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PENGANTAR REDAKSI
Salam Keadilan bagi kita semua
Jurnal Staatrechts adalah jurnal berkala yang diterbitkan oleh Usep Ranawijaya
Research Centre (URRC) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Jurnal ini
dimaksudkan sebagai upaya untuk mempublikasikan gagasan-gagasan di bidang hukum
dalam rangka mendorong kemajuan pemikiran hukum di Indonesia.
Jurnal ini diharapkan akan menjadi referensi bagi seluruh stakeholder di lembagalembaga penegak hukum, kampus sebagai basis pengembangan keilmuan hukum serta para
pihak yang memiliki kepentingan dengan pengembangan keilmuwan hukum.
Edisi kali ini hadir dengan lima penulis yang memiliki reputasi baik dalam dunia
intelektual. Mereka memiliki pengalaman dan merupakan para pengajar dan peneliti dari
berbagai perguruan tinggi. Lima tulisan tersebut setidaknya menjabarkan sejumlah
persoalah hukum sebagai berikut;
Pertama, Dilema Pengangkatan Menteri Negara Dalam Sistem Presidensial. Tulisan ini
dari saudara Wiwin Suwandi, peneliti Republik Institute dan juga peneliti di Pusat Kajian
Konstitusi Universitas Hasanuddin. Wiwin menguraikan secara teoritik dengan menguji fakta
efektivitas sistem presidensial yang mengalami dilemma pada saat berhadapan dengan sistem
multipartai. Perpaduan presidensialisme multipartai menurut wiwin telah membuat presiden
yang memiliki hak prerogatif dalam pengangkatan menteri negara begitu hati-hati dan pada
titik tertentu ragu-ragu. Hal ini telah membuat presiden sebagai pemimpin pemerintahan
tersandera. Jika jumlah kursi partai asal Presiden di DPR kecil, maka koalisi menjadi arena
“dagang” politik elite. Wiwin melihat pengangkatan menteri tidak di dasari oleh
profesionalisme dan kemampuan aktor, tetapi lebih kepada kompromi elite yang berkuasa.
Kedua, Impeachment Presiden/Wakil Presiden Oleh MPR yang diulas secara sistematis
oleh Hotma P. Sibuea. Ulasan ini memperlihatkan bagaimana konsepsi UUD NRI 1945 dalam
menempatkan proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden oleh parlemen.
Ketiga, Relasi Antara Norma Jus Cogens Dengan Kedaulatan Negara. Tulisan dari
saudara Wagiman, Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Wagiman
menguraikan tentang suatu norma yang disebut sebagai Jus Cogens dengan konsep
kedaulatan negara. Penulis melihat adanya dua hubungan relasional antara kedaulatan suatu
negara pada satu sisi, berelasi dengan perlindungan hak asasi manusia yang wajib
ditegakkan, pada sisi lainnya. Kata kunci dari tulisan ini adalah dua hal pokok, yaitu
‘kedaulatan negara’ dan hubungannya dengan ‘hak asasi manusia’ yang bersifat universal.
Keempat, Aspek Kriminologi Melihat Fenomena Cyber Crime. Tulisan ini dari Faisal,
mahasiswa program doktoral di Universitas Diponegoro Semarang sekaligus peneliti di
Republik Institute Jakarta. Faisal melihat kejahatan cyber sebagai bagian dari ”tindak
kriminal”. Faisal menguraikan tentang perkembangan kejahatan ini dalam era teknologi,
Kelima, Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dan Arbitrase Online. Tulisan ini dari Andi
Julia Cakrawala, mahasiswa Program Doktoral di Universitas Padjajaran Bandung yang sedang
menyelesaikan disertasi dengan kajian prospek penerapan arbitrase online di Indonesia. Cakrawala
menguraikan secara runut tentang mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan peluang
penerapan arbitrase online secara utuh di Indonesia. Tulisan ini temasuk gagasan

baru, karena Cakrawala mencoba meneropong proses penyelesaian sengketa jarak jauh
melalui dunia maya, sebagaimana yang telah diterapkan di Amerika Serikat.
Keenam, Tafsir Asas Jujur Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada. Tulisan ini dari
Erlih, yang menguraikan bagaimana kedudukan asas jujur dalam konteks sukses pemilihan
kepala daerah. Asas ini menganut paham relativisme, karena kejujuran tidak memiliki
standar baku dan sulit untuk diukur. Erlih memberikan tafsir atas makna kejujuran dalam
konteks pilkada bagi calon kepala daerah yang akan maju ke pentas kompetisi.
Ketujuh, adalah resensi buku yang yang berjudul Menggugat Positivisme Hukum.
Wagiman, sebagai peresensi tetap untuk jurnal memilih buku ini karena memiliki relevansi
dengan tuduhan-tuduhan terhadap positivisme hukum yang belakangan muncul. Kaum
realis menghendaki agar hukum tidak lagi arogan pada norma-norma, namun harus juga
meletakkan realitas hukum sebagai basis analisis dan dasar pengambilan keputusan.
Kemudian untuk penambahan, edisi ini melampirkan Undang-Undang Nomor 06
Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan
Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia and The independent
State Of Papua New Guinea), dimana setiap edisi terbit, selalu melampirkan undangundang baru yang relevan atau sesuai dengan dinamika yang ada.
Akhir kata, edisi ini akan membawa pembaca pada kajian yang mendalam meskipun
tidak selalu utuh, karena artikel-artikel yang dimuat memang tidak seperti buku yang
mengkaji secara utuh setiap konsep. Namun tawaran-tawaran teoritis dan konseptual yang
kami sodorkan kepada pembaca akan member nuansa baru bagi tumbuhnya pemikiran
hukum yang lebih responsif pada perkembangan zaman.
Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat.
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DILEMA PENGANGKATAN MENTERI NEGARA DALAM
SISTEM PRESIDENSIAL
Wiwin Suwandi
Peneliti Republik Institute: www.republikinstitute.com
Abstract
Appointment of minister of state is the prerogative of the president in a presidential system of
government. However, the prerogative of experiencing a dilemma when confronted with a
multiparty system. Cabinet formation considering the coalition government eventually political
party that supports the government, so the president’s prerogative in the appointment of ministers
of state should compromise with parties involved in the coalition supporting the president.

Kata kunci: ministry of state, presidential system, coalition.

A. PENDAHULUAN
Reformasi yang bergulir pada tahun
1998 yang didahului dengan pengunduran
diri Soeharto sebagai Presiden pada 21 Mei
1998 telah membawa perubahan bagi
rekonstruksi paradigma kenegaraan ke arah
sistem yang lebih demokratis. UUD 1945
yang direvisi sebanyak empat tahap
amandemen1 telah mencirikan dirinya
sebagai konstitusi yang demokratis. Pemilu
tahun 1999 yang kemudian dilanjutkan
dengan Pemilu langsung pada tahun 2004
dan 2009 merupakan hasil dari amandemen
konstitusi tersebut.
Hal ini sejalan dengan pemikiran
Huntington yang menyebut tiga syarat
demokratisasi, yaitu: 1) berakhirnya rezim
otoriter, 2) dibangunnya rezim demokratis atau
disebut juga masa transisi demokrasi; dan 3)
2
pengonsolidasian rezim baru. Sedangkan Lary
Diamond turut menyumbangkan pemikirannya
mengenai
transisi
demokrasi
dengan
mengatakan bahwa salah satu hal
1

2

Amandemen pertama pada tahun 1999,
Amandemen Kedua pada tahun 2000,
Amandemen Ketiga pada tahun 2001 dan
Amandemen keempat pada tahun 2002.
Samuel. P. Huntington, The Third Wafe
Democratization in the Late Twentieth Century,
(Oklahoma:University of Oklahoma Press, 1991).

penting yang dilakukan pada masa transisi
demokrasi adalah revitalisasi fungsi
lembaga-lembaga politik supaya dapat
bekerja secara lebih demokratis. Salah
satunya adalah pada sistem pemerintahan
Indonesia yang menegaskan sistem
pemerintahan presidensial.
Amandemen UUD 1945 telah berhasil
mengantarkan pemerintahan Indonesia menjadi
sistem presidensial yang lebih murni.3 MPR
bukan lagi pemegang kedaulatan rakyat dan
lembaga itu telah mengalami perubahan
komposisi dan konfigurasi. Presiden bukan lagi
mandataris MPR, karena presiden sudah dipilih
secara langsung oleh rakyat. Presiden juga
tidak lagi melaksanakan GBHN, melainkan
melaksanakan program-program sendiri yang
ditawarkan saat kampanye.4
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Muh.
Jusuf Kalla (JK) yang memenangi pemilu
3

4

Sekalipun sebagian pakar seperti Syamsuddin
Haris, Ikrar Nusa Bhakti dan beberapa pakar
lain yang menyebutnya sebagai “quasi
presidensial” atau “presidensialisme reduktif ”
karena pada saat yang sama diperhadapkan
dengan sistem multipartai yang mirip dengan
sistem pemerintahan parlementer.
Hanta Yudha A.R., Presidensialisme Setengah
Hati; Dari Dilema ke Kompromi, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2010) hal.10

langsung pada tahun 2004 merupakan
pemerintahan pertama produk pemilu hasil
amandemen
UUD
1945.
Dalam
5
pengamatan Hanta Yudha, pemerintahan
ini dapat dikatakan sebagai laboratorium
politik pertama bagi berhasil atau gagalnya
penerapan sistem presidensial di Indonesia
yang relatif telah mengalami purifikasi.
Institusionalisasi sistem presidensial murni
ini terbentuk sejak amandemen ketiga dan
keempat UUD 1945 dan mulai diterapkan
secara utuh pada Pemilu 2004. Praktis
sejak itu, sistem pemerintahan presidensial
di
Indonesia
secara
konstitusional
6
mengalami purifikasi.
Dalam hal melakukan purifikasi
terhadap sistem presidensial, UUD 1945
mensyaratkan pemilihan pasangan calon
presiden (capres) dan calon wakil presiden
7
(cawapres) dalam satu paket pemilihan
dengan uji coba pertama pada Pilpres tahun
2004 lalu yang kemudian mengantarkan
SBY dan JK sebagai pasangan presiden dan
wakil presiden yang terpilh secara langsung.

terkait pengangkatan dan pemberhentian
menteri
yang
merupakan
hak
konstitusional presiden. Utamanya menteri
yang berasal dari kalangan parpol.

Namun dalam perjalanannya, sistem
presidensial sebagaimana dipraktekan di
Indonesia ini mengalami beberapa kendala
politik. Salah satu kendalanya adalah sistem
presidensial dikombinasikan dengan sistem
multipartai secara vis a vis. Sehingga sering
menimbulkan deadlock antara eksekutif dan
legislatif pada perdebatan soal isu-isu strategis,
maupun pada persoalan penyusunan kabinet

1. Desain UU Pileg dan Pilpres Melemahkan Sistem Presidensial
Undang-Undang Pemilihan Anggota
Legislatif (UU Pileg) dan Undang-Undang
Pemilihan Presiden (Pilpres) yang berlaku
pada pemilu tahun 2004, 2009 dan pemilu
tahun 2014 ini cenderung melemahkan
sistem presidensial.
Dalam UU No 23 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden yang menjadi acuan untuk
pelaksanaan Pilpres tahun 2004, Pasal 5
ayat (1) menyebutkan ketentuan bahwa:

5
6

7

Ibid, hal.3.
Penegasan istilah “purifikasi sistem presidensial” di

Indonesia ditandai dengan institusionalisasi sistem
pemilihan presiden dan wakil presiden secara
langsung dengan sistem satu paket pencalonan,
pembatasan masa jabatan presiden, dan penguatan
mekanisme check and balances antara eksekutif
dan legislatif, serta pelembagaan impeachment
presiden melalui mekanisme hukum. Sebelumnya
sudah ada pelembagaan hak prerogatif presiden
untuk menyusun kabinet serta kedudukan presiden
sebagai kepala negara
sekaligus kepala
pemerintahan (single chief executive), Hanta
Yudha, Ibid.

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 “Presiden dan
Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat”. Disepakati dalam
perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001.

Ketidakstabilan pemerintahan dalam
sistem presidensial diyakini semakin kentara
bila dipadukan dengan sistem multipartai.
Perpaduan ini diyakini akan cenderung
melahirkan presiden minoritas (minority
president) dan pemerintahan terbelah (divided
goverment).8 Kondisi ini terjadi ketika
presiden sangat sulit mendapatkan dukungan
politik di parlemen. Pengalaman di negaranegara amerika latin misalnya, perpaduan
sistem presidensial dan multipartai dianggap
telah mengalami kegagalan dan menghadirkan
demokrasi yang labil. Tulisan ini akan menjadi
pembuktian
bagi
implementasi
presidensialisme Indonesia yang sedang
mengalami purifikasi tetapi diterapkan dalam
konstruksi politik multipartai.

B. PEMBAHASAN

“Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
adalah Pasangan Calon yang diusulkan secara
berpasangan oleh partai politik atau gabungan
partai politik.” Partai politik yang berhak
mengusulkan pasangan calon presiden dan
8

Juan Linz dan Arturo Velenzuela, The Failure of
Presidential Democracy: The Case of Latin America,
John Hopkins University, 1994. Ibid hal 5.

wakil presiden ini disyaratkan memperoleh
sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen)
dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh
persen) dari perolehan suara sah secara
nasional dalam Pemilu anggota DPR (pasal 5
ayat 4). Ketentuan tentang syarat parpol
dalam pengusulan pasangan capres dan
cawapres ini berhubungan dengan syarat
ambang batas parlemen (parliamentary
treshold) dalam UU Pemilu Legislatif.
Dalam Pileg tahun 2004 lalu, syarat
parliamentary treshold sebesar 20% (2,0).
Sedangkan dalam UU No 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden yang menjadi acuan bagi
Pilpres tahun 2009, Pasal 9 menyebutkan
“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau
Gabungan

Partai Politik peserta pemilu

yang

memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau
memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara
sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.
Sedangkan Syarat parliamentary treshold untuk
pengusulan capres dan cawapres dalam Pileg tahun
2009 lalu sebesar 25% (2,5), atau naik 5 persen.
Sedangkan untuk pemilu 2014, syarat parliamentary
treshold adalah 3,5%.

Jika
dianalisis secara
struktural
(berjenjang), rendahnya syarat parliamentary
treshold yang menjadi acuan dalam
menetapkan syarat presidential treshold
yang kemudian menjadi acuan dalam
pengusulan capres dan cawapres dalam 3
(tiga) pemilihan umum; pemilu tahun 2004,
2009 dan 2014 menimbulkan ledakan jumlah
parpol yang ikut pemilu.
Sebagai contoh, pada pemilu tahun 2004,
112 partai tercatat di Departemen Hukum dan
HAM, yang dapat mengikuti pemilu 24 partai,
kemudian menghasilkan 16 partai di DPR.
Sementara pemilu tahun 2009, partai politik
yang tercatat di Departemen Hukum dan HAM
berjumlah 79 partai. Yang mengikuti pemilu
hanya 34 parpol. Dari

34 Parpol, hanya 9 (sembilan) Parpol yang
lolos parliamentary treshold,9 dengan
demikian berhak memiliki wakil di DPR.
Kesembilan parpol tersebut adalah;
Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN,
PKB, PPP, Hanura dan Gerindra.10
Kondisi
demikian
menimbulkan
permasalahan di kemudian hari. Dalam
praktik, sistem presidensil tidak cocok
diterapkan secara bersamaan dengan
multipartai secara berhadap-hadapan (vis a
vis). Sehingga sering menimbulkan
deadlock antara eksekutif dan legislatif
pada perdebatan soal isu-isu strategis,
maupun pada persoalan penyusunan
kabinet
terkait
pengangkatan
dan
pemberhentian menteri yang merupakan
hak konstitusional presiden. Utamanya
menteri yang berasal dari kalangan parpol.
Perpaduan ini diyakini akan cenderung
melahirkan presiden minoritas (minority
president) dan pemerintahan terbelah (divided
goverment).11 Kondisi ini terjadi ketika
presiden sangat sulit mendapatkan dukungan
politik di parlemen. Pengalaman di negaranegara amerika latin misalnya, perpaduan
sistem presidensial dan multipartai dianggap
telah mengalami kegagalan dan menghadirkan
demokrasi yang labil. Tesis ini akan menjadi
pembuktian
bagi
implementasi
presidensialisme Indonesia yang sedang
mengalami purifikasi tetapi diterapkan dalam
konstruksi politik multipartai. Institusionalisasi
multipartai pada pemilu
9

10

11

Paliamentary Treshold (PT) merupakan salah satu
pola penyederhanaan parpol melalui peraturan
perundang-undangan. PT diatur dalam Pasal 202
ayat (1) UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan
ketentuan ini, Parpol yang tidak memperoleh suara
minimal 2,5 persen tak berhak mempunyai
perwakilan di DPR.

Saat tulisan ini dibuat, hasil pemilu legislatif
tahun 2014 versi resmi KPU belum keluar.
Namun rilis sejumlah lembaga survey menyebut
jika akan ada 5-7 partai yang lolos
parliamentary
treshold;
PDIP,
Golkar,
Gerindra, PKB, Demokrat, PKS dan NASDEM.
Juan Linz dan Arturo Velenzuela, The Failure
of Presidential Democracy: The Case of Latin
America, Op.Cit.

2004 dan 2009 berkontribusi terhadap
banyaknya jumlah partai di DPR. Sementara
jumlah partai yang banyak akan menyulitkan
terwujudnya sistem presidensial yang efektif.
Hal ini menguatkan tesis Scot Mainwaring,12
bahwa presidensialisme akan menimbulkan
masalah jika dipadukan dengan sistem
multipartai.
Menurut
pandangan
Mainwaring,
presidensialisme tidak otomatis menghambat
kinerja dan stabilitas demokrasi di suatu
negara. Presidensialisme menjadi masalah
kalau berkombinasi dengan sistem multipartai.
Dari hasil observasi terhadap 31 negara yang
sudah stabil demokrasinya, yaitu negara-negara
yang mampu mempertahankan demokrasinya
sejak 1967 hingga 1992, Mainwaring
menemukan bahwa semua negara yang
menganut presidensialisme dan berhasil
mempertahankan
demokrasinya
ternyata
menganut sistem dwipartai.
Sebelum putusan MK tentang pemilu
serentak, selama ini berkembang wacana
terkait pelaksanaan Pilpres itu sendiri dalam
desain pemilu nasional itu. Pertama,
mendahulukan Pilpres daripada Pileg; Kedua,
Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif
dilaksanakan secara serentak; Ketiga, Pileg
lebih dahulu dilaksanakan daripada Pilpres

dengan syarat perolehan suara atau kursi
di Pemilu Legislatif dijadikan acuan.
Semua varian tersebut memiliki kelebihan
dan kekurangan, ketika pilihan kita untuk
memperkuat sistem layak kiranya pilihan
pertama atau kedua kita ajukan.
Untuk opsi pertama, kesatuan antara
partai pemenang Pilpres dan partai pemenang
Pileg lebih bisa dipastikan bila pelaksanaan
pemilu presiden didahulukan dari pemilu
legislatif. Menurut Qodary,13 pilihan ini akan
memberi dampak “gerbong kereta”
12

13

Scott
Mainwaring,
Presidentialism,
Multipartism, and Democracy: The Difficult
Combination, Comparative Political Studies,
Vol. 26, No.2, 1993.
Lihat M. Qodari, “(Tak) Berharap pada UU
Pemilu”, Kompas, Senin, 3 Maret 2008.

(bandwagon effect) pada pemilih.
Karena perilaku pemilih di Indonesia
(preferensi pemilih) masih terpengaruh pada
figur/tokoh bukan terikat pada partai politik

(pengalaman Pilpres 2004 menunjukkan
hal tersebut), sesuatu yang tidak terjadi
di negara yang demokrasinya mapan, di
Amerika Serikat misalnya masyarakatnya
sudah terbagi jelas menjadi dua kutub yaitu
Kubu Demokrat dan Kubu Republik, yang
diperebutkan kedua kubu tersebut adalah
suara masyarakat yang belum menentukan
14
pilihannya (independent vooters).
Di AS sistem sudah terlembaga, artinya
terlepas siapapun figur Capres dari Partai
Republik atau Partai Demokrat sudah barang
tentu kaum loyalis Republik maupun
Demokrat akan memilih kandidat Presiden
dari
partainya
(meskipun
dalam
perkembangan hal ini tidak terlalu mengikat,
karena faktor pendidikan dan peningkatan
kesadaran politik). Kita lihat proses
Konvensi untuk Pilpres 2008, dimana
Republik sudah menentukan calon yang akan
maju pada pilpres di bulan November, yaitu
John McCain, sedangkan Demokrat masih
berkutat dengan pertarungan Barrack Obama
dan Hillary Clinton.
Opsi kedua dengan melaksanakan
Pilpres bersamaan dengan Pileg. Konstitusi
tidak mengatur soal pelaksanaan pemilu
presiden dan pemilu legislatif. Karena
keduanya merupakan rezim pemilu,
gabungan pelaksanaan keduanya akan
lebih baik. Jika pemilu bisa digabungkan,
akan terjadi korelasi antara preferensi
pilihan rakyat terhadap partai politik dan
presiden. Implikasi positifnya akan terjadi
hubungan konstruktif antara parlemen dan
pemerintah
sebagai
konsekuensi
15
pemerintahan presidensial.
14

15

Bambang Cipto, Politik & Pemerintahan
Amerika, ctk pertama, (Yogyakarta: Lingkaran
2003), hal. 37.
Kompas, “Pemilu Diusulkan Dibarengkan”
Rabu, 12 Maret 2008

Akan tetapi justru opsi ketiga yang telah
dipilih dan dilaksanakan pada Pemilu
2004, opsi ini sedikit banyak mereduksi
sistem presidensiil itu sendiri, bahkan
mengaitkan antara hasil pemilihan anggota
DPR dan persyaratan Capres-Wapres
adalah pengingkaran terhadap UUD 1945
(inkonstitutional), dalam Pasal 6A ayat (2)
UUD 1945 hanya membatasi antara partai
politik peserta Pemilu dan Partai politik
bukan peserta Pemilu.16 Meskipun banyak
kalangan beranggapan untuk 2009 kita
tetap dengan mekanisme Pilpres 2004, opsi
mendahulukan Pilpres daripada Pileg
maupun opsi melaksanakan Pilpres dan
Pileg secara serentak baru bisa kita
laksanakan dalam Pemilu 2014.
2. Presidensil vs Multipartai
UUD 1945 pasca amandemen membuat
tafsir rancu terhadap penerapan sistem
pemerintahan presidensil yang kita anut.
Kontekstualitas
multipartai
yang
diperhadapkan dengan sistem presidensial
menyebabkan ambiguitas dalam sistem
ketatanegaraan kita. Sistem presidensial tidak
diterapkan secara murni. Tidak seperti di
Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, presiden
cenderung semakin bebas menentukan personil
kabinet dan penasihat kepresidenan – bebas
dari tekanan politik. dikalkulasi, pada kurun
waktu 1861-1896, 37 persen menteri kabinet
berasal dari Congress. Persentase tersebut
menurun menjadi hanya 15 persen di tahun
1941 – 1963. Mayoritas anggota kabinet
berasal dari universitas, pengusaha dan ahli
hukum.17
Pelembagaan sistem multipartai di
Indonesia selain sebuah sistem politik yang
didesain secara sengaja, juga didorong faktor
16

17

lain yang menjadikan sistem multipratai
sulit
dihindari.
Pembentukan
dan
perkembangan sistem kepartaian di suatu
negara dipengaruhi faktor yang kompleks.
Satu faktor saja tidak dapat menjelaskan
perkembangan dan pembentukan sistem
kepartaian di suatu negara secara utuh
tanpa menyinggung faktor lainnya.18
Untuk konteks kondisi politik Indonesia,
ada tiga faktor penyebab sistem multipartai di
Indonesia sulit dihindari. Pertama, tingginya
tingkat pluralitas masyarakat (suku, ras,
daerah, agama)-faktor ini menjadi faktor utama
(faktor pembentuk). Kedua, dukungan sejarah
sosio-kultural masyarakat (faktor pendorong).
Ketiga, desain sistem pemilihan proporsional
dalam beberapa sejarah pemilihan umum
19
(faktor penopang).
Terkait
desain
sistem
pemilu,
kemajemukan masyarakat dan sejarah politik
Indonesia
sebagai
faktor
pendorong
institusionalisasi sistem multipartai semakin
sempurna ketika ditopang desain pemilu yang
mendukung ke arah pembentukan sistem
multipartai. Sebenarnya, untuk menganalisis
sistem kepartaian Indonesia, sistem pemilihan
bukanlah faktor tetap dan dapat mempengaruhi
sistem kepartaian secara langsung. Hubungan
antara sistem kepartaian dan sistem pemilu
bukan merupakan sesuatu yang bersifat
mekanis dan otomatis. Hubungan saling
memengaruhi antara keduanya bersifat tidak
20
langsung.

Sejak dimulainya reformasi, sistem
pemerintahan Presidensil yang diterapkan
secara bersamaan dengan sistem kepartaian
majemuk atau sistem multi partai dapat
dilihat saat pelaksanaan pemilu. Tahun 1999
18

Saldi Isra, Dinamika Ketatanegaraan Masa Transisi

2002-2005, (Padang: Andalas University Press,
2006), hal. 90.
Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Gama
Media, Yogyakarta: 1999. Hal. 44, mengutip
Bowles, Op.Cit, hal. 119.
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Menurut Maurice Duverger, pembentukan sistem
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pemilu. Lebih lanjut, lihat Maurice Duverger,
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kurang lebih 148 partai politik yang tercatat di

Departemen Hukum dan HAM, yang lolos
untuk mengikuti pemilu 48 partai. Hasilnya 19
parpol yang memperoleh kursi di DPR. Di
tahun 2004, 112 partai tercatat di Departemen
Hukum dan HAM, yang dapat mengikuti
pemilu 24 partai, kemudian menghasilkan 16
partai di DPR. Sementara pemilu tahun 2009,
partai politik yang tercatat di Departemen
Hukum dan HAM berjumlah 79 partai. Yang
mengikuti pemilu hanya 34 parpol. Dari 34
Parpol, hanya 9 (sembilan) Parpol yang lolos
parliamentary treshold,21 dengan demikian
berhak memiliki wakil di DPR. Kesembilan
parpol tersebut adalah; Demokrat, Golkar,
PDIP, PKS, PAN, PKB, PPP, Hanura dan
Gerindra.
Hasil pemilu 2004 dan 2009 ternyata
secara kuantitas tidak memunculkan
kekuatan mayoritas. Tidak ada satupun
parpol yang mampu memperoleh suara
mayoritas (single majority), yaitu yang
memperoleh suara lebih dari 50%. Pada
pemilu 2004 dengan Golkar sebagai
pemenang, angka maksimal diperoleh partai
Golkar hanya 23 persen suara (129 kursi).
Sementara pada 2009 yang dimenangkan
Demokrat, hanya memperoleh suara 20,85%
(150 kursi). Konsekuensinya, proses politik
di parlemen harus disertai dengan koalisi
partai politik. Hal ini merupakan realitas
politik yang sulit dihindari, dan sekaligus
merupakan sebuah pilihan rasional.
Sementara itu, pemilihan Presiden
langsung yang dilakukan di tahun 2004 dan
2009 hanya menghasilkan minority President,
yaitu Presiden dengan dukungan relatif kecil di
DPR, Dengan terbatasnya dukungan itu,
pemerintahan koalisi menjadi pilihan, bahkan
21

Paliamentary Treshold (PT) merupakan salah satu
pola penyederhanaan parpol melalui peraturan
perundang-undangan. PT diatur dalam Pasal 202
ayat (1) UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan
ketentuan ini, Parpol yang tidak memperoleh suara
minimal 2,5 persen tak berhak mempunyai
perwakilan di DPR.

dibentuk Gabungan Partai Koalisi untuk
mengkoordinasikan kesatuan gerak partai
politik pendukung pemerintah.
Koalisi dalam kabinet maupun
dukungan 70 persen kekuatan politik di DPR,
tidak memberikan kemudahan bagi pemerintah
dalam hal ini presiden dalam menghadapi
setiap agenda ketatanegaraan yang bersentuhan
dengan kewenangan DPR. Bahkan, dalam
banyak peristiwa partai politik pendukung
koalisi
sering
”mempersulit”
agenda
22
pemerintah . Hal ini terlihat dari seringnya
partai politik mitra koalisi pemerintah,
mencampuri atau melakukan intervensi
terhadap Presiden, misalnya dalam penyusunan
Kabinet Indonesia Bersatu yang diumumkan
tanggal 20 Oktober 2004, perombakan kabinet
periode pertama pada tanggal 25 Desember
2004 dan perombakan kabinet periode kedua
pada tanggal 7 Mei 2007.23 Padahal,
kewenangan untuk mengangkat para menteri
tersebut adalah termasuk kewenangan Presiden
yang mandiri sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 17 Ayat (2) UUD Negara RI Tahun
1945, yang menyatakan bahwa Menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.
Disamping
itu,
makin
seringnya
kebijakan pemerintah diinterpelasi DPR
bahkan sampai penggunaan hak angket,
Misalnya Angket Kebijakan Pemerintah
24
Menaikan BBM (Mei 2005) , Angket lelang
Gula Ilegal dan Angket Kebijakan Penjual
Tanker Pertamina (Juni 2005)25, Angket Kredit
Macet Bank Mandiri (Januari 2006)26, Angket
Kebijakan Bail Out Bank Century serta voting
terbuka dalam Rapat Paripuran DPR, terkait
rencana Pembentukan Panitia

22
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Saldi Isra, “Simalakama Koalisi Presidensial”,
KOMPAS cetak, 27 November 2008.
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Hati, Op.Cit. hal. 135-155
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paket Koalisi Kerakyatan; Endin AJ Soefihara

27

Khusus (Pansus) Penggelapan Pajak .
Koalisi antarpartai akhirnya menjadi
pilihan realistik yang tak terelakkan ketika
pemilu legislatif menghasilkan peta politik
fragmentatif tanpa kekuatan mayoritas di
DPR,
sedangkan
pemilu
Presiden
menghasilkan “Presiden minoritas”, atau
Presiden terpilih dengan basis politik
relatif kecil di parlemen.28
Dua pengalaman di atas tergambar ketika
pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf
Kalla memenangi pemilihan presiden putaran
kedua
dengan
mengalahkan
pasangan
Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi.
Modal SBY-Kalla yang didukung Koalisi
Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PKPI,
PKS (bergabung pada putaran kedua) sering
disebut dengan koalisi Kerakyatan berhadapan
dengan Koalisi Kebangsaan yang mensupport
Mega-Hasyim, yang terdiri dari PDIP, Golkar,
PPP, PDS. Sudah terlihat secara kasat mata
terjadi ketimpangan dalam basis dukungan dari
parlemen (governing support), apalagi
statement dari koalisi kebangsaan yang
menyatakan akan bersikap oposisi di
Parlemen-bisa dibayangkan kekuatan minoritas
pendukung SBY-Kalla dihadapkan pada
tembok kokoh di Parlemen, niscaya
kemungkinan efektifitas kebijakan pemerintah
akan terhambat di Parlemen.
Publik yang berharap akan tersajinya
sebuah pertarungan politik yang konstruktif
antara Pemerintah dan Parlemen setelah
sekian lama disajikan parodi parlemen di era
Orde Baru, menjadi sirna ketika banyak
anggota koalisi Kebangsaan lompat pagar,
hal ini tercermin dalam pertarungan
perebutan Pimpinan DPR dan MPR, Koalisi
Kebangsaan dengan paket; H.R Agung
Laksono (Golkar), Soetardjo Soeryogoeritno
(PDIP), Muhaimin Iskandar (PKB) dan
Zaenal Maarif (PBR), berhadapan dengan
27
28

Kompas, 24 Februari 2011
Syamsuddin Haris, Mendesain Koalisi Presidensial,

Seputar Indonesia, 16 Desember 2008.

(PPP), E.E.Mangindaan (P.Demokrat), Ahmad
Farhan Hamid (PAN), Ali Masykur Musa
(PKB), maupun perebutan kursi MPR yang
pada waktu itu paket Koalisi Kebangsaan
adalah; Ir Sutjipto (PDIP), Theo L Sambuaga
(Golkar), Sarwono Kusumaatmaja (DPD),
Irman Gusman (DPD), dan Paket Koalisi
Kerakyatan; Hidayat Nurwahid (PKS), AM
Fatwa (PAN), Moeryati Sudibyo (DPD), Aksa
Mahmud (DPD), dengan hasil pimpinan DPR
dimenangkan oleh KoalisiKebangsaan dan
Pimpinan MPR dimenangkan oleh Koalisi
29
Kerakyatan.
Duet SBY-Kalla yang mendapatkan
69.266.350 juta suara atau setara dengan 60, 62
%30 pada putaran kedua dalam praktiknya
ternyata tidak percaya diri dalam menahkodai
republik, terbukti format Koalisi diperluas
dengan menyertakan PPP, PAN, PKB dan
Golkar dalam pembagian portofolio kabinet
(hampir separuh anggota kabinet adalah wakil
parpol atau punya afiliasi dengan parpol)
dengan hanya menyisakan PDI-P sebagai
kekuatan oposisi. Harapan memperluas koalisi
di satu sisi adalah positif sebagai bekal back up
di parlemen dalam mengawal kebijakan
pemerintah, namun dasar pembentukan koalisi
yang
dibangun
hanya
berdasarkan
pragmatisme politik tanpa mengedepankan
platform maupun kesaman visi adalah absurd.
Absurditas di sini tergambar jelas ketika
orientasi partai politik di Indonesia masih haus
akan kekuasaan, harapan memperkuat sistem
presidensiil yang efektif pun hanya jadi savana
di padang politik, terbukti meskipun
Pemerintah bisa

29
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dikatakan menguasai suara parlemen
namun dalam praktiknya sering kali
“diganggu” oleh parlemen.31
Dengan demikian, nyata adanya jika
sistem multipartai dan sistem presidensial
merupakan
dua
sistem
yang
sulit
32
digabungkan.
Hal ini setidaknya telah
dibuktikan pada 31 negara yang masuk
kategori demokrasi yang stabil. Syamsuddin
Haris dari LIPI pernah menyampaikan bahwa
gabungan sistem Presidensial dan sistem
multipartai adalah “kawin paksa”, tamsil
terdekat adalah Filipina yang mempraktekkan
Sistem Presidensial dan Multipartai-yang bisa
kita lihat dan ukur tingkat efektifitas dan
stabilitas politiknya.33
Setidaknya ada tiga alasan mengapa
kombinasi ini menimbulkan permasalahan.
Pertama, tidak adanya pemenang Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden yang mayoritas
mutlak dalam legislatif ditambah dengan
pembagian
kekuasaan
menimbulkan
deadlock antara eksekutif dan legislatif.
Kedua, tidak adanya suatu sistem pemilihan
lembaga kepresidenan yang sesuai dengan
paparan yang di atas. Ketiga, perlu dikaji
peran dan fungsi berbagai elemen penunjang
lembaga kepresidenan serta pembentukan
struktur kelembagaan penunjang berdasarkan
34

fungsi tersebut.

3. Pengangkatan dan Pemberhentian
Menteri Negara
Ketidakpaduan
presidensil
dan
multipartai juga berimbas pada pengangkatan
dan pemberhentian menteri negara yang
merupakan kewenangan konstitusional

31
32

33
34

Sexio, Op.Cit.,hal. 47.
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Matthew Soberg Shugart and John Carey,
“Presidents and Assemblies”, Cambridge:
Cambridge University Press, 1992.

presiden. Kekuasaan yang bersumber dari
konstitusi ini nyata-nyata direduksi dengan
sangat masif. Dukungan kuat dari banyak
partai baik saat Pilpres maupun pasca Pilpres
kemudian menyisakan masalah bagi presiden
terpilih. Masalah muncul manakala dukungan
ini diartikan sebagai bentuk negosiasi politik
yang berujung pada kursi menteri sebagai
sarana pembayarannya. Kondisi inilah yang
selalu terjadi pada pembentukan kabinet yang
berdasarkan koalisi parpol. Pada akhirnya,
kabinet banyak diisi oleh elite, pengurus partai,
bahkan ketua umum partai.
Tidak jarang pula terjadi konflik kepentingan
karena “loyalitas ganda” para menteri terhadap
presiden atau terhadap partainya.
Belum lagi, adanya inkonsistensi
dukungan yang terjadi dari partai di dalam
parlemen.
Kondisi
empiris
tersebut
membuktikan bahwa negosiasi koalisi dalam
kabinet
berujung
pada
instabilitas
pemerintahan karena proses negosiasi ini
menonjolkan metode bagi-bagi kekuasaan
dalam hal pembentukan pemerintahan maupun
relasi eksekutif-legislatif. Pembagian kursi
jatah menteri dalam kabinet pun tidak akan
melahirkan suatu koalisi yang bersifat
permanen dan konsisten.35 Sehingga pada
akhirnya, ini menggeser tujuan awal SBY yang
memerlukan
dukungan
parpol
untuk
memperkuat kaki politiknya di DPR dengan
memberi jatah kursi di kabinet sebagai bentuk
“barter politik.”
Pada akhirnya, presiden terpilih terpaksa
atau dipaksa mengakomodasi kepentingan
parpol di parlemen, salah satunya dalam
penyusunan
komposisi
kabinet.
Konsekuensinya, komposisi kabinet menjadi
kabinet koalisi. Kondisi ini akan berimplikasi
terhadap struktur kekuasaan presiden. Hal ini
menunjukan bahwa sistem presidensial di
indonesia seakan tidak diterapkan secara ideal
35

Ikrar Nusa Bhakti, “Kabinet Profesional dan
Sistem Presidensial”, Harian Solo Pos, 13
Oktober 2009.

karena sistem ini harus berkompromi dengan
situasi politik multipartai. Implikasinya,
meskipun presiden dipilih langsung oleh
rakyat, calon presiden cenderung diharuskan
melakukan koalisi dengan partai lainnya untuk
memenangkan pemilu.36
Pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I
hasil Pemilu tahun 2004 misalnya, pllihan
Presiden SBY untuk membentuk kabinet
koalisi memang sebuah pilihan rasional dalam
rangka menjaga stabilitas pemerintahan. Hal
36

ini merupakan kompromi presidensialisme
yang sulit dihindari. Presiden SBY ternyata
tetap mempertahankan komposisi kabinetnya
dengan 56 persen berasal dari Parpol dan tim
suksesnya. Dengan demikian, komposisi antara
unsur politis dan profesional dalam KIB adalah
58 berbanding 42 persen. Komposisi ini justeru
meneguhkan
presidensialisme
Indonesia
sebagai presidensialisme setengah hati (soft
presidensialism-weak president).37

37

Hanta Yudha, Op.Cit. hal.205.
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Tabel 1: Perbandingan Unsur Profesional, Parpol dan Tim Sukses di KIB I
Pasca reshuffle II
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Unsur
Profesional
Partai Golkar
Partai Demokrat
PKS
PPP
PKB
PAN
PBB
PKPI
Tim Sukses SBY-JK
TOTAL

Sementara pada Pilpres 2009, koalisi
pemerintahan SBY-Boediono pada KIB Jilid
II didukung oleh enam parpol;Demokrat,
Golkar, PKS, PAN, PKB, PPP yang
mendapatkan kompensasi dari posisi
dukungan mereka kepada pemerintahan
terpilih. Kompensasi tersebut adalah dalam

Jumlah
15
4
2
3
2
2
2
1
1
4
36

bentuk mendapatkan jatah menteri di dalam
kabinet, yang kemudian dinamakan Kabinet
Indonesia Bersatu II (KIB II). Proses
pembentukan kabinet sempat diwarnai oleh
tarik-menarik kepentingan politik antara
SBY dan partai mitra koalisinya.

Tabel 2: Perbandingan Unsur Parpol dan Profesional (non parpol)
Dalam KIB Jilid II (SBY-Boedionio/2009-2014) Pasca Reshuffle
No
1
2
3
4
5
6
7
10

Unsur
Profesional (non parpol)
Partai Golkar
Partai Demokrat
PKS
PPP
PKB
PAN
Tim Sukses SBY-JK
TOTAL

Dari data tabel diatas dapat dilihat
penyebaran jumlah menteri di 34 (tiga puluh
empat) kementerian. Terlihat jelas persentase
jumlah menteri yang berasal dari unsur
parpol masih mendominasi dengan jumlah
17 (tujuh belas) pos kementerian, ditambah 2
(dua) menteri yang merupakan bagian Tim
Sukses SBY-Boediono pada Pilpres 2009
lalu, maka total perbandingan unsur parpol
dan profesional dalam Kabinet Indonesia
Bersatu (KIB) Jilid II SBY-Boediono
periode pemerintahan 2009-2014 adalah 1915 dengan total 34 (tiga puluh empat)
kementerian.
SBY cukup “konsisten” memper
tahankan presentase perbandingan menteri
dari kalangan parpol dan karir/profesional
(non parpol) pada angka 17:15 (tujuh belas
berbanding lima belas). Jumlah yang sama
pada periode pemerintahan sebelumnya
(SBY-JK/2004-2009) yang juga pada
angka 17:15 (tujuh belas berbanding lima
belas). Tujuh belas menteri dari unsur
parpol dan lima belas menteri dari unsur
karir/ profesional (non parpol) ditambah 2
(dua) menteri yang merupakan bagian Tim
Sukses SBY-JK.
Secara konseptual, menteri dalam
sistem presidensil adalah pembantu
presiden. Artinya, menteri dalam kabinet
merupakan perpanjangan tangan presiden

Jumlah
15
2
5
3
2
2
3
2
34

yang melaksanakan kebijakan yang telah
digariskan oleh presiden. Tidak boleh ada
campur tangan partai dalam rekruitmen
penentuan garis-garis kebijakan dari presiden
kepada menterinya. Hal ini mengingat bahwa
dalam sistem presidensial, program eksekutif
sepenuhnya berpatokan kepada kontrak
sosial antara presiden dengan rakyat. Tidak
ada ikatan kepentingan program dengan
partai, walaupun presiden dicalonkan oleh
38
koalisi partai tertentu.
Pada pemilu 2004, salah satu cara
presiden SBY mendapatkan dukungan partai
politik di parlemen adalah mengakomodasi
parpol dengan memberi jatah posisi di kabinet.
Kepentingan SBY sebagai presiden minoritas
adalah dalam konteks konfigurasi kekuatan
politik di parlemen adalah mendapat dukungan
politik dari DPR agar pemerintahan dapat
berjalan efektif dan stabil. Konfigurasi koalisi
di parlemen paralel dengan komposisi koalisi
di pemerintahan (kabinet). Pilihan presiden
SBY untuk membentuk kabinet koalisi
ketimbang kabinet profesional atau kabinet ahli
(zaken kabinet) merupakan sebuah pilihan
yang sulit dihindari dalam situasi multipartai.
Kabinet
38

Muh. Sabri S. Shinta, Presiden Tersandera; Melihat
Dampak Kombinasi Sistem Presidensial-Multipartai
Terhadap
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koalisi juga merupakan salah satu kompromi
politik yang muncul dalam dilema perpaduan
presidensialisme dan multipartai.
Kabinet koalisi yang tidak lazim terjadi
dalam tradisi presidensialisme sulit dihindari
dalam situasi multipartai. Dalam sistem
parlementer, power sharing dan pembentukan
koalisi adalah sesuatu yang lazim terjadi.
Tradisi dalam presidensialisme bahwa presiden
yang memenangkan pemilu semestinya tidak
perlu melakukan koalisi atau memberi konsesi
kepada lawan-lawan politiknya sulit terlaksana
tanpa resiko politik.
Meskipun SBY-JK berhasil menang secara
mencolok, secara keseluruhan Pileg dan Pilpres
hanya menghasilkan minority government.
Menurut Jose A. Cheibub, minority government
terjadi karena pemerintah tidak mengontrol suara
mayoritas di lembaga legislatif atau, dalam
sistem bikameral, pemerintah tidak mengontrol
suara mayoritas disalah satu kamar lembaga
39

legislatif.

