh Tertanggung. Sebagai contoh 
dalam Directors and Officers Liability Insurance 
misalnya, Pihak Ketiga antara lain terdiri dari 
regulator, shareholders, stakeholders, kompetitor, 
dan karyawan45. 

Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau 
‘TJH’ adalah kewajiban menurut Polis yang harus 
dipenuhi Tertanggung terhadap Pihak Ketiga, apabila 
risiko-risiko yang dijamin oleh Polis menyebabkan 
Pihak Ketiga tersebut mengalami kerugian. Hal 
yang dijamin oleh Asuransi Tanggung Gugat adalah 
kewajiban Tertanggung membayar ganti rugi atau 
kompensasi atas kerugian yang diderita oleh Pihak 
Ketiga. Ganti rugi atau kompensasi yang diberikan 
kepada Pihak Ketiga dalam penanggungan ini 
adalah sehubungan dengan Kerusakan Harta 
Benda (Property Damage), Cedera Badan (Bodily 
Injury), Kerugian Keuangan (Financial Loss), atau 
Kehilangan Keuntungan (Consequential Loss) yang 
dideritanya. 46Dalam bentuknya, penjaminan LKP 
adalah variasi dari penjaminan tanggung gugat, 
sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. 

Pada umumnya, risiko yang berhubungan 
dengan kewajiban pada kontrak tidak dijamin oleh 
asuransi tanggung gugat biasa. Namun, karena 
beberapa hal seperti: ketidakpastian terjadinya 
Gagal Bayar; keharusan dalam penjaminan dalam 
Transaksi Bursa; pengenaan sanksi atau denda; 
dan mekanisme penjaminan itu sendiri, maka hal 
tersebut dapat dimungkinkan. Risiko merupakan 
kemungkinan terjadinya kerugian atau batalnya 
seluruh atau sebagian dari suatu keuntungan 
yang semula diharapkan, karena suatu kejadian 

43 Agus Prawoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, (Yogyakarta: BPFE, 1995), hal.13
44 Syamsoe Ismad dan Soeprijanto, Dasar-dasar Pengetahuan Asuransi, (Jakarta: Yayasan Pembinaan Keluarga (YPK) UPN Veteran, 
1989), hal.5
45 <http://www.sinarmas.co.id/FAQ/asuransi_tanggung_gugat.asp#q1>, diakses 29 Mei 2013
46 <http://www.sinarmas.co.id/FAQ/asuransi_tanggung_gugat.asp#q1>, diakses 29 Mei 2013
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di luar kuasa manusia, kesalahan sendiri atau 
perbuatan manusia lain47. Dalam hal ini, Gagal 
Bayar memiliki kedua unsur utama risiko, yaitu 
kemungkinan (dimana terdapat kepastian maka 
disitu tidak terdapat risiko); dan adanya kerugian 
bagi pihak yang ditanggung. Sesuai pula dengan 
azas utmost good faith, risiko dapat dinyatakan 
ada oleh kemungkinan adanya campur tangan dari 
tindakan orang lain, seperti nasabah misalnya. 

F. Penutup

Setiap pihak di pasar modal memiliki peran 
yang unik di dalam Transaksi Bursa. Perusahaan 
Efek berperan membantu emiten dalam melakukan 
Penawaran Umum (IPO); mewakili para investor 
dan emiten untuk melakukan perdagangan efek 
dalam Transaksi Bursa (Perantara Pedagang Efek); 
dan mengatur portofolio efek dari investor atau 
sekelompok investor (Manajer Investasi). Bursa 
Efek berperan sebagai pihak yang menyediakan 
tempat dan mengatur Transaksi Bursa untuk 
dilaksanakan. LKP menyediakan jasa kliring dan 
penjaminan transaksi untuk kepentingan para pihak 
di Transaksi Bursa. LPP berperan sebagai custodian 
sentral yang aman yang mengadministrasikan dan 
mengatur transfer aset dari Rekening Efek yang 
satu ke Rekening Efek yang lain. Terlebih lagi, 
pihak-pihak penunjang di Pasar Modal membantu 
dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 
kepastian terlaksananya Transaksi Bursa, dengan 
menyediakan jasa pendaftaran kepemilikan 
saham (Biro Administrasi Efek), perwakilan dalam 
perdagangan jenis efek tertentu (Wali Amanat), 
menyediakan Rekening Efek pribadi bagi para 
emiten dan investor (Kustodian), dan menyediakan 
pendapat dan jasa profesional bagi para investor 
dan emiten (akuntan, notaris, konsultan hukum, 
dan penilai). 
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A. Pendahuluan

Bab pendahuluan merupakan bab pertama dari 
karangan ilmiah yang berisi gambaran mengenai 
topik penelitian yang hendak disajikan1. Pada 

bagian ini, penulis harus menguraikan sesuatu 
yang menjadi ketertarikannya pada objek bahasan. 
Oleh karena itu, kepekaan untuk memperhatikan 
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fenomena-fenomena yang mutakhir di bidang yang 
sedang ditekuni menjadi kebutuhan. Tidak jarang, 
sebuah karangan ilmiah mendapat sambutan 
hangat karena membahas topik-topik yang sedang 
hangat.

