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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat dan salam
semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Khotimul ambiya’ yang membawa
risalah kebenaran dan teladan bagi umat manusia. Prosiding ini merupakan naskah yang
diseminarkan pada Seminar Nasional dan Call for Papers Dengan tema Hukum dan Industri:
“Refleksi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi
Pancasila Yang diselenggarakan oleh Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tanggal 6 April 2019, bertempat di Ruang Seminar
Lantai 5 Gedung Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Seminar ini bertujuan
untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan yang berkaitan dengan hukum dan industri di era
industrilasasi dalam perspektif transendental dan pancasila.
Industrialisasi di dunia ditandai dengan dimulainya revolusi industri pada akhir abad
ke-17 di Eropa. Revolusi industri menitikberatkan pada perubahan proses industri akibat
perubahan perilaku manusia yang mulai mengarah pada tujuan-tujuan pragmatis akibat
modalitas bernalar manusia yang didominasi oleh rasionalisme disamping intuisi dan empiris.
Realitas pertumbuhan hukum yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan
perkembangan industri menjadikan persoalan tersendiri. Apabila hukum dipandang sebagai
serangkaian aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa sebagai pedoman kehidupan manusia
termasuk perkembangan industri, maka hukum merupakan bingkai kecil dari sebuah gambar
yang berukuran besar sehingga tidak semua ruang gambar dapat terakomodasi dalam bingkai
tersebut.
Dialektika pemikiran hukum hari ini yang masih didominasi oleh aliran positivisme
hukum membuat daftar panjang persoalan hukum tidak pernah terselesaikan, bahkan cenderung
bertambah. Realitas hukum yang tumbuh melambat dan involutif tidak bisa mengakomodasi
kebutuhan akibat perubahan perilaku manusia yang lebih cepat, termasuk perubahan yang
mempengaruhi terjadinya revolusi industri sampai dengan era industri 4.0 sekarang.
Positivisme hukum berhasil menyingkirkan pemikiran-pemikiran yang berpijak dan
berorientasi pada metafisik-transedental, karena dianggap tidak rasional dan mengkaburkan
kemurnian hukum, hukum semata- mata dilihat sebagai objek yang khusus, tanpa bersentuhan
dengan agama, moral, etik, politik, sosial budaya dan ekonomi. Praksis hukum dimaknai
sebagai aturan-aturan tertulis, kumpulan kitab UU yang penuh dengan prosedur-prosedur yang
membonsai struktur sosial dan perilaku manusia yang dinamis. Positivisme hukum mengenal
modus hukum hanya berkaitan dengan 4 (empat) hal, yaitu: perintah, larangan, ijin dan
dispensai yang kesemuanya tidak bisa mengakomodasi dinamika kehidupan empiris.
Persoalan moral dan etis dalam hukum yang transenden dianggap telah selesai pasca
renaissance, akan tetapi justru hal itulah yang menjadi persoalan utamanya sehingga hukum
cenderung kering dan jumud. Orientasi pemikiran- pemikiran kontemporer juga justru
menunjukan sikap apresiatif terhadap pemikiran hukum yang berdimensi transenden sebagai
alternatif untuk mencairkan keringnya hukum khususnya menghadapi perkembangan industri
iii

yang tumbuh lebih cepat. Dalam konteks Indonesia hukum yang transenden ini penuh dengan
resistensi, positvisme hukum yang dibangun di Indonesia ratusan tahun pada era kolonialisme
tidak mudah dihilangkan begitu saja, padahal salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah
pembebasan masyarakat Indonesia dalam segala hal termasuk kebebasan dalam berpikir dan
mengkonstruksi hukum.
Produk transenden pendiri bangsa yang pertama kali adalah Pancasila. Ikrar Ketuhanan
dalam Pancasila menunjukkan kualitas bangsa yang transenden. Pancasila sebagai postulasi
merupakan cita bangsa (staatsidee) sekaligus cita hukum (rechtsidee) yang berfungsi regulatif
sekaligus konstitutif, konsekuensinya adalah setiap produk hukum yang berlaku di Indonesia
merupakan derivasi dari Pancasila, artinya tidak dibenarkan ada pertentangan antara produk
hukum dengan Pancasila, namun persoalannya terjadi putus nalar dan kesesatan logika dalam
pembangunan hukum di Indonesia, sehingga hukum yang dibangun cenderung untuk
mengakomodasi kepentingan kapitalisme tanpa menyentuh substansi keadilan yang dibutuhkan
masyarakat.
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis
makalah, penyaji, penyunting, serta semua pihak yang terkait yang telah bekerja keras sehingga
prosiding ini dapat diterbitkan. Harapan kami selanjutnya, semoga prosiding ini dapat
bermanfaat bagi perkembangan hukum Industri di Indonesia demi kesejahteraan seluruh
masyarakat.

Ketua Panitia
Arie Purnomosidi, S.H.,M.H
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MODEL PENGAWASAN DATA PRIBADI DI ERA TEKNOLOGI FINANSIAL
Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi
Peneliti EAA Institute
E-mail: Ellectra_aa@yahoo.co.id
Abstrak
Perlindungan data pribadi merupakan suatu hal yang amat penting dalam bisnis teknologi finansial,
sayangnya hingga saat ini Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih menjadi sebuah
rancangan yang entah kapan menjadi Undang-Undang. Saat ini usaha teknologi finansial secara umum
harus menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) sebagaimana tertuang di undangundang mengenai perbankan yakni di pasal 2 Undang-Undang Nomo 18 tahun 1998. Pelaku bisnis
teknologi finansial dilarang keras memberikan pinjaman (lending) kepada nasabah tanpa tahu riwayat
keuangan dan kemampuan dari calon nasabah.Dalam tekfin, calon nasabah dan nasabah berada dalam
nilai tawar yang sangat rendah. Jika tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku yang telah
dipersyaratkan oleh penyedia jasa tekfin maka tidak dapat meneriman pinjaman yang diusulkan namun
apabila menerima maka seluruh data akan diambil secara cuma-cuma oleh penyedia jasa layanan tekfin.
Upaya perlindungan terhadap data pribadi nasabah dan calon nasabah sebenarnya telah diakomodir dalam
Undang-Undang ITE dan penyelenggara tekfin dapat terjerat sankso Pidana karena dianggap lalai
sehingga menjadikan pihak lain secara tidak bertanggungjawab dan tanpa hak mengakses data pribadi
orang lain. Aspek perdata juga penyelenggara tekfin memiliki tanggung jawab, karena diaksesnya data
pribadi karena kegagalan sistem perlindungan adalah perbuatan melawan hukum yang dapat
menyebabkan kerugian bagi orang lain maka harus mengganti kerugiannya tersebut, sebagaimana
ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Kata Kunci: Pengawasan, Perlindungan Data Pribadi, Teknologi Finansial,