Pasalnya, parpol pendukung awal

SBY-JK (Demokrat, PBB, dan PKPI) hanya
mendapat dukungan 68 kursi (12%) di DPR.
Dengan kondisi dukungan itu, pemerintahan
40

koalisi menjadi pilihan yang tak terhindarkan.

Kondisi
demikian
menghalangi
terbentuknya kabinet yang efektif atau kabinet
ahli (zaken kabinet). Deny Indrayana41
menyatakan bahwa mempersiapkan kabinet
efektif harus mempertimbangkan paling tidak
tiga
hal;
integritas-moralitas-kapasitasprofesionalitas, dan akseptabilitas. Menemukan
anak bangsa mumpuni di ketiga faktor itu tentu
tidaklah mudah.
Faktor integritas haruslah menjadi ukuran
utama karena seluruh masalah bangsa
39

40
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ini berhubungan dengan etika dan virus kanker

korupsi yang sudah masuk ke seluruh sendi
kehidupan bernegara. Faktor profesionalitas
harus dikedepankan untuk posisi-posisi
menteri yang terkait teknis keilmuan, seperti
departemen kesehatan, departemen riset dan
teknologi, dan sejenisnya.
Faktor ketiga, akseptabilitas tidak bisa
ditinggalkan.
Membuat
kabinet
yang
mayoritas-apalagi seluruhnya profesional
(zaken kabinet) dengan mengesampingkan
parpol-menyebabkan
hadirnhya
presiden
minoritas (minority president). Berkait faktor
akseptabilitas, presiden SBY akan menghadapi
pertarungan antara mengedepankan kepentingan politik vs kepentingan publik. Dalam
atmosfir sistem demokrasi konstitusional yang
baik, seharusnya antara kepentingan politik
dan publik berjalan seiring. Itulah esensi
demokrasi perwakilan.42 Hal ini tidak terjadi
dalam praktik perpaduan sistem presidensil dan
multipartai selama ini.

C. PENUTUP
Perpaduan sistem presidensil dan
multipartai terbukti tidak serasi dan
menimbulkan permasalahan. Hal ini kemudian
diperparah dengan desain UU Pileg yang
membuka kran multipartai dengan rendahnya
syarat ambang batas parlemen (parliamentary
treshold), serta ketentuan syarat pengajuan
pasangan
capres/cawapres
(presidential
treshold) yang menjadi monopoli partai besar.
Politik
hukum
pengangkatan
dan
pemberhentian menteri negara dalam praktik
presidensil dan multipartai di Indonesia masih
kental dengan pertimbangan politik-kepartaian
ketimbang faktor kompetensi-profesionalisme.
Sehinga
idealnya,
dalam
upaya
mewujudkan sistem presidensial yang efektif,
hendaknya politik hukum pengangkatan
menteri negara didasari faktor kompetensi42

Deni Indrayana, Ibid.

profesionalisme, bukan semata pertimbangan
politik-kepartaian. Presiden seyogianya
melaksanakan secara konsisten UU No 38
Tahun 2009 tentang Kementerian Negara
yang melarang pengangkatan menteri yang
menjabat sebagai ketua umum organisasi
yang
dibiayai
APBN/APBD,
Parpol
termasuk dalam tafsir pasal ini.
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IMPEACHMENT PRESIDEN/WAKIL OLEH MPR
Hotma P. Sibuea
Abstract
Normativisasi process (positivisasi) values into legal norms called legal establishment. Establishment
of law made ruler (state) with reference to the ideal values in the destination country mixed with real
factors such as the development of society, technology, international development, and so on.
Therefore, the process of establishing the rule of law is a real concrete cultural processes because the
law is man’s work that reflects your taste, reason and human initiative.

Key words: positivism, impeachment, constitution.

A. PENDAHULUAN
Kehadiran
norma
hukum
dalam
kenyataan sesungguhnya menampilkan aneka
ragam wajah (multi dimensi) sehingga dapat
didekati dari berbagai perspektif. Dari
perspektif filosofis, hukum hadir sebagai
tatanan norma yang mengandung nilai-nilai
keadilan yang didambakan umat manusia. Dari
perspektif yuridis, hukum hadir sebagai tatanan
norma yang ditetapkan oleh penguasa (negara)
yang jika dilanggar dikenai hukuman oleh
negara. Dari perspektif sosiologis, hukum
hadir sebagai tatanan norma yang berfungsi
sebagai instrumen sosial untuk mengatur
tingkah laku tiap individu sesuai dengan hak
dan
kewajiban
masing-masing
dalam
1
kehidupan bersama manusia.
Dalam dimensi filosofis (das sollen),
hukum mengandung nilai-nilai keadilan yang
hendak direalisasikan dalam kehidupan
manusia. Keadilan sebagai nilai-nilai ideal
yang bersifat abstrak dan umum tidak serta
merta dapat menuntun perilaku manusia. Akan
tetapi, harus melalui proses normativisasi
(positivisasi) menjadi peraturan hukum konkrit
dalam bentuk UUD, UU, putusan hakim dan
sebagainya. Setelah itu, norma-norma hukum
baru dapat menyentuh dunia
1

Bandingkan dengan Meuwissen, Pengembanan
Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat
Hukum (terj. B.Arief Sidharta), (Bandung,
2007), hal. 35-37.

realitas untuk mengatur perilaku manusia
dengan cara menetapkan hak dan kewajiban
setiap individu dalam hal tertentu supaya
tujuan hidup berbangsa dan bernegara
sebagai cita-cita bersama dapat diraih.
Proses normativisasi (positivisasi) nilainilai menjadi norma-norma hukum disebut
pembentukan hukum. Pembentukan hukum
dilakukan penguasa (negara) dengan
mengacu pada nilai-nilai ideal dalam tujuan
negara yang diramu dengan faktor-faktor
nyata seperti perkembangan masyarakat,
teknologi, perkembangan dunia internasional
dan sebagainya. Oleh karena itu, proses
pembentukan peraturan hukum konkrit
sesungguhnya merupakan proses budaya
(kultuur) karena hukum adalah karya
manusia yang mencerminkan cipta rasa, akal
budi dan karsa manusia.
Peraturan hukum konkrit sebagai produk
budaya (kultuur) menjadi jembatan yang
menghubungkan dunia cita-cita (das sollen)
dengan dunia realitas (das sein). Oleh karena
itu, keberadaan hukum dalam dunia realitas
sekaligus menghadirkan momen das sollen
(nilai-nilai keadilan), das kultuur (nilai-nilai
kepastian hukum) dan das sein (nilai-nilai
kemanfaatan hukum) secara serentak. Akan
tetapi, penampilan dimensi-dimensi hukum
dalam realitas tidak selalu ideal yakni
mengedepankan nilai-nilai keadilan. Dalam
praktik, momen kemanfaatan atau kepastian

hukum dapat lebih menonjol karena pengaruh
berbagai faktor ekstra yudisial seperti
kepentingan atau kekuasaan dalam kehadiran
norma-norma hukum dalam kenyataan.
Sebagai jembatan penghubung dunia citacita (das sollen) dengan dunia realitas (das
sein), dinamika kehidupan masyarakat
berpengaruh secara langsung terhadap
keberadaan tatanan norma-norma hukum.
Moh. Koesno mengemukakan sebagai berikut
“Hukum memperhatikan segala perubahanperubahan di dalam sesuatu masyarakat yang
diaturnya. Dari itu, perubahan suatu
keseimbangan di dalam sesuatu masyarakat
dapat membawa kepada adanya perubahan di
dalam dunia hukum.”2 Dengan cara yang
berbeda meskipun dengan pengertian yang
sama, Jan Gijssels dan Mark van Hoecke
mengemukakan
pengaruh
dinamika
masyarakat terhadap tatanan norma-norma
hukum sebagai berikut “. . . hukum . . .
memperoleh dorongan pertumbuhannya
(groei stimulus) dari luar hukum. Faktorfaktor ekstra-yuridikal memelihara proses

pertumbuhan dinamikal berlangsung terus.”

3

Akibat perubahan masyarakat terhadap
tatanan norma-norma hukum terjadi dalam
berbagai tingkatan yang berbeda. Menurut Moh.
Koesno, dinamika perubahan masyarakat
menimbulkan akibat yang berbeda-beda terhadap
4

keberadaan
tatanan
hukum.
Dinamika
masyarakat dapat mengubah seperangkat kaidah
hukum positif atau lembaga hukum tertentu;
mengubah asas-asas hukum dalam suatu rezim
hukum atau mengubah kehidupan hukum secara
keseluruhan jika menyentuh cita-cita hukum
sebagai bagian terdalam dari hukum. Perubahan
yang menyentuh alam cita

2

3
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Perhubungan
Kemasyarakatan,”
(Pidato
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Parahyangan, Bandung, 2009, hal. 13.
4
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hukum
mengandung
arti
sebagai
perubahan dalam penilaian terhadap
kejadian-kejadian nyata dalam masyarakat
yang harus ditertibkan oleh hukum.5
B. PEMBAHASAN
1. IMPEACHMENT
NRI 1945

DALAM

UUD

Dalam konteks kehidupan bernegara,
dinamika masyarakat dapat mengubah tatanan
norma-norma hukum dasar yang disebut
konstitusi. Menurut Hans Kelsen konstitusi
adalah “. . . the highest level within national
law.”6 Sebagai demikian, konstitusi mengatur
berbagai hal penting mengenai struktur
organisasi negara, hak-hak warga negara
ataupun hak-hak asasi manusia. Oleh karena
itu, perubahan konstitusi selalu mengandung
arti sebagai perubahan cara pandang yang
bersifat mendasar tentang berbagai aspek
kehidupan bernegara dan dalam skala yang
luas baik pada masa kini maupun pada masa
datang. Hal itu membuat perubahan konstitusi
harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, teliti
dengan pertimbangan matang. Perubahan
konstitusi juga harus dapat mengantisipasi
perkembangan zaman sehingga harus bersifat
visioner dan bukan demi tujuan sesaat karena
kepentingan sekelompok anggota masyarakat.

Dinamika kehidupan berbangsa dan
bernegara (dinamika masyarakat) yang
mengakibatkan
perubahan Undangundang dasar 1945 sebagai landasan
konstitusional Negara Republik Indonesia
terjadi sejak masa proklamasi kemerdekaan.
Perubahan konstitusi pada masa lalu
dilakukan berdasarkan konvensi (praktik
ketatanegaraan) semata-mata. Perubahan
formal UUD 1945 yang pertama terjadi
tahun 1999-2002 sebagai akibat dinamika
5
6

Ibid.
Hans Kelsen, General Theory of Law and State

(New York, 1961), hal. 124.

masyarakat yang disebut gerakan reformasi
tahun 1998.
Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002
mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia
yang mendasar. Perubahan UUD 1945 tahun
1999-2002 berkenaan dengan 2 (dua) aspek
kehidupan bernegara. Pertama, berkaitan
dengan hak-hak warga negara dan hak-hak
asasi manusia. Kedua, berkaitan dengan
berbagai aspek organisasi negara seperti sistem
distribusi kekuasaan, sistem pemerintahan,
tugas dan wewenang lembaga negara,
hubungan lembaga negara, sistem pengisian
lembaga-lembaga negara, pembatasan masa
jabatan dan sistem pemberhentian pejabat
negara dan sebagainya.
Penelitian ini tidak dimaksudkan unbtuk
meneliti berbagai aspek yang disebut di atas.
Fokus penelitian ini tertuju pada aspek tugas
dan wewenang lembaga negara serta
hubungan lembaga-lembaga negara. Secara
lebih khusus, penelitian ini berkaitan dengan
tugas dan wewenang serta hubungan
fungsional antara DPR, MK, MPR dalam
konteks sistem pemberhentian Presiden/
Wakil Presiden pada masa jabatan.
Perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002
menghasilkan beberapa aspek keorganisasian
negara yang lebih baik seperti pembatasan
masa jabatan Presiden dan pembentukan
lembaga negara baru DPD dan MK. Akan
tetapi, perubahan UUD 1945 ternyata memiliki
beberapa kelemahan baik secara konseptual,
sistem maupun teknis. Hal itu terjadi karena
perubahan UUD 1945 dilakukan dengan
tergesa-gesa dan tidak direncanakan dengan
7
baik. Proses amandemen yang tergesa-gesa
mengakibatkan UUD 1945 pascaamandemen
mengandung
berbagai
permasalahan
ketatanegaraan.

Salah satu permasalahan
1945 pascaamandemen tahun
7

UUD
1999-

Bagir Manan, “Pembaharuan UUD 1945
(Makalah yang disajikan pada Seminar Hukum
Nasional VII, Jakarta, 1999), hal. 10.

2002 berkenaan dengan pemberhentian
Presiden/Wakil Presiden pada masa
jabatan. Problematika yang terkait dengan
masalah pemberhentian Presiden/Wakil
Presiden pada masa jabatan tersebut dapat
diketahui dari uraian di bawah ini.
Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
sebelum perubahan disebutkan “Kedaulatan
adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat.” Konstruksi kedaulatan rakyat yang
demikian
menempatkan
MPR
sebagai
pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.
Sebagai konsekuensinya, MPR diposisikan
sebagai lembaga-tertinggi negara sedangkan
DPR, Presiden, DPA, BPK dan MA lembagatinggi negara yang tidak sederajat dengan
MPR. Dalam sistem keorganisasian negara
seperti disebut di atas, kekuasaan negara dalam
sistem UUD 1945 sebelum amandemen adalah
sistem pembagian kekuasaan.
Dalam kedudukan sebagai lembagatertinggi negara, relasi MPR dengan Presiden
berbeda derajat. MPR lebih tinggi daripada
Presiden.
Presiden
tunduk
dan
bertanggungjawab kepada MPR. Hubungan
fungsional demikian memiliki konsekuensi
logis terhadap mekanisme pemberhentian
Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan.
MPR adalah lembaga tunggal yang
menentukan nasib Presiden. Dengan
perkataan lain, “nasib” Presiden ditentukan
semata-mata oleh MPR. Secara konkrit,
kedudukan Presiden semata-mata bergantung
pada dinamika kekuatan politik dominan di
MPR. Sebagai akibatnya, Presiden dapat
diberhentikan sewaktu-waktu pada masa
jabatannya karena konstelasi dinamika
politik di MPR. Sebagai contoh, Presiden
Abdurrahman Wahid diberhentikan pada
masa jabatan karena dinamika kekuatan
politik dominan di MPR menghendaki
8
demikian. Demikian pula
8

Kunthi Dyah Wardani, Impeachment Dalam
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Soekarno diberhentikan pada masa jabatan
karena dinamika kekuatan politik dominan
di internal MPR yang disebut Orde Baru.
Mekanisme pemberhentian Presiden
sebelum amandemen UUD 1945 seperti
diuraikan di atas adalah bersifat sederhana.
Namun, justru kesederhanaan itu yang menjadi
kelemahan UUD 1945. Presiden/ Wakil
Presiden dapat diberhentikan MPR sewaktuwaktu karena konstelasi dan dinamika politik
di internal MPR. Mekanisme pemberhentian
Presiden/Wakil Presiden seperti itu dapat
menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan
yang
berdampak
terhadap
kehidupan
berbangsa dan bernegara yang demokratis dan
konstitusional. Sebagai contoh, kasus Soekarno
dan Abdurrahman Wahid yang diberhentikan
pada masa jabatan hanya karena alasan-alasan
politis yang tidak jelas dan tidak diatur dalam
UUD 1945.
Pada saat amandemen UUD 1945 tahun
1999-2002, salah satu tujuan yang hendak
dicapai adalah untuk membentuk pemerintahan
yang stabil. Untuk itu, dibentuk sistem
pemerintahan Presidensil yang kuat yang dapat
menghasilkan sistem pemerintahan yang stabil
sesuai dengan prinsip fixed executive system.
Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan
Presidensil yang kuat, konstruksi kedaulatan
rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat
(2) UUD 1945 sebelum amandemen diubah.
Perubahan konstruksi kedaulatan rakyat
dilakukan pada Amandemen Ketiga UUD
1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Amandemen
Ketiga menyebutkan “Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-undang Dasar.”
Pascaamandemen ketiga UUD 1945,
konstruksi kedaulatan rakyat berubah secara
prinsipil.
Menurut
Hendra
Nurtjahyo,
ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
perubahan ketiga mengandung arti kekuasaan
negara diselenggarakan menurut ketentuan

konstitusi.9 Dalam perspektif kedaulatan
rakyat menurut ketentuan konstitusi,
semua lembaga negara berkedudukan
sama sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.
Dalam konstruksi kedaulatan rakyat di atas,
rakyat berkedudukan sebagai pemegang
kedaulatan politik. MPR, DPR, DPD dan
Presiden merupakan pemegang kedaulatan
hukum dalam konteks kewenangan masingmasing. MPR pemegang kedaulatan hukum
dalam pembentukan dan perubahan UUD
1945. Presiden, DPR dan DPD pemegang
kedaulatan hukum dalam pembentukan
undang-undang. Konstruksi
kedaulatan
rakyat seperti disebut di atas jelas berbeda
dari konstruksi kedaulatan rakyat menurut
UUD 1945 sebelum perubahan. Sebagai
konsekuensi perubahan yang dikemukakan
di atas, relasi lembaga negara MPR dengan
Presiden, DPR, MA, MK, BPK dengan
demikian juga ikut berubah.
Perubahan konstruksi kedaulatan rakyat
juga mengubah sistem pendistribusian kekuasaan
negara. Sistem pembagian ke- kuasaan UUD
1945 sebelum amandemen ditinggalkan- dan
beralih kepada sistem pemisahan kekuasaan.
Jimly Asshidiqqie mengemukakan- bahwa
pascaamandemen UUD 1945, negara Republik
Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan
1010

dan bukan pembagian kekuasaan.
Perubahan
sistem distribusi kekuasaan seperti itu
mengandung konsekuensi terhadap kedudukan,
kewenangan dan hubungan fungsional lembagalembaga negara. Hubungan fungsional DPR,
MK, MPR dan Presiden berubah. Perubahan
tersebut
berakibat
terhadap
mekanisme
pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada
masa jabatan. Pascaamandemen UUD 1945,
mekanisme pemberhentian Presiden/ Wakil
Presiden pada masa jabatan melibatkan
9
10
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beberapa lembaga negara yakni DPR, MK

dan MPR.
Mekanisme pemberhentian Presiden/
Wakil Presiden pascaamandemen UUD 1945
dibuat lebih sulit untuk memberikan jaminan
masa jabatan yang lebih pasti supaya dapat
dihasilkan sistem pemerintahan Presidensil
yang
kuat
dan
stabil.
Seandainya
pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada
masa jabatan dapat dilakukan sewaktu-waktu
seperti
pada
zaman
Soekarno
dan
Abdurrachman Wahid dapat terjadi gangguan
terhadap kestabilan pemerintahan sehingga
dapat menimbulkan hal-hal negatif bagi
kehidupan
berbangsa
dan
bernegara.
Pemerintah yang tidak stabil mustahil dapat
menyelenggarakan tugas-tugasnya dengan baik
untuk mewujudkan negara hukum yang
sejahtera dan demokratis yang dicita-citakan
oleh bangsa Indonesia.
Kemungkinan seperti dikemukakan di
atas harus dicegah sehingga pemberhentian
Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan
sedapat mungkin harus dihindarkan.
Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden
pada masa jabatan harus dipandang sebagai
proses yang dilakukan hanya dalam keadaan
luar biasa. Dengan perkataan lain,
pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada
masa jabatan harus berdasarkan alasanalasan yang diatur dalam UUD 1945.
Mekanisme pemberhentian Presiden/
Wakil Presiden pada masa jabatan dimulai dari
dakwaan DPR bahwa Presiden melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela
atau karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal itu
diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 perubahan
ketiga yang menyebutkan:
“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat
diberhentikan dalam masa jabatannya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat- atas usul
Dewan Perwakilan Rakyat,- baik apabila
terbukti telah melakukan- pelanggaran

hukum berupa pengkhianatan- terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan
tercela maupun apabila terbukti tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/ atau Wakil Presiden.”
Usul pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden diajukan DPR kepada MPR.
Akan tetapi, DPR terlebih dahulu harus
mengajukan permintaan kepada Mahkamah
Konstitusi untuk “memeriksa, mengadili dan
memutus” usulan pemberhentian tersebut.
Hal itu diatur dalam Pasal 7B ayat (1) UUD
1945 perubahan ketiga yang menyebutkan:
“Usul pemberhentian Presiden dan/ atau
Wakil Presiden dapat diajukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat kepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya
dengan terlebih dahulu mengajukan
permintaan kepada Mahkamah Konstitusi
untuk memeriksa, mengadili dan memutus
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau
pendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden
tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/ atau Wakil Presiden.”
Pendapat DPR mengenai Presiden/
Wakil Presiden yang diduga melakukan
pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau
berada dalam keadaan seperti diatur Pasal 7B
ayat (1) UUD 1945 terkait dengan fungsi
pengawasan DPR. Pasal 7B ayat (2) UUD
1945 menyebutkan “Pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat bahwa Presiden/Wakil
Presiden telah melakukan pelanggaran
hukum tersebut ataupun telah tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau
Wakil Presiden adalah dalam rangka fungsi
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Pengajuan permintaan DPR kepada MK
untuk memeriksa, mengadili dan memutus
pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum,
perbuatan tercela atau keadaan tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden/

Wakil Presiden seperti diatur dalam Pasal 7B
ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga dapat
dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR.
Sidang Paripurna DPR harus dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah
anggota DPR. Dengan perkataan lain, Sidang
paripurna DPR dinggap memenuhi kuorum
jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua
per tiga) jumlah anggota DPR. Pengajuan
permintaan DPR kepada MK harus disetujui
oleh 2/3 (dua per tiga) anggota DPR yang
hadir. Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 perubahan
ketiga menyebutkan “Pengajuan permintaan
Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah
Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan
dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir
dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat.” Dengan perkataan
lain, permintaan DPR kepada MK untuk
memeriksa, mengadili dan memutus pendapat
DPR mengenai pelanggaran hukum, perbuatan
tercela atau keadaan tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden harus
didukung oleh 4/9 (empat per sembilan) dari
560 (lima ratus enam puluh) orang jumlah
anggota DPR.

Mahkamah Konstitusi yang menerima
usulan pemberhentian Presiden/Wakil
Presiden wajib memeriksa, mengadili dan
memutus pendapat (tuduhan) tersebut
dalam tempo paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari. Hal itu diatur dalam Pasal 7B
ayat (4) UUD 1945 perubahan ketiga yang
menyebutkan “Mahkamah Konstitusi wajib
memeriksa, mengadili dan memutus
dengan seadil-adilnya terhadap pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling
lama sembilan puluh hari setelah
permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu
diterima oleh Mahkamah Konstitusi.”
Setelah MK menerima dari DPR
dakwaan terhadap Presiden/Wakil Presiden

berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam
Pasal 7A UUD 1945) perubahan ketiga, MK
1110
akan mengadakan persidangan.
Ada 2
(dua) macam kemungkinan keputusan MK
mengenai tuduhan DPR terhadap Presiden/
Wakil Presiden. Pertama, MK memutuskan
bahwa tuduhan DPR terhadap Presiden/
Wakil Presiden tidak terbukti. Dalam hal
demikian, tuduhan harus dianggap gugur
sehingga kasus dianggap sudah selesai.
Kedua, MK memutuskan bahwa tuduhan
DPR terhadap Presiden/Wakil Presiden
terbukti sehingga kasus harus dilanjutkan ke
MPR. Dalam hal tuduhan yang dinyatakan
terbukti itu berkaitan dengan konteks pidana
berarti aspek pidana yang terkait dapat
diproses lebih lanjut.
Dalam hal kasus sampai ke tangan MPR
berarti nasib Presiden/Wakil Presiden
ditentukan oleh MPR. Pasal 7B ayat (5)
UUD 1945 perubahan ketiga menyebutkan:
“Apabila Mahkamah Konstitusi memu
tuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden terbukti melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya atau perbuatan tercela,
dan/atau pendapat bahwa Presiden/ Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden,
Dewan
Perwakilan
Rakyat
menyelenggarakan sidang paripurna untuk
meneruskan usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat.”

Setelah menerima usul pemberhentian
Presiden/Wakil Presiden dari DPR, MPR
harus
melaksanakan
sidang
untuk
menentukan nasib usul DPR mengenai
pemberhentian Presiden paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak usul diterima. Pasal
7B ayat (6) UUD 1945 perubahan ketiga
menyebutkan “Majelis Permusyawaratan
Rakyat wajib menyelenggarakan sidang
untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan
Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh
11

Sidang MK dapat dibandingkan dengan forum
previlegiatum dalam Konstitusi RIS 1949.

hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat
menerima usul tersebut.” Sidang MPR untuk
mengambil keputusan menerima atau
menolak usulan DPR harus memenuhi syarat
keabsahan persidangan dan pengambilan
keputusan. Ketentuan tersebut diatur dalam
Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 perubahan
ketiga yang menyebutkan:
“Keputusan Majelis Permusyawaratan
Rakyat atas usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden harus
diambil dalam rapat paripurna Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri
oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah
anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang
hadir setelah Presiden dan/atau Wakil
Presiden
diberi
kesempatan
menyampaikan penjelasan dalam rapat
paripurna Majelis Permusyawaratan
Rakyat.”

Menurut
penulis,
pemberhentian
Presiden/Wakil Presiden pada masa
jabatan masih mengandung potensi yang
dapat melahirkan problema ketatanegaraan
yang berdampak luas terhadap kehidupan
berbangsa dan bernegara. Gambaran
problematika ketatanegaraan yang terkait
dengan pemberhentian Presiden/Wakil
Presiden pada masa jabatan tersebut dapat
diketahui dari uraian berikut ini.
Ada 2 (dua) kemungkinan yang akan
dilakukan MPR berkenaan dengan usulan DPR
untuk memberhentikan Presiden/ Wakil
Presiden.
Pertama,
MPR
dapat
memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
sesuai dengan keputusan MK. Jika MPR
memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
sesuai dengan keputusan MK, Presiden/ Wakil
Presiden akan berhenti pada masa jabatan
sesuai
dengan
keputusan
tersebut.
Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada
masa jabatan tersebut tidak menimbulkan
problematik hukum ketatanegaraan. Jika
pemberhentian Presiden/Wakil Presiden karena
dakwaan atas pelanggaran hukum, aspek
pidana kasus pelanggaran hukum yang
didakwakan DPR terhadap Presiden/Wakil

Presiden harus diproses secara hukum.
Kedua, MPR menolak memberhentikan
Presiden/Wakil Presiden meskipun MK
memutuskan bahwa Presiden/Wakil Presiden
terbukti melakukan pelanggaran hukum,
perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden. Jika
MPR tidak memberhentikan Presiden/ Wakil
Presiden yang sudah dinyatakan MK
melakukan pelanggaraan hukum, perbuatan
tercela atau tidak lagi memenuhi syarat berarti
MPR menganulir (mengabaikan) keputusan
MK. Keputusan MPR tersebut jelas
menimbulkan masalah bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara. Presiden/Wakil
Presiden yang bermasalah tersebut dapat tetap
menjalankan tugas dan wewenangnya tetapi
bermasalah secara hukum dan moral. Suatu
saat, keadaan seperti itu mungkin saja terjadi
Namun, kemungkinan itu sama sekali tidak
diantisipasi
MPR
pada
waktu
mengamandemen UUD 1945 sehingga terjadi
kekosongan norma (normvacuum) berkenaan
dengan hal tersebut. Kekosongan norma
tersebut tentu saja akan menimbulkan
problema ketatanegaraan.
Jika bertitik tolak dari uraian di atas,
mekanisme
pemberhentian
Presiden/Wakil
Presiden pada masa jabatan seperti diatur dalam
Pasal 7A UUD 1945 Perubahan Ketiga masih
mengandung masalah yang perlu diteliti. Untuk
meneliti hal tersebut, penulis bertitik tolak dari
perspektif asas-asas negara hukum demokratis,
asas (sistem) konstitusional dan asas (sistem)
pemisahan kekuasaan.

2. Teori (Asas) Negara Hukum
Asas negara hukum sudah dikenal sejak
zaman Yunani Kuno sehingga usianya sudah
sangat tua dan telah menempuh perjalanan
sejarah yang sangat panjang. Gagasan, ide,
konsep atau asas negara hukum dikatakan
sudah sangat tua karena Plato dan Aristoteles
ahli filsafat berkebangsaan Yunani sudah
membicarakan asas negara hukum dalam

karyanya.12

Dalam pandangan Plato, kekuasaan harus
dibatasi
supaya
tidak
disalahgunakan
penguasa. Ide Plato tentang pembatasan
kekuasaan bersendikan pada moralitas
penguasa yang baik dan terpuji serta
penguasaan ilmu pengetahuan terutama ilmu
pengetahuan
pemerintahan.13
Plato
berpandangan, kekuasaan dapat dikendalikan
jika penguasa memiliki moralitas yang baik,
arif dan bijaksana. Ide, konsep atau asas negara
hukum Plato dapat dikatakan sebagai ide
negara hukum yang berdimensi moralitas.
Aristoteles juga berpandangan bahwa
kekuasaan harus dibatasi supaya tidak
disalahgunakan penguasa. Namun, ide
Aristoteles mengenai instrumen pembatasan
kekuasaan berbeda dari Plato. Aristoteles
tidak berpedoman kepada moralitas seperti
dikemukakan Plato. Ide, konsep atau asas
negara hukum Aristoteles bersendikan pada
konsepsi politea atau negara berdasarkan
14
konstitusi.
Ide pembatasan kekuasaan
Aristoteles adalah ide, konsep atau asas
15
negara hukum yang berdimensi yuridis.
Ide negara hukum (cita negara hukum)
untuk beberapa lama dilupakan orang dan
baru pada Abad XVII timbul kembali di
1615
Barat.
Kelahiran kembali ide atau cita
negara hukum di Barat merupakan reaksi
terhadap kekuasaan absolut penguasa (raja)
yang sewenang-wenang. Kondisi seperti itu
sama seperti keadaan atau situasi kelahiran
ide atau cita negara hukum pada masa Plato
17
dan Aristoteles zaman Yunani Kuno.
Di Eropa Barat, ide atau citra negara
hukum mengejawantah dalam 2 (dua) macam
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konsepsi. Pertama, citra negara hukum
berdasarkan konsepsi Rule of Law di negaranegara dengan sistem hukum Common Law
seperti Inggris. Kedua, citra negara hukum
berdasarkan konsepsi Rechtsstaat di negaranegara dengan sistem hukum Civil Law seperti
Belanda, Perancis dan Indonesia. Citra negara
hukum konsepsi Rule of Law dan Civil Law
memiliki perbedaan semangat yang mendasar.
Namun, ide negara hukum Eropa Barat
memiliki tujuan yang sama dengan ide negara
hukum berdasarkan konsepsi Rule of Law
yakni bertujuan membatasi kekuasaan untuk
mencegah kesewenang-wenangan. Namun, ide
atau citra negara hukum yang dibicarakan
dalam penelitian ini adalah negara hukum
berdasatkan konsepsi Rechtsstaat dengan
alasan karena konsepsi tersebut memiliki
persamaan dengan konsepsi negara hukum
yang berkembang di Indonesia.
Formula yang ditawarkan negara hukum
berdasarkan konsepsi Rechtsstaat yang
berkembang di negara-negara Eropa Barat
untuk
membatasi
kekuasaan
adalah
berlandaskan pada prinsip-prinsip ideal yang
seyogyanya dijalankan suatu negara seperti
perlindungan hak asasi manusia, pemisahan
kekuasaan dan sebagainya. Hakikat negara
hukum berdasarkan prinsip-prinsip ideal yang
dikemukakan di atas adalah pembatasan
kekuasaan
negara
(penguasa)
dengan
bersaranakan hukum. Jika ditinjau dari
perspektif perkembangan ide pembatasan
kekuasaan, ide negara hukum berdasarkan
konsepsi Rechtsstaat Eropa dapat dibagi dalam
4 (empat) fase yaitu (a) Negara Hukum Liberal
atau Klasik (menurut Immanuel Kant), (b)
Negara Hukum Formal (menurut Julius Stahl)
dan (c) Negara Hukum Abad XX atau negara
hukum kesejahteraan yang demokratis.
Perbedaan ide pembatasan kekuasaan dalam
perspektif ketiga konsepsi negara hukum di
atas bersifat gradual semata-mata.
Negara hukum Immanuel Kant juga
disebut dengan istilah yakni Negara Hukum
Liberal/Klasik. Konsepsi Negara Hukum

Liberal/Klasik lahir sebagai reaksi terhadap
praktik negara polisi (Polizei Staat).18 Negara
Polisi menyelenggarakan ketertiban dan
keamanan serta menyelenggarakan semua
kebutuhan hidup warga tanpa melibatkan
rakyat. Dalam pandangan Hans Nawiasky,
polizei terdiri atas 2 (dua) macam hal yaitu
(a) Sicherheit Polizei yang berfungsi sebagai
penjaga tata tertib dan keamanan dan
(b) Verwaltung Polizei atau Wohlfart Polizei
yang berfungsi sebagai penyelenggara
perekonomian atau penyelenggara semua
19
kebutuhan hidup warganya.
Secara konseptual, ide negara polisi
adalah ide yang baik. Namun, ide dengan
praktik jauh panggang dari api. Dalam praktik
yang terjadi adalah kesewenang-wenangan
penguasa. Sebagai contoh, pemerintahan Louis
XIV dari Perancis yang sewenang-wenang
sehingga menyebabkan Revolusi Perancis
tahun 1789.20 Secara akademik atau teoretis,
kesewenang-wenangan terjadi karena konsepsi
Negara Polisi memiliki kelemahan yaitu tidak
memiliki mekanisme untuk membatasi
kekuasaan penguasa.
Golongan rakyat yang menentang
kesewenang-wenangan
penguasa
adalah
golongan borjuis-liberal. Golongan ini
menentang penguasa bukan untuk berkuasa
tetapi memperjuangkan kemerdekaan individu.
Golongan borjuis-liberal menuntut kebebasan
individu supaya secara bebas dapat berusaha
dalam bidang ekonomi. Golongan ini
menghendaki supaya Sicherheit Polizei sebagai
penjaga tata tertib dan keamanan tetap
dipertahankan sedangkan Wohlfart Polizei
dilepaskan dari fungsi negara.
Dalam
memperjuangkan
cita-cita
tersebut, golongan borjuis-liberal mengajukan
formula pembatasan kekuasaan negara
(penguasa) berdasarkan (a) perlindungan hak
asasi manusia dan (b) pemisahan

21

kekuasaan. Perlindungan hak asasi manusia
perlu supaya penguasa menghormati hak-hak
individu sehingga tidak bertindak sewenangwenang. Namun, pemisahan kekuasaan juga
perlu untuk mencegah kekuasaan absolut.
Dengan
kedua
instrumen
pembatasan
kekuasaan tersebut, penguasa diharapkan tidak
bertindak
sewenang-wenang
sehingga
kemerdekaan atau hak-hak individu terjamin.
Praktik Negara Hukum Liberal/Klasik
ternyata hanya menguntungkan golongan
borjuis-liberal. Negara hukum Liberal/Klasik
berpihak hanya kepada kepentingan orangorang kaya. Dengan demikian, negara hukum
Liberal/Klasik
semata-mata
merupakan
justifikasi dominasi golongan borjuis-liberal
tanpa memperhatikan golongan rakyat
kebanyakan sehingga negara hukum Liberal/
Klasik bukan untuk kesejahteraan dan
kepentingan rakyat.
Kegagalan Negara Hukum Liberal
menyelenggarakan kesejahteraan bagi semua
golongan rakyat menjadi faktor pendorong
kelahiran Negara Hukum Formal yang
dipelopori oleh Julius Stahl. Ada 4 (empat)
pilar (unsur) negara hukum formal yaitu (a)
perlindungan terhadap hak asasi manusia, (b)
pemisahan
kekuasaan
(c)
tindakan
pemerintah harus berdasar atas peraturan
perundang-undangan dan (d) adanya
peradilan
administrasi
yang
berdiri
22
sendiri. Penambahan jumlah pilar negara
hukum formal harus dipandang sebagai
peningkatan niat untuk mempertegas
pembatasan kekuasaan. Muara keempat pilar
negara hukum formal adalah untuk
memberikan jaminan terhadap kemerdekaan
individu dengan membatasi kekuasaan
penguasa supaya tidak sewenang-wenang.

Negara hukum formal memiliki
kelemahan prinsipil yakni bersifat kaku.
Pemerintah terlalu ketat diikat dengan
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undang-undang sehingga menjadi lamban
dalam bertindak untuk mengantisipasi
perkembangan-perkembangan
baru
yang
terjadi dalam masyarakat. Asas legalitas
mengikat pemerintah terlalu ketat sehingga
pemerintah sering mengalami kesulitan untuk
mengambil tindakan secara cepat dalam
menyikapi perkembangan-perkembangan baru
yang belum diatur undang-undang karena
masyarakat yang lebih cepat berkembang
daripada
pembentukan
undang-undang.
Sebagai akibatnya, upaya penyelenggaraan
kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu.
Oleh karena itu, pada abad XIX, negara hukum
formal ditinggalkan dan orang kemudian
beralih pada asas negara hukum yang lebih
sesuai dengan perkembangan zaman yakni
negara hukum kesejahteraan (wohlfart staat,
social service state).23
Negara Hukum Kesejahteraan atau negara
hukum demokratis mengandung konsepsi yang
lebih rumit atau kompleks daripada negara
hukum liberal dan negara hukum formal. Miriam
Budiardjo menggambarkan kompleksitas negara
hukum kesejahteraan yang demokratis sebagai
berikut:
“Pada dewasa ini, dianggap bahwa
demokrasi harus meluas mencakup
dimensi ekonomi dengan suatu sistem
yang
menguasai
kekuatan-kekuatan
ekonomi dan yang berusaha memperkecil
perbedaan sosial dan ekonomi terutama
perbedaan-perbedaan yang timbul dari
distribusi kekayaan yang tidak merata.
Negara semacam ini dinamakan welfare
state (negara kesejahteraan) atau social
service state (negara yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat).”24

Negara hukum kesejahteraan demokratis (wohlfart staat, social service state)
yang sangat kompleks seperti dikemukakan
di atas membawa konsekuensi yang sangat
luas terhadap berbagai aspek kehidupan
bernegara. Dalam negara hukum
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kesejahteraan, negara tidak hanya berfungsi
untuk menyelenggarakan keamanan dan
ketertiban tetapi juga memberikan pelayanan
jasa-jasa kepada masyarakat. Oleh karena
itu, fungsi penguasa (pemerintah) juga bukan
semata-mata memerintah tetapi juga
melayani masyarakat. Aspek pelayanan
masyarakat (public servant) sebagai tugas
pejabat negara berpengaruh terhadap struktur
ketatanegaraan, sistem distribusi kekuasaan,
kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang
lembaga negara, hubungan lembaga negara,
mekanisme pembatasan kekuasaan negara
termasuk
terhadap
mekanisme
pemberhentian pejabat-pejabat negara pada
masa jabatan dan sebagainya.
Kesejahteraan bangsa (kesejahteraan
umum) sebagai tujuan negara dapat
diselenggarakan- jika ditopang oleh sistem
ketatanegaraan dan mekanisme penyelenggaraan negara yang sesuai dengan tujuan
negara. Penataan struktur ketatanegaraan dan
mekanisme penyelenggaraan negara yang
dapat mewujudkan tujuan negara hukum
kesejahteraan
yang
demokratis
harus
berpedoman pada prinsip-prinsip pembatasan
kekuasaan dan pendistribusian kekuasaan
kepada organ-organ negara. Dari perspektif
Ilmu Hukum Ketatanegaraan, prinsip (pokokpokok pendirian) yang dimaksud lazim disebut
asas-asas hukum ketatanegaraan.
Asas-asas hukum ketatanegaraan yang
dikemukakan di atas berfungsi konstitutif dan
regulatif terhadap pembentukan norma-norma
hukum ketatanegaraan yang dituangkan dalam
konstitusi (undang-undang dasar). Konstitusi
(undang-undang dasar) mengatur hal-hal yang
bersifat dasar dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara seperti hak-hak warga negara dan
hak asasi manusia, wewenang dan tugas organorgan negara, hubungan organ-organ negara,
masa jabatan pejabat-pejabat negara dan sudah
barang tentu termasuk tata cara pemberhentian
pejabat-pejabat negara pada masa jabatan yang
menjadi fokus pembahasan penelitian ini.

3. Teori Konstitusi
Cita-cita negara hukum kesejahteraan
seperti dikemukakan di atas tidak akan
pernah tercapai jika para penyelenggara
negara tidak dapat bekerja dengan baik.
Untuk dapat bekerja dengan baik, masingmasing organ negara harus memiliki batasbatas tugas dan wewenang dan didukung
oleh mekanisme kerja yang sudah ditetapkan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan
wewenang. Pembagian tugas dan wewenang
serta hubungan kerja di antara organ-organ
negara ditetapkan dengan berpedoman pada
prinsip-prinsip tertentu yang berkenaan
dengan cara pengorganisasian negara dan
penyelenggaraan negara.
Prinsip (pokok-pokok pendirian) tentang
cara
pengorganisasian
negara
dan
penyelenggaraan negara hukum kesejahteraan
yang demokratis untuk pertama kali
dituangkan dalam konstitusi (undang-undang
dasar). Konstitusi (undang-undang dasar)
berfungsi
untuk
mengatur
struktur
ketatanegaraan, tugas dan wewenang organorgan negara, mekanisme penyelenggaraan
negara, hak-hak warga negara dan hak asasi
manusia dan lain-lain. Pada hakikatnya, ada 2
(dua) macam prinsip (pokok-pokok pendirian)
yang lazim terdapat dalam negara hukum
demokratis yaitu (a) penyelenggaraan negara
dilaksanakan dengan melibatkan rakyat dalam
segala urusan secara langsung maupun
perwakilan dan (b) kewenangan dan tugas para
penyelenggara negara ditetapkan dengan dan
dibatasi oleh hukum atau kontitusi dalam arti
yang luas.
Sesuai dengan kedua prinsip tersebut,
struktur
organisasi
negara
hukum
kesejahteraan yang demokratis tentu saja
25
harus bercorak demokratik.
Struktur
organisasi negara yang bercorak demokratis
membuka saluran kepada rakyat untuk ikut
terlibat dalam penyelenggaraan negara

dalam segala aspeknya. Dalam konteks
struktur organisasi negara yang bercorak
demoklratis tersebut, Usep Ranawijaya
mengemukakan komentar sebagai berikut
“Dalam sistem demokrasi pada dasarnya . . . .

tidak ada satu urusan pun dalam negara
yang boleh dijauhkan dari jangkauan
kedaulatan rakyat.”26 Pengaruh kedaulatan
rakyat dalam sistem negara hukum
demokratis tampak antara lain dalam hal:
1. Jaminan mengenai hak asasi dan
kebebasan dasar manusia sebagai syarat
dapat berfungsinya kedaulatan rakyat,
2. Penentuan dan pembatasan wewenang
pejabat negara,
3. Sistem pembagian tugas antara jabatanjabatan penting yang bersifat saling
membatasi dan mengimbangi (checks
and balances system).27
Dalam suatu negara hukum demokratis,
struktur ketatanegaraan diatur dalam suatu
konstitusi dalam arti sempit yakni suatu dokumen
pokok yang berisi aturan mengenai susunan
organisasi negara beserta cara kerjanya negara
28

itu. Materi-muatan yang diatur dalam konstitusi
berbeda-beda menurut pandangan para pakar.
Namun, secara garis besar pendapat para pakar
mengenai materi-muatan konstitusi adalah sama.
C.F. Strong misalnya mengemukakan pendapat
tentang materi-muatan konstitusi sebagai berikut
“But whatever its form, a true constitution will
have the following facts about it very clearly
marked: first, how the various agencies are
organized, secondly, what power is entrusted to
those agencies, and thirdly, in what manner such
29

power is to be exercised.” Hal itu berarti bahwa
konstitusi
berkaitan
dengan
(a)
cara
pengorganisasian organ-organ negara, (b)
wewenang yang dipercayakan kepada organorgan negara
26
27
28

25

Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia,
Dasar-dasarnya (Jakarta, 1982), hal. 201.
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Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara
Indonesia, Dasar-dasarnya, op. cit. hal. 183.
C. F. Strong, Modern Political Constitution
(London, 1966), hal. 12.

dan
(c)
cara-cara
melaksanakan
kewenangan organ-organ negara.
Materi-muatan yang diatur dalam konstitusi
seperti dikemukakan di atas dalam garis besarnya
sesuai dengan pengertian konstitusi yang
dikemukakan oleh pakar yang lain. C. F. Strong
mengemukakan definisi konstitusi yang sekaligus
mencerminkan materi-muatan konstitusi sebagai
berikut “Again, a constitution may be said to be
collection of principles according to which the
powers of the government, the rights of the
governed, and the relations between the two are
30

adjusted.”