Bab pendahuluan naskah hasil kajian teoritis/
konseptual memuat latar belakang yang merupakan 
uraian informasi sehubungan dengan timbulnya 
masalah penelitian. Informasi atau data mengenai 
timbulnya masalah penelitian tersebut perlu dicari 
untuk mengetahui kedudukan masalah dengan 
pasti. Selain itu, paparan singkat tentang teori 
yang relevan juga perlu ada dalam latar belakang, 
sedangkan bab pendahuluan naskah hasil 
penelitian memuat latar belakang permasalahan, 
tujuan penelitian, ruang lingkup dan metodologi.

Naskah Jurnal Legislasi Indonesia diketik 
dengan spasi ganda, jenis huruf/font Bodoni MT  
ukuran 12, diatas kertas ukuran A4, dan minimal 
20 (dua puluh) halaman. Penulisan  baku daftar 
acuan (references) dan daftar pustaka (bibliography) 
dalam Jurnal Legislasi Indonesia menggunakan 
Chicago Style. Jika dalam tulisan mengutip 
informasi, pandangan maupun pendapat sesorang 
penulis lainnya, maka nama penulis dicantumkan 
dengan tahun publikasinya dalam tanda kurung, 
dan nama penulis tersebut harus masuk dalam 
daftar pustaka. Sebagai contoh penulisan kutipan 
(citation):  “…Pemberdayaan masyarakat adalah 
suatu cara terbaik dalam pengelolaan wilayah 
pesisir secara lestari.” (Dahuri,  1996). Apabila 
dalam karangan ilmiah terdapat penulisan 
istilah dalam bahasa asing, maka penulisannya 
menggunakan huruf cetak miring (italic).

B. Bab Kedua
Bab kedua untuk naskah hasil penelitian 

berjudul “Hasil Penelitian dan Pembahasan” yang 
mencakup tinjauan pustaka, data dan analisis. 
Sedangkan untuk naskah hasil kajian teoritis/
konseptual, judul bab dirinci sesuai dengan 
permasalahan yang dibahas.

Apabila dalam naskah disajikan Tabel, 
penulisan dan pengutipannya sebagaimana terlihat 
dalam Tabel 1:

Tabel 1

Data dan Angka

Variabel Speed (rpm) Power (Kw)

x 10 8.6

y 15 12.4

z 20 15.3

Sumber : Subdit Publikasi

Sedangkan apabila dalam naskah disajikan 
gambar, grafik  atau flowchart, penulisannya dapat 
terlihat dalam Gambar 1:

PERMOHONAN PENDAFTARAN 
HAK CIPTA

- MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN
- MELAMPIRKAN CONTOH CIPTAAN DAN URAIAN 

ATAS CIPTAAN YANG DIMOHONKAN ;
- MELAMPIRKAN BUKTI KEWARGANEGARAAN 

PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA
- MELAMPIRKAN BUKTI BADAN HUKUM BILA 

PEMOHON ADALAH BADAN HUKUM

PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

EVALUASI
DITOLAK

YA

TIDAK

TIDAK LENGKAP
Maks. 3 Bulan

LENGKAP

DIDAFTARKAN

DILENGKAPI

PEMBERIAN SURAT 
PENDAFTARAN CIPTAAN

Gambar 1
Alur Penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia

Sumber : Subdit Publikasi

Dalam bab dapat juga terdiri dari sub bab, 
sebagai contoh penulisan sub bab disajikan 
dibawah ini:

1. Sub Bab Satu
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Sub Bab Kedua
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C. Penutup

Bab Penutup merupakan bab terakhir pada 
suatu naskah karangan ilmiah. Penutup menjadi 
hal yang penting pada sebuah karangan ilmiah, di 
mana pada naskah karangan ilmiah ini terdapat 
beberapa hal pokok  yaitu rangkuman atau biasa 
di tulis Simpulan/Kesimpulan dan Saran. Untuk 
naskah hasil penelitian, penutup naskahnya 
menggunakan judul “Kesimpulan”.