Pendahuluan
Dalam pengertian awam, data pribadi kerap diartikan sebagai sebuah data atau sekumpulan data
yang dapat berisi mengenai identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda seseorang yang sifatnya
adalah pribadi bagi setiap individu. Dalam setiap Negara di dunia memiliki istilah yang berbeda untuk
istilah antara informasi pribadi dan data pribadi. Secara umum dan secara substansi kedua istilah tersebut
mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian
dan mungkin kerap salah penggunaan istilah. Negara Amerika Serikat, Kanada, dan Australian
menggunakan istilah informasi pribadi namum mayoritasn negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam
undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik menggunakan istilah data pribadi dalam
penggunaan istilah.
Naiknya pemanfaatan teknologi internet baik untuk kegiatan positif maupun negative secara
langsung maupun tidak langsung telah melahirkan tantangan baru dalam perlindungan atas data pribadi,
1
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khususnya dalam hal praktik pengumpulan, pemanfaatan dan penyebaran data pribadi seseorang. Dalam
dunia penyelenggaraan jasa telekomunikasi serta jasa lainnya, perlindungan mengenai data pribadi
pelanggan merupakan hal penting dan menjadi sebuah nilai kepercayaan baik secara komersial maupun
untuk membangun hubungan hukum yang jelas antara pelaku usaha dan pelanggan telekomunikasi.
Saat ini dalam sistem hukum Indonesia telah terdapat beberapa peraturan undang-undang yang
terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan perlindungan data pribadi yaitu terdiri dari
ketentuan hal-hal umum mengenai data pribadi (lex generalis) sampai dengan ketemtuan-ketentuan
khusus mengenai data pribadi (lex specialis), sampai sejauh ini peraturan mengenai data pribadi di
Indonesia belum terkodifikasi dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga masih banyak
ditemukan hal-hal yang belum sesuai dengan perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional
sehingga kerap menimbulkan polemik dan permasalahan hukum mengenai beberapa definisi.
Pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan perundangundangan, namun pengaturan ini masih bersifat kewajiban bagi setiap pihak yang menerima dan
menyimpan data pribada seseorang wajib untuk menjaga kerahasiaan data, memusnahkan, dan
menyimpan dengan baik sebagai dokumen rahasia. Belum adanya suatu ketentuan dalam pengaturan
perundang-undangan yang dapat mencegah pelanggaran atas kewajiban sehingga

data pribadi di

Indonesia sangan rentan untuk disalahgunakan untuk suatu hal yang melanggar hukum positif Indonesia.
Indonesia walaupun belum memiliki suatu pengertian yang terkodifikasi mengenai regulasi data
pribadi namun dalam prakteknya perlindungan pribadi telah diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan. Salah satu peraturan yang ada mengenai data pribadi adalah ketentuan dalam pasal 28F dan
28G (1) mengenai kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk menyimpan informasi dan data informasi
yang melekat kepada informasi tersebut. Perundang-undangan lain adalah Pasal 16 Undang-Undang
Nomo 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai persetujuan
penggunaan data informasi. Secara historis data pribadi diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
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Data pribadi walaupun telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan namum
belum sesuai dengan prinsip perlindungan yang berlaku secara internasional. Pemerintah, melalui
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), saat ini tengah menyiapkan RRU
Perlindungan Data Pribadi. Proses persiapan RUU ini telah memasuki tahap harmonisasi di Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Rencananya, UU ini akan
didorong oleh pemerintah untuk menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. UU ini
nantinya diharapkan dapat menjadi standar perlindungan data pribadi secara umum, baik yang diproses
sebagian atau keseluruhan dengan cara elektronik maupun manual. Masing-masing sektor dapat
menerapkan Perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi sesuai karakteristik
sektor yang bersangkutan. Sayangnya Undnag-undang ini masih berupa prolegnas sedangkan laju
ekonomi digital kita semakin mendahului perkembangan undang-undang kita.

Rumusan Masalah
Bagaimana model pengawasan perlindungan data pribadi di era Teknologi Finansial?