Materi-muatan
konstitusi
seperti
dikemukakan oleh para pakar di atas
sesungguhnya sudah mencerminkan fungsi
utama (fungsi pokok) konstitusi dalam konteks
kehidupan berbangsa dan bernegara yakni
membatasi (a) kekuasaan penguasa dengan
cara menetapkan batas-batas tugas dan
wewenang organ negara dan (b) melindungi
rakyat (warga negara) dengan cara menetapkan
hak-hak warga negara (rakyat). Pembatasan
kekuasaan dan perlindungan hak-hak warga
negara sebagai hakikat fungsi konstitusi juga
dapat diketahui dari definisi konstitusi berikut
ini. Eric Barent mengemukakan pandangan
mengenai fungsi konstitusi yang kurang lebih
sama dengan pendapat di atas yakni sebagai
berikut:

“Constitutionalism is a belief in the impositions
of restrains on government by means of a
constitution. It advocates the adoption of
a constitution which is more than a ‘power
map’; its function is to organize political
authority, so it cannot be used oppressively or
arbitrarily. This is also the value underlying
the classic principle of the separation of powers
formulated by the French jurist, Montesquieu,
3130
in L’Esprit des Lois.”

Pembatasan kewenangan organ-organ
negara sebagai fungsi utama konstitusi pada
dasarnya berkaitan dengan 2 (dua) macam
aspek kekuasaan yakni (a) ruang lingkup
30
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kekuasaan (scope of power) dan (b) jangka
waktu kekuasaan. Pembatasan ruang lingkup
kekuasaan dapat dilakukan dengan cara (a)
sistem pemisahan kekuasaan secara fungsional
maupun dengan (b) sistem pembagian
kekuasaan. Pembatasan kekuasaan yang
berkaitan dengan jangka waktu kekuasaan
dapat dilakukan dengan cara menetapkan
kurun waktu (jangka waktu) masa jabatan
pejabat negara. Sebagai contoh masa jabatan
Presiden Indonesia 5 (lima) tahun, Presiden
Amerika Serikat 4 (empat) tahun sedangkan
Presiden Perancis 7 (tujuh tahun).
Pemberhentian pejabat pada masa jabatan
juga dapat dipandang sebagai pembatasan
kekuasaan dari sudut pandang tertentu.
Pembatasan kekuasaan dalam pengertian yang
luas termasuk pemberhentian pejabat pada
masa jabatan sebagaimana dikemukakan di
atas harus diatur secara tegas dan
komprehensif serta dirumuskan dengan baik
dalam konstitusi. Jika pembatasan kekuasaan
termasuk pemberhentian pejabat pada masa
jabatan dilakukan dengan cara seperti
dikemukakan di atas, ada berbagai macam
manfaat yang dapat diperoleh. Manfaat yang
dimaksud adalah (a) untuk menghindari
kemungkinan tumpang tindih kekuasaan di
antara organ-organ negara dan (b) untuk
menghindari kemungkinan terjadi problema
ketatanegaraan yang dapat menimbulkan
dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa
dan bernegara sebagai akibat penormaan
pembatasan kekuasaan yang tidak baik
(penormaan yang kabur).

4. Teori Pemisahan Kekuasaan dan
Teori Check and Balances System
Sebagaimana dikemukakan diatas,
pembatasan kekuasaan organ-organ negara
diatur dalam konstitusi. Sistem pembatasan
kekuasaan yang lazim dilakukan dalam
pengorganisasian kekuasaan negara dalam
negara hukum demokratis adalah sistem
pemisahan kekuasaan. Doktrin klasik
pemisahan kekuasaan negara yang terkenal

adalah Doktrin Trias Politika Montesquieu.
Menurut doktrin ini, kekuasaan negara
dipisahkan berdasarkan 3 (tiga) macam
fungsi negara yang tertentu yaitu (a) fungsi
legislatif, (b) ekskutif dan (c) judisial.
Masing-masing fungsi dijalankan oleh suatu
organ negara yang terpisah dari organ negara
yang lain sehingga baik fungsi maupun
organ pelaksananya juga terpisah.
Doktrin Trias Politika atau Teori
Pemisahan Kekuasaan yang dikemukakan di
atas memiliki kelemahan fundamental jika
dipandang dari perspektif penyelenggaraan
negara hukum kesejahteraan yang demokratis.
Kelemahan Doktrin Trias Politika yang
mencolok adalah karena pemisahan fungsi dan
organ dilakukan sehingga hal itu menutup
peluang kerja sama di antara organ-organ
negara. Padahal, kerja sama di antara organorgan negara adalah conditio sine quanon
penyelenggaraan negara hukum kesejahteraan
yang demokratis.
Kelemahan Doktrin Trias Politika
diperbaiki oleh sistem Check and Balances
System. Sistem ini diciptakan oleh bangsa
Amerika. Teori Check and Balances System
membuka peluang bagi organ-organ negara
untuk bekerja sama melalui mekanisme
saling mengawasi dan mengimbangi. Motif
yang melatarbelakangi kelahiran Check and
Balances System adalah untuk mencegah
penyalahgunaan kekuasaan. Metode Check
and Balances System secara efektif dapat
menciptakan keseimbangan kekuasaan dan
pengawasan di antara organ-organ negara.
Dalam konteks Check and Balances System,
lembaga peradilan (sebagai organ negara
pemegang kekuasaan judisial) memegang
peranan yang sangat penting. Lembaga peradilan
diberi
kewenangan
konstitusional
untuk
mengawasi
kekuasaan
legislatif
dalam
membentuk undang-undang karena lembaga
peradilan diberi wewenang untuk menguji
keabsahan (konstitusionalitas) undang-undang.
Mekanisme pengujian undang-undang oleh
lembaga peradilan disebut

uji material (judicial review). Sebaliknya,
badan legislatif tidak berwenang menguji
dan menganulir putusan badan peradilan.
Dengan demikian, dalam perspektif Check
and Balances System terdapat dominasi dan
supremasi kekuasaan judisial atas kekuasaan
legislatif dan eksekutif (judicial heavy).
Kekuasaan badan judisial yang sangat
dominan diterima sebagai kewajaran dalam
penyelenggaraan negara hukum kesejahteraan
yang demokratis pada zaman sekarang. Hal itu
menunjukkan bahwa prinsip pembagian fungsi
kenegaraan seperti dicanangkan Montesquieu
dalam doktrin Trias Politika pada beberapa
abad yang lalu sudah bergeser sedemikian
jauh. Bahkan, pada zaman sekarang,
kewenangan badan judisial yang demikian
besar dianggap sebagai salah satu prinsip
konstitusional
penyelenggaraan
negara
modern. Namun, perlu juga dicermati supaya
jangan sampai terjadi kesewenang-wenangan
badan judisial. Untuk itulah, prinsip-prinsip
penyelenggaraan negara yang berpedoman
pada konstitusi mutlak harus ada dalam
penyelenggaraan negara moderen.
Salah satu aspek pembatasan kekuasaan
yang harus dirumuskan dengan tegas dan baik
dalam konstitusi adalah sistem pembatasan
kekuasaan atau kewenangan lembaga-lembaga
negara. Jika ditinjau dari sudut pandang tertentu,
pembatasan kekuasaan meliputi 2 (dua) hal
penting yakni (a) ruang lingkup kekuasaan
(scope of power) dan (b) masa berlaku
32

kekuasaan.
Pembatasan kekuasaan yang
berkenaan dengan ruang lingkup kekuasaan
(scope of power) membicarakan lingkup
kewenangan suatu lembaga negara. Pembatasan
kekuasaan berdasarkan ruang lingkup kekuasaan
dilakukan
secara
fungsional.
Konstitusi
menentukan fungsi tertentu yang dapat dilakukan
oleh lembaga-lembaga negara sesuai dengan
kewenangannya. Dalam hal
32 Bandingkan dengan pendapat
Nagel seperti dikutip Jimly
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ini, doktrin klasik yang berkenaan dengan
pembatasan ruang lingkup kekuasaan
organ-organ
negara
yang
dapat
dikemukakan sebagai contoh adalah
doktrin Trias Politika Montesquieu.
Pembatasan kekuasaan yang berkenaan
dengan masa berlaku kekuasaan berkaitan
dengan jangka waktu kekuasaan pejabat negara.
Sebagai contoh, masa jabatan Presiden Indonesia
adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan Presiden
Perancis adalah 7 (tujuh) tahun sedangkan
Presiden Amerika Serikat adalah 4 (empat)
tahun. Namun, meskipun masa jabatan Presiden
bersifat pasti (fixed executive system),
mekanisme ketatanegaraan seperti diatur dalam
konstitusi dapat mengakhiri masa jabatan
Presiden sebelum masa jabatan berakhir.
Mekanisme
pemberhentian
pejabat-pejabat
negara termasuk pejabat Presiden/ Wakil
Presiden seperti dikemukakan di atas disebut
impeachment.

C. PENUTUP
Lembaga impeachment adalah lembaga
ketatanegaraan yang hakikatnya bersifat
membatasi kekuasaan pejabat negara dari segi
waktu. Lembaga impeachment bekerja jika
penjabat lembaga negara dituduh melakukan
suatu pelanggaran hukum atau perbuatan
tercela atau suatu sebab lain. Jika yang dituduh
melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan
tercela atau tidak lagi memenuhi syarat adalah
Presiden/Wakil Presiden, tuduhan itu tentu saja
menjadi masalah nasional karena berkenaan
dengan pemimpin nasional. Tuduhan bahwa
Presiden/Wakil
Presiden
melakukan
pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau
tidak lagi memenuhi syarat tentu saja
merupakan masalah yang sangat serius karena
dapat menimbulkan masalah nasional yakni
mangganggu
stabilitas
pemerintahan.
Kemungkinan itu perlu mendapat perhatian
supaya pengaturan masalah impeachment dan
pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada
masa jabatan

perlu diatur dalam konstitusi dengan cara
yang baik sehingga tidak menimbulkan
masalah ketatanegaraan jika pada akhirnya
Presiden/Wakil Presiden harus berhenti
sebelum masa jabatan berakhir.
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RELASI ANTARA NORMA JUS COGENS DENGAN
KEDAULATAN NEGARA
Wagiman
Abstract
The principle of non-refoulement, which has dinormakan on Article 33 of the Refugee Convention by some
legal experts categorized as jus cogens. Jus cogens would restrict the freedom of the country, because it is
forced. So that the country could lose its sovereignty sovereignty. Then Jus cogens emphasis on the binding
and obligatory. The nature of jus cogens binding legal agreement restricting the substance of the treaty. In
addition, the binding nature of jus cogens is not possible for the reduction of (non deragable). Jus cogens
norms can cancel domestic law, court order, executive order or legislative actions that contradict it.

Keywords: Jus cogens, sovereignty, agreement

A. PENDAHULUAN
1

Setiap negara memiliki kedaulatan.
Terhadap kedaulatannya, suatu negara dapat
mengatur, menentukan, serta menerapkan
aturan-aturan hukum nasionalnya.
1

2

2

Pemilikan kedaulatan suatu negara didasarkan atas
konsep persamaan kedaulatan, yang salah satu
unsurnya sebagaimana yang dijelaskan Keith yaitu
“state enjoys the rights inherent in full sovereignty”.
Lihat, K.J. Keith, Sovereignty at the Beginning of the
21st Century: Fundamental or Outmoded? artikel
dimuat dalam The Cambridge Law Journal, Vol.63,
No.3, November 2004, hal. 596.

Konsep kedaulatan, sebagaimana dinyatakan
Andras Jakab, timbul pada abad ke 16 di Eropa
Barat. Perkembangan pelaksanaan kedaulatan telah
mengalami evolusi dari proses yang awalnya
bersifat teologis ke arah sekularisasi. Disamping
itu, melalui gagasan pikiran Jean Bodin, Thomas
Hobbes, dan secara implisit dinyatakan oleh
Samuel von Pufendorf, Andras Jakab menjelaskan
telah berkembang doktrin dalam konsep
kedaulatan. Pada kedaulatan terkandung makna
‘penguasaan terhadap satu entitas territorial yang
bersifat final dan tidak terbatas’. Keputusan yang
dikeluarkan pemegang kedaulatan bersifat terpusat
yang tidak dapat dipertanyakan lagi, baik dari
dalam (atau dari aspek internal) maupun dari luar
(aspek eksternal). Lihat, Andras Jakab,
Neutralizing the Sovereignty Question, artikel
diunduh dari http://www.enelsyn.gr. Sementara Colin
McCormick memaknai konsep kedaulatan sebagai
‘otoritas mutlak terhadap suatu wilayah tertentu’.
Menurut McCormick pengertian tersebut mulai
timbul sejak era Renaisans dari ahli sekaligus pemikir
Machiavelli. Machiavelli memandang Eropa saat itu
terbagi antara kelompok agama dan kelompok sosial
yang berbeda. Kedaulatan penguasa menurutnya,
dipandang sebagai satu-satunya cara untuk
mempertahankan perdamaian dan stabilitas di dalam
masing-masing negara. Pada

Pengaturan hukum nasional suatu negara,
sebagai konsekuensi dari kedaulatan, dapat
selaras
dengan
ketentuan-ketentuan
internasional. Namun dalam beberapa hal,
dapat pula tidak selaras atau bahkan
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
dalam aturan internasional. Ketika terjadi
suatu pertentangan hukum hukum nasional
suatu negara dengan ketentuan-ketentuan
dalam hukum internasional, tentunya harus
dipilih hukum mana yang akan diikuti.3
Dalam pemilihannnya terdapat beberapa
pandangan atau pendapat.
Pada sisi lain, terdapat kewajiban setiap
negara untuk memberikan perlindungan hak
4

asasi manusia (HAM). Setiap

3

4

perkembangannya kemudian, ide negara berdaulat
secara resmi diadopsi dalam Perjanjian Westphalia
tahun 1648. Dalam perjanjian Westphalia melarang
intervensi internasional dalam urusan suatu negara.
Lihat, Colin McCormick, dalam artikel UNHRC: The
Debate over Sovereignty and Human Rights.
Perdebatan filosofis dalam hubungan internasional
dan hukum internasional dalam pandangan Dusche
terjadi antara ‘hak kedaulatan nasional’ di satu sisi,
dengan ‘hak untuk penentuan nasib sendiri’, pada sisi
lain. Penolakan untuk memberikan hak penentuan
nasib sendiri sering mengarah pada pelanggaran hak
asasi manusia nasional. Lihat, Michael Dusche,
Human Rights, Autonomy and National Sovereignty,
artikel dimuat dalam jurnal Ethical Perspectives,
Vol.7, No.1, 2000.

McCormick memberikan dua pertanyaan
mendasar. Pertama, bagaimana organisasi
internasional, seperti UNHCR, dapat mengatasi
masalah hak asasi manusia yang sedang
berlangsung dengan tetap melindungi klaim

manusia, dimanapun ia berada dan terlepas
dari kewarganegaraanya, berhak untuk
mendapatkan proteksi atas keberadaannya.
Artinya, perlindungan terhadap manusia
bersifat universal. Perlindungan diberikan
oleh suatu negara terhadap warga negaranya.
Perlindungan, juga menjadi suatu kewajiban
negara terhadap orang asing yang berada di
negaranya. Warga suatu negara akan menjadi
warga negara asing di luar negaranya. Hal
demikian berlaku pula sebaliknya, warga
negara asing layaknya menjadi seperti warga
negara, dalam konteks perlindungan,
dinegaranya. Perlindungan terhadap warga
negara asing bersifat resipokal antar setiap
negara.
Terdapat dua hubungan relasional antara
kedaulatan suatu negara pada satu sisi, berelasi
dengan perlindungan hak asasi manusia yang
wajib ditegakkan, pada sisi lainnya. Terlepas
bahwa perlindungan diberikan bukan pada
warga negaranya. Hukum nasional berelasi
dengan hukum internasional. Karakter hukum
nasional berbeda dengan hukum internasional.
Pembuat dan penyelenggara pranata hukum
nasional
lebih
jelas
sehingga
dapat
dilaksanakan. Sifat mengikat hukum nasional
didasarkan pada hadirnya pranata institusi
pelaksananya maupun pelaksanaannya pasca
putusan pengadilan. Terdapatnya pranata
hukum, telah menjadikan hukum nasional
dapat dipertahankan keberlangsungannya.
Hukum nasional suatu negara terbentuk dari
aktivitas sosial masyarakat suatu negara serta
lepas dari kepentingan negara luar.5
Hal ini berbeda dengan hukum
internasional.
Ketegasan
hukum
internasional terkait dengan pranata institusi

5

kedaulatan suatu Negara. Kedua, bagaimana klaim
yang sah atas nama kedaulatan suaru negara dapat
secara bersamaan bertentangan dengan klaim sah
telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Lihat, Colin McCormick, Ibid.

Artidjo Alkostar, 1986, Pembangunan Hukum
Dalam Perspektif Hukum Nasional, Rajawali,
Jakarta, hal.27.

pendukungnya. Apabila posisi hukum nasional
berada di atas warga negaranya, kedudukan
hukum internasional bersifat sederajat atau
horisontal antara satu negara dengan negara
lainnya. Namun sejak lahirnya Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah
berimplikasi pada lahirnya norma-norma
hukum yang memaksa dalam bidang hukum
hak asasi manusia internasional.6 Normanorma hukum terkait hak asasi manusia
berkedudukan mengatasi setiap hukum negara.
Norma hukum ini memiliki sifat memaksa,
mengikat, dan harus diatati oleh setiap negara.
Karakter norma hukum demikian dikenal
dengan jus cogens atau peremptory norm.7

Berdasarkan sejarah, norma jus cogens
awalnya berasal dari prinsip-prinsip hukum
8
internasional. Terdapat beberapa norma
hukum internasional yang dikategorikan
9
sebagai norma dengan predikat jus cogens.
6

7

8

9

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(Universal Declaration of Human Rights)
dinyatakan tahun 1948. Dalam perkembangannya
pasca deklarasi, telah mendorong beberapa hukum
kebiasaan internasional menjadi norma-norma
dalam
penjanjian
internasional.
Beberapa
perjanjian internasional mengatur mengenai
pelarangan perampasan dan pelanggaran tindakantindakan yang melanggar hak asasi manusia
sebagaimana menjadi objek penelitian ini, yaitu
pengusiran oleh suatu negara terhadap orang asing
yang pengungsianya karena terancam jiwanya.
Jus cogens merupakan suatu norma hukum yang
bersifat harus ditaati. Dalam pengertian ‘mengikat’
tanpa tergantung dari kehendak para pihak sekalipun.
Jus cogens bersifat norma universal, diakui, dan
tegas. Pemberlakuannya bersifat mengikat semua
negara (....are rules universally recognized and so
firmly established as to need no justification and as
binding on all nations). Lihat, Karen Parker, Jus
Cogens: Compelling the Law of Human Rights,
Hastings International and Comparative Law Review,
Vol.6, Winter 1989, hal.415. Karen menyebutkan, Jus
cogens memiliki atribut yang bersifat ‘compelling’.
Jus cogens dipadankan dengan istilah atau sebutan
‘peremptory norm’.

Karen Parker berpendapat, suatu norma disebut
memaksa memiliki tiga ciri, yaitu diterima/
disetujui negara-negara, ditaati, dan bersifat
mengikat. Ibid, Karen Parker, hal.416.
Norma jus cogens telah menjadi topik yang menarik akhirakhir ini. V. Paul dalam “The Legal Consequences of
Conflict between Treaty and an Imperative Norm of General
International Law (Jus Cogens): Critical Appreciation of
Article 61 of the Draft Article on the Law of Treaties
Prepared by the International Law Commission
menyebutkan “One of the most discussed and controversial
questions in the theory of international

Contohnya, norma larangan terhadap tindakan
apartheid dikategorikan sebagai jus cogens.
Apartheid merupakan diskriminasi yang
bersifat rasis terhadap orang berkulit hitam.
Terjadi perlakuan apartheid yang terjadi di
Afrika Selatan pada awalnya ditangani
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Majelis
Umum PBB mengutuk tindakan apartheid.
Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan
resolusi berupa tekanan pada rezim rasis di
Afrika Selatan sebagai pelanggaran terhadap
hukum internasional. Tindakan apartheid
disetarakan dengan kejahatan terhadap
kemanusiaan. Guna lebih menegaskan, PBB
mengesahkan Konvensi Internasional tentang
Penindasan dan Penghukuman terhadap
Kejahatan Apartheid.
Namun demikian, penjabaran terhadap jus
cogens masih menimbulkan beberapa masalah.
Yudha Bhakti berpendapat bahwa belum ada
definisi yang final terkait dengan jus cogens.
Menurutnya yang ada hanyalah inventarisasi
pendapat.
Salah
satu
kesulitan
mendefinisikannya karena jus cogens masih
mencari bentuknya. Batalnya suatu perjanjian
menurut Kovensi Wina apabila perjanjian
tersebut bertentangan dengan peremptory norm
of general international law atau jus cogens.
Dengan demikian dapat diartikan bahwa jus
cogens adalah suatu norma dasar hukum
internasional (peremptory norm of general
international law). Norma dasar hukum
internasional menurut Konvensi Wina 1969
yaitu suatu norma yang diterima dan diakui
oleh masyarakat internasional sebagai suatu
norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya
bisa diubah oleh norma dasar hukum
10
internasional baru yang sama sifatnya.

Norma yang hendak dikaji dalam
penelitian ini, terdapat dalam Pasal 33

Konvensi Pengungsi Tahun 1951.11 Pasal 33
Konvensi Pengungsi 1951 berisi suatu norma

yang tidak memperbolehkan mengusir
atau mengembalikan pengungsi dengan
cara apapun. Alasannya apabila kembali
12
ke negaranya, jiwanya terancam. Adapun
prinsip yang mendasarinya yaitu prinsip nonrefoulement. Prinsip ini lahir dari kebiasaan
dan berkembang menjadi hukum kebiasaan.
Hukum kebiasaan internasional ditandai
13
beberapa ciri-ciri khusus.
Prinsip non-refoulement, yang telah
dinormakan pada Pasal 33 Konvensi
Pengungsi oleh sebagian ahli hukum
dikategorikan sebagai jus cogens.14 Namun
terdapat pula pakar hukum yang masih
mempersoalkan status norma non-refoulement
sebagai jus cogens. Alasannya, masih belum
jelasnya kriteria penentuan suatu prinsip
hukum dapat dikategorikan sebagai jus cogens.
Kategori aturan jus cogens merupakan
perkembangan relatif baru dan tidak ada
kesepakatan umum untuk yang memiliki
karakter aturan ini.15 Disamping itu status jus
cogens akan berhadapan dengan eksistensi
kedaulatan negara.
Norma non-refoulement yang diterima
sebagai jus cogens akan membatasi kebebasan
negara.16 Dasarnya, norma ini memiliki sifat
memaksa dan mengikat. Hal penting
11

12

13

14

law today. Lihat, Nicholas Onuf, 2008, International
Legal Theory: Essays and Engagements, 1966-2006,
Routledge Cavendish, London, hal. 51.

10

Yudha Bhakti, 2003, Hukum Internasional:
Bunga Rampai , Alumni, Bandung, hal. 165.

Konvensi

ini

1951 Convention

15
16

lengkapnya

bernama The

relating the Status of Refugees.

Mempertimbangkan keterbatasan dari Konvensi
ini, tahun 1967 dilengkapi dengan sebuah
protokol yang dikenal dengan The Protocol
relating the Status of Refugees.
Pengungsi diartikan sebagai seseorang yang
meninggalkan negara asalnya menuju negara lain
karena
jiwanya
terancam.
Pengungsi
meninggalkan negaranya disebabkan oleh alasan,
ras, agama, atau perbendaan pandangan politik.
Ciri-ciri khusus itu tersebut, yaitu menjadi praktek
umum dari negara-negara, dilakukan secara terusmenerus, dan bersifat mengikat. Karen Parker,

Ibid.
Prinsip non-refoulement ini disejajarkan
dengan tindakan apartheid atau genosida.

Robert Jennings (ed.), 1996, Oppenheim’s
International Law, Oxford University Press, hal.7.

Non-refoulement dimaksudkan bahwa seseorang
tidak akan dikenakan tindakan seperti penolakan
atau pengusiran di perbatasan suatu negara.

lainnya, ditetapkannya norma non-refoulement
menjadi jus cogens, akan berimplikasi pada
Bukan Negara Pihak (non state parties) dari
Konvensi Pengungsi. Dalam kaitannya dengan
Indonesia, setidaknya terdapat dua hal. Pertama,
Indonesia sebagai negara berdaulat secara de
fakto telah menjadi negara transit bagi para
pengungsi internasional.

17

Kedua, Indonesia

bukan Negara Pihak dalam Konvensi Pengungsi
ini. Apabila norma non-refoulement diterima
sebagai suatu norma jus cogens maka Indonesia
terikat oleh norma tersebut, terlepas dari
posisinya bukan sebagai Negara Pihak pada
Konvensi Pengungsi 1951. Terdapat beberapa
penelitian disertasi doktor yang berhubungan
dengan topik yang akan diteliti. Terkait dengan
penelitian
tentang
kedaulatan
negara
hubungannya dengan Hak Asasi Manusia,
Disertasi Doktor dari Predrag Zenovic berujudul
“Human Rights Enforcement via Peremptory
Norms: A Challenge to State Sovereignty”.
Namun fokus penelitian pada disertasi ini pada
pembahasan jus cogens, formulasinya dalam
Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian serta
penerapannya dalam bidang hak asasi manusia.
Terkait dengan pengujian prinsip nonrefoulement, Disertasi Doktor dari Lami Bertan
Tokuzlu berjudul “Non-Refoulement Principle in
A Changing European Legal Environment with
Particular Emphasis on Turkey, A Candidate
Country at The External Borders of The EU”
fokus pada penelitian di bidang hukum
linkungan, dan objeknya pun sangat spesifik
yaitu lingkungan Uni Eropa. Berdasarkan latar
belakang masalah dan pertanyaan utama dalam
rancangan penelitian ini yaitu “Apakah prinsip
non-refoulement dapat memenuhi parameter atau
kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai jus
cogens?” Adapun

17

Disebut negara transit, karena para pengungsi
(atau yang mengklaim pengungsi) tidak
bermaksud untuk tinggal dan menetap di
Indonesia. Para pengungsi (umumnya untuk
Indonesia mayorutas dari negara-negara berasal
dari timur tengah di Timur Tengah) hendak
menuju Australia. Rute perjalanan untuk menuju
negara tersebut dilakukan melalui Indonesia.

rumusan permasalahan yang akan dianalisis
dalam tulisan mencakup tiga hal. Pertama,
Bagaimana parameter/ kriteria suatu prinsip
atau norma dapat dikualifikasikan serta diakui
memiliki status jus cogens berdasarkan
sumber-sumber hukum yang ada? Kedua,
Apakah prinsip atau norma non -refoulement,
berdasarkan
parameter
atau
kriteria,
merupakan jus cogens? Bagaimana penerapan
dan konsekuensi suatu prinsip atau norma yang
berkedudukan sebagai jus cogens? Ketiga,
bagaimana konsekuensi prinsip hukum yang
berstatus sebagai jus cogens pada Bukan
Negara Pihak, seperti negara Indonesia?
Tulisan bertujuan guna tiga hal pokok.
Pertama, bermaksud untuk melakukan kajian
dan analisis terhadap parameter atau kriteria
suatu prinsip atau norma dapat dikualifikasi
sebagai jus cogens dalam hukum. Tujuannya
didapat parameter atau kriteria dan proses
suatu norma atau prinsip hukum berpredikat
sebagai jus cogens, baik dalam hukum. Kedua,
bermaksud untuk melakukan kajian dan
analisis terhadap kedudukan prinsip dan norma
non-refoulement, apakah dapat memenuhi
parameter atau kriteria sebagai jus cogens.
Tujuan didapat jawaban yang adequat tentang
status norma non-refoulement. Juga hendak
dikaji konsekuensi penerapan norma apabila
berkedudukan sebagai jus cogens.Tujuannya
didapatkan inventarisasi dan konsekuensi suatu
norma yang berstatus jus cogens terhadap
kewajiban
negara.
Ketiga,
bermaksud
melakukan kajian dan analisis terhadap
implikasi norma yang berkedudukan sebagai
jus cogens khususnya bagi Bukan Negara
Pihak (non state parties). Tujuannya,
Indonesia sebagai Bukan Negara Pihak dapat
menentukan sikap dan mengaturnyanya dalam
regulasi nasionalnya.

B. PEMBAHASAN
1. Kedaulatan Negara dan Hak Asasi
Manusia
Terdapat dua hal pokok yang menjadi kata
kunci dalam tulisan ini, yaitu ‘kedaulatan negara’
dan hubungannya dengan ‘hak asasi manusia’
yang bersifat universal. Untuk hak asasi manusia,
terdapat dalam norma-norma konvensi hukum
internasional, khususnya yang memiliki kategori
sebagai jus cogens. Pola relasi kedaulatan negara
dan norma jus cogens, akan diuji terhadap sebuah
prinsip hukum yang terdapat dalam Konvensi
Pengungsi
1951
tentang
norma
non18

refoulement.
dinormakan

Prinsip non-refoulement telah
dalam
beberapa
perjanjian

19

internasional. Penelitian ini akan dilanjutkan
dengan
menginvetarisasi
konsekuensikonsekuensinya terhadap Bukan Negara Pihak
dalam Konvensi Pengungsi 1951. Dengan
merujuk pada rumusan masalah yang akan dikaji,
dua teori yang akan digunakan dalam penelitian
ini, yaitu teori fidusia Negara (fiduciary state
teory) dan teori universalisme Hak Asasi
Manusia
(HAM). Teori fidusia negara berangkat dari
kedudukan bahwa jus cogens terkait erat dengan
kekuasaan negara yang berdaulat dan diterima
20

oleh semua negara.
18

19

20

Merujuk pada pendapat

Prinsip hukum merupakan latar belakang
peraturan hukum yang konkret yang terdapat di
dalam suatu kaidah hukum. Prinsip dalam
proposal rancangan disertasi ini identik dengan
asas, untuk selanjutnya digunakan istilah
prinsip hukum.

Immanuel Kant, Cridlle berpendapat “The key
to understanding international jus cogens lies
in Immanuel Kant’s discussion of the innate
right of children to their parents’ care”.
Adapun posisi jus cogens kaitannya dengan
kedaulatan negara, Cridlle menegaskan “theory of
jus cogens posits that states exercise sovereign
authority as fiduciaries of the people subject to
their power”.

Berbekal penjelaskan Kant

tersebut, tentang jus cogens selanjutnya dikatakan
Cridlle “An immanent feature of this state-subject
fiduciary relationship is that the state must comply
with jus cogens”.

Teori kedua, yaitu universalisme HAM
digunakannya dengan alasan bahwa kaidah
HAM fokus pada “kehidupan dan martabat
umat manusia”.22 Prinsip non- refoulement
yang menjadi topik penelitian ini sangat terkait
dengan kehidupan dan martabat manusia.
Terdapat dua aliran besar dalam HAM, yaitu
aliran yang berdasarkan pada ‘teori hukum
alam’ dan aliran yang berdasarkan pada ‘teori
relativisme budaya’.23
Pada penelitian ini akan digunakan teori
yang pertama, yaitu HAM yang berbasis pada
hukum alam. Pertimbangannya, sebagaimana
disampaikan
Manfred
Nowak,
prinsip
universalitas
tidak
mengesampingkan
perbedaan dan kekhususan regional atau
24

nasional dari HAM. Sifat universal HAM

21

International Law Proceedings, Vol. 103, 2009.
Menurut etimologisnya fidusia memiliki arti

“kepercayaan”. Pemegang fiduciary wajib dengan
itikad baik menjalankan tugasnya dan fungsinya
yaitu fungsi representasi. Fiduciary berasal dan
mempunyai akar-akarnya dalam dalam hukum
Romawi namun dikembangkan oleh sistem hukum
Anglo Saxon serta digunakan dalam berbagai bidang
hukum. Oleh Munir Fuady konsep fiduciary dibahas
dalam doktrin-doktrim hukum perusahaan. Lihat,
Munir Fuady, 2002,

Diantaranya, Declaration on Territorial Asylum tahun
1967yang kemudian diadopsi dalam Resolusi No. 2132
(XXII), tanggal 14 Desember 1967; Organization of
Africa Unity tahun 1969 sebagaimana tertuang dalam
Convention Governing the Specific Aspects of Refugee
Problems in Africa;
American Convention on Human Rights tahun 1969;
Cartagena Declaration tahun 1984; Convention Against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment tahun 1984; International
Covenant on Civil and Political Rights tahun 1966; serta
European Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedom tahun 1950.
Cridlle berpendapat “peremptory norms are inextricably
linked to the sovereign powers assumed by all states”.
Lihat, Evan J. Cridlle & Fox-Decent, 2009, “Deriving
Peremptory Norm From Sovereignity” dalam New Voices:
Rethinking The Sources of International Law. Paper dimuat
dalam American Society of

21

22

23

24

Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law
dan Eksistensinya Dalam hukum Indonesia,
Citra Aditya, Bandung, hal.41.
Manfred Nowak, 2003, Introduction to the
International Human Rights Regime, Martinus
Nijhoff Publishers, Leiden, hal.1.
Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko
Riyadi (Ed.), 2008, PUSHAM, Hukum Hak
Asasi Manusia, UII, hal. 16-18.
Nowak menegaskan “The principle of universality
does not in any way rule out regional or national

selaras dengan aliran hukum alam. Apabila
negara menjamin warga negara, namun
alam menjamin hak dasar manusia, apakah
seseorang itu warga negara suatu negara
atau bukan. Jus cogens berasal dari
prinsip-prinsip hukum alam tersebut.25
Negara berdaulat diwujudkan dalam
bentuk menegakkan hukum nasionalnya di
wilayah teritorialnya, dengan pengecualian26
pengecualiannya.
Prinsip teritorial ini
harus ditambahkan empat prinsip lain guna
mendukung yurisdiksi suatu negara. Salah
27
satunya adalah “universalitas”.
Pada sisi lain, terdapat hak-hak dasar
yang dimiliki setiap manusia tanpa
pengurangan sedikitpun. HAM telah menjadi
suatu konsensus yang luas, khususnya pada
abad kedua puluh. HAM telah memberi
kerangka
moral
internasional
yang
bermanfaat semua manusia. Bahkan saat ini
28
HAM hampir menjadi seperti agama.
HAM telah menjadi tolok ukur etika yang
digunakan untuk mengukur perlakuan
pemerintah terhadap rakyatnya sekaligus
status/ posisi kedudukan suatu negara dalam
29
masyarakat internasional.
2. Konsep Kedaulatan Negara
Konsep kedaulatan merupakan sesuatu yang
paling kompleks. Banyak definisi dan

bahkan beberapanya saling bertentangan.

fakta yang menyebabkan kebingungan.

26

27

28

29

31

Menurut

Kelsen yang terbaru dari makna tersebut berasal
istilah Latin Superanus. Bagi Kelsen, superanus
merupakan kualitas khusus negara, kualitas yang
menjadi kekuasaan tertinggi atau perintah tertinggi
terhadap perilaku manusia.

32

to be sovereign seems

to be incompatible with being subject to a
normative order; thus to maintain the idea of the
state as a supreme authority the term is understood
to mean only a supreme authority, so that
sovereignty of that the state is not a subject to a
legal order superior to its own legal order seperti
national law (sebagai penguasa tampaknya tidak
cocok dengan menjadi tunduk pada tatanan
normatif, sehingga untuk mempertahankan gagasan
negara sebagai otoritas tertinggi istilah ini dipahami
hanya otoritas tertinggi, sehingga kedaulatan bahwa
negara tidak tunduk tatanan hukum unggul tatanan
hukum seperti hukum nasional sendiri).

33

Namun demikian, penulis yang,
meskipun pernyataan bahwa kedaulatan
adalah kualitas penting dari negara,
mengakui bahwa bahkan negara berdaulat
terikat oleh norma moral secara umum.
Konsep kedaulatan telah mengalami

differences and peculiarities”. Lihat, Manfred Nowak,
25

Istilah

kedaulatan menunjukkan salah satu konsep yang
paling penting dari teori hukum nasional dan
internasional, memiliki berbagai makna, sebuah

30

Ibid., hal.3.
Karen Parker, Jus Cogens: Compelling the Law
of Human Rights, Hastings International and
Comparative Law Review, Winter, Vol.12,
1989, hal.419.
Pengecualian, terutama terhadap orang-orang
yang memiliki kekebalan dari wilayah
yurisdiksi nya.
Philip Bobbitt, “Public International Law” dalam
buku Dennis Patterson (ed.), 2010, A Companion
to Philosophy of Law and Legal Theory,
Blackwell Publishing, hal.103. Bobbitt menyebut
tiga prinsip lainnya yaitu kebangsaan; keamanan;
serta kepribadian pasif.
Andrew Heard, 1997, Human Rights: Chimeras
in Sheep’s Clothing? dimuat dalam www.sfu.ca.
Hak asasi manusia merupakan produk dari
perdebatan filosofis yang telah berlangsung
selama lebih dari dua ribu tahun dalam
masyarakat
Eropa
dan
negara-negara
jajahannya. Andrew Heard, Ibid.

30

31

32
33

Alain de Benoist, dalam artikelnya berjudul
What is Sovereignty?, merujuk pada beberapa buku,
diantaranya Charles Merriam, History of the Theory
of Sovereignty since Rousseau (New York:
Columbia University Press, 1900); Perry Anderson,
Lineages of the Absolute State (London: New Left
Books, 1974); Jens Bartelson, A Genealogy of
Sovereignty (Cambridge: Cambridge University
Press, 1995); In Defense of Sovereignty, ed. by W. J.
Stankiewicz (London:Oxford University Press,
1969); Joseph Camillieri and Jim Falk, The End of
Sovereignty? (Aldershot: Edward Elgar, 1992); A.
H. Chayes, The New Sovereignty (Cambridge:
Harvard University Press, 1995); State Sovereignty
as Social Construct, ed. by Thomas J.Biersteker and
C. Weber (Cambridge: Cambridge University Press,
1996).

Hans Kelsen, Sovereignty and International
Law, artikel dimuat The George Town Law
Journal, Vol.48, No.4, Summer 1960.
Ibid., hal.627.
Ibid.

perubahan, dalam definisi, paradigma, dan
penerapannya, terutama selama Zaman
Pencerahan. Gagasan kedaulatan negara
dapat ditelusuri ke Perdamaian Westphalia
tahun 1648. Dalam kaitannya dengan
kedaulatan negara terdapat prinsip-prinsip
dasar, yaitu integritas teritorial; keutuhan
perbatasan; dan supremasi negara (bukan
34
gereja seperti terjadi sebelumnya).
Secara umum kedaulatan didefinisikan

dengan dua cara. Pertama, kedaulatan
merupakan kekuasaan publik tertinggi
dengan dimilikinya hak serta kapasitas untuk
menerapkan kewewenang yang dimilikinya.
Kedua, kedaulatan dapat berarti sebagai
pemegang kekuasaan yang sah dan diakui
35
memiliki otoritas. Di tingkat internasional,
kedaulatan berarti kemerdekaan, yaitu tidak
adanya campur tangan dari kekuatan eksternal
dalam urusan internal suatu negara. Negaranegara menerima norma-norma internasional
yang didasarkan pada prinsip persamaan
kedaulatan sebagai sesama negara yang
merdeka.36
Penjelasan di atas menujukkan bahwa
konsep kedaulatan merupakan sesuatu yang
37
kompleks.
Nagan menyebutkan bahwa
suatu negara dikatakan berdaulat secara
konvensional apabila memenuhi tiga hal.
Pertama, merupakan suatu teritorialitas yang
dikelolan oleh suatu badan politik. Kedua,
memiliki personalitas atau indikasi sebagai
sebuah lembaga. Ketiga, memiliki kontrol
penuh dan kewenangan untuk personalitas

34

35

36

37

Itzchak Kornfeld, The Death of Sovereignty? Is
News of “Sovereignty’s Death” Exaggerated?
Artikel dimuat dalam, ILSA Journal of International
& Comparative Law, No.18, Spring, 2012, hal.315.

Alain de Benoist, dalam artikelnya berjudul
What is Sovereignty?, Artikel diunduh dari
www. alaindebenoist.com.
Alain de Benoist, dalam artikelnya berjudul
What is Sovereignty?, Artikel diunduh dari
www. alaindebenoist.com.
Winston P. Nagan dan Aitza M. Haddad,
Sovereignty in Theory and Practice, Artikel
Dimuat Dalam San Diego International Law
Journal, Vol.13, Spring, 2012, hal.429.

dan entitas tersebut.38
Doktrin kedaulatan berkembang dari
model berdaulatanya suatu negara yang
bersifat absolut. Pada perkembangannya,
menempatkan kedaulatan pada batas-batas
penting, beberapa dari batas memperkuatnya,
sementara beberapa melemahkannya.39 Jean
Bodin merupakan salah satu yang pertama
memberikan landasan konseptual pada
kedaulatan
dengan
mendasarkan
pada
berdaulat yang absolute, dengan konsentrasi
kekuasaan pada seorang raja.40

Thomas Hobbes berpendapat bahwa
negara yang kuat diperlukan untuk
menjaga manusia dari menyalahgunakan
sesame manusia. Hobbes berpandangan
bahwa suatu negara yang memiliki
kedaulatan yang kuat merupakan bagian
dari kontrak sosial antara penguasa dengan
rakyatnya.
Individu
menyetujui
penyerahan kekuasaan kepada penguasa.
Sebagai imbalannya, penguasa melindungi
rakyatnya dari sesama mereka serta dari
invasi asing. Pengaruh Bodin dan Hobbes
tercermin dalam Perdamaian Westphalia.41
Hugo Grotius menyatakan bahwa
kekuatan berdaulat yang disampaikan Hobbes
memiliki
batas.
Grotius
berpendapat
pelaksanaan kedaulatan harus masuk akal.
Menurutnya terdapat ‘hukum umum’ di antara
bangsa-bangsa. Hukum ini berlaku sama untuk
perang dan damai. Hukum umum ini di
kemudian hari berkontribusi pada gagasan
hadirnya prinsip-prinsip dibenarkannya perang
untuk tujuan membela diri, norma-norma jus
cogens, serta hadirnya hukum
Pentingnya hukum alam dalam
38
39

40
41
42

alam.