Daftar Pustaka
Daftar pustaka atau bibliografi adalah daftar 

buku-buku dan artikel yang menjadi acuan atau 
refrensi dalam penulisan karya ilmiah. Daftar 
pustaka ditulis pada akhir tulisan dan berfungsi 
agar pembaca dapat melihat kembali sumber asli 
dari referensi karya ilmiah yang ditulis.  Semua 
referensi harus yang paling relevan dan up to date 
dan dengan menggunakan format daftar pustaka 
Chicago Style. Adapun penulisan daftar pustaka 
secara lengkap akan dipaparkan berikut ini:

Sumber Tercetak :
1. Buku dengan seorang Pengarang

Nama awal dan kedua penulis. Tahun publikasi. 
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Judul buku. Kota {meliputi negara, provinsi, 
atau kota}: Penerbit.

Contoh:
Budiarjo, Miriam. 1992. Dasar-Dasar Ilmu Politik. 

Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

2. Buku dengan Dua Pengarang

Nama awal dan kedua penulis pertama dan nama 
awal dan kedua penulis kedua. Tahun 
publikasi. Judul buku. Kota {meliputi negara, 
provinsi, atau kota}: Penerbit.

Contoh:
Bailey, Garrick, and James Peoples. 1999. 

Introduction to cultural anthropology. 
Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

3. Artikel Jurnal

Nama awal dan kedua penulis pertama dan nama 
awal dan kedua penulis kedua. Tahun 
publikasi. Judul artikel.Judul Jurnal volume: 
halaman awal-halaman akhir dari seluruh 
artikel.

Contoh:
O’Connell, John F., and George M. Perkins. 2003. 

The economics of private liberal arts colleges. 
Journal of business 76: 499-514.

4. Artikel Majalah

Nama akhir dan nama awal pengarang. Tahun 
publikasi. Judul artikel. Judul majalah, 
tanggal bulan, halaman awal-halaman akhir 
dari seluruh artikel.

Contoh:
Serrill, Michael S. 1990. Soviet Union war of nerves. 

Time, April 2, 26-30.

5. Artikel Surat Kabar

Artikel-artikel surat kabar tidak didaftar dalam 
bibliografi. Sebagai gantinya, pengarang dan 
surat kabar dikutip sebagai bagian dari teks 
(tidak dalam tanda kurung). Contoh berikut 
ini mengilustrasikan satu cara penulisan 
seperti kutipan.

Contoh:
Dalam teks: … Dalam the Des Moines Register 

pada 31 Desember 2005, Lee Rood 
menyebutkan …

Sumber-sumber Elektronik :
1.Artikel Ensiklopedi Online

Ensiklopedi, kamus, dan karya referensi lain tidak 
didaftar dalam bibliografi. Sebagai gantinya, 

pengarang, topik, dan judul referensi 
(termasuk tahun atau nomor volume) dikutip 
sebagai bagian dari teks. Contoh berikut 
mengilustrasikan satu cara penulisan 
kutipan seperti tiu.

Contoh:
Dalam teks: … Berdasarkan artikel John Hart 

tentang polusi air dalam Microsoft Encarta 
Online Encyclopedia 2006, …

2. Artikel Majalah Online

Nama akhir, awal, tengah pengarang. Tahun 
Publikasi. Judul artikel. Magazine Title 
(tanggal bulan {tanggal publikasi}). URL 
(diakses tanggal bulan, tahun {tanggal 
retrieved dari Web}).

Contoh:
Nash, J. Madeleine. 2006. Where the waters are rising. 

Time (February 20). http://www.time.com/
time/magazine/0,9263,7601050425,00.html 
(accesed April 25, 2006).

3. Dokumen Pemerintah Online, tidak ada nama 
pengarang

Government Agency. Tahun publikasi. Judul 
Publikasi. Kota: Penerbit {jika tersedia}. 
URL (diakses tanggal bulan, tahun {tanggal 
retrieved dari Web}).

Contoh:
United States Department of Education, Office 

of Innovation and Improvement. 2004. 
Innovations in Education: Alternative Routes 
to Teacher Ceritfication. Washington, D.C.: 
Education Publications Center. http://www.
ed.gov/admins/tchrqual/recruit/ altroutes/
report.html  (accessed April 20, 2006).

Pengiriman naskah berupa hard copy dan soft 
copy serta melampirkan curriculum vitae ditujukan 
kepada :

Redaksi Jurnal Legislasi Indonesia
Direktorat Jenderal  

Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan HAM RI

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan - 
Jakarta Selatan

Telepon (021) 5264517/Fax (021) 52921242,
e-mail : legislasi@yahoo.com.

Panduan Penulisan Jurnal Legislasi Indonesia juga 
dapat dilihat melalui website : 

www.djpp.kemenkumham.go.id
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