Hasil Penelitian dan Diskusi
Indonesia yang tengah mengalami fase booming internet di mana setiap aktivitas kehidupan
menggunakan internet juga telah mengubah pola pinjaman. Saat ini pinjaman berbasis aplikasi atau yang
kerap disebut pinjaman online sedang menjamur. Teknologi finansial ini di Indonesia berada di dalam
kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sehingga pengaturannya Nerada di bawah Peraturan Menteri dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam regulasi yang ada, pengguna teknologi finansial terdiri dari investor yang juga berperan
sebagai pemberi pinjaman dan debitur yang juga berfungsi sebagai penerima pinjaman. Sebagaimana
halnya pengaturan mengenai pinajaman, dalam hal ini Investor harus dilindungi oleh pemerintah dalam
hal ini Otoritas Jasa Keuangan agar uang tidak hilang dibawa kabur debitur dan juga penyedia aplikasi
selain itu juga untuk menjaga iklim investasi di masyarakat, sedangkan debitor harus dilindungi agar
agunan yang diberikan tidak hilang serta bunga pinjaman harus rasional untuk menjaga likuiditas
keuangannya. Dalam tekfin, permasalahn hukum perdata yang terjadi antara investor, debitor dan
penyelenggara juga harus dapat diselesaikan secara cepat melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa
(APS) tidak harus melalui proses litigasi yang memakan waktu lama.
Pengaturan dan pengawasan bisnis jasa pinjaman online harus tunduk kepada berbagai peraturan
perundang-undangan seperti:
1. Undang-Undnag 21 nomor 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pemilik otoritas,
UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),
3
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2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
3. Undang-Undang 7 tahun2014 tentang Perdagangan,
4. Undnag-undangU 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
5. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
6. Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
OJK selaku otoritas yang berwenang seharusnya memperhatikan aspek perlindungan konsumen.
Salah satu peraturan yang diterbitkan oleh otoritas adalah dengan terbitnyan Peraturan OJK Nomor
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada
Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam pinjaman online, segala tindak pidana penipuan wajib untuk
menerapkan pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga perlu adanya
laporan pihak konsumen kepada Kepolisian, sedangkan masalah sengketa konsumen atara investor
dengan aplikator dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK).
Penguatan perlindungan konsumen dalam perdagangan secara elektronik adalah aspek yang
sangat penting. Penguatan tersebut tidak cukup hanya sebatas regulasi, namun juga memerlukan
penguatan kepercayaan dari stakeholder dari praktik penipuan dan penyalahgunaan media internet yang
mungkin dapat terjadi dalam bisnis tekfin. Hingga bulan Mei 2017, OJK telah menerima berkas
pendaftaran 25 perusahaan yang berminat membuka usaha jasa tekfin. Jumlah ini sudah menggembirakan
namun masih jauh dibawah target 500 perusahaan tekfin yang diawasi dan terdaftar dalam OJK. Cina
yang memiliki 1 milyar lebih penduduk telah memiliki 4000 perusahaan tekfin.
Contoh perusahaan PM-Tekfin antara lain : Modalku (www.modalku.co.id), Credy (www.
credy.co.id), Kredina (www.kredina.com), Pinjam (www.pinjam.co.id), dan lain-lain. Fasilitas dana
pinjaman yang diberikan perusahaan PM-Tekfin kebanyakan hanya bernilai kecil dari mulai Rp 500.000
hingga maksimal Rp 2,5 juta dengan jangka waktu pengembalian maksimal 30 hari. Bunga pinjaman
pada umumnya dipatok 2 – 3 % per bulan belum termasuk biaya administrasi. Besaran bunga pinjaman
tersebut membuat usaha tekfin harus bersaing ketat dengan Pegadaian, BPR, dan Bank Umum yang
menerbitkan Kartu Kredit atau Kredit Tanpa Agunan (KTA). Sayangnya saampai saat ini wilayah
operasional tekfin masih berkutat di Jabodetabek dan sebagian Jawa Tengah sehingga kerap menyulitkan
untuk pengembangan usaha selain persyaratan untuk menjadi investor yang harus menyediakan dana
mulai dari 10jura rupiah.
Sampai dengan tahun 2015, Kajian OJK disebutkan Indonesia memerlukan Rp 1.650 triliun
kebutuhan pembiayaan nasional, sedangkan industri keuangan konvensional domestik hanya sanggup
4
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memenuhi sekitar Rp 650 triliun. Harapannya, sisa kebutuhan ini dipenuhi oleh perusahaan tekfin. OJK
sendiri menentukan beberapa syarat agar perusahaan tekfin mudah diatur dan diawasi sehingga tidak
sampai merugikan kepentingan investor dan debitor.
Dalam Pasal 3 Peraturan OJK nomor 77/ POJK01/2016 disebutkan perusahan tekfin harus
berbentuk Perseroan Terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI, Badan Hukum Indonesia, WNA dan
Badan Hukum Asing. WNA dan Badan Hukum Asing hanya diperbolehkan memiliki saham secara
langsung maupun tidak langsung paling banyak sebesar 85%.
Perusahaan jasa PM-Tekfin berbentuk PT diwajibkan memiliki modal disetor minimal Rp 1
miliar pada saat pendaftaran dan minimal Rp 2,5 miliar pada saat mengajukan permohonan perizinan. Hal
yang sama juga berlaku pada perusahaan PM-Tekfin berbentuk Koperasi yang harus memiliki modal
sendiri minimal Rp 1 miliar pada saat pendaftaran dan minimal Rp 2,5 miliar saat mengajukan
permohonan perijinan. Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima
Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman. Penyelenggara dapat bekerja sama
dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total
pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman.1
Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai
Penyelenggara paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.21 Dalam menjalankan kegiatan
usaha, Penyelenggara PM-Tekfin dilarang:
a) melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK
ini;
b) bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
c) memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
d) menerbitkan surat utang;
e) memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
f) mempublikasikan informasi yang fiktif dan/ atau menyesatkan;
g) melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi
pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
h) mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.2
Dalam bisnsi tekfin dimana data menjadi salah satu asset dapat terjadi penyalahgunaan data untuk
hal yang melanggar hukum.Sebagaimana disebutkan sebelumnya, peminjam tekfin wajib untuk
1
2

Hukumonline.com tanggal akses 1 Februari 2018
Hukumonline.com tanggal akses 1 Februari 2018

5

ISBN : 978-602-361-217-8

Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

mennyetujui aplikator mengakses semua data yang dimiliki oleh investor sehingga dapat terjadi penyalah
gunaan data digunakan oleh pihak lain, untuk tujuan yang dianggap mengganggu, membahayakan bahkan
mengancam orang lain. Apabila kebijakan privasi tersebut di langgar oleh salah satu pihak, khususnya
pihak penyedia jasa tefkin maka aplikator dapat melanggar peraturan pidana yakni melanggar nama baik
serta kehormatan seseorang walaupun telah adanya kesepakatan dengan pengguna, mengenai kewenangan
penyedia jasa layanan media sosial mengolah data pengguna.
Penggunaan data yang terjadi antara perusahaan tekfin selaku penyelenggara sistem elektronik
dengan pengguna, tertuang dalam Statement of Rights and Responsibilities yang pada umumnya kurang
dibaca dengan seksama oleh investor dan debitur. Pengguna menyetujui untuk tunduk dengan kebijakan
yang telah ditetapkan sepihak oleh perusahaan tekfi sangat tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi hal
yang tidak sesuai dengan perjanjian antara pengguna dan perusahaan tekfin. Undang – undang nomor 10
tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh
perusahaan tekfin selaku penyelenggara sistem elektronik. Salah satu pasal yang melindungi data pribadi
maupun hak-hak pribadi ada pada pasal 26 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan
transaksi elektronik yang berbunyi :
1. “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui
media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang
yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan
gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
Persetujuan yang dimaksud dalam pasal tersebut mengisyaratkan tidak hanya sekedar setuju dan
bersedia bahwa data pribadinya digunakan, melainkan perlu adanya kesadaran untuk memberikan
persetujuan atas penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang
disampaikan pada saat perolehan data. Bentuk perlindungan lain dalam peraturan ini tertuang dalam pasal
15 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengenai tindakan
preventif mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan sistem elektronik,
yang berbunyi :
1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal
dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana
mestinya.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem
Elektroniknya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya
keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.
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Dalam pasal tersebut dapat diartikan setiap kalimat sebagai berikut:
Berdasarkan penjelasan pasal 15 Undang – undang nomor 11 tahun 2008 menerangkan bahwa
yang dimaksud andal, aman serta bertanggung jawab yaitu :
1. “Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan
penggunaannya,
2. “Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik, dan “Beroperasi
sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan
spesifikasinya.
3. “Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap
Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut. Apabila ada pelanggaran maka sangat bergantung
pada isi dari Statement of Rights and Responsibilities dan Privacy Policy. Jika terdapat hal yang
diluar dari yang dijanjikan maka apliaktor dapat diancam dengan pasal 26 Undang – undang nomor
11 tahun 2008 serta memenuhi unsure dari pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu
perbuatan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum sepanjang memenuhi empat unsur, yaitu :
1. Adanya perbuatan.
2. Adanya unsur kesalahan.
3. Adanya kerugian.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.
Apabila timbul kerugian yang merupakan sebab akibat dari perbuatan tersebut, maka dari
perbuatan tersebut perusahaan tekfin harus bertanggung jawab atas perbuatannya. berdasarkan dasar
hukum yang ada, yaitu perjanjian antara pengguna dan Facebook, perbuatan tersebut dapat diajukan
gugatan secara perdata dengan landasan ganti kerugian yang tentunya akan dilaksanakan di Jakarta,
Indonesia. Ditinjau dalam pasal 30 undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan
transaksi elektronik mengenai pengaksesan secara ilegal yang berbunyi :
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer
dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer
dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer
dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui,
atau menjebol sistem pengamanan.