42

Ibid.
Winston P. Nagan dan Joshua L. Root, The Emerging
Restrictions on Sovereign Immunity: Peremptory
Norms of International Law, the U.N. Charter, and the
Application of Modern Communications Theory, artikel
dimuat dalam North Carolina Journal of International
Law & Commercial Regulation, Vol.38, Winter, 2013,
hal.387.

Ibid, hal.388.
Ibid.
Ibid, hal.389.

pandangan Grotius merupakan sumber bagi
bangsa-bangsa melaksanakan suatu hukum
bersama secara sukarela. Atas pandangan ini
pula, kehendak negara tidak dapat menjadi
eksklusif, bahkan menjadi pilihan terakhir dari
sumber yang menentukan hukum negara.
Johann Jakob Moser dan Georg
Friedrich von Martens merupakan dua ahli
hukum yang memberikan kontribusi besar
terhadap dasar-dasar teoritis tentang
43
kedaulatan dari pendekatan positivistis.
Keduanya tidak setuju dengan pendapat
Grotius bahwa hukum internasional berbasis
pada moralitas dan hukum alam. Kedua ahli
ini berpendapat bahwa yang terpenting apa
yang penguasa lakukan dan bagaimana
penguasa bertindak. Hal ini dikenal sebagai
‘kebiasaan’ (custom) dan kesepakatan dalam
44
perjanjian antar bangsa-bangsa.
John Austin berpendapat, hukum hanya
yang dikatakan oleh yang berdaulat dan
terdapatnya sanksi. Austin melihat hukum
dengan cara ilmiah disertai analisis obyektif.
Dalam pandangan Austin, norma, nilai, dan
moralitas hukum alam tidak ilmiah dan tidak
45
obyektif. Kaitan dengan esensi kedaulatan
negara, kedaulatan menyiratkan sebuah
‘kekuasaan tertinggi atas warga negara dan
subjek hukum lainnya. Teori kedaulatan
merupakan faktor penentu untuk sesuatu yang
secara alami mutlak. Logika intrinsik untuk
berdaulat pada dasarnya berdaulat secara
absolut. Ada sesuatu yang tertinggi di setiap
46
negara. Andrew Vincent berpendapat bahwa
membicarakan kedaulatan terdapat pandangan
kaum pluralis yang memberikan kritik terhadap
kedaulatan monistik yang terpusat. Kaum
pluralis
mengusulkan
agar
kekuasaan
didistribusikan pada kelompok.

kedaulatan negara secara bertahap telah
digantikan oleh pendekatan yang berorientasi
pada kemanusiaan. Adagium bahwa semua
hukum dibuat untuk kepentingan manusia telah
memperoleh dan memiliki pijakan yang tegas.
Awalnya hukum internasional mengamankan
kepentingan sah Negara saja. Secara bertahap
harus beralih kepada perlindungan manusia.
Telah terjadi pergeseran dari hukum yang
berorientasi
pada
kepada
suatu
pahamperlindungan pada komunitas umat
manusia.47
Secara historis, pengadilan Yunani
merupakan yang pertama memperkenalkan
teori pembatasan terhadap kekebalan berdaulat
suatu negara. Dalam perkembangannya
pengadilan telah memutuskan untuk menolak
kekebalan Jerman untuk tindakan jure imperii
48
karena melanggar kewajiban jus cogens. Era
kedaulatan yang bersifat mutlak telah memudar
dan kedaulatan memiliki batasan-batasan, yang
salah satunya kemudian dikenal dengan
sebutan kedaulatan terbatas.

3. Konsep Jus Cogens dan Hak Asasi
Manusia
Dalam istilah atau terminologi Jus cogens
terkandung makna “compelling law. A mandatory
norm of general international law from which no or
two more nations may exempt themselves or release
one another”.

internasional umum yang memiliki derajat paling
tinggi (hierarchically superior) jika dibanding
dengan norma-norma
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Jus cogens merupakan suatu istilah

teknis yang diberikan kepada norma-norma hukum

Pendekatan yang berorientasi pada
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Hazel Fox, “Time, History and Sources of Law
Peremptory Norms: is There a Need for New
Sources of International Law?” dalam Matthew
Craven (ed.), 2007, Time, History and
International
Law,
Martinus
Nijhoff
Publishers, Leiden, hal.120.
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Jus Cogens Violations World War II Reparations
International Humanitarian Law, artikel dimuat dalam
The American Journal of International Law Vol.95,
No.1, (Jan 2001), hal. 198.

Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, St.
Paul Minn, 1999, hal. 864.

hukum internasional lainnya.50
Konsep jus cogens sendiri masih dalam
diskursus yang dalam. Mc Nair menganggap
lebih mudah untuk menggambarkan jus cogens
(peremptory norms) daripada mendefinisikannya.

Sebaliknya menyatakan bahwa membuat
kategori jus cogens lebih jelas dari menyatakan
isinya. Pengertian dan kategori jus cogens telah
mengundang pandangan sebagian ahli hukum.
Fokus kajian tentang ini jika dikelompokan,
terbagi menjadi tiga bidang utama yaitu, aspek
prosedur pelaksanaannya, sifatnya, dan
menegakkannya dalam menciptakan ketertiban
dunia.51

Perkembangan penerimaan doktrin jus
cogens tercermin dalam meningkatnya
ketergantungan ‘aturan-aturan yang harus
ditaati’ (peremptory rules).52 Masalah yang
belum terselesaikan terselesaikan dengan jus
cogens menyangkut definisi prosedur normatif
dimana aturan kepentingan mendasar bagi
masyarakat negara dapat dibuat.53 Dalam
perspektif teoritis, masih belum jelas
bagaimana mungkin masyarakat internasional
yang tidak memiliki kekuasaan legislatif dapat
menerima jus cogens yang mengikat semua
negara.54 Pada suatu sistem hukum nasional
‘aturan-aturan yang harus ditaati dan bersifat
mengikat’ bagi semua subjek hukum tidak
akan menimbulkan kesulitan. Namun pada
masyarakat internasional yang tidak memiliki
‘lembaga legislatif internasional’
50

51
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Kamrul Hossain, The Concept of Jus Cogens and the
Obligation Under The U.N. Charter, artikel dimuat
dalam Santa Clara Journal of International Law, Vol.
3, Tahun 2005, hal.73.
Pendapat lengkap dari Delegasi Meksiko “An
influential modern definition of jus cogens was given
by the
Mexican delegate to the United Nations Conference
on the Law of Treaties: ‘The rules of jus cogens
[are] those rules which derive from principles that
the legal conscience of mankind deem[s] absolutely
essential to coexistence in the international
community). Lihat, Karen Parker,

akan menemui kendala dalam memaksakan
aturan hukum pada anggota masyarakat
internasional tersebut. Kendala utama yang
55

disoroti, terkait ‘dasar keberadaan’ jus cogens.

Dalam perspektif praktis, terdapat bahaya
yang berkembang dikarenakan tidak adanya
prosedur yang jelas dalam penciptaan jus
cogens. Kemunculan jus cogens dan
identifikasi selanjutnya dapat menjadi masalah
ketika terdapat pernyataan bahwa suatu norma
dikatakan jus cogens sebagai cerminan pilihan
politik dari berbagai kelompok negara.56
Kurangnya kesepakatam negara-negara terkait
parameter-parameter dasar dari proses
pembuatan suatu norma hukum menjadi jus
cogens membuka celah bagi penyalahgunaan
secara politis dari konsep jus cogens tersebut.57
Suatu definisi terkini dan berpengaruh
terkait jus cogens diberikan oleh delegasi
Meksiko dalam suatu Konferensi PBB tentang
Hukum Perjanjian. Delegasi ini mengartikan
substansi aturan jus cogens sebagai “aturanaturan yang berasal dari prinsip bahwa hukum
hati nurani umat manusia yang sangat penting
untuk kehidupan bersama dalam masyarakat
58
internasional”.
Norma jus cogens berakar
dalam keyakinan hukum dari masyarakat
internasional dan diperlukan bagi eksistensi
59
tatanan hukum internasional.

Jus cogens menekankan pada sifat
mengikat dan wajib. Sifat mengikat jus
cogens membatasi substansi perjanjian yang
sah dari perjanjian internasional. Disamping
itu, sifat mengikat jus cogens tidak
dimungkinkan untuk pengurangan (non
deragable). Norma jus cogens dapat
membatalkan hukum domestik, perintah
pengadilan, perintah eksekutif atau tindakan
legislatif yang bertentangan dengannya.

Ibid, hal.415.
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Issues of Law-Making, artikel dimuat dalam
http://207.57.19.226/journal/Vol2/No1/art3.

56

Ibid.
Gennady M. Danilenko, Ibid, hal.2.

57
58
59

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Karen Parker, Ibid.
Ibid.

Piagam PBB (Perserikatan BangsaBangsa) menjadi dasar yang mewajibkan
semua negara anggota untuk mematuhinya.
Kewajiban atau perintah dalam Piagam PBB
berada di atas perjanjian atau kesepakatan
lain. Pertanyaannya bagaimana apabila
kewajiban dalam Piagam PBB bertentangan
dengan norma jus cogens. Piagam PBB
mencerminkan norma jus cogens sebagai
yang prinsip fundamental. Dengan demikian,
setiap keputusan yang diambil berdasarkan
Piagam PBB harus sesuai dengan norma jus
cogens.
Norma jus cogens dalam pelaksanaannya
memerlukan
persetujuan
negara-negara.
Penelitian ini hendak mengakomodasikan jus
cogens ke dalam skema hukum internasional
dan dan hukum nasional. Jus cogens
merupakan dinamika yang tumbuh dan
berkembang dari konsep hukum alam. Namun
dalam perkembangnya secara bertahap masuk
dalam menjadi hukum positip internasional
dalam bentuk perjanjian internasional.60
Terdapat juga pandangan bahwa jus cogens
cocok dengan sistem hukum utama yang ada di
dunia saat ini, terutama sistem hukum anglo
saxon , sistem hukum eropa kontinental, dan
61
sistem hukum sosialis.
Jus cogens merupakan kategori tertinggi
hukum kebiasaan internasional, dan dirinci
secara luas sebagai norma yang dimasukan
beberapa
konvensi.
Kemudian
aspek
prosedural dari jus cogens dikembangkan,
dengan penekanan pada bagaimana jus cogens
menjadi doktrin hukum yang telah dirujuk oleh
pengadilan untuk penegakan hak asasi
manusia.62 Norma jus cogens merupakan
aturan tertinggi hukum internasional, dan
60

61
62

Sebagaimana telah disampaikan prinsip-prinsip
yang terkandung dalam norma Pasal 33
Konvensi pengungsi 1951, telah dicantumkan
dalam beberapa deklarasi maupun konvensi
internasional.
Karen Parker, Ibid., hal. 414.
Ibid.
Hukum
kebiasaan
internasional
merupakan praktek umum dari negara yang,
selama periode waktu, menjadi hukum yang
mengikat melalui pengulangan dan adopsi.

fungsi dasarnya yang kuat karena didasarkan
63
pada hukum kebiasaan internasional.
Setelah suatu norma internasional
menjadi jus cogens, hal itu mengikat semua
negara, apakah mereka telah terus-menerus
keberatan atau tidak. Aturannya sangat jelas:
ketika norma memperoleh statusnya jus
cogens, itu mengikat bahkan pada negaranegara penentang gigih. Jus cogens
merupakan norma hukum internasional dari
mana pengurangan tidak diperbolehkan dan,
dengan demikian, menikmati status tertinggi
64
dalam hukum internasional.
Begitu suatu norma internasional
menjadi jus cogens, maka mengikat semua
negara, apakah mereka menolak/ keberatan
atau tidak. Aturannya sangat jelas, ketika
norma memperoleh statusnya sebagai jus
cogens, maka hal itu mengikat, termasuk
65
negara-negara yang menentangnya. Pada
kasus antara Nicaragua dengan Amerika,
dimana Amerika telah menggunakan
kekuatan bersejanta dalam menangani
separatis di Nicaragua. Namun Pengadilan
menentukan bahwa Amerika terikat oleh
prinsip jus cogens, terkait larangan
penggunaan kekuatan, meskipun Amerika
66
keberatan dengan putusan itu.
Istilah jus cogens pertama kali secara
resmi didefinisikan dalam Pasal 53 dan
64 pada Konvensi Wina1974. Konsep
jus cogens tumbuh dan berkembang dari
hukum kebiasaan internasional. Jus cogens
merupakan hasil dari praktek umum negaranegara yang dilakukan secara konsisten dan
tumbuh menjadi suatu suatu kewajiban
67
hukum.
Namun, jus cogens berbeda dari
hukum kebiasaan internasional dalam bahwa
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sementara hukum kebiasaan internasional
tergantung pada persetujuan dari negara68
negara.
Jus cogens mengikat semua negara dan
terdiri dari nilai-nilai dilihat secara mendasar
oleh
masyarakat
internasional
secara
keseluruhan, dari sekedar kepentingan pribadi
pilihan negara. Jus cogens telah mendudukan
hukum kebiasaan internasional satu langkah
lebih maju dengan mengubah pelanggaran
hukum kebiasaan internasional menjadi
pelanggaran jus cogens. Satusnya, hanya bila
suatu tindakan bersifat universal dan dikutuk
oleh
masyarakat
internasional
secara
keseluruhan. Pelanggaran terhadap norma
kategori ini, termasuk tidak diperkenakannya
pengurangan
(non-derograble)
tidak
69
diperbolehkan.

Secara historis, awalnya pengadilan
mengakui perbudakan sebagai pelanggaran
yang dikategorikan sebagai jus cogens.
Pelanggaran jus cogens terjadi ketika negara
menerima suatu tindakan dalam konsensus
universal bahwa hal itu dilarang. Terdapat
beberapa kriteria yang cukup untuk
menentukan apakah sejumlah jumlah
tindakan yang diberikan kepada perbuatan
yang dilarang. Larangan tidak dapat
dikurangi dan mengikat setiap waktu dan
70
untuk seluruh negara-negara. Suatu negara
melakukan pelanggaran jus cogens jika
dalam praktek telah melakukan dan
membenarkan tindakan seperti genosida,
perbudakan,
perdagangan
budak,
pembunuhan atau hilangnya individu,
penyiksaan, penahanan yang sewenangwenang dan berkepanjangan atau melakukan
71
diskriminasi rasial secara sistematis.
Jus cogens mengacu pada norma -norma
yang dianggap ditaati dalam arti bahwa negara
wajib dan tidak mengakui tidak

dapat dilakukannya pengurangan (nonderogable). Meskipun konsep jus cogens
telah mencapai penerimaan luas, teori
hukum internasional belum memberikan
penjelasan yang memuaskan dasar hukum
terhadap jus cogens ini.72
Jus cogens terkait erat dengan kekuasaan
suatu negara yang berdaulat diasumsikan oleh
semua negara. Teori ini berpendapat jus cogens
yang menyatakan melaksanakan otoritas
berdaulat sebagai seperti fidusia rakyat yang
73

tunduk pada kekuasaan mereka. Sebuah cara
imanen dari hubungan negara sebagai subjek
fidusia, bahwa negara harus sesuai dengan jus
cogens. Teori fidusia menjelaskan isi jus cogens
dengan menghasilkan kriteria tersendiri untuk
mengidentifikasikannya sebagai norma yang
74

harus ditaati.

Beberapa
putusan
Mahkamah
Internasional telah merujuk pada prinsipprinsip jus cogens sebagai doktrin fundamental
dari hukum internasional. Tidak mudah untuk
secara sederhana mendefinisikan jus cogens. 75
Sebagian besar umat manusia mengakui
keprihatinan tersebut dalam bentuk menjadi
negara pihak atau meratifikasi perjanjianperjanjian berkaitan dengan hak asasi manusia,
hukum humaniter, genosida, penyiksaan,
pelanggaran hak untuk hidup dan nasib
pengungsi. Dalam perjanjian tersebut terdapat
norma-norma yang dikategorikan jus cogens.
Salah satu cara untuk meningkatkan
perlindungan hak asasi manusia di dalam
negeri adalah tindakan untuk memasukkan jus
cogens, karena norma jus cogens ada dan
diberlakukan
secara
independen
dari
76
perjanjian.

Hadirnya norma yang berstatus jus
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cogens, telah dijadikan
masyarakat internasional

rujukan bersama
serta pengadilan

77

internasional.
Namun diakui bahwa tidak
sederhana untuk mengartikan norma yang
78

bersifat jus cogens itu. Jus cogens merupakan
esensi norma hukum yang lahir dari hukum alam.
Lloyd Weinred berpendapat bahwa ‘hak’
memiliki makna khusus dalam teori hukum
dalam konteks pemahaman hukum alam.
Hak diidentifikasi alami menjadi satu dalam
79

keadilan.

Suatu temuan mengagumkan dari

berbagai macam teori hukum alam yang
ditawarkan di pasar ide saat ini. Ada hukum alam
yang ‘liberal’ dan ‘konservatif ’ juga ada
yang’prosedural’ dan ‘subtantif ’. Beberapa teori
sesuai dan cocok ke dalam tradisi hukum alam
yang dikembangkan Aristoteles dan Aquinas.
Sementara, yang lain berkaitan jauh dengan
tradisi teori-teori hukum alam. Beberapa ahli
teori
hukum
alam
mengusulkan
agar
diidentifikasi prinsip-prinsip dasar penalaran
praktis dan moralitas dan untuk mendapatkan/
memperoleh dari prinsip-prinsip norma untuk
memandu keputusan kaitannya dengan hukum
80

alam.

Horwitz
telah
berusaha
untuk
menunjukkan bahwa penggunaan dan makna
‘hukum alam’ dan ‘hak-hak alami’ sangat
bervariasi. ‘Hukum alam’ dan ‘hak-hak
alami’ telah memasuki wacana hukum telah
bervariasi tergantung pada konteks tertentu
dari masalah yang wacana dipanggil untuk
mengatasi. Apakah ide hak hukum atau hak
alam merupakan ‘hukum yang lebih tinggi’
terletak wacana berlaku hukum ‘diluar’ atau
77

Hastings International and Comparative Law
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Sebagai aturan umum lebih kuat daripada
hukum kebiasaan, jus cogens membatalkan
tindakan dan perjanjian yang bertentangan
dengannya. Kekuatan ini merupakan salah

International Court of Justice (ICJ) dalam kasus
Military and Paramilitary Activities in and Against
Nicaragua telah mempelopori penggunaan prinsipprinsip jus cogens. Lihat, Karen Parker,
Jus Cogens: Compelling the Law of Human Rights,

78

bukan hanya merupakan acuan dasar tidak
dapat dihindari dan asumsi latar belakang
yang pasti ada ‘dalam’ semua wacana
hukum belum mendapat perhatian yang
cukup. Demikian pula, beberapa versi dari
hukum alam muncul karena mereka telah
melayani fungsi yang sangat berbeda.81
Hazel Fox mengutip pendapat
Fitzmaurice mendefinisikan hukum alam
dengan “aturan hukum yang ditemukan,
tidak bisa lain daripada itu. Keberadaanya
tidak perlu dicatat atau dibenarkan dalam
aturan lainnya”.82 Norma hukum kebiasaan
internasional untuk mengikat negara,
sekalipun suatu negara telah memprotes
norma tersebut. Hal itu berlaku apabila
norma tersebut telah memperoleh status
sebagai jus cogens.83 Begitu suatu aturan
umum lebih kuat dari hukum kebiasaan,
jus cogens akan membatalkan tindakan dan
perjanjian yang bertentangan aturan
tersebut.
Hampir tidak ada hubungan, substantif
atau formal, antara ‘hukum alam’ dan ‘hak
alami’. Hukum alam kurang berkembang
pada awalnya, kecuali berkembang dalam
doktrin Gereja Katolik. Hak alami, di sisi
lain, telah berkembang, dalam konteks ‘hak
asasi manusia’. Beralih dari ‘alami’ ke ranah
‘manusia’. Titik pentingnya semua manusia
memiliki hak, karenanya dapat melintasi
84
batas negara.
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satu atribut paling penting dari jus cogens.
Karena hukum adat berkembang, tindakan
pemerintah bisa matang dalam hukum
kebiasaan internasional atau dimasukkan ke
dalam perjanjian. Praktik negara, termasuk
tindakan hukum dari eksekutif atau legislatif
apabila melanggar prinsip-prinsip jus cogens,
maka dalam pandangan hukum internasional
dapat batal. Karakteristik meniadakan jus
cogens juga menjelaskan penekanan pada nonderogability prinsip adat tertentu dalam hukum
internasional: non-derogability sinyal bahwa
aturan kebiasaan internasional adalah jus
cogens. Merupakan persyaratan penting dari
hukum kebiasaan adalah bahwa hal itu masuk
ke dalam berbagai teori hukum dan rezim. Jus
cogens tidak hanya alami cocok dengan teori
hukum yang utama dan sistem hukum
domestik, Jus cogens telah memainkan peran
kunci dalam pengembangan tubuh unifikasi
hukum internasional.
4. Konsep Relasi Jus Cogens dan Kedaulatan

Dalam konteks relasi kedaulatan negara
dan HAM, hambatan sebelumnya, suatu negara
tidak diperkenankan untuk campur tangan
terhadap permasalahan di dalam yurisdiksi
nasional negara lain. Campur tangan tersebut
termasuk pula mempertanyakan tindakan atau
perlakuan suatu negara terhadap warga
negaranya. Melalui konvensi-kenvensi tentang
HAM, campur tangan tersebut diperkenankan
atas dasar kewajiban dalam Konvensi-konvensi
yang berkaitan dengan HAM. Konvensi telah
menjamin bahwa setiap negara taat sebagai
negara Negara Pihak dalam yurisdiksinya
untuk dapat dilakukan kontrol.85

Kedaulatan negara dalam relasinya
dengan jus cogens, dapat dinyatakan bahwa
negara dalam batas-batas kesepakatan antara
mereka sendiri, dapat berbeda atau bahkan
melepaskan sama sekali dari aturan hukum
internasional. Tetapi ada beberapa aturan
85

Hazel Fox, Ibid, hal.119.
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dimana pengurangan tidak diperkenankan.
Beberapa
aturan
hukum
internasional
dikatakan memiliki bobot nyata melebihi dari
87
aturan.
Aturan tersebut, yang umumnya
disebut sebagai norma yang harus ditaati atau
jus cogens, hanya ada jika ada kategori yang
berlaku umum dan ditetapkan. Namun untuk
mengatakan bahwa ada berbagai kategori
aturan hukum internasional serta jenis-jenis
hukum
internasional
menurut
Birney
merupakan klaim yang tendensius. Ia
berpendapat bahwa hukum internasional hanya
sebatas dibedakan oleh sumber dan ruang
lingkup aturannya, tetapi tidak pada bobot atau
peringkatnya.

5. Konsep Non-Refulement dan
Pengungsi Internasional
Jumlah pemohon pengungsi secara
internasional terus meningkat jumlahnya dan
perlu mendapat perhatian serius dalam
penanganannya.88 Para pemohon status
pengungsi, yang merupakan warga negara
asing ketika memasuki suatu negara yang
bukan merupakan warga negara tersebut, akan
menghadapi hukum nasional negara yang
dikunjungi. Suatu negara dalam teritorialnya
memiliki kedaulatan serta dapat memaksakan
hukum negaranya tersebut pada orang asing,
khususnya terkait dengan keimigrasian.
Namun pada sisi lain, setiap orang yang
terancam jiwanya, atas nama kemanusiaan
wajib
diberikan
perlindungan
tanpa
mendiskriminasikan kewarganegarannya.

Terdapat suatu prinsip dalam hukum
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Legal Theory: Essays and Engagements, 1966-2006,
Routledge Cavendish, London, hal. 51.

Berdasarkan Laporan “Hak Asasi Manusia dan
Pengungsi”, Lembar Fakta No.20, Kampanye
Dunia untuk Hak Asasi Manusia, yang
dipublikasikan oleh PUSHAM UII, Yogyakarta
disebutkan sejak lembaga PBB Urusan
Pengungsi, jumlahnya meningkat dari satu juta
pengungsi bertambah menjadi 17,5 juta. Laporan
diunduh dari www.pusham.uii.ac.id.

internasional, yang kemudian dinormakan
salah satunya dalam Konvensi Pengungsi
yaitu “non-refoulement”. Oleh beberapa ahli
norma
non-refoulement
dikategorikan
89
sebagai jus cogens. Kejelasan kedudukan
atau status non-refoulement ini penting
karena akan berdampak pada perlakuan
negara-negara saat menghadapi klaim
90
pengungsi dari bukan warga negaranya.
Elihu Lauterpacht dalam pandangannya
norma non-refoulement yang terdapat dalam
Konvensi pengungsi 1951 tidak sebatas suatu
istilah yang berisi ringkasan tentang konsep
yang bekaitan dengan pengungsi. Di samping
itu, Lauterpacht melihat ada konteks lain.
Konsep non-refoulement relevan, terutama
dalam hukum yang lebih umum yang berkaitan
dengan hak asasi manusia. Konsep ini relevan
dengan larangan penyiksaan atau perlakuan
kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan
91
kemanusiaan.
6. Konsep Parameter/ Kriteria Jus Cogens
Ulrich Scheuner, sebagaimana dikutip
Kamrul Hossain, menginventarisi tiga kategori
untuk dapat dikualifikasi sebagai jus cogens,
pengaturan terhadap perlindungan terhadap
fondasi tatanan internasional; perlindungan
terhadap
kepentingan
umum;
serta
perlindungan terhadap hak asasi yang paling
92

fundamental dan mendasar. Terdapat
89

90

91
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Hampir semua ahli hukum yang bekerja untuk
UNHCR sependapat bahwa non-refoulement
dikategorikan sebagai jus cogens.
Apabila non-refoulement memeiliki status jus
cogens, maka negara-negara tidak dapat semenamena hanya menerapkan hukum keimigrasian
negaranya dalam memperlakukan merka yang
mengklaim dirinya sebagai pengungsi. Hukum
keimigrasian nasional negara pada umumnya
akan mendeportasi orang asing yang tidak
memiliki dokumen sah untuk masuk ke suatu
negara, yaitu paspor dan visa.
Sir Elihu Lauterpacht & Daniel Bethlehem, The
Scope and Content of the Principle of Nonrefoulement: Opinion, UNHCR, hal.89-90.
Pengaturan terhadap perlindungan terhadap
fondasi tatanan internasional, misalnya larangan
terhadap praktek genosita atau penggunaan
kekuatan bersenjata kecuali untuk kepentingan
membela diri. Perlindungan terhadap kepentingan
umum, misalnya kebebasan di laut

empat kriteria suatu norma untuk dapat
menjadi jus cogens. Pertama, berstatus sebagai
norma umum hukum internasional. Kedua,
diterima oleh masyarakat internasional secara
keseluruhan. Ketiga, kekebalan dari suatu
pengurangan (derogasi). Keempat, hanya dapat
diubah atau diganti oleh suatu norma baru yang
statusnya sama atau sederajat.93
Jus cogens berada dalam konteks hukum
hak asasi manusia internasional. Sistem hukum
asasi manusia internasional dalam beberapa hal
berbeda secara substansial dengan hukum
nasional. Diakui bahwa ada perbedaan
mendasar antara tatanan internasional (dalam
hukum internasional) dan tatanan internal
(dalam hukum nasional) yang mulai
terdesentralisasi secara perlahan.94
Dalam bidang hukum internasional,
konsep jus cogens, sebagai konsep/ gagasan
membatasi otonomi ‘kehendak negara’ untuk
keluar dari aturan-aturan hukum tertentu
dalam perjanjian. Pada prakteknya negaranegara menghormati norma yang bersifat jus
cogens ini. Negara-negara pada umumnya
membenarkan klaim bahwa terdapat
perangkat hukum yang diterima oleh negara
dengan sifatnya yang membatasi kebebasan
perjanjian yang dilakukan oleh negara95
negara.
Sebagaimana dengan teori yang akan digunakan
terkait

penelitian,

maka

patut

untuk

diperhatikan

pendapat Evan J. Cridlle “To apprehend the fiduciary
character of state legal authority, consider the structure
of familiar fiduciary relations such as trustee-beneficiary,
agent-principal

93
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95

lepas. Perlindungan terhadap hak asasi yang
paling fundamental dan mendasar, misalnya
perlindungan terhadap perlindungan warga di
masa perang. Lihat, Kamrul Hossain, The
Concept of Jus Cogens and the Obligation
Under The U.N. Charter, artikel dimuat dalam
Santa Clara Journal of International Law, Vol.
3., No.73 Tahun 2005, hal.84-85.
Ibid., hal.76.
Christos L. Rozakis, 1976, The Concept of Jus
Cogens in the Law of Treaties, North-Holland
Publishing Company, Amsterdam, hal.1
Christos L. Rozakis, Ibid, hal.2.

and parent-child”.96 Trustee adalah pemilik
dalam hukum dari benda yang berada dalam
pengawasannya. Beneficiary tidak mempunyai
kewenangan dalam hukum untuk menuntut
pemenuhan kewajiban trustee.
Trustee merupakan pihak yang mempunyai
kewenangan yang berada dalam trusts, yang
merupakan bagian dari kewajibannya terhadap
beneficiary. Hubungan fidusia antara trusteebeneficiary merupakan suatu bentuk kewajiban
dan tanggung jawab hukum yang harus
dilaksanakan oleh trustee kepada beneficiary.
Tanggung jawab yang timbul dari hubungan
hukum pihak ketiga, seorang beneficiary tidaklah
bertanggung jawab atas tindakan trustee dengan
pihak ketiga. Seorang beneficiary tidaklah
bertanggung jawab atas tindakan trustee dengan
97
pihak ketiga.
Pada hubungan antara agent-principal,
Agent sama sekali tidak memiliki kepentingan
yang bersifat kebendaan atas benda yang berada
di bawah pengawasannya tersebut. Principal
adalah pemilik sejati dari benda yang berada
dalam pengawasan Agent. Hubungan fidusia
Agent-Principal
kepada
agent
untuk
melaksanakan sesuatu untuk dan demi
kepentingan principal, yang tanpa kewenangan
tersebut agent tidak berhak sama sekali untuk
melakukannya Tanggung jawab yang timbul dari
hubungan hukum pihak ketiga, principal
bertanggung jawab atas tindakan agent dengan
pihak ketiga. Demikian pula halnya dengan
negara terhadap warga negara.
Tulisan ini hendak menguji suatu prinsip
(yang telah dinormakan dalam Konvensi
Pengungsi Tahun 1951, dan beberapa konvensi
internasional lainnya, yaitu non-refoulement.
Apakah non -refoulement termasuk dalam
kategori sebagai jus cogens atau bukan. Konvensi
mengenai perjanjian internasiona,

yang didalamnya terrdapat penyebutan jus
cogens, tidak memberikan kriteria atau
ukuran suatu prinsip atau norma dapat
dikategorikan sebagai jus cogens. Oleh
karena itu, maka langkah awal yang akan
dilakukan dengan mengkaji parameter atau
kriteria, cara, tahapan, prosedur terhadap
suatu prinsip atau norma yang secara
permanen telah dianggap sebagai jus
cogens menurut hukum.
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Evan J. Cridlle & Fox-Decent, 2009, “Deriving
Peremptory Norm From Sovereignity” dalam
New Voices: Rethinking The Sources of
International Law, hal.71, ASIL Proceedings.
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Materi diunduh dari Ahmad Tohari, 1999, Hukum
Perusahaan, Citra Aditya, Bandung, hal.21.

Anti perbudakan; anti-apartheid; dan
genosida akan dijadikan bahan kajian guna
memperoleh parameter dari masing-masing
norma tersebut hingga mendapat pengakuan
dan penerimaan sebagai jus cogens. Norma
yang sudah dianggap sebagai jus cogens akan
dikaji guna diperoleh suatu parameter Untuk
mendapatkan parameter tersebut akan dikaji
terhadap tiga prinsip atau norma yang saat ini
sudah diterima sebagai jus cogens, yaitu anti
perbudakan; anti-apartheid; dan genosida.
Kajian terhadap proses anti-apartheid dapat
diterima menjadi jus cogens akan didasarkan
pada empat periodesasi yaitu, Periode PraTransisi (1902-1989), Periode Transisi (19901994), Periode Pasca Transisi (1994-1999),
98
dan Periode Transformasi (1999). Implikasi
suatu norma yang berkedudukan sebagai jus
cogens pada Bukan Negara Pihak dari suatu
Konvensi, seperti negara Indonesia.
Penelitian bersifat normatif-doktrinal.
Guna mendukung hasil kajian, khususnya
dalam menjawab rumusan masalah pada nomor
tiga, digunakan penelitian empirik. Penelitian
normatif-doktrinal menggunakan bahan-bahan
hukum untuk membuat atau menginventarisasi
suatu parameter jus cogens. Bahan hukum
yang akan dikaji dengan mempertimbangkan
aspek historisnya, yaitu
Declaration on Territorial Asylum tahun 1967

Periodesasi ini dirujuk dari seorang ahli studi
perdamaian dan rekonsialisi, John Joseph Moakley.
Lihat, O’Malley, The Heat of Hope South Africa’s
Transition from Apartheid to Democracy. Artikel
diunduh dari www.nelsonmandela.org.

yang kemudian diadopsi dalam Resolusi No.
2132 (XXII), tanggal 14 Desember 1967;
Organization of Africa Unity tahun 1969
sebagaimana tertuang dalam Convention
Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in
Africa; American Convention on Human Rights tahun
1969; Cartagena Declaration tahun 1984;

Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
tahun 1984; International Covenant on Civil and
Political Rights tahun 1966; serta European
Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedom tahun 1950. Untuk
regulasi nasional akan digunakan beberapa aturan
hukum positif di Indonesia, diantara undangundang terkait hak asasi manusia, undangundang yang mengatur keimigrasian berikut
aturan-aturan turunannya.

Bahan-bahan hukum tersebut di atas
dianalisa. Oleh karena itu penelitian ini tidak
hanya bersifat deskrisptif semata. Pada
saat melakukan analisis akan digunakan
dua pendekatan, yaitu pendekatan historis dan
perbandingan hukum. Pendekatan historis
diperlukan guna memaparkan proses terjadinya
suatu norma/ prinsip sampai menjadi atau
99

berstatus jus cogens.

Untuk pendekatan ini

akan digunakan tiga contoh prinsip yang telah
secara mapan mendapat status jus cogens, yaitu
prinsip anti perbudakan; anti apartheid; dan anti
genosida. Untuk pendekatan perbandingan isu
spesifik yang akan diperbandingkan bagaimana
masing-masing norma atau prinsip mengalami
suatu proses atau cara sehingga mendapat
kedudukan sebagai jus cogens. Hal ini perlu
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Salah satu fungsi dokumen/ arsip memberikan
layanan dalam proses hukum dan penelitian.
Lihat, Ari Basuki, Eksplorasi Arsip Untuk Penelitian
dan Transfer Pengetahuan Bagi Masyarakat, artikel
dimuat dalam Buletin Kerasipan Khazanah, Vol.I No.1
September 2008, diunduh dari www.arsip. ugm.ac.id.
Untuk proses penelitian arsip dirujuk tulisan Robert
Vitalis dalam Ellen Perecman & Sara R. Curran, 2006,
A Handbook for Social Science Field Research: Essays
& Bibliographic Sources on Research Design and
Methods, Sage Publications, Inc. hal.7-13.

guna mendapatkan kejelasan fase-fase atau
tahapan suatu prinsip atau norma untuk
dapat berstatus jus cogens. Perbandingan
setiap negara dalam menyikapi jus cogens
juga akan dilakukan, disamping relasi
antara hukum nasionalnya terhadap aturan
hukum
internasional
yang
bersifat
imperatif. Untuk melakukan perbandingan
itu digunakan teori fidusia dalam hukum
publik serta teori universalisme HAM.
Untuk
pendukungnya,
khususnya
menjawab pertanyaan nomor tiga, digunakan
pula penelitian empirik. Hal ini digunakan
dengan maksud ingin mengkaji impikasi atau
bagaimana suatu aturan terkait penanganan
pengungsi hukum dilaksanakan. Ingin dilihat
secara empirik, kenapa dibeberapa kasus suatu
aturan dilaksanakan, padahal undang-undang
yang secara eksplisit mengatur tentang
pengungsi itu tidak ada. Ingin pula diketahui
bagaimana penafsiran dan pelaksanaan suatu
aturan yang dibuat, mulai dari Kepres, Permen,
dan Peraturan Dirjen tentang penanganan
orang-orang
yang
mengklaim
sebagai
pengungsi. Disamping itu, ingin diketahui pula
bagaimana pelaksanaannya di daerah-daerah.
Untuk keperluan ini akan digunakan metode
wawancara dan observasi. Hasil wawancara
akan ditabulasi sehingga didapat generalisasi.
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Abstract
Advances in information technology that brings the digital world to the business world revolutionary (the digital
revolution era). The development of information technology also raises a dark side prone to worrying stage with
concern the developments in the field of criminal offenses related to information technology “cyber crime” or
cyber crime. Cyber crime is extraordinary crime and crime has become a serious crime.

Key words: cyber crime, technology, criminology

A. PENDAHULUAN
Peradaban dunia pada masa kini dicirikan
dengan fenomena globalisasi yang berlangsung
hampir di semua sektor kehidupan.1 Arus
globalisasi seakan-akan memaksa setiap
peradaban untuk berfikir praktis dan dinamis,
hal itu ditandai dengan pola hidup yang
sebelumnya tradisional menuju perkembangan
peradaban modern.
Melalui hegemoni globalisasi tampak
setiap negara yang ingin mewujudkan
kesejahteraan bangsanya secara terbuka
terpolarisasi terhadap pasar global. Kenyataan
tersebut menunjukkan bahwa transformasi
globalisasi juga harus diikuti dengan revolusi
teknologi informasi, artinya harus adanya
media informasi yang menjadi mediasi global.
Revolusi teknologi informasi yang
diawali dengan ditemukannya komputer, dalam
perkembangannya melahirkan internet
1

Fenomena globalisasi sebenarnya sudah dimulai
sejak abad ke-15, namun percepatan globalisasi ini
baru terlihat pada abad-20. Fenomena ini dipicu
dengan kemajuan teknologi informasi yang
berdampak pada perdagangan bebas dalam
aktivitas ekonomi. Adrianus E Meliala, “Etilogi
Cyber Crime” Makalah disampaikan dalam
Seminar Nasional Sehari diselenggarakan oleh
Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik Universitas Indonesia tanggal 19
September 2005 di Bandung.

sebagai sebuah fenomena dalam kehidupan umat
manusia. Internet, yang didefinisikan oleh The
U.S. Supreme Court sebagai: “international
network of interconnected computers”, telah
menghadirkan kemudahan-kemudahan bagi
setiap orang bukan saja sekedar untuk
berkomunikasi tapi juga melakukan transaksi
bisnis kapan saja dan di mana saja.2

Mayantara, sebagai suatu “dunia maya”
yang bercirikan hubungan yang tidak
mempertemukan para pihak secara fisik,
dengan
membentuk
dunianya
sendiri,
memberikan kemudahan setiap manusia
mendapatkan informasi dan berkomunikasi
dalam dunia maya.3 Selain itu juga setiap
orang dapat mengakses data yang dibutuhkan
2

3

Internet sebagai hasil rekayasa teknologi bukan
hanya menggunakan kecanggihan teknologi
komputer tapi juga melibatkan teknologi
telekomunikasi di dalam pengoperasiannya.
Apalagi pada saat internet sudah memasuki
generasi kedua, perangkat komputer konvensional
akan tergantikan oleh peralatan lain yang juga
memiliki kemampuan mengakses internet. Sutadi
Heru, Membedah Kejahatan Internet di Indonesia,
Selengkapnya lihat di http://www.kompas.com/
cetak/htm, 03/11/2007/20.25.
Mayantara suatu istilah yang diperkenalkan oleh Barda
Nawawi Arief. Trisno Rahardjo “Perbandingan
Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Mayantara di
Indonesia dan Belanda” Makalah disampaikan dalam
Seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 16 Mei
2004 di Yogyakarta.

secara bebas. Hal ini memberikan dampak
positif yang dihasilkan dari kemajuan
teknologi informasi dimana dapat memberikan
kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan
khususnya dIbidang informasi dan komunikasi.
Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi
juga menimbulkan dampak negatif dimana
dampak
tersebut
adalah
imbas
dari
kemudahan-kemudahan yang dihasilkan dari
teknologi tersebut. Ketika setiap orang dapat
mendapatkan informasi dan mengakses data
maka disitulah titik rawan terjadinya kejahatan
mayantara/cyber crime karena dimungkinkan
dalam pengambilan data dilakukan secara
ilegal dan digunakan untuk tujuan kejahatan.
Pada
perkembangannya,
ternyata
penggunaan internet tersebut juga membawa sisi
negatif,4 dengan membuka peluang munculnya
tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku
kejahatan yang selama ini dianggap tidak
mungkin terjadi. Sebagaimana sebuah teori
mengatakan: ”crime is a product of society its
self”, diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah
yang melahirkan suatu kejahatan. Semakin tinggi
tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin
canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi
dalam masyarakat itu.5
Sejalan
dengan
perkembangan
kejahatan mayantara/cyber crime, kehadiran
ilmu kriminologi berkolerasi postif dalam
menjelaskan kejahatan secara kausatif yang
terjadi pada masyarakat, dan aspek
kriminologi lebih lekat dengan kajian
terhadap faktor potensial pelaku dengan
kehendak bebasnya melakukan kejahatan,
khususnya pada kajian makalah ini kejahatan
di dunia mayantara/cyber crime.

B. PEMBAHASAN
1. Cyber Crime Sebagai Bentuk
Kejahatan Baru
Dalam beberapa literatur, cyber crime
sering diidentikkan sebagai computer crime,
merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang
berhubungan
dengan
dunia
maya
(cyberspace).6 Dari beberapa pengertian,
computer crime dirumuskan sebagai
perbuatan melawan hukum yang dilakukan
dengan
memakai
komputer
sebagai
sarana/alat atau komputer sebagai objek,
baik untuk memperoleh keuntungan ataupun
tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara
ringkas computer crime didefinisikan
sebagai perbuatan melawan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan teknologi
komputer yang canggih.
Manifestasi kejahatan cyber crime yang
terjadi selama ini dapat muncul dalam berbagai
macam bentuk atau varian yang amat
merugikan bagi kehidupan masyarakat ataupun
kepentingan suatu bangsa dan negara pada
hubungan internasional. Kejahatan cyber crime
dewasa ini mengalami perkembangan pesat
tanpa mengenal batas wilayah negara lagi,
karena kemajuan teknologi yang digunakan
para pelaku cukup canggih dalam aksi
kejahatannya. Para hacker dan cracker bisa
melakukannya lewat lintas negara bahkan di
negara-negara berkembang sekalipun.7
Penyalahgunaan terhadap kejahatan cyber
crime, adalah komputer menjadi alat atau media
untuk melakukan kejahatan, memiliki

6

4

5

Internet menjadi medium bagi pelaku kejahatan
untuk melakukan kejahatan dengan sifatnya
yang mondial, internasional dan melampaui
batas ataupun kedaulatan suatu negara. Semua
ini menjadi motif dan modus operandi yang
amat menarik bagi para penjahat digital.
Istilah ini sering diterjemahkan; kejahatan merupakan
produk dari masyarakat itu sendiri. Tubagus Rony
Rahman Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat:
Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan
Sosiologi, Perdaban, Jakarta, 2001 hal.. 38.