7

ISBN : 978-602-361-217-8

Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penutup
Tindak pidana penipuan yang terjadi dalam bisnis tekfin secara umum perlu ditangani melalui
penerapan pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penanganan
tindak pidana penipuan, pihak konsumen dapat melapor kepada Kepolisian, sedangkan penyelesaian
sengketa konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK). Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara umum belum
dapat melindungi sepenuhnya pengguna usaha tekfin karena keterbatasan pengertian usaha yang berlaku
khusus di NKRI dan terbatasnya hak konsumenn. Permasalahan kerap timbul mencakup permasalahan
yuridis dan non-yuridis. Permasalahan yuridis meliputi keabsahan perjanjian menurut KUH Perdata,
penyelesaian sengketa transaksi e-commerce, UUPK yang tidak akomodatif, dan tidak adanya lembaga
penjamin toko daring (online shop). Permasalahan non-yuridis meliputi keamanan bertransaksi, serta
tidak pahamnya konsumen dalam bertransaksi e-commerce.
Secara umum tekfin tidak boleh bertentangan dengan UU 11/2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik karena usaha yang melibatkan teknologi informasi. Pelaku usaha yang menawarkan
produk (barang/jasa) melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar
berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
UU Perdagangan juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis online dan ecommerce. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan
sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Penggunaan
sistem elektronik wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU ITE.
Data dan/ atau informasi tersebut paling sedikit memuat: a) identitas dan legalitas pelaku usaha
sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi; b) persyaratan teknis barang yang ditawarkan; c)
persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan; d) harga dan cara pembayaran barang dan/ atau
jasa; dan e) cara penyerahan barang. Dalam hal terjadi sengketa terkait transaksi dagang melalui sistem
elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut
melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian.
Inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang
bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola
dengan baik. Peraturan ini juga dikeluarkan sebagai upaya mendukung pelayanan jasa keuangan yang
inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi,
pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya.
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Abstrak
Lahirmya Undang-undang Perasuransian merupakan sebuah pondasi kuat untuk industri perasuransian
atau usaha perasuransian yang menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko,
pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah,
konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau
penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Pengaturan terkait asuransi syariah yang
proposional dengan asuransi konvensional merupakan sebuah langkah maju agar mendorong
pertumbuhan asuransi syariah. Asuransi syariah dalam pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada
prinsip syariahnya tetapi juga pada tujuannya yaitu untuk saling menolong dan melindungi. Ir.
Soekarno saat berpidato pencetusan Pancasila pertama kali pada tanggal 1 Juni 1945, dimana kurang
lebih beliau ingin menegaskan bahwa dasar dari semua sila Pancasila itu adalah semangat gotong
royong atau tolong menolong. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kesamaan tujuan tolong
menolong pada asuransi syariah preskriptif Pancasila dan UU Persasuransian. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu : 1. Pendekatan
Perundang-undangan (Statute Approach), 2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan 3.
Pendekatan Historis (Historical Approach). Hasil penelitian ini terdapat kesamaan tujuan tolong
menolong pada asuransi syariah antara UU Perasuransian dan Pancasila yang tertuang pada prinsip
asuransi syariah dan akad-akad dalam asuransi syariah serta filosofi sejarah pembentukannya.
Keywords : Tolong-Menolong, Asuransi Syariah, Pancasila, UU Perasuransian

PENDAHULUAN
Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah orang Indonisa dalam kehidupan sehari-hari
baik dalam hal bernegara, berpolitik, penegakan dan pembuatan hukum serta menjalankan sistem
ekonomi. Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi,
tantangan dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Dalam pandangan Soekarno, “Tidak ada dua
bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai
karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mampunyai keperibadian
sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam
perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya” (Soekarno, 1958).1
Bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang bisa mengikat
bangsa Indonesia yang demikian besar dan majemuk. Pancasila adalah konsensus nasional yang dapat
diterima semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia. Pancasila adalah dasar
negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun (leitstar) yang dinamis, yang

1

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Jakarta: Sekretariat
Jenderal MPR RI, t.t.), 2.
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mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila merupakan
sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar,
merupakan kesepakatan umum (konsensus) warga negara mengenai norma dasar (grundnorm) dan
aturan dasar (grundgesetze) dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini utamanya menyangkut
tujuan dan cita-cita bersama, the rule of law sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk
institusi dan prosedur ketatanegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, Indonesia ialah negara
yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).
Negara juga menganut sistem konstitusional, dengan Pemerintah berdasarkan konstitusi (hukum
dasar), dan tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Undang-Undang Dasar menjadi
pedoman bagi pelaksanaan ”demokrasi konstitusional” (constitusional democracy), yakni praktik
demokrasi yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.3
Konsepsi pokok yang melandasi semua hal itu adalah semangat gotong royong. Bung Karno
mengatakan, “Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Saudarasaudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu
usaha, satu amal, satu pekerjaan. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, perjuangan
bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan
semua. Holopis kuntul baris, buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong.” (dikutip dari Pidato
Bung Karno, 1 Juni 1945).4
Pengarturan terkait asuransi sudah ada sejak zaman Penjajahan Belanda yakni pada Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi
keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut
menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Sebagai perjanjian
khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Pengaturan
asuransi dalam KUHD meliputi substansi berikut ini :
a. asas-asas asuransi;
b. perjanjian asuransi;
c. unsur-unsur asuransi;
d. syarat-syarat (klausula) asusransi
e. jenis-jenis asuransi.5

Jika KUHD menutamakan pengaturan asuransi dari segi keperdataan, maka Undang-undang
Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Lembaran Negara Nomor 13 tahun 1992 tanggal 11

2

Majelis Permusyawaratan Rakyat, 11.
Majelis Permusyawaratan Rakyat, 4.
4
Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2.
5
Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 18.
3
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Pebruari 1992 mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif, yang jika
dilanggar mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan administratif. Pengaturan dari segi bisnis
artinya menjalankan usaha perasuransian harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dari segi
publik administratif artinya kepentingan masyarakat dan negara tidak boleh dirugikan. Jika hal ini
dilanggar, maka pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana dan sanksi administratif menurut
undang-undang Perasuransian.6
Asuransi syari’ah merupakan bidang bisnis asuransi yang cukup memperoleh perhatian besar
dikalangan masyarakat Indonesia hal ini dikarenakan faktor yang sebagian besar masyarakat
Indonesia yang mayoritas muslim. Sebagai bisnis asuransi alternatif, asuransi syari’ah boleh dikatakan
relatif baru dibandingkan dengan bisnis asuransi konvensional. Kebaruan bisnis asuransi syari’ah
adalah pengoperasian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang besumber dari
Alquran dan Hadis serta Fatwa para Ulama terutama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia
(MUI).
Sebagai asuransi yang digali dari prinsip dan nilai Islam yang terdapat dalam Alquran dan
Hadis, Asuransi Takaful Keluarga sebagai model asuransi Syari’ah bertumpu pada konsep tolongmelolong dalam kebaikan dan ketakwaan (wata’awanu alal birri wattakwa) serta perlindungan
(atta’min) yang menjadikan seluruh peserta asuransi sebagai keluarga besar, antara peserta yang satu
dan yang lainnya saling melindungi dari dan menanggung risiko. Oleh karena itu, selain menjadi
peserta asuransi, peserta juga dapat beramal membantu sesama peserta tertimpa musibah melalui
derma (tabarru’).7
Konsep asuransi syari’ah didasarkan pada Alquran Surat Almaa’idah ayat (2), yang artinya :
“Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”
Berdasarkan konsep tersebut, kemudian Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(MUI) memberikan pengertian tentang Asuransi Syari’ah. Pasal 1 angka (1) Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional NO: 21/DSN- MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah, asuransi syariah
(Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara
sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
M. Syakir Sula (2004, Hal 293) menegaskan bahwa konsep asuransi syari’ah adalah suatu
konsep di mana terjadi saling memikul risiko diantara sesama peserta sehingga antara satu dengan
yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas
dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’ atau

6
7

Abdulkadir Muhammad, 19.
Abdulkadir Muhammad, 261.
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dana kebajikan (derma) yang tujuannya untuk menanggung risiko. Dalam sistem operasional, asuransi
syari’ah telah terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh para ulama, yaitu gharar, maisir dan riba.8
Pembangunan nasional memerlukan dan mengharuskan dilakukannya penyesuaian dalam
berbagai hal terhadap perkembangan kondisi dan aspirasi masyarakat. Dalam industri perasuransian,
baik secara nasional maupun global, terjadi perkembangan yang pesat yang ditandai dengan
meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh
masyarakat. Layanan jasa perasuransian pun semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan
kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak
terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha.9 Maka pada tanggal 17
Oktober 2014 disahkanlah Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dengan
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 337 (untuk selanjutnya disebut UU
Perasuransian).
UU Perasuransian memberikan angin segar terhadap asuransi syari’ah karena telah
mendapatkan pengaturan yang seimbang dengan asuransi konvensional. Pengertian terkait asuransi
syari’ah tertuang dalam :
Pasal 1 Angka 2 UU Perasuransian, Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas
perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para
pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling
menolong dan melindungi dengan cara:
a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan,
biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang
tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang
didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau
didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Dengan lahirnya UU Perasuransian ini menjadi pondasi hukum yang kuat dalam pelaksanaan
asuransi syari’ah di Indonesia. Upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat,
dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan
baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut diwujudkan antara
lain dalam bentuk:
1. penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha
Reasuransi Syariah;
2. penetapan status badan hukum bagi Perusahaan Asuransi berbentuk usaha bersama yang telah
ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan;
8
9

Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, 263.
Penjelasan Umum UU Perasuransian
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3. penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung
kepentingan nasional;
4. pemberian amanat lebih besar kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah
untuk mengelola kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi
dan asuransi syariah, termasuk kerja sama keagenan; dan
5. penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelola perusahaan yang
baik, kesehatan keuangan, dan perilaku usaha yang sehat.

RUMUSAN MASALAH
Bagaimanakah tolong menolong dalam asuransi syari’ah di Indonesia menurut Pancasila dan
UU Perasuransian?