7

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer
atau kejahatan di dunia cyber (cyber crime) adalah
“Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas
komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan
dengan melawan hukum dengan atau tanpa
menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada
fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan
tersebut”. Didiek M Arif Mansur, Cyber Law Aspek
Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama,

Bandung 2005 hal. 08.
Aroma Elmina Martha, Diktat Kuliah: Hukum
Pidana & Perkembangan Tehnologi Informatika,
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum FHUII, Yogyakarta tanggal 15 September 2007.

beberapa bentuk tindakan penyalahgunaan
yang menggunakan teknologi internet,
Barda Nawawi Arief memberikan
kategori cyber crime sebagai delik dalam
empat hal, sebagai berikut;
1. Tindak pidana yang berkaitan dengan
kerahasiaan, integritas dan keberadaan data
dan sistem komputer: yang sering
dilakukan dengan bentuk sebagai berikut;

a) Illegal access (akses secara tidak
sah terhadap sistem komputer),
yaitu dengan sengaja dan tanpa hak
melakukan akses secara tidak sah
terhadap seluruh atau sebagian sistem
komputer, dengan maksud untuk
mendapatkan data komputer atau
maksud-maksud tidak baik lainnya, atau
berkaitan dengan sistem komputer yang
dihubungkan dengan sistem komputer
lain. Hacking merupakan salah satu dari
jenis kejahatan ini yang sangat sering
terjadi.

b) Data interference (mengganggu data
komputer), yaitu dengan sengaja
melakukan perbuatan merusak,
menghapus,
mengubah
atau
menyembunyikan (suppression) data
komputer tanpa hak. Perbuatan
menyebarkan
virus
komputer
merupakan salah satu dari jenis
kejahatan ini yang sering terjadi.
c) System
interference
(mengganggu
sistem komputer), yaitu dengan sengaja
dan tanpa hak melakukan gangguan
terhadap fungsi sistem komputer
dengan
cara
memasukkan,
memancarkan, merusak, menghapus,
mengubah, atau menyembunyikan data
komputer. Perbuatan menyebarkan
program virus komputer dan E-mail
bombings (surat elektronik berantai)
merupakan bagian dari jenis kejahatan
ini yang sangat sering terjadi.

d) Data Theft (mencuri data), yaitu
kegiatan memperoleh data komputer

secara tidak sah, baik untuk digunakan
sendiri ataupun untuk diberikan kepada
orang lain. Identity theft merupakan
salah satu dari jenis kejahatan ini yang
sering diikuti dengan kejahatan
penipuan. Kejahatan ini juga sering
diikuti dengan kejahatan data leakage.

e) Data leakage and espionage
(membocorkan data dan mematamatai), yaitu kegiatan memata-matai
dan atau membocorkan data rahasia
baik berupa rahasia negara, rahasia
perusahaan, atau data lainnya yang
tidak diperuntukkan bagi umum,
kepada orang lain, suatu badan atau
perusahaan lain, atau negara asing.”
f) Misuse of devices (menyalahgunakan
peralatan komputer), yaitu dengan
sengaja dan tanpa hak, memproduksi,
menjual, berusaha memperoleh untuk
digunakan, diimpor, diedarkan
atau cara lain untuk kepentingan
itu, peralatan, termasuk program
komputer, password komputer, kode
akses, atau data semacam itu,
sehingga seluruh atau sebagian sistem
komputer dapat diakses dengan tujuan
digunakan untuk melakukan akses
tidak sah, intersepsi tidak sah,
mengganggu data atau sistem
komputer, atau melakukan perbuatanperbuatan melawan hukum lain.
2. Tindak pidana yang menggunakan
komputer sebagai alat kejahatan:
a) Credit card fraud (penipuan kartu
kredit);
b) Bank fraud (penipuan terhadap
bank);
c) Service Offered fraud (penipuan
melalui penawaran suatu jasa);
d) Identity Theft and fraud (pencurian
identitas dan penipuan);
e) Computer-related fraud (penipuan
melalui komputer)

f) Computer-relatedforgery
(pemalsuan melalui komputer);
g) Computer-related betting (perjudian
melalui komputer);
h) Computer-related Extortion and
Threats
(pemerasan
melalui
komputer).
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan isi
atau muatan data atau sistem komputer:
a) Child pornography (pornografi
anak);
b) Infringements of copyright and
related rights (pelanggaran terhadap
hak cipta dan hak-hak terkait);
c) Drug
traffickers
(peredaran
narkoba), dan lain-lain.8
Pada dasarnya cyber crime meliputi
semua tindak pidana yang berkenaan dengan
informasi dan sistem informasi itu sendiri
sebagai
sarana
untuk
penyampaian/
pertukaran informasi kepada pihak lainnya.
Definisi-definisi tentang konsep sistem
informasi itu sendiri dalam beberapa
literatur sudah mengalami pergeseran.
Sistem informasi didefinisikan bukan saja
semata berkaitan dengan sistem komputer,
hardware ataupun software, akan tetapi sudah
didefinisikan dalam cakupan yang lebih luas.
Sehingga, ketika berbicara tentang sistem
informasi
dapat
diartikan
dengan
membicarakan
sistem
informasi
yang
mencakup hal-hal tentang; software, yang
meliputi operating system dan program,
hardware, yang terdiri dari medium
penyimpanan data atau informasi, proses
administratif, termasuk pendokumentasian,
operasional dan prosedur.9
Sistem informasi saat ini merupakan
sumber daya dan mempunyai peranan yang
sangat penting dalam keberlangsungan
8
9

Ibid.
Nandang Sutrisna, Cyberlaw: Problem dan
Pengaturan Aktivitas Internet, Artikel pada
Jurnal Hukum FH-UII Yogyakarta No.16 Vol.8
tahun 2000, hal. 43.

tekhnologi informatika saat ini. Seiring dengan
kenyamanan, kemudahan dan keuntungan yang
dijanjikan atau ditawarkan dalam setiap
pengembangan dan implementasi suatu sistem
informasi,
disadari
menjadikan
sistem
informasi semakin rentan akan potensi
ancaman kejahatan baru (cyber crime) dengan
berbagai modus operandi. Dengan adanya
kesadaran tersebut, maka pengelolaan sistem
informasi juga harus diimbangi dengan
perhatian yang serius.
Berdasarkan
kenyataan
tersebut
diharapkan ada suatu ketentuan perundangundangan, dalam hal ini hukum pidana, yang
mampu menjangkau kejahatan baru (cyber
crime). Penyusunan suatu perundangundangan pidana untuk menanggulangi
kejahatan cyber crime/mayantara tidaklah
mudah mengingat terus berkembangnya
tekhnologi informatika, untuk itu suatu
kajian yang komprehensif menjadi relevan
dan penting untuk dilakukan.10

2. Penyebab Terjadinya Cyber Crime
Teknologi
telekomunikasi
telah
membawa manusia kepada suatu peradaban
baru dengan struktur sosial beserta tata
nilainya. Artinya, masyarakat berkembang
menuju masyarakat baru yang berstruktur
global di mana sekat-sekat negara mulai
memudar. Sistem tata nilai dalam suatu
masyarakat berubah, dari yang bersifat lokalpartikular menjadi global-universal. Hal ini
pada akhirnya akan membawa dampak pada
pergeseran
nilai,
norma,
moral
dan
11
kesusilaan. Perubahan yang mengarahkan
manusia pada pola hidup yang instant (praktis
dan cepat) memberikan peluang pengaruh

10

Kajian komprehensif yang dimaksud adalah
dengan melakukan perbandingan hukum pidana
merupakan metode penyelidikan dengan tujuan
untuk memperoleh pengetahuan yang lebih
dalam tentang bahan hukum tertentu terkait
dengan kejahatan cyber crime.
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Abdul Wahid, Muhammad Labib, Kejahatan Mayantara
(Cyber Crime), Refika Aditama, Bandung,

2005, hal. 23.

tekhnologi telekomunikasi menciptakan
rekayasa global yang diwujudkan dengan
versi produk teknologi yang berskala
canggih. Maka tidak heran, konvergensi
teknologi komunikasi, media dan computer
menghasilkan sarana baru yang disebut
internet.
Interaksi sosial yang meminimalisir
kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain dari
revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi
semacam ini, penyimpangan hubungan sosial
serta penyalahgunaan terhadap teknologi
informasi tidak dapat dihindari begitu saja,
berikutnya akan lahir tindakan ikutan yang
berupa kejahatan (crime) akan menyesuaikan
bentuknya dengan karakter teknologi tersebut.
Kejahatan teknologi informasi, yang sering
disebut cyber crime/mayantara merupakan
kejahatan yang relative baru dibandingkan
dengan kejahatan-kejahatan konvensional
lainnya. Namun kejahatan virtual (cyber crime)
ini harus dipahami sebagai bentuk tindakan
yang harus diberikan pencelaan, sebagaimana
tujuan dari kejahatan ini bukan saja dapat
merugikan orang lain secara materi, akan tetapi
dapat juga merugikan peradaban secara moral.
Hal ini dapat di mengerti karena kehadiran
teknologi informasi yang sudah mengglobal
mendorong terjadinya universalisasi aksi dan
akibat yang dirasakan dari kejahatan cyber
crime.12
Kejahatan cyber crime dalam dunia maya
secara sederhana dapat dilakukan dengan
mempergunakan media internet sebagai alat
bantu menjadi syarat yang paling utama untuk
terwujudnya kejahatan cyber crime. Memang
terkesan sederhana dan tidak rumit untuk
melakukan kejahatan cyber, seperti yang
dipahami bahwa cyber crime memiliki ciri-ciri
khusus untuk melakukan aksi kejahatan di
dunia maya, seperti; menggunakan peralatan
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Ahmad M Ramli, Cyber Law dan Haki Dalam
Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, 2004, hal. 22.

dan teknologi (komputer dan internet), kejahatan
cyber dilakukan tentunya tanpa tindakan
kekerasan, tidak melibatkan kontak fisik dan
memanfaatkan jaringan telematika global.

Dari beberapa ciri khusus yang dimiliki
kejahatan cyber crime nampak jelas bahwa
kejahatan ini dapat dilakukan dimana saja,
kapan saja dan berdampak kemana saja serta
akibat yang ditimbulkannya dapat terjadi
pada beberapa negara, disinilah salah satu
aspek
transnasional/internasional
dari
kejahatan cyber crime. Karena majunya
teknologi yang dipergunakan oleh pelaku
kejahatan
dalam
cyber
crime
ini,
mengakibatkan timbulnya berbagai masalah
hukum tersendiri dalam penanggulangannya.
Kemudahan dalam mengakses jaringan
internet pada saat ini, adalah salah satu
faktor yang kondusif dan cukup berperan
aktif dalam meningkatkan indeks kejahatan
dIbidang mayantara. Disamping itu, pelaku
kejahatan cyber crime tidak merasa
dihadapkan pada posisi yang dilematis
terhadap tindakannya, karena aksi kejahatan
yang dilakukan tidak dipersulit dengan
sistem pengamanan teknologi telematika.
Transformasi teknologi informatika sudah
semestinya diarahkan kepada perubahan sosial
yang mencerminkan nilai pendidikan, menjaga
integritas budaya setiap bangsa dan
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bahwa
kemajuan teknologi sangat potensial terhadap
munculnya berbagai bentuk tindak pidana jika
pada kondisi dan situsi tertentu komoditi ini
dijadikan sebuah asset yang illegal. Kesiapan
masyarakat
yang
diperlukan
dalam
menghadapi kemajuan teknologi dapat
berwujud kesiapan infrastruktur pendukung,
mental
masyarakat,
kesadaran
hukum
masyarakat, sistem keamanan, bahkan
perangkat
perundang-undangan
yang
mengaturnya, yang pada gilirannya akan
memaksa dirumuskannya norma-norma

baru.13
3. Reaksi Sosial atas Cyber Crime
Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (iptek) yang cukup pesat sekarang
ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan
merupakan tuntutan masyarakat yang tidak
dapat ditawar lagi. Tujuan
utama
perkembangan iptek adalah perubahan
kehidupan masa depan manusia yang lebih
baik, mudah, murah, cepat dan aman.
Perkembangan iptek, terutama teknologi
informasi seperti internet sangat menunjang
setiap orang mencapai tujuan hidupnya
dalam waktu singkat, baik legal maupun
illegal dengan menghalalkan segala cara
karena ingin memperoleh keuntungan secara
“potong kompas”.14 Dampak buruk dari
perkembangan “dunia maya” ini tidak dapat
dihindarkan dalam kehidupan masyarakat
modern saat ini dan masa depan.
Kemajuan teknologi informasi yang serba
digital membawa orang ke dunia bisnis yang
revolusioner (digital revolution era) karena
dirasakan lebih praktis dan dinamis
berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di
sisi lain, berkembangnya teknologi informasi
menimbulkan pula sisi rawan yang gelap
sampai
tahap
mencemaskan
dengan
kekhawatiran pada perkembangan tindak
pidana di bidang teknologi informasi yang
berhubungan dengan “cyber crime” atau
kejahatan mayantara.
Masalah kejahatan mayantara/ cyber
crime dewasa ini sepatutnya mendapat
perhatian semua pihak secara seksama pada
perkembangan teknologi informasi masa
depan, karena kejahatan ini termasuk
13

14

Melalui upaya-upaya tersebut kemajuan
teknologi informasi, dapat lebih banyak
memberikan manfaat dari pada mudharat.

Istilah “potong kompas” adalah sikap atau tindakan
diluar prosedur yang penerapannya jauh dari rasa
keadilan masyarakat. Marsudi Utoyo, Kejahatan
Komputer Melalui Jaringan Internet, Selengkapnya
lihat
di
http://www.legalitas.org/cetak/htm,
08/11/2007/22.40.

salah satu extra ordinary crime (kejahatan
luar biasa) bahkan dirasakan pula sebagai
serious crime (kejahatan serius) dan
transnational crime (kejahatan antar negara)
yang selalu mengancam kehidupan warga
masyarakat, bangsa dan negara berdaulat.15
Adanya penyalahgunaan teknologi
informasi yang merugikan kepentingan pihak
lain sudah menjadi realitas sosial dalam
kehidupan masyarakat modern sebagai
dampak dari pada kemajuan iptek yang tidak
dapat dihindarkan lagi bagi bangsa-bangsa
yang telah mengenal budaya teknologi.
Dalam percaturan masyarakat internasional
yang saat ini semakin global, kompetitif dan
komparatif, setiap bangsa/negara yang
menguasai teknologi tinggi berarti akan
menguasai “dunia”, baik secara ekonomi,
politik, budaya, hukum internasional maupun
teknologi persenjataan militer untuk
pertahanan dan keamanan negara bahkan
kebutuhan intelijen.
Masalah penyalahgunaan teknologi
informasi,16 agar tidak menjadi keresahan
sosial bagi masyarakat luas, seharusnya
implementasi hukum di dalam kehidupan
15
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Tindak pidana atau kejahatan internet adalah sisi
paling buruk di dalam kehidupan modern dari
masyarakat informasi akibat kemajuan pesat
teknologi dengan meningkatnya peristiwa
kejahatan komputer, pornografi, terorisme
digital, bias informasi, hacker, cracker dan
sebagainya. Aji R. Kresno, Kejahatan Internet:
Trik Aplikasi dan Penanggulangannya, Elex
Media Komputindo Jakarta, 2002, hal.. 34.
Masalah penyalahgunaan informasi segera menjadi
pusat perhatian dari masyarakat internasional. Pada
International Information Industry Congress (IIC)
2000 Millenium di Quebec, Kanada, tanggal 19
September 2000 merumuskan perlunya kewaspadaan
terhadap perkembangan cyber crimes yang dapat
merusak sistem dan data vital teknologi perusahaan
dalam kegiatan masyarakat industri. Panitia Kerja
Perlindungan Data Dewan Eropa (The Data
Protection Working Party of Europe Council)
menyatakan pula bahwa cyber crimes adalah bagian
sisi paling buruk dari masyarakat informasi yang
perlu ditanggulangi dalam waktu singkat. Tidak
hanya itu, Konferensi Cyber crimes International di
London, Februari 2001 menyatakan dengan tegas
bahwa cyber crime adalah salah satu dari aktivitas
kriminal yang paling cepat tumbuh di planet bumi ini.
Marsudi Utoyo, Kejahatan Komputer Melalui
Jaringan Internet, Selengkapnya di http://
www.legalitas.org/cetak/htm, 08/11/2007/22.40.

masyarakat modern yang memakai teknologi
tinggi harus mampu untuk mengurangi
perilaku yang dapat merugikan kepentingan
bagi orang atau pihak lain, meskipun adanya
hak dan kebebasan individu dalam
mengekspresikan ilmu atau teknologinya
dalam kehidupan sosial yang semakin
kompleks.
Penyalahgunaan kemajuan teknologi
informasi, salah satu sisi paling buruk yang
tidak dapat dihindarkan dan disembunyikan
sebagaimana pernah diramalkan oleh John
Naisbitt dan Patricia Aburdene bakal ada
perubahan dunia menjadi perkampungan
global (global village) dengan pola satu
sistem perekonomian atau single economy
system, yaitu sistem ekonomi kapitalis.17
Sistem
ekonomi
demikian
dapat
menyebabkan orang menghalalkan segala
cara, terutama pada saat berlakunya pasar
bebas untuk mencapai tujuannya dengan
menggunakan sarana teknologi canggih.
Reaksi masyarakat dunia terkesan lambat
untuk merespon kejahatan mayantara/ cyber
crime secara global. Disamping itu, sistem
kejahatan ini dilakukan dengan tekhnologi
canggih, maka diperlukan pengupayaan dalam
penegakan hukum yang tersistem dengan skala
transnasional. Asumsinya, bahwa perlu ada
semacam batasan hukum yang tegas di dalam
menanggulangi dampak sosial, ekonomi dan
hukum dari kemajuan teknologi modern yang
tidak begitu mudah ditangani oleh aparat
penegak hukum di negara berkembang, dalam
mengantisipasi setiap bentuk penyalahgunaan
atas perkembangan teknologi dari waktu ke
waktu.
Reaksi sosial yang semakin responsif
terhadap cyber crime akan mendorong lahirnya
peraturan-peraturan yang lebih ketat, hal ini
sangat tergantung dari seberapa besar
17

Global village juga diasumsikan dengan suatu
sistem perkembangan dunia yang menyatu, saling
tahu, dan terbuka, serta saling bergantung satu
sama lain. Didiek M Arif Mansur, Cyber Law....

Op.Cit., hal. 2.

kepedulian masyarakat dan negara terhadap
perkembangan cyber crime. Nilai sejajar yang
sewajarnya ditampilkan ialah kesadaran sosial
membentuk fakta bersama, tidak hanya sekedar
reaksi, akan tetapi mobilisasi kearah
penciptaan mekanisme hukum dan peningkatan
kualitas sumberdaya manusia dIbidang
teknologi
guna
memberikan
sistem
pengamanan terpadu pada jaringan telematika.
Ini merupakan tantangan global yang patut
dipahami sebagai reaksi kepedulian sosial
terhadap kejahatan mayantara/cyber crime,
yang cepat atau lambat harus diatasi demi
kelangsungan hidup maupun kearifan budaya
setiap bangsa.

4. Kriminologi; dan Kilasnya Terhadap
Cyber Crime
Pembicaraan
tentang
kejahatan
sesungguhnya merupakan sesuatu hal yang
tak lepas dari pembicaraan sejarah panjang
umat manusia di muka bumi ini. Kejahatan
terus
berkembang
seiring
dengan
perkembangan peradaban manusia, dengan
kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan
variasi modus operandinya.18 Menurut J.E.
Sahetapy menyatakan dalam tulisannya,
kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi
bagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini
berarti semakin tinggi tingkat budaya dan
semakin modern suatu bangsa, maka
semakin modern pula kejahatan itu dalam
bentuk, sifat dan cara pelaksanaanya.

18

Secara empiris kejahatan dapat dilihat dari dua
perspektif, pertama adalah kejahatan dalam
perspektif yuridis, kejahatan dirumuskan sebagai
perbuatan yang oleh negara diberi pidana, perbuatan
atau kejahatan yang demikian itu dalam ilmu hukum
pidana biasa disebut tindak pidana (strafbarfeit).
Kedua, kejahatan dalam arti perspektif sosiologis
(kriminologis), kejahatan adalah semua bentuk
ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara
ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat
merugikan masyarakat, melanggar norma-norma
susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat
(baik yang telah tercakup dalam undang-undang,
maupun yang belum tercakup dalam undang-undang
pidana). Abdul Wahid, Muhammad Labib,
Kejahatan....Op.Cit., hal. 37-38

Salah
satu
disiplin
ilmu
yang
mengkonsentrasikan diri pada kejahatan adalah
kriminologi.19 Kriminologi dilahirkan pada
pertengahan abad ke-19 yang dikemukakan
oleh Cesar Lombroso (1876). Kriminologi
pertengahan abad ke-20 telah membawa
perubahan pandangan dari semula ilmu
kriminologi menyelidiki kausa kejahatan
dalam
masyarakat
kemudian
mulai
mengalihkan pandangannya kepada proses
pembentukan peraturan perundang-undangan
yang berasal dari kekuasaan negara sebagai
penyebab munculnya kejahatan dan para
penjahat baru dalam masyarakat.20
Sejalan dengan perkembangan ilmu
kriminologi, adalah sejarah hukum pidana
yang merupakan instrumen sekaligus alat
kekuasaan negara dalam menjalankan tugas
dan wewenangnya memiliki korelasi positif
dengan ilmu kriminologi. Hal demikian
disebabkan beberapa pertimbangan antara
lain, bahwa kedua-duanya ilmu kriminologi
dengan hukum pidana berpijak kepada
premis yang sama; negara merupakan
sumber kekuasaan dan seluruh alat
perlengkapan negara merupakan pelaksanaan
dari kekuasaan negara.21
Analisa kriminologi tentang kejahatan
dimulai dengan penelitian Sunderland (1960)
tentang white collar crime, yang terjadi di
America. Sebagian besar pelaku kejahatan ini
adalah mereka yang tergolong kaya, terhormat
dan memiliki reputasi sosial yang baik serta
usahawan
sehingga
kemudian
muncul
penggolongan kejahatan atas “upper

class” dan “lowwer class” dalam
masyarakat. Perkembangan kejahatan dari
golongan “upper class society” tersebut
semakin meningkat pesat terutama sejak
era globalisasi pada tahun 1970 an.22
Penjelasan kriminologi era globalisasi
memerlukan pendekatan yang lebih aplikatif
dalam menjelaskan kejahatan baru yang terjadi
di masyarakat global. Penjelasan jenis
kejahatan baru tersebut hanya dapat dilakukan
dengan pendekatan sosiologi ekonomi makro.
Kejahatan baru itu seperti; pencucian uang,
manipulasi pasar, kejahatan ekonomi, dan
kejahatan pada dunia maya (cyber crime).23
Tekanan masyarakat Internasional di bidang
perdagangan dan prekonomian dengan
menggunakan teknologi informasi menambah
buruk keadaan ekonomi nasional sehingga
terjadi
banyak
penyalahgunaan
dan
pelanggaran-pelanggaran sehingga muncullah
para pelaku kejahatan tipe baru.
Jika mengkaji mengenai kejahatan (crime),
tidak dapat dilepaskan dari lima faktor yang
saling terkait, yaitu; pelaku kejahatan, korban
kejahatan, modus kejahatan, reaksi sosial atas
kejahatan, dan penegakan hukum. Dalam cyber
crime, kedudukan pelaku dan korban memiliki
hak dan kewajiban tersendiri sesuai dengan fakta
peristiwa hukum yang terjadi.
Selama ini, secara klasik kejahatan
dibagi dua, yaitu blue collar crime dan white
collar crime. Para pelaku blue collar crime
biasanya dideskripsikan memiliki steorotip
tertentu, misalnya, dari kelas sosial bawah,
22

19

20

21

Sutherland mengatakan, kriminologi adalah
keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang
berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala
masyarakat. Hendrojono, Kriminologi Pengaruh
Perubahan Masyarakat dan Hukum, Srikandi,
Surabaya 2005 hal. 16.
Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita
Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung
2007, hal. 3.
Kedua disiplin ilmu kriminologi dan hukum
pidana ini, memiliki keterkaitan sangat dekat
karena secara praktis hasil analisa kriminologi
dengan demikian banyak manfaatnya dalam
kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu
kejahatan. Jan Remmelink, Hukum Pidana,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hal. 5.

23

Perkembangan
tersebut
diperkuat
oleh
merebaknya aliran neo-liberalisme, yang saat ini
tengah dipandang sebagai ideologi oleh (terutama)
perusahaan-perusahaan besar transnasional

(transnational
corporation).
Romli
Atmasasmita Teori dan....Op.Cit., hal. 5-6
Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia
maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan
pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa
batas serta memiliki karakteristik yang kuat
dengan sebuah rekayasa teknologi yang
mengandalkan kepada tingkat keamanan yang
tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang
disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.
Abdul Wahid, Muhammad Labib, Kejahatan....
Op.Cit., hal. 40

kurang terdidik, berpenghasilan rendah, dan
sebagainya. Sedangkan untuk white collar
crime, pelakunya sering digambarkan
sebaliknya. Mereka memiliki penghasilan
tinggi, berpendidikan, memegang jabatanjabatan terhormat di masyarakat.24
Untuk pelaku cyber crime, pembagian
teoritis seperti itu tampaknya kurang
mengena. Pelaku cyber crime yang sempat
tertangkap kebanyakan remaja, bahkan
beberapa di antaranya terhitung masih
anak-anak. Sudah barang tentu mereka
belum menduduki jabatan-jabatan penting
di masyarakat sebagaimana para white
collar crime. Para pelaku ini juga jauh dari
profil anak jalanan. Mereka jarang sekali
terlibat kenakalan remaja, dari keluarga
baik-baik, dan rata-rata cerdas. Menangani
anak-anak semacam ini, jelas memerlukan
pendekatan tersendiri.25
Modus kejahatan dalam dunia cyber,
sulit dimengerti orang-orang yang tidak
menguasai pengetahuan teknologi informasi.
Sebab, salah satu karakter pokok cyber crime
adalah penggunaan teknologi informasi
dalam modus operandinya. Sifat inilah yang
membuat cyber crime berbeda dengan tindak
pidana-tindak pidana lainnya.
Korban cyber crime dapat menimpa siapa
saja, mulai perseorangan, institusi, perusahaan
hingga negara. Karakter lain dari cyber crime
adalah non-violence. 26 Sifat demikianlah yang
menyebabkan korban seperti tidak kasat mata,
dan fear of crime (ketakutan atas kejahatan)
tidak mudah timbul. Padahal, kerusakan yang
ditimbulkan oleh kejahatan cyber dapat lebih
dahsyat dari pada kejahatan-kejahatan lain.

Sebagai makhluk sosial, hasrat untuk
hidup bersama telah menjadi pembawaan
manusia. Dan ini merupakan keharusan untuk
kelangsungan hidupnya.27 Hasrat untuk hidup
bersama tersebut pada akhirnya mendorong ke
arah terjadinya persatuan manusia, yang lazim
disebut dengan masyarakat. Sebagai makhluk
sosial manusia mempunyai watak, pembawaan,
kepentingan maupun kebutuhan yang berbeda
antara yang satu dengan yang lainya.
Perbedaan-perbedaan ini pada gilirannya dapat
mengakibatkan
benturan-benturan
dalam
pergaulan antar manusia dalam masyarakat.
Dalam kondisi seperti inilah hukum berperan
dalam mengatasi benturan-benturan yang
terjadi, di samping merupakan acuan manusia
untuk berbuat dalam statusnya sebagai norma.
Benturan terhadap interaksi sosial
memiliki ruang resistensi yang tajam, ketika
dihadapkan dengan fenomena penegakan
hukum dalam dunia maya. Fenomena
teknologi informasi tentunya menimbulkan
dampak positif dan negatif. Sekalipun
kemajuan teknologi informasi memberikan
banyak kemudahan bagi kehidupan manusia,
tetapi kemajuan inipun secara bersamaan
menimbulkan berbagai permasalahan yang
tidak mudah untuk ditemukan jalan
keluarnya. Akibatnya, permasalahan hukum
yang muncul ketika kejahatan di dunia maya
(cyber crime) dapat diungkap oleh aparat
penegak hukum, khususnya apabila dalam
kejahatan tersebut terkait unsur-unsur asing,
seperti pelakunya orang asing, korbanya
orang asing atau tempat terjadinya (locus
delicte) diluar negeri tetapi pengaruhnya
dirasakan pada beberapa negara.

5. Analisa
Kriminologi
dalam
Penegakan Hukum Cyber Crime

27 Aristoteles (384-332 SM), seorang Filsuf Yunani kuno
dalam ajarannya mengatakan, bahwa manusia adalah
zoon politicon, artinya bahwa manusia sebagai makhluk
yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul
bersama dengan sesame manusia lainnya, jadi makhluk
yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena itu disebut
dengan makhluk sosial. Abdul Wahid, Muhammad
Labib, Kejahatan....

24
25

Lihat
http://www.legalitas.org/cetak/htm,
03/11/2007/10.40
http://www.legalitas.org/cetak/htm,
06/11/2007/23.25

24 Aji R. Kresno, Kejahatan Internet….Op.,Cit hal. 43

Op.Cit., hal. 47-48

Salah satu permasalahan hukum utama
yang
muncul
bersamaan
dengan
terungkapnya kejahatan dunia maya (cyber
crime) adalah masalah yurisdiksi hukum
pidana suatu negara.28 Dengan adanya
kepastian yurisdiksi maka suatu negara
memperoleh pengakuan dan kedaulatan
penuh untuk berbagi aturan dan kebijakan
secara
penuh.29
Di
dalam
hukum
Internasional, dikenal tiga jenis yurisdiksi,
yakni yurisdiksi untuk menetapkan undangundang, yurisdiksi untuk penegakan hukum,
dan yurisdiksi dalam melakukan penuntutan.
Dalam kaitannya dengan penentuan hukum
yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa
digunakan; pertama, subjective territorialty, yang
menekankan
bahwa
keberlakuan
hukum
ditentukan berdasarkan tempat perbuatan
dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya
dilakukan di negara lain. Kedua, objective
territorialty, yang menyatakan bahwa hukum
yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama
perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak
yang sangat merugikan bagi negara yang
bersangkutan.
Ketiga,
nationality
yang
menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi
untuk
menentukan
hukum
berdasarkan
kewarganegaraan pelaku. Keempat, protective
principle yang menyatakan berlakunya hukum
didasarkan atas keinginan negara untuk
melindungi kepentingan negara dari kejahatan
yang dilakukan di luar wilayahnya, yang
umumnya digunakan apabila korban adalah
negara atau pemerintah, dan kelima, asas
universality memperoleh perhatian khusus terkait
dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber
crime.30
28

29

30

Yurisdiksi terkait kewenangan negara untuk
menangkap, menahan, menuntut dan mengadili
tersangka dalam setiap kasus pidana. Ahmad M.
Ramli, Cyber Law.....Op. Cit., hal. 19
Dalam masalah pengakuan, unsur-unsur politik
dan hukum sulit untuk dipisahkan secara jelas
karena pemberian dan penolakan pengakuan
oleh suatu negara sering dipengaruhi
pertimbangan politik, sedangkan akibatnya
mempunyai ikatan hukum. Ibid, 20
Ibid, 21-22

Untuk menjelaskan fenomena kejahatan
mayantara (cyber crime) dalam perspektif
kriminologi
dapat
dilakukan
dengan
menggunakan pendekatan dari berbagai
macam teori. Salah satu diantaranya adalah
teori anomi.31 Konsep anomi ini sering
diterjemahkan
dengan
ketidakmampuan
norma, dalam hal ini perangkat hukum yang
ada, untuk mengatur atau mengontrol perilaku
dari setiap individu. Ketidakmampuan hukum
tersebut disebabkan, hukum yang ada tidak
dapat menjangkau kejahatan dalam ruang
cyber crime, yang termasuk didalamnya dari
berbagai macam motif kejahatan di dunia maya
(cyber crime) seperti kejahatan kartu kredit.32
Selanjutnya dalam perspektif konsep teori
differensial
association,33 cyber
crime
merupakan hasil dari proses belajar. Salah satu
contohnya,
untuk
melakukan
hacking
seseorang harus memiliki pengetahuan dan
kemampuan menguasai serta mengaplikasikan
bahasa pengrograman. Hal ini menunjukkan
untuk menjadi seorang hacker harus melalui
proses belajar. Demikian juga dengan
kejahatan jenis lainnya yang berkaitan dengan
kejahatan cyber crime.
31

32

33

Durkheim menggunakan konsep anomi yang
semula diartikan sebagai a condition of deregulation
yang terjadi dalam masyarakat. Keadaan tersebut
sering diartikan pula keadaan masyarakat tanpa
norma. Keadaan ini sangat memudahkan terjadinya
penyimpangan tingkah laku. Romli Atmasasmita,
Teori dan.....Op. Cit., hal. 39

Kondisi ini menyebabkan seseorang terdorong
untuk melakukan kejahatan, bukan saja karena
faktor kesempatan dan kebutuhan, melainkan juga
tegasnya kondisi kekosongan hukum merupakan
celah untuk melakukan suatu tindak pidana atau
kejahatan. Abdul Wahid, Muhammad Labib,

Kejahatan....Op.Cit., hal. 80
Teori asosiasi diferensial atau differensial
association dikemukakan pertama kali oleh
seorang ahli sosiologi Amerika, E.H. Sutherland,
pada tahun 1934. Teori ini memusatkan perhatian
pada tingkah laku kriminal dipelajari dalam
hubungan interaksi dengan orang lain melalui
proses komunikasi, termasuk di dalamnya teknik
melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau
alasan pembenar pelaku, yang bervariasi
tergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan
intensitas. Pengertian lain, teori Sutherland ini
merupakan peletak dasar teori tentang pola
hubungan antara tingkah laku manusia. Romli
Atmasasmita, Teori dan.....Op. Cit., hal. 24-27

Dalam persoalan lain pendekatan
kriminologi terhadap kejahatan cyber crime
ialah menggunakan teori kontrol sosial.34 Teori
ini berpangkal pada personal control dan
social control. Yang dimaksudkan personal
control adalah kemampuan seseorang untuk
tidak mencapai kebutuhannya dengan cara
melanggar norma-norma yang berlaku di
masyarakat. Sementara itu, yang dimaksud
dengan social control atau kontrol eksternal
adalah kemampuan kelompok sosial atau
lembaga-lembaga di masyarakat untuk
melaksanakan norma-norma atau peraturan
menjadi efektif.35
Penjelasan singkat diatas mengenai
tinjauan kriminologi terhadap penegakan
hukum dan penanggulangan kejahatan cyber
crime mengantarkan fokus topik tulisan ini,
melakukan upaya penanggulangan kejahatan
cyber melalui proses kebijakan kriminalisasi.36
Hal ini akan terkait erat dengan penyusunan
dan kebijakan hukum pidana. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan
hukum pidana juga berkaitan dengan merubah,
menambah, menghapus rumusan undangundang hukum pidana dalam ranga untuk
mewujudkan peraturan hukum pidana yang
lebih baik. Dari pembahasan bagian ini dapat
disimpulkan bahwa perlu adanya pengaturan
(kriminalisasi) kejahatan cyber crime.

C. PENUTUP
Kejahatan cyber crime merupakan
kejahatan yang berdimensi baru. Dalam
perspektif hukum pidana, kejahatan ini ada
34
35

36

Perkembangan awal dari teori ini dipelopori
oleh Durkheim. Ibid, hal. 28
Abdul Wahid, Muhammad Labib, Kejahatan....
Op.Cit., hal. 85-86
Kriminalisasi adalah suatu kebijakan dalam
menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan
tindak pidana (atau dengan kata lain tidak dipidana
suatu perbuatan faktual) menjadi suatu tindak
pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Heru
Permana, Politik Kriminal, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, 2007 hal. 21.

yang merupakan kejahatan konvensional tetapi
dengan bermodus baru, seperti; pornografi,
pencemaran nama baik, penipuan dan
sebagainya yang dianggab sebagai kejahatan di
dunia mayantara. Tidak berlebihan jika pakarpakar kriminologi menyebutkan, bahwa
kejahatan
itu
merupakan
deskripsi
37
perkembangan
masyarakat.
Begitu
masyarakat berhasil memproduk kemajuan
teknologi, maka seiring dengan itu, masyarakat
juga menerima dampak negatif berupa
kemajuan di bidang kejahatan. Kejahatan
seolah
berkejaran
dengan
kemajuan
masyarakat. Bahkan dalam beberapa hal,
kejahatan seringkali lebih maju dibandingkan
kenyataan yang dicapai oleh masyarakat. Maka
pada kenyataan ini, perlu adanya pembaharuan
hukum dengan segera membuat regulasi yang
berkaitan dengan kejahatan cyber crime baik
secara umum maupun terhadap aturan khusus.
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PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DAN
ARBITRASE ONLINE
Andi Julia Cakrawala
Abstract
Online dispute resolution through arbitration became a necessity in the business world,
given the business practices occur in jurisdictions across the country and include
different laws of any such state. That is why, online arbitration alternative dispute
resolution becomes effective and low-cost for the parties dispute in the business world.
Kata Kunci: dispute, e-commerce, arbitration, arbitration online.

A. PENDAHULUAN
Indonesia dalam masa sekarang ini
masih dalam tahap pembangunan, di mana
pembangunan yang dijalankan pada masa
sekarang jauh berkembang dibandingkan
masa dahulu, khususnya masa sebelum
kemerdekaan. Salah satu perkembangan
pembangunan yang sangat dirasakan oleh
masyarakat Indonesia adalah perkembangan
dalam kegiatan bisnis yang pesat dan
modern. Dari kenyataan yang kompleks
seiring dengan modernisasi itulah yang
menyebabkan timbulnya hubungan hukum di
1
antara manusia yang semakin modern pula .
Lahirnya suatu hubungan hukum di
1

Zamroni
Abdussamad,
“Modernisasi
dan
Pembaharuan Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum
dan Pembangunan, Volume IV Nomor 4, Februari
2011, hlm. 85. Dalam persoalan penegakan hukum,
pemahaman riil adalah menjamin kepastian hukum,
ketertiban dan perlindungan hukum pada era
modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana,
apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu
menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian
antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilainilai aktual di dalam masyarakat itu sendiri.
Penyesuaian diri hukum terhadap perubahan sosial
sudah dianggap suatu hak yang tidak perlu
diragukan lagi, namun apabila kita dihadapkan pada
peranan hukum melakukan kontrol sosial, masih
dipertanyakan mengenai kemampuan hukum untuk
menjalankan perannya yang demikian itu; karena
hukum sebagai sarana kontrol sosial dihadapkan
pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan
dalam masyarakat sehingga mampu mengikuti
perubahan yang sedang terjadi.

antara manusia untuk berinteraksi satu
sama lainnya menjadi sesuatu proses yang
tidak dapat dihindari yang tentunya pula
dengan semakin kompleks perkembangan
bisnis tersebut akan membawa suatu akibat
hukum, seperti halnya sengketa bisnis yang
tidak jarang penyelesaiannya membawa
pihak-pihak yang bersengketa ke dunia
peradilan (litigasi).
Perkembangan kegiatan ekonomi
modern tersebut, telah berkembang sangat
pesat, seiring dengan kemajuan tekhnogi
informasi. Hal ini terasa pula dalam dunia
bisnis di Indonesia dengan berkembangnya
e-commerce.
Perkembangan kegiatan e-commerce di
Indonesia yang pada saat ini adalah merupakan
pasar potensial bagi perkembangan e-commerce
sebagaimana dikemukakan Peter Pezaris, pendiri
dan sekaligus Chief Of Executive (CEO)
Multiplay (suatu perusahaan yang bergerak
dIbidang penyelenggara e-commerce yang
mempunyai reputasi dikenal baik oleh para
pelaku usaha di Amerika, Asia, termasuk
Indonesia), yang menyatakan “The E-Commerce
trend is growing rapidly in Indonesia.

57

Indonesia is a huge potential market for ecommerce development because the country has a
large population, positive economic grow than high
internet usage”. Namun ternyata tidak didukung
oleh ketentuan yang khusus yang mengatur ecommerce yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan
bagi para pelaku e-commerce.

2

Menurut perkiraan pengguna internet di
Indonesia saat ini sekitar 50 juta orang
pengguna. Potensi ini merupakan potensi besar
dalam perdagangan online atau e-commerce,
terutama menggeliatnya online shopping atau
pembelanjaan online. Seorang Managing
Direktor Bhinneka Com., Hendri Tio seorang
pengusaha
internet,
menyatakan
yang
mengunjungi situsnya rata-rata 100 ribu per
hari Sedangkan transaksi yang berhasil
dilakukan di Bhinneka.Com perbulannya ratarata mencapai Rp.4,5 milyar.
Potensi ini juga ditangkap oleh
PT.Telkom, dengan mendirikan PT Metranet
pada Mei 2009 untuk mendukung ecommerce di Indonesia. Mojopia adalah
brand utama yang dimiliki oleh PT Metranet
sebagai penyedia portal e-commerce dan
agregasi onten, tujuan utama Mojopia adalah
memberikan kemampuan dan menyatukan
pengguna dalam melakukan transasksi
barang dan layanan secara elektronik serta
membentuk suatu ekosistem e-commerce
3
yang terpadu untuk UKM.
Transaksi elektronik menurut Kamus
Komputer dan Internet, adalah transaksi yang
dilakukan melalui pertukaran pesan secara
online yaitu keadaan dimana ketika dua mesin
(komputer) sedang mengadakan hubungan
komunikasi dengan menggunakan segala
perangat atau proses dalam mengirimkan
informasi secara langsung untuk pengelahan
data dan memeroses hasil yang diperoleh
2

3

Enni
Soerjati
Priowirjanto,”Mencermati
Ketentuan Bab V Undang-Undang No.11 tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
dalam Perkembangan Praktek E-Commerce di
Indonesia”, dalam Mieke Komar, op cit., hal.244).
Ibid, hal. 244

dari pengolahan data tersebut.4
Begitu besarnya potensi kontrak atau
transaksi elektronik tersebut, sehngga akan
membawa potensi perselisihan antara
pelaku bisnis, apabila tidak dibarengi
aturan hukum yang memadai.
Transaksi elektoronik sebagai bagian
penting dari e-commerce telah diatur dalam
Bab V Undang-undang No.11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE). Menurut Emi Soerjadi Priowirjanto,
“Pengaturan dalam bab V tersebut, masih harus
didukung oleh kewenangan dan tanggung
jawab
dalam
pembentukan
peraturan
pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah
sebagaimana diamanatkan oleh UU ITE
sendiri. Dalam hal ini diperlukan siap dan
usaha yang sungguh-sungguh dari instansi
terkait yang mendapat kewenangan dan
tanggung jawab dalam pembentukan aturan
pemerintah tersebut, mengingat kebutuhan
dasar pengaturan terhadap praktek e-commerce
yang sudah berjalan dan sudah semakin
diminati oleh masyarakat pelaku bisnis di
Indonesia”.5

Minimnya atau tidak adanya peraturan
yang mengatur suatu persoalan yang banyak
muncul di tengah-tengah masyarakat akan
mengakibatkan tidak adanya patokan mana
yang boleh dan mana yang tidak boleh
dilakukan. Hal ini pula yang akan
menyulitkan penegak hukum ataupun
arbitrase di dalam penanganan dan
penyelesaian suatu sengketa hukum.
Perkembangan
dunia
bisnis
atau
perdagangan tersebut, baik dalam skala
nasional maupun internasional dewasa ini,
secara potensial menyebabkan meningkatnya
kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak
terkait.
Secara
konvensional,
suatu
penyelesaian sengketa biasa dilakukan melalui
4

MB Rahimsyah, “Kamus Komputer dan
Internet”, Aprindo,Jakarta, tanpa tahun
penerbitan hal.364.
5
Enni Soerjati Priowirjanto,op sit hal.251.

mekanisme jalur yudikasi, yaitu melalui
proses litigasi di pengadilan atau proses
non litigasi di hadapan lembaga arbitrase.