METODE PENELITIAN
Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi”.10 Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Terry Hutchinson
sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal
adalah sebagai berikut :
“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a
particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty and,
perhaps, predicts future development.”
(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur
suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan
dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).11
Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga
sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan
hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.12
Terdapat 3 (tiga) pendekatan untuk mengkaji kedua permasalahan yang dibahas dengan metode
penelitian Normatif ini yaitu pendekatan perundangundangan (statute approach),

pendekatan

konseptual (conseptual approach), dan Pendekatan Historis (Historical Approach). Pendekatan
perundang-undangan diperlukan dalam rangka menelusuri ratio legis dan dasar ontologis lahirnya
perundang-undangan.13 Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara presisi dan akurat

10

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.
Peter Mahmud Marzuki, 32.
12
Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8 (PT. Raja Grafindo Persada,
2004), 14.
11

13

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 93–94.
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berbagai konsep yang digunakan oleh prinsip hukum dalam undang-undang maupun doktrin para ahli
hukum.14 Pendekatan sejarah digunakan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari
waktu ke waktu.15 Sumber data yang digunakan dalam penelitan ada dua yang terdiri atas bahan
hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literature
dan hasil penelitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggal 1 Juni 1945 untuk pertama kalinya Bung Karno menyampaikan pidatonya yang
monumental tentang Pancasila sebagai dasar negara di depan sidang BPUPKI. Pada hari itulah, lima
prinsip dasar Negara dikemukakan dengan diberi nama Pancasila, dan sejak itu jumlahnya tidak
pernah berubah. Meskipun demikian, untuk diterima sebagai Dasar Negara, Pancasila mendapatkan
persetujuan kolektif melalui perumusan Piagam Jakarta (22 Juni 1945) dan akhirnya mengalami
perumusan final lewat proses pengesahan konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945.
Tulisan M. Yamin juga mengamini bahwa lahirnya Pancasila berasal dari Soekarno.
“Sila yang lima ini dinamai Bung Karno dalam uraian pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di kota
Jakarta ‘Pancasila’ yang berarti paduan lima buah sila.... Tanggal 1 Juni 1945 dianggap oleh Republik
Indonesia sebagai tanggal lahirnya ajaran Pancasila, dan Bung Karno diterima sebagai penggalinya..”
Muhammad Yamin, 1960: 289). M. Yamin juga mengatakan bahwa Soekarno melakukan penggalian
sosiologis atas masyarakat Indonesia dari sejak zaman pra-Hindu sampai sekarang. Penggalian ini
mempunyai maksud agar perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya nanti memiliki alat
pemersatu.16
Pada saat kita menghadapi kemungkinan untuk mengadakan proklamasi kemerdekaan, dan
alhamdulillah bagi saya pada saat itu bukan lagi kemungkinan tetapi kepastian, kita menghadapi soal
bagaimana Negara hendak datang ini, kita letakan di atas dasar apa. Maka di dalam sidang daripada
para pemimpin Indonesia seluruh Indonesia, difikir-fikirkan soal ini dengan cara jang sedalamdalamnya. Di dalam sidang inilah buat pertama kali saya formuleeren apa yang kita kenal sekarang
dengan perkataan “Pancasila”. Sekedar formuleren, oleh karena lima perasaan ini telah hidup
berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun di dalam kalbu kita. Siapa yang memberi bangsa
Indonesia akan perasaan-perasaan ini? Saya sebagai orang yang percaya kepada Allah SWT
berkata: “Sudah barang tentu yang memberikan perasaan-perasaan ini kepada bangsa Indonesia

14

Peter Mahmud Marzuki, 178.
Peter Mahmud Marzuki, 126.
16
Yamin, Muhammad, (1959/1960), Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945 Jilid II, Cipanas: Rumah
Siguntang. Dikutip oleh Agustinus W. Dewantara, Diskursus Pancasila Dewasa Ini (Yogyakarta: PT Kanisius,
2017), 56.
15
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ialah Allah SWT pula”. (Dikutip dari Pidato Bung Karno, 1 Juni 1946 dalam Rangka Peringatan Hari
Pancasila).17
Dengan semangat gotong royong itu, konsepsi tentang dasar negara dirumuskan dengan
merangkum lima prinsip utama (sila) yang menyatukan dan menjadi haluan keindonesian, yang
dikenal sebagai Pancasila. Kelima sila itu terdiri atas: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan
yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam

permusyawararan / perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.18
Karena gotong-royong adalah perasannya, maka tidak dimungkinkan lagi pengedepanan
kepentingan pribadi dalam negara yang akan dibangun nanti. Untuk itulah Soekarno merasa perlu
untuk memunculkan simbolisme Islam, Kristen, Van Eck, Hadikoesoemo, dan Nitisdemito (dalam
alinea ke- 92). Pengedepanan pribadi dan golongan adalah suatu negasi dari semangat gotong-royong
yang diusung Soekarno.
Berikutnya, alinea ke-93 adalah berisi retorika Soekarno atas Ekasila yang digagasnya:
“Alangkah hebatnya! Negara Gotong-Royong!” Retorika ini hendak mengajak para pendengarnya
untuk sepakat pada Ekasila yang digagasnya, dan ternyata retorika ini pun disambut tepuk tangan riuh
oleh para hadirin. Betapa hebatnya negara gotong-royong, dan sama hebatnya dengan dasar negaranegara lain yang sudah merdeka.
Alinea ke-94 berisi sederetan simbol yang menekankan pada apa itu semangat gotong-royong.
Gotong-royong lebih dinamis dari kekeluargaan, melainkan karyo dan gawe. Kata karyo dan gawe
adalah simbolisasi masyarakat Jawa. Mengapa Jawa? Karena Soekarno hendak konsisten dengan
gagasannya bahwa dasar negara haruslah digali dari bumi Indonesia sendiri. Padanan gotong-royong
ditemukan dalam falsafah Jawa tersebut. Terminologi “holopis-kuntul-baris” dengan demikian adalah
kelanjutan dari simbol ke-Jawa-an ini untuk menekankan ke-Indonesia-an dari apa yang telah
digalinya.19
Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai para pendiri yang buah pikirannya sangat
brilian. Para pendiri negara tersebut saling melontarkan gagasannya demi mencari dasar yang kuat
bagi berdirinya bangsa ini pada saat mempersiapkan kemerdekaan. Salah satu tokoh yang gagasannya
dipakai sebagai fondasi negara yaitu Soekarno. Soekarno pernah mengusulkan Pancasila sebagai
dasar negara (Notosusanto, 1977:17). Soekarno bahkan merangkum Pancasila dalam satu nilai:
“gotong-royong” atau yang disebutnya sebagai Ekasila.20
“Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat
semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat
17

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, 40.
Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2–3.
19
Agustinus W. Dewantara, Diskursus Pancasila Dewasa Ini, 77.
20
Agustinus W. Dewantara, 80.
18