B. PEMBAHASAN
1. Arbitrase Online Sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa di Dalam
Sistem Hukum Indonesia.
Arbitrase
merupakan
cara
penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada
perjanjian arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Arbitrase sering dipilih karena mempunyai
banyak faktor keunggulan yang mengarah
pada cara penyelesaian sengketa yang
dipandang
lebih
baik
dari
cara
6
penyelesaian sengketa yang lainnya .
Perubahan perilaku interaksi bagi
sebagian orang yang menguasai teknologi
7
internet kemudian menjalar kebagianbagian lain dalam kehidupan manusia
menjadi sebuah nilai-nilai baru yang diakui
dan hidup dalam masyarakat (living law).
Nilai-nilai ini akan membentuk instumeninstrumen hukum baru terkait dengan
perbuatan hukum yang dilakukan seseorang.
Perbuatan hukum tersebut mulai dari
berkorespondensi sampai dengan hubungan
bisnis dengan memanfaatkan teknologi
internet ini. Hal lain yang mendorong pelaku
bisnis untuk memanfaatkan jasa internet
sebagai media kontak bisnis, kontrak dan
6

7

Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di
Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
2006, hlm. 3.
Laurel Brunner dan Zoran Jevtic, Mengenal
Komputer untuk Pemula, Terjemahan, Bandung :
Mizan, 2001, hlm. 6. Internet merupakan
penggabungan
computer
dengan
teknologi
telekomunikasi yang membentuk sekelompok
jaringan komputer yang saling terhubung
(interconnect). Jaringan ini melakukan komunikasi
satu sama lain dengan suatu teknologi komunikasi
berupa kelompok protokol yang disebut TCP/IP
(Tranfer Control Protokol/Internet Protokol).

melakukan transaksi ialah murah, efektif
dan efesiannya model bisnis ini dibanding
model konvensional.
Dengan perkembangan teknologi yang
semakin canggih, hal ini turut berakibat kepada
arbitrase yang dapat juga dilaksanakan secara
online melalui internet, hal ini tentu akan
sangat membantu para pihak, dari segi waktu
dan biaya. Antar negara tidak diperlukan
paspor atau visa untuk masuk ke negara lain
melalui dunia maya yang dibangun melalui
internet.
Berkat
kemudahan
teknologi
informasi ini, internet tidak hanya digunakan
sebagai sarana korespodensi dan perdagangan
belaka, melainkan juga sebagai sarana
penyelesaian sengketa.
Upaya penyelesaian sengketa arbitrase
online sudah mulai dikenal dan diberlakukan
di negara-negara maju seperti Amerika,
Inggris, Kanada dan beberapa negara di
Eropa. Cara penyelesaian sengketa ini sangat
menarik karena dilakukan secara online
sehingga memudahkan para pihak untuk
menyelesaikan sengketa dimanapun mereka
8
berada tanpa terhalang waktu dan tempat .
Di Indonesia arbitrase online merupakan hal
baru dan belum diatur dalam suatu peraturan
khusus. Peraturan tentang arbitrase di
Indonesia terdapat pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun,
dalam undang-undang tersebut tidak ada
pengaturan mengenai arbitrase yang
dilakukan secara online.
Menurut Pasal 4 ayat (3) Undang–
Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan
bahwa, “Dalam hal disepakati penyelesaian
8

Karen Alboukrek, “Adapting to A New world of
E-Commerce: The Need for Uniform Consumer
Protection in the International Electronic
Marketplace”, George Washington International
Law Review, 2003, hlm. 443. Dalam penyelesaian
sengketa e-commerce internasional dimungkinkan
untuk diselesaikan, terutama yang meliputi
sengketa bernilai kecil, dalam forum yang tepat,
yaitu dengan arbitrase online yang menjadi cara
praktis untuk memberi konsumen remedy yang
tepat, murah dan efektif, serta mengurangi
penentutan perkara di negara asing.

sengketa melalui arbitrase terjadi dalam
bentuk pertukaran surat, maka pengiriman
teleks, telegram, facsimile, e-mail, atau
dalam bentuk sarana komunikasi lainnya,
wajib disertai dengan suatu catatan
penerimaan oleh para pihak“.
Ketentuan tersebut memberikan jalan
untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui
arbitrase online. Hanya saja yang menjadi
masalah bahwa Indonesia tidak memiliki
peraturan mengenai yuridiksi internasional
yang diberlakukan khusus untuk internet.
Hingga saat ini belum ada konvensi
internasional yang mengatur masalah serupa.
Kemudian, arbitrase online tidak cukup diatur
mengenai perjanjian arbitrase secara online,
penyelenggaraan secara online menyangkut
tempat kedudukan dari arbitrator dan masalah
putusan secara online. Di Indonesia hanya
mengatur
mengenai
keamanan
dari
penggunaan sarana-sarana elektronik dengan
adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik9.
Model arbitrase online merupakan
pengembangan
dari
bentuk
arbitrase
konvensional yang bertujuan menyelesaikan
sengketa yang terjadi di antara para pihak yang
telah melakukan suatu perjanjian dalam ruang
lingkup hukum perdata. Penyebutan model di
sini dalam pengertian sebagai suatu lensa
pandang terhadap masalah dan suatu kerangka
berpikir ke arah pemecahan masalah, model
mempertajam apa yang ingin diketahui oleh
ilmuwan menjadi sesuatu yang mungkin atau
tidak mungkin dikaji menurut
9

Dedi Harianto, “Arbitrase Online Sebagai Sarana
Penyelesaian Sengketa”, Jurnal Hukum Bisnis,
Volume VI Nomor 3, Agustus 2009, hlm. 50.
Arbitrase online sebagai salah satu cara
penyelesaian sengketa dengan menggunakan
Online Dispute Resolution (ODR), yang merupakan
perkembangan dari cara penyelesaian sengketa non
litigasi yang ada di dunia nyata. Cara penyelesaian
sengketa dengan menggunakan ODR dianggap oleh
para pelaku bisnis di dunia maya (e-commerce),
sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah
sengketa di dunia maya, namun banyak kendala
hukum dalam penerapan sistem penyelesaian
sengketa ini di Indonesia.

akal sehat. Model arbitrase online dalam
prosesnya pelaksanaannya menggunakan
media yang secara keseluruhan berupa
informasi
elektronik
yang
paperless/scriptless transaction bahkan para
pihak yang terlibat dalam kontrak online ini
10
dapat saja tidak pernah bertatap muka .
Perbedaan mendasar yang membedakan
antara perjanjian konvensional termasuk
didalamnya klausula arbitrase dengan
perjanjian online pada dasarnya hanya pada
penekanan physical form (bentuk konkrit dan
nyata) pada perjanjian konvensional dan
pada perjanjian online penawaran dan
penerimaan dilakukan dalam bentuk
elektronik atau digital, di samping itu sifat
perjanjian online secara umum non face,
yakni tidak membutuhkan physical presence
(kehadiran secara fisik) dan paperless, misal
melalui web site, penawaran melalu mailing
list dan newsgroup. Dalam arbitrase online,
pendaftaran perkara, pemilihan arbiter,
pembuatan putusan, penyerahan dokumen,
pemusyawarahan
arbitrator,
pembuatan
putusan, serta pemberitahuan akan adanya
putusan dilakukan secara online11.
Berkembangnya teknologi informasi
dan internet di Indonesia semakin pesat. Di
berbagai daerah telah banyak tersedia
tempat-tempat warung internet di mana
masyarakat dapat menikmati layanan jasa
internet. Penggunaan internet bukan hanya
terbatas pada pemanfaatan informasi yang
dapat diakses melalui media ini, melainkan
juga dapat digunakan sebagai sarana untuk
melakukan transaksi perdagangan yang
10

11

Ibid., hlm. 50-51. Di online, arbitrase memberikan
harapan yang besar untuk penyelesaian sengketa
dalam ruang cyber, karena dua alasan. Pertama,
karena
kurangnya
efektivitas
mekanisme
penyelesaian sengketa yang konsensual dan nonadjudikatif. Kedua, adjudikasi di pengadilan
seringkali tidak operatif karena pertentangan antara
teritorialitas pengadilan dan karakter global ruang
maya (cyberspace). Ketiga, arbitrase online yang
lebih efektif dan tanpa melihat teritorial.

Paustinus Siburian, Arbitrase Online (APS
Perdagangan Secara Elektronik), Jakarta :
Djambatan, 2004, hlm. 5.

telah dicoba diperkenalkan di Indonesia yaitu ecommerce yang merupakan bentuk perdagangan
secara elektronik melalui media internet misalnya
transfer uang, multi level marketing, pemasangan
12

iklan dan sebagainya .

Namun, teknologi selain membawa
keuntungan dengan semakin mudahnya
manusia
dalam
beraktivitas
untuk
meningkatkan peranan dan fungsi perdagangan
sekaligus memberikan kemudahan dan
efisiensi, juga membawa kerugian dengan
adanya
wanprestasi
yaitu
tidak
dilaksanakannya
kewajiban
sebagaimana
mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada
pihak-pihak tertentu.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh
sebuah lembaga internasional, telah banyak
kasus yang merugikan konsumen sebagai
akibat dari penggunaan media internet dalam
transaksi perdagangan, sebagai contoh: satu
dari setiap sepuluh kasus pengiriman barang
dapat dipastikan terlambat atau tidak sampai
kepada konsumen, dua orang pembeli (buyers)
dari Hongkong dan Inggris menunggu sampai
lima bulan untuk mendapatkan refund
(pembayaran kembali) dari barang yang di beli
tapi tidak sesuai dengan pemesanan dan
barangnya tidak di kirim, banyak penjual

(suppliers atau sellers) yang tidak mampu
memberikan kuitansi atau bukti transaksi
dan lain-lain. Kondisi ini tentunya akan
merugikan baik bagi produsen terlebih
konsumen yang memiliki posisi tawar
(bargaining position) lebih rendah13.
Walaupun biaya arbitrase lebih mahal
dibandingkan pengadilan, para pelaku usaha
tetap memilih arbitrase karena sifat
kerahasiaannya. Keputusan arbitrase tidak
dipublikasikan sehingga masyarakat tidak
mengetahui adanya sengketa yang ada dalam
perusahaan tertentu. Arti penting lain dari
arbitrase dalam menyelesaikan sengketa
12
13

Andi Sunarto, Seluk Beluk E-Commerce,
Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009, hlm. 17.
Ibid., hlm. 21.

adalah fleksibilitasnya dan cenderung tidak
formal. Hal ini berdampak pada sikap para pihak
yang bersengketa sehingga tidak terlalu
bersitegang dalam menyelesaikan perkara. Iklim
seperti ini akan sangat konstruktif dan akan lebih
mendorong semangat kerja sama para pihak
sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian
sengketa.

Dengan adanya arbitrase, memberikan
peluang
bagi
dunia
usaha
untuk
menyelesaikan sengketa-sengketanya tanpa
khawatir terganggunya proses produksi atau
operasional perusahaan secara umum.
Arbitrase pada prinsipnya bagi dunia usaha
merupakan pilihan yang cocok dengan
semangat menumbuhkan etika bisnis ke
dalam perilaku kalangan pengusaha. Hal ini
penting sekali guna menekan kebiasaan
kolusi dan penggunaan kekerasan dalam
menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis,
dengan demikian akan tumbuh budaya
hukum di kalangan pengusaha.
Mekanisme penyelesaian sengketa
(bisnis) yang sifatnya konvensional sangat
dibatasi oleh letak geografis dan hukum
tempat aktivitas bisnis dilakukan. Penentuan
mengenai hukum serta yurisdiksi mana yang
berwenang memeriksa dan mengadili suatu
sengketa, sering menjadi masalah pada saat
para pihak akan membuat suatu kontrak,
sekalipun
akhirnya,
dalam
transaksi
konvensional penentuan hukum mana yang
akan berlaku relatif lebih mudah ditentukan.
Kondisi di atas sangat berlainan pada saat
transaksi perdagangan terjadi di dunia maya,
pertanyaan yang sering timbul adalah hukum
serta yurisdiksi mana yang akan digunakan
apabila nantinya muncul sengketa di antara
para pihak, sedangkan dalam dunia maya
setiap interaksi tidak dibatasi oleh batas
wilayah). Oleh karena itu, adanya kebutuhan
terhadap suatu lembaga yang bertugas untuk
menyelesaikan setiap sengketa bisnis (ecommerce) merupakan hal yang tidak dapat
ditunda-tunda lagi pelaksanaannya.

Di Amerika Serikat, sebagai negara
pertama yang mengembangkan media Internet
dalam aktivitas perdagangan, eksistensi
lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa
secara on line banyak bermunculan, sehingga
bermunculan situs-situs seperti,
Cybersettle.com, e-Resolution.com, Courthouse
dan Online Mediators. Hal tersebut di atas
membuktikan bahwa pemilihan arbitrase online
dalam transaksi e-commerce merupakan suatu
kebutuhan bagi para pelaku usaha dalam upaya
memperoleh jaminan kenyamanan dan keamanan
dalam bertransaksi.

Di Indonesia sendiri arbitrase online
belum diatur secara tegas dalam peraturan
perundang-undangan.
Untuk
menyelenggarakan arbitrase online sebagai
alternatif
penyelesaian
sengketa,
dibutuhkan suatu dasar hukum. Meskipun
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa tidak secara tegas
diatur mengenai prosedur arbitrase online,
Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 menyatakan:
“Dalam hal disepakati penyelesaian
sengketa melalui arbitrase terjadi
dalam bentuk pertukaran surat, maka
pengiriman teleks, telegram, faksimili,
e-mail atau dalam bentuk sarana
komunikasi lainnya, wajib disertai
dengan suatu catatan penerimaan oleh
para pihak”.
Berdasarkan pemaparan di atas maka
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
memberikan kemungkinan dipergunakannya
e-mail dalam proses penyelesaian sengketa
meskipun baru dalam tahap penyampaian
surat. Selain kata “e-mail” adanya kata
“bentuk sarana komunikasi lainnya” dalam
ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar
hukum pelaksanaan arbitrase secara online.
Hanya yang menjadi masalah bagaimana
prosedur operasional arbitrase online karena
arbitrase online tidak berbeda dengan
arbitrase konvensional, yang berbeda
hanyalah tata cara pelaksanaannya.

Demikian juga dengan ketentuan
dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan :
“Para pihak memiliki kewenangan untuk
menetapkan forum pengadilan, arbitrase,
atau lembaga penyelesaian sengketa
alternatif lainnya yang berwenang
menangani sengketa yang mungkin
timbul
dari
Transaksi
Elektronik
internasional yang dibuatnya“.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal
tersebut di atas para pihak diberikan
kebebasan
untuk
memilih
lembaga
penyelesaian sengketa untuk menangani
sengketa yang timbul dari transaksi
elektronik Internasional. Dengan demikian
memungkinkan
dilakukannya
arbitrase
online sebagai alternatif penyelesaian
sengketa yang menyangkut aktivitas online.
Namun hal yang penting disadari, bahwa
penerapan arbitrase on line di lembaga arbitrase
terutama di Indonesia, pemahaman tentang ecommerce yang didalamnya tercakup transaksi
elektronik, perjanjian elektronik dan lain-lain,
harus benar-benar di mengerti oleh para arbitor
dan para hakim. Karena apabila para arbitor dan
para hakim tidak mempunya pemahaman yang
cukup tentang e-commerce tersebut, maka
akibatnya akan fatal.

Mengingat kasus-kasus penyelesaian
sengketa melalui arbitrase konvensial saja
masih banyak mengalami hambatan termasuk
dalam proses eksekusi putusan atau ketaatan
para pihak, maka tentu saja eksistensi arbitrasi
online untuk penyelesaian perdagangan
terutama antar negara sangat penting. Kasuskasus yang menjadi masalah dalam arbitrase
konvensional ini menjadi bagian penting bagi
pertimbangan pembentukan arbitrase online.
Seperti yang terlihat dalam penetapan
exequator Mahkamah Agung tanggal 6 April
1991 No.3 Pen.Ex’r/ARB.Int/PN/1993, yang
dalam pertimbangannya menyatakan bahwa
meskipun putusan arbitrase ini adalah
mengenai pembayaran sejumlah uang
US$.617.046.- berikut bunga 6,50% per

tahun sejak tanggal 15 Desember 1991, dan
sudah didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dan pula tidak ternyata bertentangan
dengan
kepentingan
umum,
namun
permohonan exequtur tersebut harus ditolak
karena “Memorandum of Agreement tanggal
20 September 1991 belum ditandatangani
oleh termohon maupun pemohon, sehingga
Memorandum of Agreement ini belum
merupakan suatu persetujuan yang mengikat
kedua belah pihak karena memorandum of
agreement tersebut dipungkiri adanya oleh
termohon, maka sebaiknya masaalah ini
diselesaikan melalui gugatan perdata biasa”.
Putusan tersebut yang menyatakan
bahwa karena persetujuan belum ditanda
tangani keduabelah pihak, maka belum
mengikat. Pandangani ini adalah pandangan
yang masih konvensional yang selama ini
berlaku. Aka tetapi apabila kita mengikuti
perkembangan sistem perdagangan yang
sangat cepat berkembang, maka akan terlihat
bahwa transaksi bisnis sangat inovatif dan
kreatif mengikuti high-tech improfment
(kemajuan teknologi tinggi) di bidang media
komunikasi dan informasi.
Canggihnya tekhnologi modern saat ini dan
terbukanya jaringan informasi global dan serba
transparan, yang menurut Alvin Tofler adalah
gejala masyarakat gelombang ketiga. Gejala
tersebut
ditandai
dengan
munculnya
internet,cybernet, atau world wide web (W.W.W.)
yakni tekhnologi yang memungkinkan adanya
transformasi informasi secara cepat keseluruh
jaringan dunia melalui dunia maya. Dengan
melalui teknologi internet seperi ini human act
(perilaku manusia) dan human interaction
(interaksi antar manusia) dan human relation
(hubungan kemanusiaan) mengalami perubahan
14

yang cukup signifikan.

Klausula tertulis perjanjian arbitrase
terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang14

Alfin Toffer, “The Third Wave”, Toronto,New
York,London,Sydney, Buntam Books,1982, hal.
155.

Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang
menyatakan :
“Perjanjian arbitrase adalah suatu
kesepakatan berupa klausula arbitrase
yang tercantum dalam suatu perjanjian
tertulis yang dibuat para pihak sebelum
timbul sengketa, atau suatu perjanjian
arbitrase tersendiri yang dibuat para
pihak setelah timbul sengketa“.
Dari pengertian yang dipaparkan di atas
undang-undang tidak memberikan batasan
tentang bentuk apa yang harus digunakan
yaitu harus tercetak atau tidak, hanya
memberikan batasan bahwa perjanjian
tersebut secara tertulis. Undang-undang di
atas tidak mengatur bahan atau media apa
yang digunakan untuk menulis. Penyelesaian
sengketa melalui arbitrase konvensional
mendasarkan kegiatannya pada pertukaran
dan pemeriksaan dokumen bermedia kertas.
Sedangkan dalam arbitrase online, media
kertas telah tergantikan oleh data digital
sehingga tidak diperlukan adanya dokumen
berbentuk kertas.
Masyarakat sering memahami bahwa
suatu dokumen yang asli adalah dokumen yang
tertulis di atas kertas, padahal untuk suatu
sistem dokumentasi yang menggunakan
komputer, dokumen yang asli sebenarnya
adalah dalam bentuk data elektronik (softcopy)
yang tersimpan dalam hardisk komputer bukan
dalam bentuk cetaknya (hardcopy)15. Dengan
demikian, nilai dari suatu perjanjian secara
substansial tidak bergantung pada media apa
yang digunakan melainkan tergantung pada
proses terjadinya perjanjian itu sendiri.
contohnya, suatu perjanjian arbitrase yang
tertulis di atas kertas pun kalau proses
penyusunannya tidak memenuhi syarat sah
perjanjian maka batal demi hukum.
Istilah perjanjian arbitrase harus
ditandatangani terdapat dalam Pasal 4

15

Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika
: Suatu Kompilasi Kajian, Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2005, hlm. 239.

angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 yang menyatakan: “Persetujuan untuk
menyelesaikan sengketa melalui arbitrase
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) dimuat dalam suatu dokumen yang
ditandatangani oleh para pihak”.
Berdasarkan
pemaparan
di
atas
mengartikan bahwa suatu perjanjian arbitrase
sah apabila ditandatangani oleh para pihak
yang membuatnya. Penggunaan tanda tangan
dalam kegiatan sehari-hari secara harfiah
disamakan dengan penggunaan digital
signature dalam internet yaitu ditujukan untuk
nilai keotentikan suatu data atau informasi.
Perbedaannya adalah tanda tangan lazimnya
merupakan kombinasi atau variasi dari nama
atau singkatan nama seseorang. Di lain pihak
dalam internet tanda tangannya berupa
kombinasi digital yaitu kombinasi dari
bilangan biner 0 dan 1 yang diinterpretasikan
menjadi karakter yang unik dan melalui proses
penyandian (enkripsi).
Dalam ketentuan Pasal 4 angka 2 di atas
tentang adanya dokumen dan tanda tangan dari
para pihak, tidak diberi penjelasan apakah
dokumen harus berupa berkas-berkas yang
terbuat dari kertas ataupun meliputi dokumen
dalam media yang lain, sehingga penulis
berpendapat dokumen di sini dapat berupa filefile informasi elektronik. Selain hal tersebut
istilah dokumen yang ditandatangani pada
Pasal 4 angka 2 tidak mensyaratkan keharusan
bahwa perjanjian tertulis dibuat di atas kertas
dan tanda tangan dengan di atas kertas. Hal ini
berarti untuk perjanjian tertulis dalam arbitrase
nasional dapat berupa informasi elektronik.
Hal ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang
menganggap sah tanda tangan elektronik yang
berupa informasi elektronik dalam sebuah
transaksi elektronik yang menyatakan :
Tanda tangan elektronik memiliki
kekuatan hukum dan akibat hukum yang
sah selama memenuhi persyaratan sebagai

berikut :
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik
terkait hanya kepada penanda tangan ;

b. data
pembuatan
Tanda
Tangan
Elektronik
pada
saat
proses
penandatanganan elektronik hanya
berada dalam kuasa penanda tangan ;
c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan
Elektronik yang terjadi setelah waktu
penandatanganan dapat diketahui ;
d. segala perubahan terhadap Informasi
Elektronik yang terkait dengan Tanda
Tangan Elektronik tersebut setelah waktu
penandatanganan dapat diketahui ;
e. terdapat cara tertentu yang dipakai
untuk mengidentifikasi ;
f. terdapat
cara
tertentu
untuk
menunjukkan bahwa Penanda Tangan
telah memberikan persetujuan terhadap
Informasi Elektronik yang terkait.
Dalam Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008: “Tanda
Tangan Elektronik adalah tanda tangan
yang terdiri atas Informasi Elektronik yang
dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan
Informasi Elektronik lainnya yang
digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentifikasi“.
Berdasarkan pemaparan di atas dapat
ditafsirkan bahwa fungsi tanda tangan untuk
mengotensifikasi penandatanganan dengan
dokumen yang ditandatanganinya. Sehingga
pada saat penandatanganan membubuhkan
tanda tangan dalam bentuk yang khusus,
tulisan tersebut akan mempunyai hubungan
dengan penandatanganan. Dalam transaksi
elektronik keabsahan tanda tangan digital harus
diterima keabsahannya sebagai sebuah tanda
tangan. Alasan yang dapat menguatkan sebagai
16
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1. Tanda tangan elektronik merupakan
tanda-tanda yang bisa dibubuhkan oleh
seseorang atau beberapa orang yang
diberi kuasa oleh yang berkehendak
untuk diikat secara hukum.
2. Sebuah tanda tangan digital dapat
dimasukkan dengan menggunakan
menggunakan
peralatan
mekanik,
sebagaimana tanda tangan tradisional.
3. Keamanan tanda tangan digital sama
dengan keamanan tanda tangan
tradisional.
4. Sebagaimana tanda tangan biasa, tanda
tangan elektronikpun dapat diletakkan di
bagian mana saja pada sebuah dokumen
dan tidak harus berada di bagian bawah
dokumen
kecuali
hal
tersebut
diisyaratkan dalam mekanisme legislasi.
Sehingga, apabila keperluan tanda
tangan dalam perjanjian arbitrase adalah
untuk pembuktian, perlindungan keotentikan
suatu dokumen yang menggunakan tanda
tangan digital jauh lebih kuat, karena sebuah
tanda tangan digital memiliki karakter yang
sangat unik dan telah tersandikan (encrypted)
sehingga kemungkinan untuk ditiru sangat
kecil. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya
penggunaan tanda tangan digital dalam
perjanjian arbitrase khususnya perjanjian
arbitrase online tidak perlu dipermasalahkan.
Justru dengan adanya tanda tangan digital
seluruh data dalam proses arbitrase akan
terlindung kerahasiaan dan keotentikannya,
karena yang dapat membuka data tersebut
hanyalah pihak yang tanda telah diterima
dalam dokumen saja yang dapat membuka
dokumen.
Memang persoalan yang mungkin
masih menjadi perdebatan adalah bagaimana
apabila tanda tangan dalam transaksi
elektronik tersebut disangkal kebenarannya.
Ada yang berpendapat bahwa karena

transaksi e-commerce itu sendiri masih
bermasalah termasuk klausula arbitrase,
maka yang berwenang adalah badan
peradilan. Namun masalah ini masih
menjadi perdebatan.17
Kami sependapat, bahwa apabila tanda
tangan dalam perjanjian e-commerce disangkal
kebenarannya, maka persoalan tersebut harus
lebih dahulu diselesaikan oleh badan peradilan.
Tetapi apabila keberatan atas tanda tangan itu,
hanya didasarkan pada adanya unsur pemalsuan
tanda tangan pada perjanjian e-commerce
tersebut. Artinya adalah, dugaan adanya
pemalsuan itu harus lebih dahulu diproses
malalui peradilan pidana. Apabila penyangkalan
tanda tangan di dalam transaksi elektronik hanya
penyangkalan biasa tanpa proses pidana, maka
tidak
ada
alasan
untuk
membenarkan
penyangkalan itu, karena seperti yang kita lihat
di atas bahwa penanda tanganan perjanjian
elektronik begitu terjamin keakuratannya yang
sulit dipalsukan (pasal 11 ayat 1 Undang-undang
No.11 tahun 2008). Dengan demikian
penyangkalan saja atas ketidak benaran tanda
tangan yang ada dalam perjanjian e-commerce
tidak dapat menjadi alasan untuk menyerahkan
sengketa perdata itu ke pengadilan negeri
(peradilan umum), tetapi tetap merupakan
kompetensi absolut dari arbitrase.

Sebagaimana diketahui, bahwa bentuk
putusan arbitrase online berbeda dengan
bentuk putusan secara tradisional karena
putusan dalam arbitrase online di buat melalui
media elektronik dalam bentuk digital, namun
dalam ketetentuan yang mengatur mengenai
putusan arbitrase tradisional juga berlaku bagi
putusan online. Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 juga mengatur bahwa suatu
putusan harus dibuat secara tertulis dan
ditandatangani oleh arbiter atau majelis
arbitrase. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 54
17
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yang menyatakan bahwa :
“(2) Tidak ditandatanganinya putusan
arbitrase oleh salah seorang arbiter
dengan alasan sakit atau meninggal
dunia tidak mempengaruhi kekuatan
berlakunya putusan dipenuhinya

(3) ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berakibat putusan
arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
Alasan tentang tidak adanya tanda
tangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) harus dicantumkan
dalam putusan.”
Ketentuan dalam Pasal 54 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 itu
menentukan bahwa diperlukan tandatangan
arbiter. Ketentuan tersebut tidak sepenuhnya
menandakan bahwa putusan arbitrase harus
dibuat secara tertulis. Ketentuan dalam Pasal
59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 lebih memperjelas bahwa
putusan harus dibuat secara tertulis. Pasal 59
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 berbunyi :
“(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal
putusan diucapkan, lembar asli atau
salinan otentik putusan arbitrase
(2) diserahkan dan didaftarkan oleh
arbiter atau kuasanya kepada
Panitera Pengadilan Negeri.
Penyerahan
dan
pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dilakukan dengan pencatatan
dan penandatanganan pada bagian
akhir atau di pinggir putusan oleh
Panitera Pengadilan Negeri dan
arbiter atau kuasanya yang
menyerahkan, dan catatan tersebut
merupakan akta pendaftaran.”
Dari pasal tersebut sangat jelas bahwa
putusan arbitrase tersebut harus tertulis, asli,
dan ditandatangani oleh arbiter atau majelis
arbitrase. Ketentuan mengenai putusan
arbitrase yang harus asli, ditandatangan dan

tertulis nampaknya tidak dapat ditawar lagi,
meskipun dalam Pasal 6 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa :
“Dalam hal terdapat ketentuan lain
selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat
(4) yang mensyaratkan bahwa suatu
informasi harus berbentuk tertulis atau
asli, Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dianggap sah
sepanjang informasi yang tercantum di
dalamnya dapat diakses, ditampilkan,
dijamin keutuhannya, dan dapat
dipertanggung-jawabkan
sehingga
menerangkan suatu keadaan.”

Ketentuan tersebut tampaknya kurang
memperhatikan adanya Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999. Di sini yang
menjadi persoalan adalah apakah putusan
arbitrase dapat dibuat sebagai informasi
elektronik. Tapi ternyata putusan arbitrase
itu tidak termasuk yang dikecualikan
sebagaimana disebutkan dala Pasal 5 ayat
ayat (1) dan (4) yang menyatakan bahwa:
“(1) Informasi
Elektronik
dan/atau
Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti
(4) hukum yang sah.
Ketentuan mengenai Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam
bentuk tertulis; dan
b. surat beserta dokumennya
yang menurut Undang-Undang
harus dibuat dalam bentuk akta
notaril atau akta yang dibuat
oleh pejabat pembuat akta.”
Dari pasal tersebut penulis melihat bahwa
putusan arbitrase termasuk yang harus
dikecualikan, sehingga dengan demikian
putusan arbitrase dalam bentuk elektronik tidak
memenuhi persyaratan sebagai putusan
arbitrase yang dinyatakan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999. Sehingga

apabila diajukan permohonan eksekusi, maka
pelaksanaannya akan ditolak. Dengan adanya
ketentuan
tersebut,
maka
penggunaan
mekanisme penyelesaian sengketa secara
online menjadi tidak ada artinya, jika putusan
arbitrase yang diperoleh para pihak secara
online dianggap tidak sah secara hukum karena
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999.

2. Asas-Asas Hukum Arbitrase Online
dalam
Menyelesaikan
Sengketa
Komersial di Indonesia
Langkah-langkah atau tahap-tahap proses
penyelesaian sengketa secara online kurang
lebih sama dengan langkah-langkah atau tahaptahap proses arbitrase konvensional, yang
membedakannya hanyalah tempat dan media
penyelesaian sengketa yang digunakan.
Arbitrase online dilakukan di internet atau di
dunia maya dan proses penyelesaian
sengketanya pada umumnya tidak dilakukan
melalui tatap muka secara langsung. Hal ini
berbeda dengan arbitrase pada umumnya di
mana penyelesaian sengketa dilakukan di dunia
nyata dan umumnya sistem penyelesaian
sengketa mempertemukan para pihak secara
langsung. Akan tetapi bukan berarti melalui
arbitrase online para pihak yang bersengketa
tidak akan pemah bertemu dan bertatap muka
secara langsung. Untuk kasus tertentu penyedia
jasa
arbitrase
online
dapat
saja
mempertemukan kedua belah pihak secara
langsung demi kelancaran proses penyelesaian
sengketa.
Secara normatif, pengaturan mengenai
Arbitrase dan Altematif Penyelesaian
Sengketa di Indonesia dapat ditemukan
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
l999. Meskipun demikian, legitimasi
keberadaan arbitrase online dan aturan
pelaksanaan yang mengatur bagaimana
arbitrase online itu dijalankan sendiri tidak

diatur secara jelas dalam peraturan tersebut.
Apabila pengaturan pelaksanaan arbitrase
online diserahkan kepada para pihak untuk
mengaturnya sendiri, dikhawatirkan tidak
ada standar yang baku tentang pelaksanaan
arbitrase online yang efektif dan efiisien.
Di samping itu ada juga banyak hambatan
khususnya menyangkut sarana dan
prasarana pelaksanaan arbitrase online.
Pemilihan arbitrase online dalam
menyelesaikan sengketa komersial tidak
selalu menjamin adanya pemecahan masalah
secara win-win solution. Oleh karena itu,
agar lembaga arbitrase online dapat berperan
secara optimal dalam menyelesaikan
sengketa komersial maka diperlukan
penerapan asas-asas penyelesaian sengketa
melalui arbitrase online sebagai berikut:
Pertama, Asas reciprositas (asas
timbale
balik).
Putusan
arbitrase
internasional dijatuhkan oleh arbitrase dari
negara yang dengan Indonesia terikat pada
perjanjian, baik secara bilateral maupun
multilateral. Hai ini diatur dalam Pasal 66
huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999, yaitu:
“Putusan
arbitrase
internasional
dijatuhkan oleh arbiter atau majelis
arbitrase di suatu negara yang dengan
negara Indonesia terikat pada perjanjian,
baik secara bilateral maupun multilateral,
mengenai pengakuan dan pelaksanaan
Putusan Arbitrase Internasional”.
Ketentuan ini mempertegas adanya asas
timbal balik yang secara umum dikenal dalam
hukum perdata internasional. Asas ini secara
langsung menunjuk kepada berlakunya
Convention on the Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Awards - New York Convention

1958 sebagaimana telah disahkan dengan
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.
Ketentuan ini merupakan pencerminan dari
asas timbal balik antar negara, tidak semua
putusan arbitrase asing diakui dan dapat
dieksekusi. Putusan arbitrase asing yang
dapat diakui dan dieksekusi hanya terbatas
pada putusan yang diambil di negara asing

yang memiliki ikatan bilateral maupun
multilateral dengan Indonesia dan terikat
bersama dengan Indonesia dalam suatu
konvensi internasional.
Dalam berbagai kasus para pengguna
jasa arbitrase online sebagian besar adalah
orang-orang yang melakukan transaksi
dagang di internet dengan nilai yang tidak
begitu besar. Transaksi-transaksi lebih
mengarah kepada sektor B2C. Oleh karena
transaksi tersebut seringkali melintasi batas
negara, maka untuk memudahkan proses
tuntutan atau penyelesaian sengketa dipilih
suatu sistem penyelesaian sengketa yang
cepat, murah dan tidak dibatasi oleh batas
negara yaitu arbitrase online.
Sengketa yang terjadi antara pelaku usaha
yang menjual produknya di internet dengan
konsumen yang berdomisili di manapun di
belahan dunia asalkan terhubung jaringan
internet, maka besar kemungkinan konsumen
membeli barang dari pelaku usaha yang negara
asalnya tidak mempunyai ikatan-ikatan seperti
yang disyaratkan oleh Pasal 66 huruf a UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999, akibatnya
apabila sengketa tersebut diajukan melalui
lembaga arbitrase online yang berasal dari negara
pelaku usaha, maka hasil keputusannya tidak
akan dapat dieksekusi.

Dalam jaringan internet seseorang atau
bahkan suatu negara tidak dapat membatasi
atau melarang apabila warganya melakukan
transaksi dagang dengan seseorang yang
berada di belahan bumi lain. Perkembangan
Alternatif Penyelesaian Sengketa secara online
belum berkembang mendunia mengingat
lembaga ini relatif baru. Namun apabila
melihat perkembangan teknologi informasi
yang sangat pesat saat ini permintaan untuk
lembaga arbitrase online ini sangatlah besar.
Misalnya putusan provider lembaga arbitrase
online yang berasal dari Amerika Serikat telah
dapat dieksekusi di negara-negara Eropa
seperti Perancis, Inggris dan Jerman begitu
pula sebaliknya.

Kedua, Termasuk lingkup hukum
perdagangan.
Agar arbitrase online berlaku secara
optimal di Indonesia maka sengketa yang
dapat diselesaikan melalui arbitrase online
adalah sengketa dalam ruang lingkup
perdagangan. Penjelasan Pasal 66 huruf b
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,
menjelaskan yang termasuk ruang lingkup
hukum perdagangan meliputi: perniagaan,
perbankan, keuangan, penanaman modal,
industri, dan hak kekayaan intelektual.
Ketiga, Melaksanakan asas kebebasan
berkontrak.
Hampir setiap hari ratusan kegiatan
transaksi bisnis terjadi baik domestik maupun
dengan dunia luar. Berlangsungnya kegiatan
transaksi bisnis menyebabkan semuanya
bergerak dinamis tetapi tetap menuntut suatu
etika bisnis yang sehat. Para pihak yang
terlibat dalam transaksi bisnis harus dapat
menciptakan kontrak bisnis baik. Suatu
hubungan bisnis harus berpegang pada prinsip
itikad baik (good faith) sebagai bagian yang
paling fundamental dalam hubungan bisnis.
Implementasi prinsip itikad baik dalam suatu
hubungan dagang yang berbasis juga pada
etika dagang yang sehat meliputi prinsipprinsip dagang yang berbasis juga pada etika
yang sehat meliputi prinsip-prinsip kejujuran,
keterbukaan, kepercayaan, kepatuhan serta
saling percaya niscaya akan mampu
mendorong terciptanya praktek bisnis yang
sehat.18
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase
online memiliki beberapa prinsip dasar.
Prinsip para pihak memiliki otonomi luas
(partij autonomi) di mana para pihak bebas
menentukan
isi
perjanjian,
prosedur
arbitrase, pilihan forum (chose of forum).
Tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu
para pihak yang bersengketa maka arbitrase
18
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dan

online tidak bisa dipergunakan sebagai forum
penyelesaian sengketa. Prinsip ini merupakan
implementasi asas kebebasan berkontrak
(freedom of contract). Sedangkan prinsip
kebebasan berkontrak merupakan manifestasi
yang bersifat kontraktual adalah dibolehkan
dan setiap perikatan kontraktual yang dibuat
dalam keadaan bebas.

Keempat, Prinsip perjanjian arbitrase
mengikat para pihak.
Kewenangan arbitrase online harus
berdasarkan adanya perjanjian arbitrase
yang dibuat dan ditanda tangani oleh para
pihak sebelum maupun sesudah terjadinya
sengketa. Kesepakatan para pihak yang
menghendaki
penyelesaian
sengketa
dagang melalui arbitrase online dituangkan
pada perjanjian arbitrase tersendiri atau
terpisah dengan perjanjian pokoknya,
maupun dibuat ke dalam satu kesatuan
dengan perjanjian pokoknya.
Kelima, Tidak bertentangan dengan
ketertiban umum.
Asas tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan umum merupakan asas umum
yang sudah diakui secara universal dalam
hukum internasional. Meskipun diakui
secara universal, namun sampai saat ini,
secara praktis, para ilmuan hukum di dunia
masih belum dapat mencapai konsensus
dalam rumusan apa yang dimaksud dengan
ketertiban umum tersebut, sehingga dapat
mengakibatkan
tidak
dapat
dilaksanakannya
proses
penyelesaian
sengketa melalui pranata arbitrase online.
Para penulis belum ada kesepakatan
tentang apa yang dimaksud dengan public
policy itu, sekalipun sering digunakan
baik oleh pejabat eksekutip maupun
oleh hakim pengadilan, yaitu untuk tidak
membenarkannya suatu ketentuan atau
azas hukum. Karena itu pengertian “public
policy” atau “ketertiban umum” disebut

suatu pengertian “karet” yang tidak jelas.19
20

A.N.Zhilzov, menyatakan bahwa “ It is
ananimously accepted in legal science that the
concept of public polcy is difficult to define”.
Walaupun para ahli berbeda-beda
pendapat tentang pengertian dari public
policy, namun semuanya sepakat bahwa
ketertiban umum sangat penting peranannya
21
bagi setiap negara sebagai “rem darurat”.
Sebagai
gambaran
umum
dapat
disampaikan bahwa asas ini merupakan
refleksi dari berlakunya dwingendele regels
dalam suatu negara yang berdaulat. Hukum
internasional (publik) mengakui adanya
kedaulatan penuh (souvereignity) dari suatu
negara di mata internasional. Ini berarti secara
prinsipil, tidak ada suatu negarapun di dunia
ini yang dapat memaksakan berlakunya suatu
ketentuan pada negara lain, dengan cara
apapun juga, selama dan sepanjang hal tersebut
tidak sesuai dengan kaedah-kaedah dan sendisendi kehidupan bernegara atau dalam arti kata
lain tidak dikehendaki oleh negara lain
tersebut.

Keenam, Mendapat eksekuatur dari Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
menentukan
bahwa
yang
berwenang
menangani
masalah
pengakuan
dan
pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional
adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal
65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).
Putusan Arbitrase Internasional tersebut baru
dapat dilaksanakan di Indonesia setelah
memperoleh eksekuator dari Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat. Namun, apabila putusan
Arbitrase Internasional tersebut menyangkut
negara Republik Indonesia, baru Mahkamah
Agung yang
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memberikan eksekuator22.
Terhadap putusan Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 huruf d Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 yang mengakui dan
melaksanakan
putusan
arbitrase
internasional, tidak dapat diajukan banding
atau kasasi (Pasal 68 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999). Namun
terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 huruf d Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 yang menolak untuk mengakui
dan melaksanakan putusan Arbitrase
Internasional, dapat diajukan kasasi (Pasal
68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30
Tahun
1999).
Mahkamah
Agung
mempertimbangkan serta memutuskan setiap
pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), dalam waktu paling lama 90
(sembilan puluh) hari setelah permohonan
kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah
Agung (Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999).
Akhirnya, menurut ayat (4), terhadap
putusan Mahkamah Agung sebagaimana
dimaksud Pasal 66 huruf e Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999, tidak dapat diajukan
perlawanan. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa
setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
memberikan perintah eksekusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999, maka pelaksanaan
selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua
Pengadilan Negeri yang secara relatif
berwenang melaksanakannya. Pasal 64 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini
menyatakan bahwa sita eksekusi dapat
dilakukan atas harta kekayaan serta barang
milik termohon eksekusi. Tata cara penyitaan
serta pelaksanaan putusan
22
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mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan
dalam hukum acara perdata (Pasal 64 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Permasalahan dalam putusan arbitrase
online, apakah putusan arbitrase
online bisa
dikategorikan putusan
Arbitrase Internasional? Apakah dapat
dieksekusi sebagaimana Putusan Arbitrase
Internasional? Dalam hal ini peraturan
perundang-undangan di Indonesia belum
mengaturnya. Dalam hal tersebut seyogianya
Indonesia harus mengubah beberapa peraturan
untuk dapat menerapkan putusan arbitrase
online di Indonesia, sehingga dapat
memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan
konsumen
yang
bertransaksi
dengan
menggunakan e-commerce internasional.
Ketujuh, Prinsip tidak boleh dipublikasikan.
Prinsip kerahasiaan yang berkaitan
dengan putusan di dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur bahwa
putusan harus diucapkan dengan pintu tertutup.
Pengertian private and confidential meliputi
segala hal yang berkenaan dengan subjek,
obyek, prosedur hingga putusan. Berdasarkan
spirit “confidentiality” maka putusan pun harus
diucapkan dengan pintu tertutup. Di dalam
peraturan prosedur BANI juga demikian tidak
mengatur bahwa putusan harus diucapkan
dengan pintu tertutup.

Prinsip sidang terbuka untuk umum
dalam “in court dispute settlement” bersifat
mutlak dan permanen. Prinsip tersebut
tidak boleh ditawar-tawar, kecuali dalam
hal tertentu yang dibenarkan sendiri oleh
undang-undang.
Berbeda
dengan
pengaturan arbitrase internasional. ICSID
misalnya bahwa dalam ketentuannya
putusan arbitrase dilakukan dengan pintu
tertutup dan rahasia namun asas ini dapat
di kesampingkan oleh para pihak.
Ketentuan Pasal 48 ayat (5) ICSID
mengatur bahwa, “The centre shall not publish
the award without the consent of the parties”,
putusan tidak boleh dipublikasikan oleh

centre tanpa persetujuan para pihak. Memang
ketentuan ini ditujukan terhadap putusan, dan
tidak
disinggung
tentang
kebolehan
mempublikasikan pemeriksaan. Akan tetapi
kalau putusan boleh dipublikasikan asal atas
persetujuan para pihak, hal itu memberi syarat
akan kebolehan mengadakan pemeriksaan
sidang terbuka untuk umum asal pada pihak
menyetujui.
Dalam ketentuan arbitrase internasional lain
seperti
UNCITRAL
juga
memberikan
kesempatan terbukanya sidang untuk umum.
Perumusannya lebih lunak dari apa yang diatur
dalam Pasal 48 ayat (5) ICSID. ICSID
merumuskan peraturan tersebut lebih bersifat
larangan.
Sedangkan
pengaturan
dalam
UNCITRAL lebih bersifat fakultatif, Pasal 32
ayat (5) UNCITRAL arbitration rule mengatur
“the award may be made public only with the
consent of both parties”. Perkataan-perkataan
“may” atau “dapat” yang langsung di gantungkan
dengan syarat “only with the consent of parties”.
Jadi putusan dapat diumumkan dengan ketentuan
tersebut
hanya
mengenai
kebolehan
mempublikasikan putusan asal atas persetujuan
para pihak. Namun secara analogis meliputi
kebolehan putusan dilakukan secara terbuka
untuk umum.
Menurut Pasal 57 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa
putusan diucapkan paling lama 30 hari setelah
pemeriksaan ditutup. Karena masih dalam
rangkaian hukum acara arbitrase maka putusan
oleh majelis arbitrase dapat diucapkan dalam
pintu tertutup. Putusan arbitrase dapat
dipublikasikan artinya hasil putusan atas
sengketa diketahui oleh publik dan ini
merupakan di luar proses persidangan
arbitrase. Agar lebih maka menjadi jelas
mengenai konsep “private and confidential”
yakni meliputi pemeriksaan sengketa sampai
dengan pembacaan putusan arbitrase.

3. Teknik atau Tata Cara Arbitrase
Online

Arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa secara online tidak jauh berbeda dari
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
secara konvensional yang sudah dikenal.
Perbedaannya hanyalah mengenai cara yang
digunakan, yaitu penggunaan sarana-sarana
elektronik dalam penyelenggaraannya. Dalam
arbitrase
online,
pendaftaran
perkara,
pemilihan arbitrator, penyerahan dokumendokumen, permusyawarahan para arbitrator
dalam hal tribunal arbitrase lebih dari seorang
arbitrator,
pembuatan
putusan,
serta
pemberitahuan akan adanya putusan dilakukan
secara online.
Pertama Perjanjian Online Untuk Berarbitrase
Terdapat dua macam perjanjian yang
biasanya ada dalam suatu website, yaitu
perjanjian yang ditutup dengan cara mengklik
23

(clickwrap agreement) dan perjanjian yang
ditutup dengan cara mem-browse (browsewrap
24

agreement). Browsewrap agreement berbeda
dari clickwrap agreement, pengguna tidak
diwajibkan untuk mengklik apapun sebelum
melengkapi transaksinya. Article IV Konvensi
New York, untuk bagian yang relevan
menyangkut topik ini menentukan:
“To obtain the recognition and enforcement
mentioned in the preceding Article, the party
applying for recognition and enforcement
shall, at the time of the application supply:
a. …..
b. The original agreement referred to in
Article
II or a duly certified copy thereof.”

Untuk mendapatkan pengakuan dan
23
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Clickwrap agreement adalah suatu kontrak untuk
pembelian atau penggunaan barang atau jasa yang
ditawarkan oleh pedagang online. Pembeli online harus
menyetujui persyaratan-persyaratan yang disebutkan
dalam kontrak dengan mengklik icon (yang biasanya
berisi tulisan seperti I agree, I Accept, OK, Setuju )
sebelum melengkapi transaksinya.
Browsewrap agreement, pembeli atau pengguna online
menyetujui persyaratan dalam kontrak dengan melihat
isi dari situs yang bersangkutan. Persyaratan biasanya
dapat dibaca pada link yang terdapat tulisan seperti
Terms, Terms and Condition, Terms of Services,
Persyaratan atau Ketentuan.

pelaksanaan sebagaimana disebut dalam
pasal sebelumnya, pihak yang mengajukan
permohonan pengakuan pelaksanaan harus
pada waktu pengajuan permohonan,
menyerahkan:
“a. …..
b.
Perjanjian yang asli sebagaimana
disebut dalam Article II atau
salinan yang sudah dilegalisir
sebagaimana mestinya.
Article II ( 1 ) Konvensi New York
menentukan:
“Each Contracting State shall recognize an
agreement in writing under which the parties
undertake to submit to arbitration all or
any differences which have arisen or may
arise between them in respect of a defined
legal relationship, whether contractual or
not, concerning a subject matter
capable of settlement by arbitration.”
(“Setiap negara peserta pada konvensi ini
harus mengakui perjanjian yang dibuat
secara tertulis di mana para pihak
menyetujui untuk menyerahkan kepada
arbitrase semua atau setiap perbedaan
pendapat yang timbul atau yang mungkin
timbul di antara mereka mengenai suatu
hubungan hukum, baik yang didasarkan
pada kontrak maupuntidak, menyangkut
suatu masalah yang dapat diselesaikan
melalui arbitrase”).

Article II ( 2 ) Konvensi New York
menentukan:
“The term “agreement in writing“ shall include an
arbitral clause in a contract or an arbitration
agreement, signed by the parties or contained in an
exchange of letters or telegrams.”

(“Istilah perjanjian yang dibuat secara
tertulis harus mencakup klausula arbitrase
dalam suatu kontrak atau suatu perjanjian
arbitrase yang ditandatangani oleh para
pihak atau terdapat dalam pertukaran
surat atau telegram”).
Dari ketentuan-ketentuan dalam Konvensi
New York tersebut, terdapat tiga persyaratan
perjanjian
arbitrase,
yaitu
tertulis,
ditandatangani, dan asli. Melihat ketentuan
dalam
Article
IV
tersebut,
terdapat
ketidakcocokan dengan Article II Konvensi

New York, jika perjanjian arbitrase terdapat
dalam pertukaran surat dan telegram, tidak ada
kewajiban untuk membubuhkan tanda tangan
(Article II ( 2 ) Konvensi New York).
Kekurangan pada adanya tanda tangan
membuka permasalahan keaslian (originality)
perjanjian yang diwajibkan dalam Artikel IV
Konvensi New York yang telah ditentukan.
Dari
ketentuan-ketentuan
tersebut
membangun dua asas pemikiran. Pertama, kita
dapat membuat argumen hukum bahwa tanpa
adanya tanda tangan maka tidak akan ada
sesuatu yang asli. Dengan demikian kita dapat
sampai pada suatu penafsiran mengenai Artikel
IV (1) bahwa keaslian hanya dapat dipenuhi
jika perjanjian dibubuhi dengan tanda tangan.
Perjanjian yang dibuat melalui pertukaran faks,
e-mail, dan perjanjian online tidak memenuhi
persyaratan mengenai keaslian. Jika hendak
diakui keasliannya maka diperlukan tindakan
lebih jauh dengan membubuhkan tanda tangan
pada print out dari faks, e- mail, dan perjanjian
online.
Kedua, dapat ditafsirkan bahwa suatu
perjanjian dapat disebut asli, bahkan jika tidak
ada tanda tangan. Surat perjanjian yang asli ini
adalah merupakan konversi dari sinyal yang
dikirimkan oleh petugas telegram. Dengan
melihat hal ini, perjanjian arbitrase yang
dikirimkan melalui faks, e-mail, dan perjanjian
online dapat dipertimbangkan sebagai suatu
perjanjian yang asli.
Pengadilan di Indonesia sejauh ini belum
bersikap mengenai keberlakuan perjanjian
arbitrase online berhubung belum ada perkara
yang diajukan menyangkut soal ini di
pengadilan. Akan tetapi, dalam berbagai kasus
di luar negeri hampir dapat dikatakan tidak
ditolak oleh pengadilan. Hal ini terjadi karena
memang langkah yang ditempuh untuk suatu
perjanjian sudah terpenuhi.

Kedua, Prosedur Berarbitrase di Dunia Maya
Internet dan teknologi informasi

mempunyai dampak yang tidak sedikit
terhadap proses penyelesaian sengketa.
Dokumen-dokumen dapat ditransmisikan
secara cepat kepada arbiter dan pihak lain
dengan biaya sangat rendah. Para pihak
dapat menghemat biaya karena tidak perlu
menghadiri persidangan yang sangat jauh.
Untuk para arbitor sendiri terdapat
keuntungan dalam mempelajari dokumendokumen yang sangat panjang dengan
memanfaatkan teknologi, dibuatnya suatu
teknik pencarian sehingga arbitrator tidak
lagi perlu membaca keseluruhan dokumen
yang diserahkan padanya.
Konvensi New York tampaknya sangat
ketat dalam hal prosedur. Dalam Article V
(1) (b) Konvensi New York ditentukan:
“(1) Pengakuan dan pelaksanaan dari
putusan arbitrase dapat ditolak,
atas permintaan dari pihak
terhadap siapa putusan tersebut
akan dilaksanakan, hanya apabila
pihak tersebut dapat menyerahkan
kepada pihak yang berwenang di
mana pengakuan dan pelaksanaan
dimohonkan bukti bahwa :
a. …..
b. Pihak terhadap siapa putusan
arbitrase hendak dilaksanakan
tidak diberikan pemberitahuan
yang cukup tentang penunjukan
arbiter atau tentang jalannya
perkara arbitrase atau tidak diberi
kesempatan untuk membela diri.
Konvensi New York memisahkan tiga hal
menyangkut prosedur berarbitrase ini, yaitu
pemberitahuan yang cukup tentang penunjukan
arbiter, tentang jalannya perkara arbitrase, atau
tidak diberi kesempatan untuk membela diri.
Jika pihak yang memohon untuk tidak diakui
dan tidak dilaksanakannya putusan dapat
membuktikan salah satu di antaranya maka
putusan dapat tidak diakui dan tidak
dilaksanakan. Ketentuan dalam

Article V (1) (b) merupakan hukum
substantif bagi arbitrase yang bersifat
Internasional yang diciptakan oleh Konvensi
New York dan pelanggaran terhadapnya
merupakan alasan yang cukup untuk tidak
mengakui dan melaksanakan putusan.
Tiga hal yang disebutkan di atas biasanya
disebut dalam satu nafas sebagai prinsip
kontradiksi atau pemenuhan terhadap due
process of law ini sepenuhnya merupakan
kesalahan dari tribunal arbitrase. Arbitrase
online dikhawatirkan akan membuat prinsip ini
tidak dapat sepenuhnya dijalankan selama
dalam proses. Prinsip kontradiksi ini dalam
suasana arbitrase online mensyaratkan para
pihak mepunyai akses yang sama terhadap
dokumen-dokumen yang ada. Dokumen yang
dikirimkan salah satu pihak kepada arbitrator
harus dikirimkan juga kepada pihak lain, baik
secara langsung maupun melalui sekretariat
yang menangani dokumen-dokumen yang
dikirimkan.
Pernyataan-pernyataan
yang
diberikan para pihak harus diatur secara ketat
sehingga para pihak diberikan kesempatan
yang sama.

Ketiga,
Prosedur
Penyelenggaraan
Arbitrase secara Online
Prosedur penyelenggaraan arbitrase
online adalah sebagai berikut:25
1) Peraturan yang diperlukan mengenai
permohonan untuk berarbitrase dan
pelaksanaannya (hal ini dapat meliputi
peraturan yang diterapkan oleh badan
arbitrase mengenai informasi yang
disediakan oleh salah satu pihak
menyangkut adanya sengketa, pada
sengketa konsumen hal ini berarti
penyediaan formulir komplain secara
online, dan pada sengketa business to
business tersedianya formulir online berisi
permintaan untuk melakukan arbitrase
termasuk peraturan penyediaan perjanjian
25
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arbitrase).
2) Menyediakan cara untuk memilih
arbitrator, menerima tempat kedudukan
atau atau menolaknya.
3) Menyediakan tata cara berabitrase
seperti penyediaan peraturan prosedural
seperti tata cara mengajukan perkara
secara
online,
menyampaikan
tanggapan, mengajukan bukti-bukti dan
argumentasi
dan
kemungkinankemungkinan adanya penundaan.
4) Penyediaan tata cara penggunaan pesanpesan
secara
elektronik,
seperti
penyelenggaraan prosedur yang hanya
menggunakan
dokumen
elektronik,
penggunaan video conferencing dan audio

5)

6)

7)

8)

conferencing termasuk dalam hal ini
adalah penyediaan alat-alat bukti
berupa keterangan saksi dan saksi ahli.
Penyediaan pembuatan putusan secara
online dan persyaratan yang diperlukan
agar suatu putusan dapat diterima dan
dijalankan.
Penyediaan prosedur yang mungkin
untuk mengadakan perlawanan atau
banding terhadap putusan.
Penyediaan sarana untuk penyimpanan
data terutama dalam perlawanan
menyangkut hak dari salah satu pihak
untuk melakukan perlawanan karena
adanya dugaan bahwa hak-hak dari
salah satu pihak telah dilanggar.
Penyediaan prosedur yang dapat
memungkinkan proses berjalan secara
rahasia dengan menyediakan teknologi
enkripsi dan tanda tangan elektronik.

Keempat, Pengawasan terhadap Prosedur
Berarbitrase
Arbitrase komersial internasional
semakin lama semakin mengedepankan
prinsip otonomi para pihak dalam
berarbitrase yang memungkinkan prosedur

berarbitrase dibuat sesuai kehendak para
pihak. Ini membuat peraturan-peraturan
arbitrase yang dibuat oleh negara semakin
lama semakin tidak berguna. Sementara
kontrol negara hanya akan terjadi manakala
putusan arbitrase akan dijalankan.
Kelima, Pengawasan atas Putusan dari Arbiter

Article 5 dari Uncitral Model Law
on International Commercial Arbitration
menentukan bahwa menyangkut hal-hal yang
diatur dalam Model Law, pengadilan
nasional dapat melakukan intervensi sejauh
diatur demikian dalam Model Law.
Kemungkinan untuk melakukan intervensi
ini sangat terbatas. Intervensi hanya dapat
dilakukan
menyangkut
fungsi
yang
ditentukan dalam Article 6 dari Model Law,
yaitu mengenai penunjukan dari arbiter, hak
ingkar terhadap arbiter, kegagalan atau
ketidakmungkinan arbiter dalam bertindak,
kompetensi dari arbiter untuk menentukan
kewenangan dan penerapan dari pembatalan
putusan. Pada akhirnya, intervensi dapat
dilakukan dalam rangka penerimaan dan
pelaksanaan prosedur yang sudah ditentukan
dalam konvensi Internasional seperti
Konvensi New York atau sebagaimana diatur
dalam hukum nasional.
Keenam, Tempat Kedudukan Dari Arbitrase
Tempat
kedudukan
dari
arbitrase
merupakan tempat yang telah disetujui oleh
para pihak atau arbitrator sebagai domisili
hukum dari arbitrase yang berfungsi sebagai
kontak jika terjadi perselisihan menyangkut
hukum untuk menentukan hukum yang berlaku
terhadap
prosedur.
Tempat
tersebut
memberikan akses kepada pengadilan jika hal
itu diwajibkan untuk menentukan majelis
arbitrase dan kadangkala membimbing pada
penerapan peraturan yang wajib dari negara di
mana arbitrase berkedudukan. Penentuan
tempat kedudukan dari arbitrase juga menjadi

penentu dalam yurisdiksi pengadilan untuk
mengenyampingkan putusan arbitrase
asing, seperti Konvensi New York.
Tempat para arbitrator bertemu atau
tempat dilakukannya pemeriksaan perkara
bukan merupakan faktor penentu untuk
menentukan tempat kedudukan dari arbitrase.
Tempat kedudukan arbitrase adalah tempat
yang sudah ditunjuk oleh para pihak dalam
perjanjian arbitrase. Jika para pihak tidak
mengindikasikan tempat kedudukan dalam
perjanjian
arbitrasenya
maka
tempat
kedudukan arbitrase adalah tempat di mana
proses dijalankan atau tempat di mana putusan
diambil. Namun demikian, hal ini tidak selalu
mudah untuk ditentukan.

4. Penyelesaian
Sengketa
Arbitrase Online.

Melalui

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase
online masih belum populer di Indonesia,
karena arbitrase online belum dikenal banyak
orang. Padahal Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa sudah memberikan
dasar hukumnya untuk dilakukan penyelesaian
melalui arbitrase secara online di Indonesia.
Penyelesaian sengketa dengan arbitrase online
akan memberikan banyak keuntungan, salah
satunya untuk menghindari biaya yang besar
dalam penyelesaian sengketa terutama domisili
bagi para pihak yang bersengketa bersifat
lintas negara (transnasional). Akan tetapi, yang
harus diperhatikan dalam penyelesaian
sengketa melalui arbitrase online adalah
mengenai keabsahan perjanjian online yang
dibuat oleh para pihak, mekanisme proses dan
putusan dalam bentuk online, apakah sudah
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa dan Konvensi New
York Tahun 1958 tentang Convention On the
Recognition and Enforcement
Arbitration Award yang telah

of

diratifikasi oleh Republik Indonesia melalui

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor
34 Tahun 198126.
Di Indonesia arbitrase online belum diatur
secara tegas dalam peraturan perundangundangan. Untuk menyelenggarakan arbitrase
online sebagai alternatif penyelesaian sengketa,
dibutuhkan suatu dasar hukum. Meskipun
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa tidak secara tegas diatur mengenai
prosedur arbitrase online, Pasal 4 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang
menyatakan:
“Dalam hal disepakati penyelesaian
sengketa melalui arbitrase terjadi dalam
bentuk pertukaran surat, maka pengiriman
teleks, telegram, faksimili, e-mail, atau
dalam bentuk sarana komunikasi lainnya,
wajib disertai dengan suatu catatan
penerimaan oleh para pihak.”

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan
bahwa penyelenggaraan arbitrase online
dimungkinkan apabila ada kesepakatan terlebih
dahulu
dari
para
pihak
untuk
menyelenggarakan arbitrase secara online.
Ketentuan
tersebut
juga
memberikan
kemungkinan dipergunakannya e-mail dalam
proses penyelesaian sengketa meskipun baru
dalam tahap penyampaian surat. Selain kata “email ” adanya kata “bentuk sarana komunikasi
lainnya” dalam ketentuan tersebut dapat
dijadikan dasar hukum pelaksanaan arbitrase
secara online. Hanya yang menjadi masalah
bagaimana prosedur operasional arbitrase
online karena arbitrase online tidak berbeda
dengan arbitrase konvensional, yang berbeda
hanyalah tata cara pelaksanaannya. Demikian
juga dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
menyatakan,
“Para
pihak
memiliki
kewenangan untuk menetapkan

Foreign
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forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya
yang berwenang menangani sengketa yang
mungkin timbul dari Transaksi Elektronik
internasional yang dibuatnya“.
Berdasarkan ketentuan dalam pasal
tersebut di atas para pihak diberikan
kebebasan
untuk
memilih
lembaga
penyelesaian sengketa untuk menangani
sengketa yang timbul dari transaksi
elektronik internasional. Dengan demikian,
memungkinkan
dilakukannya
arbitrase
online sebagai alternatif penyelesaian
sengketa yang menyangkut aktivitas online.
Pelaksanaan arbitrase online di Indonesia
telah sesuai dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang ada,
khususnya dalam Pasal 4 ayat (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999. Meskipun, dasar
hukum pelaksanaan arbitrase online telah ada
permasalahannya adalah tidak ada aturan
pelaksanaan yang mengatur bagaimana arbitrase
online
dijalankan.
Apabila
pengaturan
pelaksanaan arbitrase online diserahkan kepada
para pihak untuk mengaturnya sendiri,
dikhawatirkan tidak ada standar yang baku
tentang pelaksanaan arbitrase online yang efektif
dan efisien. Selain tidak adanya aturan
pelaksanaan arbitrase online, ada juga hambatan
pelaksanaan arbitrase online di Indonesia,
27

yaitu :
a. Belum ada arbiter atau lembaga arbitrase di
Indonesia yang secara tegas menyediakan
layanan penyelesaian sengketa melalui
arbitrase online. Hal ini disebabkan karena
sengketa dalam perdagangan melalui
arbitrase online adalah sengketa e-commerce
dan di Indonesia jarang ditemui kasus
masalah ini.

b. Akses internet yang tidak merata.
Maksudnya penyebaran pengguna
27
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dapat dilakukan melalui sarana internet

internet hanya terjadi di kota besar
di Indonesia. Akibatnya akses untuk
penyelesaian sengketa melalui arbitrase
online terbatas pada penduduk yang
tinggal di kota besar aja.
c. Ketergantungan terhadap
vendor
software asing, hal ini terlihat dari
datayang menyatakan 89% pengguna
komputer
Indonesia menggunakan
software asing berlisensi komersil. Untuk
menyelenggarakan jasa arbitrase online
dibutuhkan kurang lebih sepuluh software.
Dapat dihitung berapa biaya yang harus
dikeluarkan untuk membeli lisensi dari
software tersebut, biaya belanja software
ini akan berpengaruh terhadap biaya jasa
arbitrase online tersebut. Solusi untuk
masalah ini adalah penggunaan software
yang berlisensi open source untuk menekan
biaya belanja software dan update software
yang harus dibeli.
d. Meskipun telah lama berakar pada nilai
masyarakat, masyarakat Indonesia belum
terbiasa untuk menyelesaikan sengketa di
luar pengadilan apalagi melalui mekanisme
online. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran
pelaksanaan putusan dalam proses litigasi
lebih mudah dilakukan, karena dapat
menggunakan upaya paksa. Sesungguhnya
pemikiran ini tidak sepenuhnya tepat. Suatu
putusan arbitrase, eksekusinya dapat
dilakukan dengan upaya paksa, selama
putusan arbiter telah memenuhi persyaratan
yang diatur dalam Pasal 59-64 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999.

Ada beberapa masalah yang mencakup
dari arbitrase online di Indonesia yaitu :
Pertama, Perjanjian arbitrase.
Dalam Pasal II (New York Convention
1958) mensyaratkan tandatangan para pihak.
Konvensi New York disahkan pada tahun 1958
atau 50 tahun yang lalu. Pada waktu itu belum
terbayangkan bahwa transaksi dagang
atau sarana teknologi informasi lainnya

yang berkembang sangat cepat dalam
beberapa tahun belakangan ini. Hingga
dewasa
ini
belum
ada
regulasi
internasional yang mengatur klausul atau
perjanjian arbitrase yang dibuat melalui
medium e-mail atau internet.
Dalam arbitrase online, media kertas telah
digantikan oleh data digital sehingga tidak lagi
diperlukan adanya dokumen berbentuk kertas
(paperless). Masyarakat sering memahami bahwa
suatu dokumen yang asli adalah dokumen yang
tertulis di atas kertas, padahal untuk suatu system
dokumentasi yang menggunakan komputer,
dokumen yang asli sebenarnya adalah dalam
bentuk data elektronik (softcopy) yang tersimpan
dalam hardisk komputer bukan dalam bentuk
cetaknya (hardcopy). Dengan demikian, nilai
ataupun eksistensi suatu pernjanjian secara
substansial tidak bergantung pada media apa
yang digunakan sebagai fiksasinya, melainkan
tergantung pada proses terjadinya perjanjian itu
sendiri. Meskipun perjanjian arbitrase dibuat
dalam bentuk data elektronik dan di-online-kan,
sepanjang dapat dibuktikan prosesnya berjalan
dengan baik dan dilakukan oleh pihak yang
berhak, tetap memiliki kekuatan mengikat para
pihak yang membuatnya. Dalam hal ini
berlakulah ketentuan dalam Pasal 1338
KUHPerdata yang menyatakan, “perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.”

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999, perjanjian
arbitrase dimuat dalam satu dokumen dan
ditandatangani. Artinya, suatu perjanjian
arbitrase sah apabila telah ditandatangai oleh
para pihak yang membuatnya. Dalam
perjanjian arbitrase online, penandatanganan
dapat berupa tanda tangan digital atau yang
biasa disebut Digital Signature (DS). Dengan
Digital Signature dapat ditujukan untuk nilai

keotentikan suatu data atau informasi.
Perbedaannya adalah tanda tangan lazimnya
merupakan kombinasi atau variasi dari nama
atau singkatan nama seseorang. Di Tanda
tangan digital sering disalahartikan menjadi
tanda tangan di atas kertas lalu dengan
melalui proses scanning, tanda tangan
tersebut dimasukkan (input) ke dalam
komputer sehingga menjadi gambar tanda
tangan yang kemudian dilekatkan dengan
suatu dokumen untuk menyatakan dokumen
tersebut “telah ditandatangani”. Tidak jarang
tanda tangan digital juga dipahami sebagai
tanda tangan yang dibuat langsung di
komputer menggunakan mouse sehingga
berbentuk tanda tangan seperti lazimnya
28
tanda tangan di atas kertas .
Kedua, Kerahasiaan (confidentiality).
Salah satu sifat dari arbitrase adalah
persidangan yang tertutup (rahasia). Tujuan
dari sifat ini adalah melindungi kepentingan
para pihak. Kerahasiaan ini baik bagi para
pihak yang bersengketa dalam arbitrase yang
umumnya adalah pengusaha, mereka melihat
kerahasiaan ini penting bagi reputasi para
pengusaha. Masalah dalam arbitrase online
yang pelaksanaan atau persidangannya
dilakukan melalui online dengan medium
internet adalah jaminan kerahasiaan ini.
Masalah utamanya adalah keamanan
teknologi internet masih rentan untuk
dimasuki poleh pihak ketiga. Bahkan pihak
ketiga yang tidak bertanggung jawab dapat
mengubah, merusak, atau mencuri data-data
yang ada di internet, termasuk mencuri data
seseorang yang sifatnya rahasia untuk orang
tersebut.
Upaya yang telah dilakukan untuk
mengatasai hal ini antara lain adalah lembagalembaga ADR online berupaya memilih
software yang benar-benar membatasi akses
kepada informasi hanya kepada pihak yang
telah diberi izin. Mereka member keamanan
28

Agus Kurniawan, Cryptography dengan Net,
Depok : Dian Rakyat, 2008, hlm. 35.

akses
tersebut
melalui
enkripsi
(encryption) dan Public Key Infrastructure
(PKI). Cukup banyak negara telah dan ada
pulanya yang telah mengeluarkan hukum
nasionalnya mengenai kerahasiaan pribadi
termasuk juga hukum nasional mengenai
tandatangan digital. Misalnya Indonesia
saat ini telah merumuskan RUU tentang
kerahasiaan informasi publik29.
Ketiga, Pelaksanaan putusan arbitrase
secara online.
Masalah utama dalam arbitrase online
adalah masalah pelaksanaan putusan yang
dilakukan melalui ADR online khususnya
arbitrase online. Masalah ini menjadi utama
karena pelaksanaan putusan arbitrase online
yang menjadi indikator apakah arbitrase
30
online ini akan prospektif di masa depan .
Dalam
perjanjian
para
pihak
ditambahkan klausul untuk penyelesaian
secara arbitrase online. Pemberitahuan
mengenai berlakunya syarat berarbitrase,
diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi :
“(1)Dalam hal timbul sengketa, pemohon
harus memberitahukan dengan surat
tercatat, telegram, teleks, faksimili, email, atau dengan buku ekspedisi
kepada termohon bahwa syarat arbitrase
yang diadakan oleh pemohon atau
termohon berlaku.
(2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan
arbitrase sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) memuat dengan jelas :
a. nama dan alamat para pihak ;
b. penunjukan kepada klausula atau
perjanjian arbitrase yang berlaku;
c. perjanjian atau masalah yang
menjadi sengketa ;
29
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Emerson Yuntho dan Wahyu Wagiman, Tindak
Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan
KUHP : Ancaman Bagi Hak Asasi Manusia dan
Hak Sipil, Jakarta : ELSAM dan Aliansi Nasional
Reformasi KUHP, 2007, hlm. 52.

Huala Adolf, dkk., Op.Cit., hlm. 91-92.

d. dasar tuntutan dan jumlah yang
dituntut, apabila ada ;
e. cara penyelesaian yang dikehendaki
; dan
f. perjanjian yang diadakan oleh para
pihak tentang jumlah arbiter atau
apabila tidak pernah diadakan
perjanjian semacam itu, pemohon
dapat mengajukan usul tentang
jumlah arbiter yang dikehendaki
dalam jumlah ganjil.”
Lembaga arbitrase menentukan apakah
akan melaksanakan proses online atau tidak
karena hanya menerima kasus yang berkaitan
dengan aktivitas secara online, seperti
wanprestasi e-commerce, pelanggaran hak
cipta, paten di dunia maya, pencemaran
nama baik. Dalam hal ini lembaga arbitrase
menyusun peraturan prosedur mengenai
arbitrase online. Jika para pihak menunjuk
penyelesaian sengketa melalui suatu lembaga
arbitrase tertentu maka para pihak dengan
sendirinya juga menyetujui berlakunya
prosedur online yang disediakan penyedia
jasa yang bersangkutan.

C. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, maka
penulis memberikan beberapa kesimpulan
sebagai berikut: pertama, Prospek penerapan
arbitrase online di Indonesia sebagai sarana
penyelesaian sengketa komersial adalah
berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun
1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian
Sengketa Alternatif. Pasal 4 ayat (3)
menyebutkan:
“Dalam
hal
disepakati
penyelesaian engketa melalui arbitrase terjadi
dalam bentuk pertukaran surat, maka
pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail
atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya,
wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan
oleh para pihak”. Ketentuan arbitrase online
bisa dilaksanakan di Indonesia, meskipun
masih terlalu sederhana

dan tidak memberikan jaminan efektivitas
dan
kepastian
hukum
bagi
penyelenggaraan proses arbitrase online.
Kedua, Dalam menjalankan arbitrase
online di Indonesia, ada kendala yang
dihadapi. Kendala tersebut adalah tidak
tersedianya undang-undang khusus yang
mengatur
arbitrase
online,
sehingga
menimbulkan ketidakjelasan bagi para pihak
dalam proses beracara secara online. Selain
itu, tidak adanya lembaga arbitrase online
menjadi kendala tersendiri, sementara Badan
Arbitrase Nasional Indonesia tidak memiliki
infrastruktur
khusus
untuk
menyelenggarakan arbitrase secara online.
Ketiga, Perlu dilakukan penyusunan
rancangan undang-undang tentang arbitrase
online, yang secara khusus menangani
sengketa online. Rancangan undang-undang
tentang arbitrase online tersebut setidaknya
mengatur beberapa hal, seperti, kelembagaan
arbitrase online, hukum acara arbitrase
online, syarat arbiter serta syarat-syarat lain
yang menjadi standar bagi arbiter dalam
menangani sengketa secara online.
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ASAS JUJUR OLEH CALON KEPALA DAERAH
INCUMBENT DALAMPEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS
ERLIH
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

ABSTRACT
This study aims to investigate whether the implementation of local elections that followed the incumbent candidate
can run democratically. Other purpose is to know how local elections system that can support the basic honesty of
time dating. This study is a normative legal research and analyze the qualitative descriptive analysis. The results
found that: First, the implementation of local elections that followed by incumbent candidates in local elections are
particularly vulnerable to breaches basics of elections. Where the candidate is the incumbent power holder will be
very ambitious legitimize its authority by all means to win the election. Second, the implementation of local
elections should be organized on the incumbent candidate in local elections participation is to limit the authority of
the incumbent candidates to anticipate the use of the state budget, deployment, and an emphasis on civil servants to
win the local elections which is followed by the incumbent candidate to win election general head area. until the
General Election district head can go according to the basics of elections and run according to the basic honesty
in order to achieve a democratic election.

Keywords: Basic Honest, System General Election, election to the District,
ABSTRAK
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD
1945 serta Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diikuti oleh calon Incumbent tidak berjalan
secara demokrasi yang semestinya dan jauh dari asas-asas pemilihan umum yaitu asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apakah pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diikuti
calon incumbent dapat berjalan secara demokratis dan bagaimanakah sistem pemilihan kepala
daerah yang dapat menunjang asas jujur di masa datang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis
menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Di mana penulis memulai
penelitian dari titik berdiri internal dengan menggunakan disiplin ilmu hukum. Untuk menemukan
sumber-sumber di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan studi kepustakaan dan
bahan-bahan hukum. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan, pertama, pelaksanaan
pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh calon incumbent tidak dapat berjalan secara
demokratis. Kedua, untuk sistem pemilihan kepala daerah di masa datang yang dapat menunjang
asas jujur ialah dengan membatasi kewenangan calon incumbent agar pemilihan umum kepala
daerah dapat berjalan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum. Berdasarkan kesimpulankesimpulan yang dikemukakan di atas penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai
berikut, Pertama, Untuk membuat incumbent dapat berpartisipasi secara demokratis dalam
pemilihan umum kepala daerah sebaiknya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebaiknya
diubah dalam rangka membuat peraturan yang mewajibkan calon incumbent harus mengundurkan
diri dari jabatannya sehinga pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat berjalan demokratis.
Kedua, Sistem pemilihan kepala daerah tidak diatur dalam satu undang-undang sehingga
membuat aturan mengenai pemilihan kepala daerah menjadi terbatas. Oleh sebab itu, sebaiknya
pemilihan umum kepala daerah harus diatur secara tersendiri dalam satu undang-undang supaya
pemilihan kepala daerah dapat berjalan demokratis.

Kata Kunci: Asas Jujur, Sistem Pemilihan Umum, Pemilihan Kepada Daerah,

A. Pendahuluan
Pemilihan kepala daerah merupakan
salah satu instrumen untuk memenuhi
desentralisasi politik dimana dimungkinkan
terjadinya transfer fokus kekuasaan dari
1
pusat ke daerah. Hadirnya pemilihan kepala
daerah, pada awalnya, direspon masyarakat
dengan antusiasme yang tinggi. Antusiasme
masyarakat tersebut berkaitan dengan
terbukanya kesempatan untuk menentukan
secara langsung pemimpin daerahnya.
Hal ini tidak lepas dari akumulasi
kekecewaan terhadap praktik pemerintahan
lokal sebelum era pemilihan kepala daerah
2
langsung. Pengaturan pemilihan kepala
daerah diatur dalam Pasal 56 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 yang
menyatakan “Kepala daerah dan wakil
kepala daerah dipilih dalam satu pasangan
calon yang dilaksanakan secara demokratis
berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil”.
Proses demokrasi di Indonesia secara
langsung juga dinilai masih belum membuka
keran demokrasi secara lebar. Di mana
pemilihan Kepala Daerah yang diatur dalam
UU No. 32 Tahun 2004 tidak membuka
peluang bagi calon independent atau
perseorangan dalam proses pencalonan
pemilihan Kepala Daerah. Oleh sebab itu,
dilakukan permohonan ke Mahkamah
Konstitusi untuk menguji Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 terhadap UUD 1945.
Permohonan pengujian Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (UU Pemda) diajukan Pemohon
perkara Nomor 5/PUU-V/2007 bernama Lalu
Ranggalawe, perorangan warga negara
Indonesia yang menjadi Anggota DPRD
Kabupaten Lombok Tengah.

3
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Mustafa Lutfi, Hukum Sengketa Pemilukada Di
Indonesia, (Yogyakarta: 2010, UII Press), hlm. 130

2

Ibid, hlm. 131.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ikhtisah

3

Dalam
putusannya,
Mahkamah
menyatakan
mengabulkan
permohonan
Pemohon untuk sebagian, yakni Pasal 56 ayat
(2), Pasal 59 ayat (1) sepanjang mengenai frasa
yang berbunyi, ”yang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik”, Pasal 59
ayat (2) sepanjang frasa yang berbunyi,
”sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, dan
Pasal 59 ayat (3) sepanjang mengenai frasa
yang berbunyi, ”Partai politik atau gabungan
partai politik wajib membuka”, frasa yang
berbunyi, ”yang seluas-luasnya”, dan frasa
”dan selanjutnya memproses bakal calon
dimaksud melalui mekanisme yang demokratis
dan transparan” UU Pemda bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu,
UU Pemda yang dikabulkan oleh Mahkamah
menjadi berbunyi Pasal 59 ayat (1) : ”Peserta
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah adalah pasangan calon”, Pasal 59 ayat
(2) : ”Partai politik atau gabungan partai politik
dapat mendaftarkan pasangan calon apabila
memenuhi
persyaratan
perolehan
sekurangkurangnya 15% (lima belas persen)
dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas
persen) dari akumulasi perolehan suara sah
dalam pemilihan umum Anggota DPRD di
daerah yang bersangkutan”, dan Pasal 59 ayat
(3) : ”Membuka kesempatan bagi bakal calon
perseorangan
yang
memenuhi
syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui
mekanisme yang demokratis dan transparan”.4
Hasil dari putusan tersebut telah
membukan keran demokrasi yang luas bagi
warga negara Indonesia yang ingin menjadi
kepala daerah. Menurut Akil Mochtar
pemberian kesempatan kepada calon
perseorangan bukan merupakan suatu
perbuatan yang dilakukan karena keadaan
darurat ketatanegaraan yang terpaksa harus
Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008,
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
MKRI, 2008),. hlm. 701.
4
Ibid,. hlm. 703.

dilakukan, tetapi lebih sebagai pemberian
peluang oleh pembentuk Undang-Undang
dalam pelaksanaan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah agar lebih
demokratis.5
Menurut UU No. 32 Tahun 2004
memaparkan kualifikasi calon kepala daerah.

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah adalah warga negara Republik
Indonesia yang memenuhi syarat:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.

3.

4.

5.

6.

7.

5

setia kepada Pancasila sebagai Dasar
Negara, Undang- Undang Dasar Negara
Republik IndonesiaTahun 1945, citacita Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945, dan kepada Negara
KesatuanRepublik Indonesia serta
Pemerintah;
berpendidikan
sekurang-kurangnya
sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau
sederajat;
berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga
puluh) tahun bagi calon gubernur/ wakil
gubernur dan berusia sekurangkurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
bagi calon bupati/wakil bupati dan
walikota/ wakil walikota;
sehat jasmani dan rohani berdasarkan
hasil
pemeriksaan
kesehatan
menyeluruh dari tim dokter;
tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih;
tidak sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatanhukum tetap;

Akil Mochtar, Peran Calon Independen Dalam
Demokrasi Indonesia, (Makalah disampaikan
dalam National Workshop for Independent
Candidate yang diselenggarakan oleh Soegeng
Sarjadi School of Government (SSSG) pada 26
Maret 2010 di Jakarta). hlm. 4.

8. mengenal daerahnya dan dikenal oleh
masyarakat di daerahnya;
9. menyerahkan daftar kekayaan pribadi
dan bersedia untuk diumumkan;
10. tidak sedang memiliki tanggungan
utang secara perseorangan dan/atau
secara badan hukum yangmenjadi
tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara;
11. tidak
sedang
dinyatakan
pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatanhukum tetap;
12. dihapus;
13. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) atau bagi yang belum
mempunyai NPWP wajib mempunyai
bukti pembayaran pajak;
14. menyerahkan daftar riwayat hidup
lengkap yang memuat antara lain
riwayat pendidikan danpekerjaan serta
keluarga kandung, suami atau istri;
15. belum pernah menjabat sebagai kepala
daerah atau wakil kepala daerah selama
2 (dua) kali masajabatan dalam jabatan
yang sama;
16. tidak dalam status sebagai penjabat
kepala daerah; dan
17. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
yang masihmenduduki jabatannya.
Dari penjabaran tersebut terbuka peluang
bagi siapa saja yang ingin menjadi kepala
daerah. Dalam hal ini yang masih menjabatpun
bisa mendaftar lagi apa bila belum pernah
menjabat selama dua periode secara berturutturut. Bagi yang pejabat menjabat dan ikut
berpatisipasi dalam pemilu kepala daerah
biasanya disebut incumbent. Menurut Hertanto
Incumbent adalah sebutan untuk pejabat yang
masih memangku suatu jabatan (politik,
publik, atau administratif).6
6

Hertanto, Menilai Calon Incumbent Pilkada,
http://radarlampung.co.id/read/opini/13366-

Pemilukada sebanyak 500-an telah
berlangsung secara demokratis di berbagai
daerah.7 Tetapi tidak sedikit juga diwarnai
berbagai kecurangan, misalkan terjadi praktik
politik uang (money politics), intimidasi,
konflik dan kekerasan, daftar pemilih tetap
(DPT) bermasalah, mobilisasi Pegawai
Negeri Sipil (PNS), penyalahgunaan jabatan,
fasilitas dan anggaran negara (abuse of
power), penggelembungan dan pengurangan
8
suara dan praktik curang lain.
Pelanggaran pemilukada biasanya bisa
dilakukan oleh semua kandidat baik yang
kandidat yang akan merebut kursi maupun
incumbent. Oleh sebab itu, pelanggaran
pemilu menjadi hal yang biasa dalam proses
pemilihan umum dari semua kandidat.
Namun menurut Abdullah Dahlan Posisi
cagub incumbent punya potensi-potensi kuat
tidak fair salah satunya kekhawatiran
9
menggunakan instrumen anggaran.
Eka Cahyo Widodo mengungkapkan
sepanjang tahun 2011 pihaknya memperoleh
data 1.178 pelanggaran pemilihan umum
kepala daerah dari Panitia Pengawas Pemilu
10

(Panwaslu Kada). Sudah banyak sengketa
Pemilukada yang diajukan dan diputus oleh
Mahkamah Konstitusi. Hampir 30-50%
Pemilukada berakhir dengan sengketa di
11
Mahkamah Konstitusi.

7

8
9

10

11

menilai-calon-incumbent-pilkada (Diakses Pada
Tanggal 15 Juni 2012).
Miftakhul Huda, Pola Pelanggaran Pemilukada dan
Perluasan Keadilan Substantif, Jurnal Konstitusi,
Volume 8, Nomor 2, April 2011, hlm. 114.
Ibid,. hlm. 114-115.
Abdullah Dahlah, ICW: Incumbent Berpotensi
Kuat Tidak Fair Dalam Pilkada DKI, http://
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Incumbent adalah orang yang saat ini
memegang posisi dan kekuasaan, untuk
memenangkan pemilihan kembali. Dalam
pemilihan umum tersebut, incumbency
memberikan kandidat keuntungan yang unik
12
yang sulit untuk diatasi oleh lawan. Secara
umum, Incumbent memiliki eksposur yang
lebih besar media, akses ke sumber daya
yang lebih besar, dan kemampuan untuk
membayar staf yang besar dengan uang
rakyat. Ada harapan besar bahwa ia harus
memenangkan pemilihan. Menjabat suatu
posisi membuat seseorang lebih dikenal. Ini
berarti dalam sebuah kampanye politik besar,
incumbent dapat menarik lebih banyak
liputan media yang sangat penting untuk
menghubungkan pesan ke pemilih. Ketika
penantang muncul di media atau di depan
umum, ia berkampanye.
Namun, incumbent dapat memberikan
wawancara dan muncul di liputan
media, dan menganggap bahwa itu
bagian dari pekerjaannya. Incumbent
dapat secara tersembunyi mengambil
keuntungan dari kemampuannya untuk
mendapatkan akses ke media lokal dan
13
menghadiri acara-acara publik.
Oleh sebab itu, calon incumbent
memiliki peluang yang sangat besar dalam
memenangkan pemilu. Sebab incumbent
memiliki fasilitas yang lebih daripada si
penantang yang hanya memodalkan tim
suskes semata dalam memenagkan pemilu.
Namun, dalam menjaga objektivitas pemilu
indonesia telah diatur asas-asas pemilu
seperti yang di Konstitusi. Menurut H. M.
Akil Mochtar Keberlanjutan demokrasi
mekanisme pemilu dilakukan secara
berkalan dan Memenuhi asas-asas langsung,
14
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
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Asas tersebut diatur dalam Pasal 22E
ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi
“Pemilihan umum dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil setiap lima tahun sekali”. Secara jelas
bahwa aturan tentang pemilu telah secara
sah diatur dalam UUD 1945 oleh sebab itu
harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh
kandidat yang akan bertaruh dalam praktik
pemilihan umum baik pemilu Presiden,
DPR, DPD, DPRD, dan Kepala daerah.
Dengan demikian sudah jelas bahwa
incumbent harus mentaati asas-asas tersebut
agar pemilukada dapat dilaksanakan secara
obyektif dan transfaran. Namun, incumbent
memiliki akses ke banyak manfaat dari jabatan
publik, termasuk hak istimewa yang
memungkinkan untuk menggunakan bagian
dari anggaran kantor mereka, yang disebut
Tunjangan Representasi Anggota, untuk
mengirimkan surat massal ke distrik mereka
tanpa membayar ongkos kirim. Dari persoalan
tersebut bagaimanakah implementasi dari asas
kejujuran itu dilaksanakan oleh incumbent.
Karena asas kejujuran itulah yang
menjaga proses demokrasi tersebut menjadi
objektif dalam penyelenggaraannya. Asas jujur
dan adil hanya dapat terjadi jika penyelenggara
Pemilu tidak dapat diintervensi atau
dipengaruhi oleh pihak lain.15 Oleh sebab itu,
incumbent harus melaksanakan asas tersebut
dalam hal ikut berpartisipasi dalam
pemilukada. Namun bagaimanakah asas-asa
tersebut bisa dilaksanakan kerena sanksi
preventif tidak ada dalam undang-undang dan
juga tidak ada batasan-batasan bagi asas
kejujuran tersebut.
Jujur artinya dalam penyelenggaraan
Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat
pemerintah, peserta Pemilu, pengawas
Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta
semua pihak yang terkait harus bersikap dan
bertindak jujur sesuai dengan peraturan
15
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perundang-undangan. Incumbent sebaga
aparat pemerintah harus bisa menempatkan
diri dalam hal apabila ikut berpartisipasi
dalam pemilukada.
Pemilu yang jujur, adil dan aman menjadi
impian setiap warga negara yang memiliki
keinginan untuk hidup sejahtera. Karena
dengan pemilu yang jujur, adil dan aman
menjadi dasar dan pondasi bagi terlaksananya
pembangunan sehingga tercipta masyarakat
yang adil dan makmur seperti yang dicitacitakan oleh para pendiri bangsa ini.
Disamping pemilu dapat berjalan dengan
jujur, adil dan aman maka ada faktor lain yang
harus
dipertimbangkan
oleh
lembaga
penyelenggara pemilu yaitu efisien dan efektif.
Bila incumbent di suatu daerah berani
melakukan politik jujur, tentu Pilkada tersebut
akan menjadi barometer pemilu bersih . Politik
jujur ini akan berimbas pada pemerintahan
yang bersih dari korupsi.16
Persoalan asas kejujuran ini adalah hal
yang utama dalam hal pemilu karena
kepemimpinan yang baik akan dimulai jika
dalam hal proses untuk menjadi pemimpin
suatu daerah. Karena pemimpin yang baik akan
melakukan proses-proses yang bijaksana dalam
melakukan
kampanye
politik
untuk
mendapatkan suara dalam hal pemilihan
umum. Terlebih lagi incumbent sebagai calon
yang sangat diuntungkan oleh posisi yang
masih memiliki kewenangan dalam hal suatu
pemerintahan. Oleh sebab itu, asas jujur harus
dilaksanakan oleh incumbent.
Sesuai
dengan
hal
tersebut
bagaimanakah jika asas jujur tersebut
dilanggar oleh calon incumbent dalam
pemilihan umum. Karena menurut undangundang tidak ada batasan asas jujur tersebut
diatur dan bagaimanakah sanksi bagi
incumbent yang melanggar asas tersebut.
16

Detikcom, Kontestan di Pilkada DKI Ditantang
Lakukan Politik Jujur, http://www.transparansi.
or.id/berita/kontestan -di-pilkada-dki-ditantanglakukan-politik-jujur/ (Diakses Pada Tanggal 17
Juni 2012).

Menurut
Jumadi,
incumbent
bisa
memanfaatkan kekuasaannya seperti
fasilitas negara dan di dalam birokrasi
pemerintahan
itu
sendiri
untuk
pemenangan dalam Pemilukada. Sehingga
regulasi itu sangat diperlukan. “Kalau
incumbent menang dengan adanya regulasi
itu juga tidak akan menimbulkan
kecurigaan dan sebagainya,”.17

Dengan permasalahan tersebut sulit
dicapai pemilu yang sesuai dengan Pasal 22E
Ayat (1) UUD 1945 yang mana asas tersebut
dibuat untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu,
dibutuhkan aturan-aturan untuk mengatur
persoalan yang dipaparkan di atas agara
proses demokrasi yang dilaksanakan dapat
berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undang. Di mana pemimpin yang
bersih akan menjadikan pemerintahan
menjadi bersih juga.

B. Permasalahan
Berdasarkan apa yang telah dikemukakan
di atas maka penulis menemukan sebuah
permasalahan sebagai berikut: Pertama,
apakah pelaksanaan pemilihan kepala daerah
yang diikuti calon incumbent dapat berjalan
demokratis. Kedua, bagaimanakah sistem
pemilihan kepala daerah yang dapat
menunjang asas jujur di masa datang.

C. Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat penelitian yuridisnormatif. Penelitian yuridis-normatif atau law
in books adalah kajian atau studi mengenai
hukum sebagai tatanan norma-norma yang
berlaku dalam suatu negara atau masyarakat
seperti yang tercantum dalam kitab undangundang.18 Studi hukum ini mengandalkan pada
kegiatan penelitian inventarisasi hukum.19
Analisis data merupakan suatu proses
17
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penguraian secara sistematis dan konsisten
terhadap gejala-gejala tertentu. Berdasarkan
dari pengertian di atas, maka metode analisis
data dilakukan berkaitan dengan pendekatan
terhadap masalahnya. Penguraian sistematis
dan konsisten terhadap gejala atau data yang
diperoleh dalam penelitian ini dilakukan
secara kualitatif dan bersifat deskriptif
analisis. Analisa data kualitatif merupakan
pengolahan kota yang dilakukan dengan
menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat
dan tidak menggunakan rumus-rumus
statistik atau matematis kemudian kondisi
empiris yang dihimpun melalui data primer
tersebut dianalisis dengan teori-teori atau
konsep-konsep yang berkaitan dengan judul
penelitian ini.

D. Pembahasan
1. Analisis
Pelaksanaan
Pemilihan
Umum Kepala Daerah Yang diikuti
Oleh Calon Incumbent ditinjau dari
Segi Aspek Demokrasi dan Asas
Kejujuran.
Pemilu sebagai sarana pengejawantahan
kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh sebuah
negara. Sasaran dari pemilu tersebut adalah
untuk memilih Presiden, Wakil presiden,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) hingga yang terbaru saat ini yaitu
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan
Kepala Daerah semuanya dipilih secara
langsung oleh rakyat Indonesia.
Negara Indonesia telah melakukan dan
menggunakan prinsip sistem pemilihan
keduanya yaitu baik secara demokrasi tidak
langsung maupun secara demokrasi langsung.
Pemilu secara nasional pertama kali diadakan
pada tahun 1955, kemudian pemilu era orde
baru sejak tahun 1971 sampai dengan tahun
1997 sebanyak enam kali, pemilu di era
reformasi tahun 1999, tahun 2004, dan tahun

2009. Sementara pemilu-pemilu yang
bersifat lokal untuk memilih kepala daerah
dan wakil kepala daerah telah berlangsung
sejak tahun 2005.20
Tatkala pemilu secara nasional untuk
pertama kalinya diselenggarakan pada tahun
1955, pemilu hanya untuk memilih calon
anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota, serta para calon anggota
badan konstituante.21 Pemilu era orde baru
hanya untuk memilih sebagian anggota DPR,
DPRD Tingkat I dan DPR Tingkat II, karena
sebagiannya lagi diangkat, demikian juga
pemilu era reformasi tahun 1999.
Selanjutnya seiring dengan perubahan UUD
1945 yang terjadi pada rentang waktu tahun
1999 sampai dengan tahun 2002, mulai
pemilu 2004 dan rencana pemilu 2009,
pemilu yang bersifat nasional adalah untuk
memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD
baik provinsi maupun kabupaten/kota dan
sesudah itu diikuti dengan pemilu Presiden
dan Wakil Presiden secara langsung.
Pemilu lokal untuk memilih kepala
daerah dan wakil kepala daerah secara
langsung diselenggarakan sejak tahun 2005
berdasarkan perintah Undang-undang Nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
daerah.22 Pelaksanaan prinsip kedaulatan
rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi
langsung maupun demokrasi perwakilan.
Demokrasi langsung bercirikan rakyat
mengambil bagian secara pribadi dalam
tindakan-tindakan dan pemberian suara
untuk memilih baik itu para anggota DPR,
DPD, DPRD, serta Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

sebagai berikut:23 “Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-undang Dasar”. Salah satu wujud dari
kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan
pemilihan umum untuk memilih Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
dilaksanakan secara demokratis dan beradab
melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya
berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil. Maka oleh sebab itu di
dalam Undang-undang Dasar 1945 juga diatur
pasal tentang pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang diatur di dalam
Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi sebagai
berikut:24 “Gubernur, Bupati, dan Walikota
masing-masing sebagai kepala pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih
secara demokratis”.

Hal ini di pertegas dan diatur oleh
konstitusi Negara Indonesia yaitu Undangundang Dasar 1945 yang telah diamandemen
khususnya Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara bebas
dan langsung oleh rakyat merupakan salah satu
perwujudan
keterlibatan
rakyat
dalam
kehidupan politik di dalam sebuah negara
yangdemokratis. Pada saat ini dapat dikatakan
bahwa
pemilihan
umum
merupakan
perwujudan terpenting dari gagasan demokrasi
tentang pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat.25 Melalui pemilihan umum,
rakyat
secara
bebas
dan
langsung
mengekspresikan sikap dan pilihan politik
mereka terhadap pemimpin atau pemerintahan
yang mereka inginkan.
Serta melalui pemilihan umum maka
pemerintahan yang tidak disukai atau yang
tidak lagi dapat diterima rakyat dapat
digantikan oleh pemerintahan yang baru atau
sebuah partai yang tadinya berkuasa dapat
kehilangan kekuasaannya, dan partai yang
tadinya tidak berkuasa dapat naik ke pusat
kekuasaan. Dengan kata lain pemilihan umum

20
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merupakan sebuah mekanisme pergantian
kekuasaan secara sah dan damai yang
dilaksanakan secara regular dan melibatkan
seluruh warga negara.26
Pemilihan Kepala Daerah merupakan
salah satu instrumen untuk memenuhi
desentralisasi politik dimana dimungkinkan
terjadinya transfer fokus kekuasaan dari pusat
ke daerah.27 Hal tersebut diatur juga di dalam
Undang-undang
Pemerintahan
Daerah,
pemilihan kepala daerah diatur di dalam Pasal
56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi
sebagaia berikut:28 “Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan
calon yang dilaksanakan secara demokratis
berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.
Terdapat beberapa kualifikasi untuk
dapat mencalonkan diri di dalam pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Adapun beberapa syarat dari kualifikasi
tersebut adalah seperti yang tertulis di
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu
sebagai berikut:
1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar
Negara,
Undang-undang
Negara
Republik Indonesiatahun 1945, cita-cita
proklamasi kemerdekaan 17 agustus
1945, dan kepada Negara kesatuan
republik Indonesia serta pemerintah;
3. Berpendidikan
sekurang-kurangnya
sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau
sederajat;
4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga
puluh) tahun bagi calon gubernur/ wakil
gubernur dan berusia sekurang-kurangnya
25 (dua puluh lima) tahun bagi
26
27
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calon bupati/wakil bupati dan walikota/
wakil walikota;
5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan
hasil
pemeriksaan
kesehatan
menyeluruh dari tim dokter;
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidan
yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh
masyarakat di daerahnya;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
dan bersedia untuk di umumkan;
10. Tidak sedang memiliki tanggungan
hutang secara perseorangan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi
tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan Negara;
11. Tidak
sedang
dinyatakan
pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Dihapus;
13. Memiliki nomor pokok wajib pajak
(NPWP) atau bagi yang belum
mempunyai NPWP wajib mempunyai
bukti pembayaran pajak;
14. Menyerahkan daftar riwayat hidup yang
lengkap yang memuat antara lain
riwayat pendidikan dan pekerjaan serta
keluarga kandung, suami atau istri;
15. Belum pernah menjabat sebagai kepala
daerah atau wakil kepala daerah selama
2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan
yang sama;
16. Tidak dalam status sebagai penjabat
kepala daerah dan;
17. Mengundurkan diri sejak pendaftaran
bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala

daerah yang masih menduduki jabatannya.
Berdasarkan kualifikasi syarat tersebut
maka terbuka peluang juga bagi siapa saja yang
ingin menjadi kepala daerah dalam hal ini yang
masih menjabatpun bisa mendaftar lagi apabila
belum pernah menjabat selama dua periode
secara berturut-turut. Bagi kepala daerah ataupun
wakil kepala daerah yang masih menjabat dan
ikut berpartisipasi dalam pemilukada (pemilihan
umum kepala daerah) biasa disebut dengan
incumbent (sebutan untuk pejabat yang masih
memangku suatu jabatan politik, publik, atau
administratif).29

Seperti yang telah disebutkan di atas
bahwa di dalam melaksanakan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Pemilukada) harus dilaksanakan
secara demokrasi dan memperhatikan
beberapa
asas-asas
pemilu
yang
terkandung didalamnya yaitu: Asas
Langsung; Asas Umum; Asas Bebas; Asas
Rahasia; Asas Jujur; Asas Adil.
Hal ini ditegaskan juga di dalam
konstitusi Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal
22 Huruf E ayat (1) yang menyatakan
bahwa:30 “Pemilu dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil setiap lima tahun sekali”. Keenam asas
ini merupakan prinsip atau sering disebut
asas dalam perkembangan pengaturan
penyelenggaraan pemilu di Indonesia.31
Asas langsung, asas umum, asas bebas,
dan asas rahasia atau disingkat dengan luber,
dipisahkan dengan asas jujur dan asas adil
atau
disingkat
jurdil
berdasarkan
keberlakuannya dan keduanya tidak berada
pada tataran pengertian yang sama. Yaitu,
asas langsung, umum, bebas, dan rahasia
29
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(Luber) menyangkut sifat obyektif yang
berlaku dalam proses pelaksanaan pemilu atau
berkenaan dengan mekanisme pemilu.32 Luber,
penekanannya
pada
saat
seseorang
melaksanakan haknya dalam menentukan
pilihan, karena itu bersifat obyektif sedangkan
jurdil terkait dengan sifat subyektif
penyelenggara dan pelaksana pemilu yang
seharusnya bertindak jujur dan adil.33
Berkaca dari syarat dan ketentuan serta
asas-asas yang terkandung di dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pemilukada) maka
seyogyanya baik bagi pihak penyelenggara
ataupun dari pihak sebagai peserta harus sesuai
dengan norma-norma yang telah disebutkan di
atas tanpa terkecuali. Akan tetapi pelanggaran
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)
masih sering ditemui baik itu oleh kandidat
yang hendak merebut kursi kepala daerah dan
atau kursi wakil kepala daerah ataupun oleh
incumbent.
Incumbent, adalah kecenderungan orang
yang saat ini memegang posisi dan kekuasaan
untuk memenangkan pemilihan kembali.
Secara garis besar, Incumbent memiliki kans
atau kekuatan yang lebih besar dalam
melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran
pemilu baik dari aspek demokrasi ataupun dari
aspek yang terdapat di dalam asas-asas pemilu
salah satunya adalah asas jujur. Sebab,
Incumbent memiliki fasilitas yang lebih dan
memiliki akses utama sebagai pejabat publik.
Termasuk
hak
istimewa
yang
memungkinkan untuk menggunakan fasilitasfasilitas
pemerintah
yang
seyogyanya
digunakan untuk kepentingan umum namun
digunakan untuk kepentingan dirinya di dalam
memenangkan pemilihan umum kepala daerah
(pemilukada) bagi dirinya sendiri. Oleh sebab
itu asas kejujuran yang harus ditaati oleh
peserta Incumbent untuk
32
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Pengawal Demokrasi, (Jakarta: Sekretariat
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menjaga proses demokrasi menjadi
obyektif di dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada).
Pelanggaran yang mendominasi, yaitu
mobilisasi dan ketidak netralan Pegawai
Negeri Sipil, penyalahgunaan jabatan dan
fasilitas atau anggaran negara oleh calon
incumbent, dan maraknya praktik money
politic. Oleh karenanya, jika demokrasi
tidak mengatasi bentuknya yang hanya
sekedar mengabsahkan sebuah kekuasaan
belaka, maka proseduralisme demokrasi
juga mengandung sebuah ancaman laten.
Pertama, demokrasi akan dibajak mereka
yang sejatinya anti demokrasi, sehingga
pembajak setelah berkuasa akan membakar
jembatan dan tangga untuk mencapai
kekuasaan itu. Kedua, demokrasi akan dibajak
orang-orang kaum berpunya, sehingga
pemenang dalam Pemilu adalah mereka yang
bermodal dan pemodal itu sendiri.34 Demokrasi
akhirnya keluar dari tujuannya, dengan
pelanggaran masih banyak terjadi dan
demokrasi
hanya
sebatas
dimaknai
terlaksananya Pemilu meskipun itu dilakukan
dengan segala kecurangan. Sindiran para ahli
politik dengan istilah defisit demokrasi,
seremonial demokrasi, politik biaya tinggi
(mahal), ironi demokrasi, demokrasi semu, dan
lain sebagainya merupakan gambaran wajah
demokrasi lokal kita saat ini.35
Ketika melihat konflik politik yang ada,
maka dapat dibagi konflik Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pemilukada) menjadi
dua, yaitu: konflik elit politik yang berasal dari
Incumbent dan konflik elit politik non
Incumbent. Yang dimaksudkan dengan elit
politik Incumbent disini adalah seseorang
yang menduduki jabatan-jabatan politik
(kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang
dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih
34

35
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Gahraral
Adian,
Demokrasi
Substansial, risalah kebangkrutan liberalism,
(Depok: Penerbit Koekoesan, 2010), hlm 3.
Ibid., hlm 5.

dalam proses politik yang demokratis di
tingkat lokal. Mereka menduduki jabatan
politik tinggi di tingkat lokal yang membuat
dan menjalankan kebijakan politik. Elit
politiknya seperti: Gubenur, Bupati, Walikota,
Ketua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai
politik yang mengikuti kembali pencalonan
sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Sementara elit politik non Incumbent adalah
seseorang yang menduduki jabatan-jabatan
strategis dan mempunyai pengaruh untuk
memerintah orang lain dalam lingkup
masyarakat yang ingin mengikuti pemilihan
umum kepala daerah (Pemilukada) yang tidak
sedang menjabat sebagai gubernur, bupati, dan
walikota.
Berdasarkan hal tersebut maka persoalan
asas kejujuran ini adalah hal yang utama dalam
hal Pemilu karena kepemimpinan yang baik
akan dimulai jika dalam hal proses pemilihan
tersebut menggunakan asas jujur di dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah. Karena
pemimpin yang baik akan mentaati dengan
aturan-aturan yang tertulis di dalam konstitusi
ataupun undang-undang yang berkaitan.
Terlebih lagi bagi Incumbent sebagai calon
yang sangat diuntungkan oleh posisi yang
masih memiliki kewenangan dalam hal suatu
pemerintahan.

Dengan permasalahan tersebut maka
sulit dicapai Pemilihan Umum Kepala
Daerah (Pemilukada) yang sesuai dengan
konstitusi dan undang-undang. Oleh sebab
itu dibutuhkan aturan-aturan yang tegas
dalam rangka menghilangkan kecurangankecurangan yang terjadi yang dilakukan
oleh Incumbent di dalam sebuah Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

2. Analisis Mekanisme Pelaksanaan
Pemilihan Umum Kepala Daerah
Yang diikuti Oleh Calon Incumbent
yang Berdasarkan kepada Asas
Kejujuran.
Setelah periode pertama sepanjang tahun
2005 sampai dengan tahun 2008, kini
pemilihan umum kepala daerah dan wakil
kepala daerah (Pemilukada) memasuki periode
kedua sepanjang tahun 2010 sampai dengan
tahun 2013. Dari periode pertama, banyak
pembelajaran yang bisa dipetik untuk
perbaikan
penyelenggaraan
Pemilukada.
Namun sayang, padatnya agenda politik
pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) menyebabkan evaluasi penyelenggaraan
Pemilukada belum sempat dilakukan secara
komprehensif
yang
melibatkan
semua
pemangku kepentingan.
Meskipun demikian, Pemerintah dan DPR
sudah menyadari bahwa dalam rangka
meningkatkan kualitas proses maupun hasil
Pemilukada, perlu disusun kembali peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
Pemilukada. Oleh karena itu, undang-undang
yang mengatur Pemilukada dimasukkan dalam
program legislasi nasional.36
Pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah secara langsung telah menjadi
bagian
tidak
terpisahkan
dalam
pembangunan demokrasi di Indonesia.
Konsolidasi demokrasi di tingkat lokal
diyakini menjadi bagian yang krusial dalam
mewujudkan konsolidasi tingkat nasional
secara lebih kokoh dan demokratis. Dan
pasca dimasukannya Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada) sebagai bagian
dari rezim Pemilu, yang selanjutnya dikenal
dengan Pemilukada, kembali menguatkan
peran dan fungsinya sebagai bagian pokok
proses demokratisasi di Indonesia.37

Pilihan untuk memaknai ketentuan
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi
“Gubernur,
Bupati,
dan
Walikota
masingmasing sebagai kepala pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, dan kota
dipilih secara demokratis” dengan memilih
mekanisme pemilihan secara langsung
sebagaimana diatur dalam UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
merupakan pilihan yang sangat tepat dalam
mengelola masa transisi Indonesia dari era
otoritarian ke era demokratisasi yang
38
sesungguhnya.
Demokrasi sebagai aspek penting
berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki
kekuasaan yang terdapat didalamnya suatu
sistem politik negara. Artinya, akan terdapat
sistem politik nasional yang di dalamnya
terdapat subsistem politik daerah dalam
bingkai sistem negara yang dianutnya.
Pemilihan demokrasi lokal bukan berarti
terdapat determinasi wilayah pemberlakuan
demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan
demokrasi dari induknya. Demokrasi lokal
merupakan bagian dari subsistem politik suatu
negara yang derajat pengaruhnya berada dalam
bingkai koridor pemerintah daerah. Di
Indonesia
demokrasi
lokal
merupakan
subsistem dari demokrasi yang memberikan
peluang bagi pemerintah daerah dalam
mengembangkan
kehidupan
hubungan
pemerintahan daerah dengan rakyat dan
lingkungannya.
Dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004, kita dapat membahas adanya
perkembangan demokrasi yang semakin
dekat
dengan
konstituennya
yaitu
masyarakatnya. Secara umum ini merupakan
kemajuan yang sangat berarti bagi hubungan
pemerintahan dengan rakyatnya dalam hal
penggunaan hak politiknya. Namun secara
lebih mendalam masih banyak hal yang perlu
mendapat perhatian serius.

36
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah selain berisi
pengaturan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, di dalamnya juga mengatur tata cara
pemilihan kepala daerah yang tercantum dari
Pasal 56 sampai Pasal 119 berisi prosedur dan
mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah.39 Pengaturan yang sangat
penting dalam penyelenggaraannya dilakukan
berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.
Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
dipilih dalam satu pasangan calon yang
dilaksanakan demokratis berdasarkan asas
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil. Pasangan calon tersebut diajukan oleh
partai politik atau gabungan partai politik serta
tanpa unsur partai atau disebut juga dari jalur
independen. Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pemilukada) sebagaimana diketahui bersama
merupakan bentukan dari proses desentralisasi
di Indonesia dengan dasar hukum UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai
Pemerintahan Daerah.
Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945
yang menjadi rujukan terhadap pengaturan
pemilihan kepala daerah adalah dalam Pasal 18
dan Pasal 22 huruf E. Dari ketentuan yang
menjadi dasar rujukan itu, telah jelas bahwa
pembentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
menempatkan pemilihan umum kepala daerah
(Pemilukada) dalam kerangka Pasal 18 dan
Pasal 22 huruf E Undang-Undang Dasar
1945.40 Implikasinya, Pemilihan Umum
Kepala daerah (Pemilukada) merupakan
kegiatan pemerintah yang didesentralisasikan
kepada daerah.

Proses desentralisasi itu sendiri
merupakan proses yang sangat penting dan
menentukan masa depan Indonesia.
Keberhasilan dan kegagalan kebijakan ini

akan memberikan dampak yang sangat
besar terhadap berbagai aspek kehidupan
bangsa terutama kehidupan demokrasi di
Indonesia.41
Dengan pemilihan langsung, rakyat
merupakan pelaku utama dan penentu
kekuasaan di daerah. Rakyat semula hanya
sebagai penonton proses demokrasi lokal yang
didominasi para elit (DPRD dan partai politik),
dengan Pemilukada langsung, rakyat yang
memilih siapa yang memimpin dan
mewakilinya di daerah. Pembajakan otoritas
rakyat oleh para pemimpin atau wakilnya
diharapkan tidak terjadi dengan Pemilukada
langsung. Pemilihan secara luber dan jurdil,
pemilih juga akan bebas menentukan
pilihannya tanpa tekanan dan paksaan
akuntabilitasnya lebih besar. Diharapkan
program-program calon akan lebih baik dan
mengimplementasikannya secara nyata ketika
dipilih rakyat sendiri. Selain itu, para
pemimpin hasil pemilihan langsung akan lebih
mendengar suara pemilih dan praktik money
politic serta reduksi oleh elit-elit politik akan
menghilang dengan kedaulatan dikembalikan
kepada rakyat langsung.42
Asas-asas yang terkandung di dalam
pemilihan umum sangat penting di jalankan
untuk tercapainya
keberhasilan
proses
Pemilihan
Umum
Kepala
Daerah
(Pemilukada). Sebab, dengan asas yang
demikian itu, khususnya pada pemilihan
Umum
Kepala
Daerah
(Pemilukada),
diharapkan akan dapat dipilih figur Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
jujur dan adil pula sehingga mampu
mengembangkan inovasi, berwawasan ke
depan, dan siap melakukan perubahan ke
arah yang lebih baik.
Ketentuan yang demikian ini, karena
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
41
42
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mempunyai peran yang sangat strategis dalam
rangka pengembangan kehidupan demokrasi,
keadilan,
pemerataan
kesejahteraan
masyarakat, memelihara hubungan yang serasi
antara Pemerintah dan Daerah serta antar
Daerah untuk menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya,
untuk menjaga Pemilukada yang jujur dan adil
sehingga dapat melahirkan pasangan kepala
daerah yang jujur dan adil pula, perlu
dilakukan upaya-upaya yang harus dilakukan
antara lain:

1. Penataan pengaturan penanganan dan
penegakan hukum Pemilukada, antara
lain sanksi pidana perlu diperberat;
2. Menyempurnakan regulasi Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pemilukada)
sehingga menjamin kepastian hukum
bagi terselenggaranya pemilu yang
demokratis dan menjamin penegakan
hukum dalam hal ada pelanggaran;
3. Melakukan pendidikan pemilih yang masif
untuk menyiapkan pemilih menjadi cerdas
dalam membuat keputusan memilih, yang
tidak bisa dibeli dengan imbalan uang atau
materi apapun. Pemilih cerdas akan
mendorong hanya yang berkualitas yang
maju di pencalonan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah
yang di ikuti oleh calon incumbent dalam
pemilihan kepala daerah sangat rentan
terhadap pelanggaran-pelanggaran asasasas pemilihan umum. Di mana calon
incumbent selaku pemegang kekuasaan
akan sangat berambisi mempertahankan
kekuasaannya dengan menghalalkan
segala cara untuk memenangkan pemilu.
Sehingga proses pemilu menjadi tidak
berjalan dengan asas pemilihan umum
jujur.

2. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus
diatur mengenai calon incumbent dalam
keikutsertaan pemilihan kepala daerah ialah
dengan membatasi kewenangan calon
incumbent
untuk
mengantisipasi
penggunaan anggaran negara, pengerahan,
dan penekanan terhadap pegawai negeri
sipil untuk memenangkan pemilihan kepala
daerah yang di ikuti oleh calon incumbent
dalam memenangkan pemilihan umum
kepala daerah. sehingga pelaksanaan
pemilihan umum kepala daerah dapat
berjalan sesuai dengan asas-asas pemilihan
umum dan berjalan sesuai dengan asas
kejujuran demi tercapainya pemilu yang
demokratis.
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Positivisme hukum merupakan merupakan proses politik hukum yang
menentukan perkembangan hukum sebagai suatu ‘seni terapan’. Diyakini
bahwa hukum dikonstruksi dari suatu landasan keteraturan dalam dunia yang
seharusnya. Hasilnya? Menggiring penganutnya menjadi deterministik dan
bersifat reduksionis. Pada sisi ini pulalah gambaran mayoritas praktik
berhukum Indonesia saat ini.

Tuduhan penulis buku ini bahwa praktik berhukum, pendidikan hukum, dan realitas
keilmuan hukum di Indonesia masih asik pada ranah positivistik (hlm.15), tampaknya dapat
diterima dengan beberapa catatan. Positivisme hukum bisa tumbuh subur di Indonesia
karena ‘daya guna’-nya bagi kaum profesional (polisi, hakim, jaksa, pengacara dan
pemangku kepentingan lainnya) serta praktek hukum sehari-hari. Pengadilan dan lembaga
legislatif menjadi sentrum praktek hukum, akibatnya hukum teoritis menjadi abai
(hlm.245).

Positivisme hukum mendasarkan pada pemahaman bahwa ilmu hukum disemai
berdasarkan teori-teori mekanis yang berlandaskan keteraturan dan ketertiban. Setidaknya
hal itu dikuatkan dengan tiga ciri keilmuan ilmu hukum sebagaimana dikutip penulis buku
ini dari pikiran B. Arief Sidharta (hlm.222-224). Pertama, pemahaman teks bersifat
otoritatif. Berarti mendistilisasi kaidah hukum dari teks sekaligus menentukan maknanya.
Kedua, argumentasi hukum pada dasarnya merupakan aktivitas piker yang bersifat
aksiomatik. Ketiga, diskursus hukum merujuk pada proses intelektual untuk mempengaruhi
pikiran dan tindakan secara langsung.

Pembaca mesti hati-hati karena terdapat positivisme yuridis dan positivisme
sosiologis. Pada positivism yuridis, menempatkan hukum hanya sebatas teks yang
tercerabut dari realitas sosial yang membentuknya. Tokoh-tokoh lawas seperti Hans
Kelsen, Jhon Austin, HLA Hart, dan Ronald Dworkin merupakan para akademisi
positivistic yang sering dirujuk penstudi hukum di Indonesia. Bagaimana sejatinya
posivisme hukum? Ia sesungguhnya merupakan aliran filsafat yang sangat berpengaruh
terhadap positivisasi dalam hukum (hlm.4). Lebih jauhnya lagi posivisme mempopulerkan
praktek hukum yang merujuk pada hukum tertulis. Hanya hukum yang tertulislah yang
formal dan memiki kekuatan untuk disebut hukum.

Melawan Positivistik
Sanggahan atas positivisme hukum dinagun, salah satunya, oleh teori chaos. Jika
pada hukum posivistik sistem yang dibangunnya bersifat mekanistik, legalistik, dan formal
maka dalam pandangan chaos hukum bersifat cair. Oleh karenanya teori hukum dapat
bersifat non-sistematis (hlm.10). Pola relasi realitas dan teks berhasil dijelaskan dengan
baik dalam buku ini. Dikatakannya, realitas paling luar berupa realitas material. Semakin
masuk ke realitas dalam maka semakin sulit panca indera menjangkaunya. Demikian pula
halnya dengan teks, semakin masuk ke lingkaran yang paling dalam maka nalar semakin
tindak mencukupi untuk memahami realitas itu (hlm.226).
Karakteristik ilmu hukum dalam ranah positivism bersifat terpisah antara ilmu
hukum dogmatik dengan ilmu kenyataan hukum. Pemilahan yang demikian mengutip
Satjipto penulis buku ini menyebutnya dengan istilah ilmu hukum skematik sebagaima
digagaskan dalam positivisme hukum. Karakter positivisme hukum merefer pada realitas
material yang dalam konteks hukum meliputi aspek teks hukum yang dipositifkan.

Lahirnya gerakan critical legal studies dan semiotika jurisprudence merupakan buah dari
dekonstruksi yang mendasarkannya pada pemahaman hukum non-positivistik.
Perlawanan pada pendidikan hukum positivistic dilakukan dengan cara menanggalkan
pola kecerdasan nalar semata. Konsep pendidikan hukum yang terpilah serta metode
formalism sudah saatnya ditinggalkan. Pendidikan hukum seyogianya diarahkan pada
kemampuan komprehensif dan bersifat transgresif (hlm.254). Untuk ini pendidikan hukum
yang ditawarkan ialah konsep jarring laba-laba yang mengakomodasikan model pendidikan
holistik-integralistik.

Cita Hukum Indonesia
Pancasila sebagai cita hukum Indonesia menurut penulis buku ini sesuai dengan
konteks diversitas dan pluralitas masyarakat Indonesia. Pansila ditempat sebagai pemandu
yang lapisan-lapisan materinya berisi substansi hukum serta kerangka struktur hukum
(hlm.294). Penulis buku ini mengusulkan agar Pancasila menjadi sebuah tatanan yang
terbuka. Katup perspektif Pancasila yang bersifat ideologi-dogmatik harus mulai bergeser
ke arah konstruktif-transgresif. Dengan demikian dimungkinkan pengembangan relasi
norma-norma hukum yang bersifat tidak sistematis-hirarkis namun pluralistic-chaostik
(hlm.308).
Sebagaimana dihimbau penulis buku ini, “Ilmu hukum harus mengembangkan teknis
penemuan hukum yang lebih komprehensif daripada bersikukuh pada penafsiran tekstual
gramatikal yang bersifat mekanistik dan legalistik seperti diperagakan model penalaran
posivisme hukum” (hlm.15). Positivisme hukum yang mengandalkan kepada kepastian dan
kemantapan makna sudah tidak mampu menyerap bentuk perubahan (hlm.217).
Buku ini sedikit sulit dipahami mengingat daftar ragaan yang tersaji kurang dapat
dijelaskan pada paparan setiap babnya. Dengan demikian ragaan-ragaan yang dibuat tidak
optimal untuk dipahami oleh pembacanya. Hal lain, mengingat buku ini dicuplik dari
disertasi maka terdapat beberapa uraian yang mestinya bisa dihilangkan karena terlalu jauh
dari judul buku. Tetapi buku ini telah menginspirasi penstudi hukum untuk melihat hukum
dengan cara yang pandang lain. (Wagiman, periset pada Yayasan Pengkajian Hukum
Indonesia di Jakarta).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN PAPUA NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk
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, Pemerintah Republik Indonesia
sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan
kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;
b. bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi
transportasi, komunikasi, dan informasi yang memudahkan lalu lintas
manusia dari satu negara ke negara lain, selain mempunyai dampak positif
juga mempunyai dampak negatif yang bersifat transnasional, yaitu memberikan
peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari
penyidikan, penuntutan,
kejahatan dilakukan;

dan

pelaksanaan

pidana

dari

negara

tempat

c. bahwa untuk mencegah dampak negatif tersebut diperlukan kerja

sama

antarnegara yang efektif yang dilakukan melalui perjanjian, baik bilateral
maupun

multilateral,

khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan

kejahatan;
d. bahwa untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif tersebut,
Pemerintah

Republik

Indonesia

dan Pemerintah

Papua

Nugini

telah

menandatangani Perjanjian Ekstradisi di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2013;
e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua
Nugini (Extradition Treaty between the Republic of

Indonesia and

the

Independent State of Papua New Guinea);
Mengingat :

1.Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3130);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN
PERJANJIAN
EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA
NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW
GUINEA).

Pasal 1
Mengesahkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini
(Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Independent State of
Papua New Guinea) yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2013 di Jakarta yang
salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UndangUndang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Undang-Undang

ini

dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 49

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN PAPUA NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA

I. UMUM
Dalam

rangka

mencapai

tujuan

Negara

Republik

Indonesia sebagaimana

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pemerintah Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional,
melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian
internasional.
Perkembangan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

khususnya teknologi

transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih, telah menyebabkan
wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas
(borderless), sehingga memudahkan lalu lintas dan perpindahan manusia dari satu
negara ke negara lain.
Di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia, kemajuan
teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi juga membawa dampak negatif yang
bersifat transnasional yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan
untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari
negara tempat

kejahatan

dilakukan.

Untuk

mencegah

hal

tersebut,

diperlukan

hubungan dan kerja sama antarnegara yang dilakukan melalui berbagai perjanjian baik
bilateral maupun multilateral.
Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan,
penuntutan,

dan

pelaksanaan

Pemerintah

Republik

pidana

Indonesia

dari

dan

negara

tempat kejahatan

Pemerintah Papua

Nugini

dilakukan,

telah

sepakat

mengadakan kerja sama Ekstradisi yang telah ditandatangani pada tanggal 17 Juni
2013 di Jakarta. Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerja sama antara
kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar
kerja

sama

yang

saling

menguntungkan

(mutual

benefit), diharapkan semakin

meningkat.
Saat ini Indonesia telah memiliki 6 (enam) Undang-Undang yang mengesahkan
perjanjian

bilateral

mengenai

Ekstradisi

dan

1

(satu) Undang-Undang

yang

mengesahkan perjanjian bilateral mengenai perjanjian untuk penyerahan pelanggar
hukum yang melarikan diri. Ketujuh Undang-Undang tersebut, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi
antara Republik Indonesia dan Republik Philippina serta Protokol;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara
Pemerintah

Republik

Indonesia

dan

Pemerintah Kerajaan Thailand tentang

Ekstradisi;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi
antara Republik Indonesia dan Australia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan
Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Government of
the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of
Fugitive Offenders);
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi
antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Treaty on Extradition between the
Republic of Indonesia and the Republic of Korea); dan
7.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi
antara Republik Indonesia dan Republik India (Extradition Treaty between the
Republic of Indonesia and the Republic of India).

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi
antara Republik Indonesia dan Papua Nugini akan mendukung penegakan hukum di
Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (transnational
crime) khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak
pidana terorganisasi lainnya.
Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini memuat asas
antara lain:
a. Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditemukan berada di wilayah
Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk penuntutan, persidangan,
atau pelaksanaan hukuman untuktindak pidana yang dapat diekstradisikan,
meskipun

tindak

pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya

Perjanjian ini;
b. tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindakan yang dihukum oleh
ketentuan hukum kedua Pihak dengan penjara atau pembatasan kebebasan untuk
masa hukuman paling singkat 1 (satu) tahun atau dengan hukuman yang lebih berat;
c. terkait dengan yurisdiksi yang mendasari tindak pidana, suatu tindak pidana
dapat

diekstradisikan

berdasarkan

Perjanjian

ini, tanpa mempertimbangkan

perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara
keseluruhan atau sebagian di wilayah Pihak Diminta, apabila berdasarkan hukum
Pihak Diminta, perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, atau akibat yang
dikehendaki, secara keseluruhan dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi di
wilayah Pihak Peminta;
d.

seseorang tidak akan diekstradisikan jika kejahatan yang dimintakan Ekstradisinya
merupakan kejahatan politik atau yang karena keadaan tertentu kejahatan yang
diduga telah dilakukan atau dilakukan itu, merupakan kejahatan yang bernuansa
politik;

e.

Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan Ekstradisi
adalah tindak pidana militer, yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum
pidana umum;

f.

Para Pihak memiliki hak untuk menolak Ekstradisi terhadap warga negaranya;

g. Ekstradisi atas seseorang tidak akan diberikan jika orang itu telah diadili dan
diputus

bebas

atau

dibebaskan

dari

segala

tuntutan

oleh peradilan

atau

pengadilan yang berwenang, atau telah menjalani hukuman di Pihak Diminta

atau

di

negara

ketiga

terkait

dengan kejahatan yang dapat dimintakan

Ekstradisinya;
h.

seseorang yang diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh untuk
menjalani pemeriksaan, dihukum, ditahan, diekstradisikan ke negara ketiga, atau
dikenakan pembatasan kebebasan lainnya yang dilakukan sebelum penyerahan
kecuali untuk:
1. tindak pidana yang telah diberikan Ekstradisinya;
2. tindak pidana lainnya, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Pihak

Diminta.
i.

Ekstradisi

wajib

tidak

diberikan

jika

orang

yang

dimintakan Ekstradisi,

berdasarkan hukum di Negara Peminta, tidak dapat dituntut karena daluwarsa atau
adanya pengampunan; dan
j.

Ekstradisi dapat ditolak jika Pihak Diminta memiliki yurisdiksi atas tindak
pidana yang dimintakan Ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
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