17

ISBN : 978-602-361-217-8

Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi
Indonesia buat Indonesia, semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga
menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotongroyong.’ Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong!” (Sekretariat Negara Republik
Indonesia, 1995:82.)21
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh
pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai
ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila
juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan
perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat
diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan
kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen
bangsa.22
Soekarno mengatakan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila berasal dari bumi Indonesia sendiri.
Fakta bahwa masyarakat Indonesia di berbagai tempat menjunjung tinggi nilai kebersamaan membuat
Soekarno merangkum Pancasila menjadi nilai gotong-royong itu sendiri. Pancasila dan nilai gotongroyong yang diusulkan Soekarno seharusnya menjadi jiwa dan nilai dasar dari masyarakat Indonesia,
karena Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan menentukan orientasi, tujuan, dan
menjadi nafas hidup bersama dan berbangsa (Kartodirjo 1990: 32-33).23
Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya
dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (consensus), yaitu24:
1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general
acceptance of the same philosophy of government).
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara
(the basis of government).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of
institutions and procedures).
Kesepakatan (consensus) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat
menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama
itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan
kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah
21

Agustinus W. Dewantara, 80.
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, 6.
23
Agustinus W. Dewantara, Diskursus Pancasila Dewasa Ini, 80–81.
24
William G. Andrews, misalnya, dalam bukunya Constitutions and Constitutionalism 3rd edition, menyatakan:
“The members of a political community have, bu definition, common interests which they seek to promote or
protect through the creation and use of the compulsory political echanisms we call the State”, (New Jersey:
Van Nostrand Company, 1968), hal. 12-13 dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, “Ideologi, Pancasila, dan
Konstitusi,” t.t., 6.
22
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pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan
dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita
bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang
berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama
warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.
Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang biasa disebut sebagai
Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat
tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip (i) Ketuhanan Yang
Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial
bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk
mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (ii)
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.
Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan
hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam
setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks
penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas rule of the game yang ditentukan bersama. Dalam
pengertian demikian, hukum dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang di puncaknya
terdapat pengertian mengenai hukum dasar yang tidak lain adalah konstitusi, baik dalam arti naskah
tertulis ataupun dalam arti tidak tertulis. Dari sinilah kita mengenal adanya istilah constitutional state
yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern. Karena itu, kesepakatan tentang
sistem aturan sangat penting sehingga konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam
memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa ada konsensus semacam itu,
konstitusi tidak akan berguna, karena ia akan sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati,
hanya bernilai semantik dan
tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedurprosedur yang mengatur kekuasaannya; (b) hubunganhubungan antar organ negara itu satu sama lain;
serta (c) hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan
itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benarbenar mencerminkan keinginan
bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak
dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (constitutional state). Kesepakatankesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan
bersama untuk kurun waktu yang cukup lama.
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Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi
atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu
Staatsfundamentalnorm

adalah

sebagai

syarat

bagi

berlakunya

suatu

konstitusi.

Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.25
Penempatan Pancasila sebagai Staatsfundamental-norm pertama kali disampaikan oleh
Notonagoro26. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechtsidee) merupakan bintang pemandu. Posisi
ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta
dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai
Staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaanya tidak dapat
dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.27
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara
sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan
perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham
konstitusional tidak ada satu pun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak
berlandaskan konstitusi.28
Kelima prinsip tersebut hendaknya dikembangkan dengan semangat gotong-royong: prinsip
ketuhanan harus berjiwa gotong-royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang, dan toleran),
bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip Kemanusiaan universalnya harus
berjiwa gotong-royong (yang berkeadilan dan berkeadaban), bukan pergaulan kemanusiaan yang
menjajah, menindas, dan eksploitatif. Prinsip persatuannya harus berjiwa gotong-royong
(mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan, “bhinneka tunggal ika”), bukan
kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau pun menolak persatuan. Prinsip demokrasinya harus
berjiwa gotong-royong (mengembangkan musyawarah mufakat), bukan demokrasi yang didikte oleh
suara mayoritas atau minoritas elit penguasa-pemodal. Prinsip keadilannya harus berjiwa gotongroyong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat

25

Teori Hans Kelsen ini dapat dipelajari dalam tiga bukunya yaitu Pure Theory of Law: Introduction to the
Problematic of Legal Science; Pure Theory of Law; dan General Theory of Law and State.hal dikutip oleh
Jimly Asshiddiqie, 10–11.
26
Notonagoro, ”Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)”
dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun). Dikutip
oleh A. Hamid A. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam
Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta,
1990, hal. 309 oleh Jimly Asshiddiqie, 11.
27
oleh A. Hamid A. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam
Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta,
1990, hal. 309 oleh Jimly Asshiddiqie, 11.
28
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, 7.
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kekeluargaan), bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, bukan pula yang
mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.29
Penelitian yang lebih modern menunjukkan bahwa gotong-royong telah mengalami
perkembangan. Slamet (1963:40) menemukan bahwa gotong royong berkembang menjadi dua jenis di
era yang lebih modern, yakni: gotong-royong berupa jaminan sosial, dan gotong-royong berupa
pekerjaan umum. Slamet (1963:40) mengatakan bahwa gotong-royong yang asli adalah yang berupa
jaminan sosial, di mana di dalamnya ada bentuk tolong menolong yang dilandasi oleh semangat
sukarela, tidak ada campur tangan dari pamong desa/aparat, dan biasa ditemukan dalam lingkup
bertetangga yang lebih kecil ketika menghadapi kematian, perkawinan, dan mendirikan rumah. 30
Slamet (1963:41) kemudian menyebutkan bahwa gotong-royong yang berupa pekerjaan
umum awalnya ditujukan untuk kepentingan yang lebih besar, misalnya: membangun jalan, saluran
air, ataupun “gugur-gunung,” akan tetapi praktik ini disalahgunakan oleh Jepang dan Belanda dengan
sistem kerja rodi dan romusha-nya. Bintarto (1980:10) mencatat bahwa penyalahgunaan gotongroyong oleh Jepang dan Belanda ini membuat masyarakat desa kadang-kadang kurang bersemangat
untuk melakukan gotong-royong yang bersifat umum tadi. Bintarto (1980:10-11) kemudian
berpendapat bahwa hal tersebut bisa diatasi ketika para pemimpin ikut memberi teladan
kegotongroyongan dengan bersama-sama warga bekerja bersama.31
Dapat dilihat dari sejarah dan pembentukannya pancasila berakar pada semangat gotong
royong/tolong menolong yang telah ada dalam jiwa manusia Indonesia sejak dulu kala yang mana
akhirnya menjadi ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Semangat inipun dibawa kedalam
aspek ekonomi khususnya asuransi, dimana asuransi syariah mempunyai akar yang sama yaitu
semangat tolong menolong guna mengadapi risiko.
Terkait pendapat Ulama terhadap asuransi, Ulama menanggapi berbeda mengenai status
hukum dari kegiatan asuransi konvensional, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Adapun
ulama yang membolehkan32 di antaranya; Syekh Abdur Rahman Isa dan Prof. Dr. Muhammad al-Bahi
, guru besar Universitas Al-Azhar, Prof. Dr. Muhammad Yusuf, guru besar universitas Kairo, Syekh
Abdul Wahab Khallaf, guru besar hukum Islam Universitas Kairo, Bahjah Hilmi, penasihat
pengadilan tinggi Mesir, Syekh Muhammad Dasuki, Dr. Muhammad Najatullah Shiddiqi, dosen
Universitas King Abdul Aziz, Syekh Muhammad Ahmad, pakar ekonomi dari Pakistan, Syekh
Muhammad al-Madhani, dan Prof. Dr. Musthafa Ahmad al–Zarqa, guru besar Universitas Syiria.
Para ulama di atas umumnya beranggapan bahwa asuransi adalah kreasi praktik baru, yang
sebelumnya tidak ditemukan dengan tujuan untuk saling tolong menolong. Asuransi merupakan
29

Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3.
Agustinus W. Dewantara, Diskursus Pancasila Dewasa Ini, 93.
31
Agustinus W. Dewantara, 93.
32
Syakir Sula, Ansuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta, Gema Insani, 2004), cet. ke-1 hal
71-76 dikutip dari Muhammad Maksum, “Pertumbuhan Asuransi Syariah DI Dunia dan Indonesia,” AL-Iqtishad
3, No 1 Januari 11 (11): 3–4.
30
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bentuk perkongsian (koperasi) yang dibenarkan dalam Islam, selama tidak mempraktikkan riba.
Bahkan, Prof. Dr. Muhammad al-Bahi, dalam bukunya Nidhâm al-Ta`mîn fi Hadighi Ahkâm al-Islâm
wa Dharurat al-Mujtama’ al-Mu’âshir, beralasan tentang kehalalan asuransi sebagai berikut:
a. Ansuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong
b. Ansuransi mirip dengan akad mudhârabah dan untuk mengembangkan harta benda
c. Ansuransi tidak mengandung unsur riba
d. Ansuransi tidak mengandung tipu daya
e. Ansuransi tidak mengurangi tawakkal kepada Allah SWT
f. Ansuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah.
g. Ansuransi memperluas lapangan kerja.
Selain ada yang menghalalkan, umumnya ulama mengharamkan asuransi konvensional.
Ulama fikih yang dianggap pertama kali membahas dan mengharamkan asuransi adalah Ibnu ‘Abidin
(1784-1836), dari kalangan Hanafiyah, dalam kitabnya Hâsyiyah Ibnu ‘Abidin (Hâsyiyat Rad alMuhtâr ‘ala al-Dâr al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr). Menurutnya kegiatan asuransi hukumnya
harama karena alasan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, iltizâm mâ lam yalzam.33
Ulama-ulama lain, seperti Muhammad Yusuf Qaradhawi, Syekh Abu Zahrah, Dr.
Muahammad Muslehuddin, Prof. Dr. Wahbahaz-Zuhaili, Dr. Husain Hamid, mengharamkan asuransi
karena adanya praktik riba, gharar, dan perjudian. Begitu juga dengan ulama Indonesia seperti Prof.
Dr. KH. Ali Yafie, mengharamkannya karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.34
Ulama dan umat Islam sepakat atas kehalalan asuransi syariah. Pendapat ini didasarkan atas
kesepakatan Muktamar Ulama Muslim Ke-II pada tahun 1960, Muktamar Ulama Muslim Ke-VII
tahun 1392 H, dan Pertemuan Ulama Fikih tahun 1938 H. Kehalalan asuransi didasarkan pada
pertimbangan praktinya menjauhkan dari sistem riba, gharar, jahalah, dan qimar. Asuransi syariah
menggunakan sistem persekutuan dan pertolongan (syirkah wa ta’awuniyah). Praktik ini dibenarkan
menurut agama, bahkan didorong untuk saling menolong dalam takwa dan kebaikan.35
Dalam mendefinisikan Asuransi syari’ah, fatwa DSN No 21 Tahun 2008 memadankan
Asuransi syariah dengan Ta’min, Takaful atau Tadhamun. At-ta’min diambil dari kata amanah yang
berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.36 Takafulberasal dari takafalayatakafalu yang secara etimologis berati menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam
Ahmad Salim Milhim, al-Ta’mîn al-Islâmy, (Oman: Dâr al-A’lâm, 2002), cet. ke-1 hal. 65 – 70 dikutip dalam
Muhammad Maksum, 4–5.
34
Syakir Sula, Ansuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta, Gema Insani, 2004), cet. ke-1 hal
71-76 dikutip dari Muhammad Maksum, 6.
35
Ahmad Salim Milhim, al-Ta’mîn al-Islâmy, (Oman: Dâr al-A’lâm, 2002), cet. ke-1 hal. 65 – 70 dikutip dalam
Muhammad Maksum, 6–7.
36
Menta’minkan adalah orang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya
mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta
yang hilang atau mengasuransikan hidupnya, rumah dan mobilnya (Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah
(Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta; Gema Insani, 2004, hlm 28) dikutip oleh Waldi
Nopriansyah, Asuransi Syariah, Berkah Terakhir yang Tak Terduga (Penerbit Andi, 2016), 11.
33
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pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu
dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko orang lain.37 Konsep takaful didasarkan pada
solidaritas, responsibilitas, dan persaudaraan diantara anggota dimana para partisipan sepakat untuk
sama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari aset-aset yang telah ditetapkan.38
Tadamun yang berasal dari kata damana yang berarti saling menanggung, bertujuan untuk menutup
kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.39 Dalam Islam, asuransi syariah
adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong
secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.40
Pengertian asuransi yang diatur dalam KUHD dan UU No 2 tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian dianggap tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan prinsip syari’ah Islam yaitu :
a) Pasal 246 KUHD difinisi Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung
mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan
penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang tidak
diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.41
b) Pasal 1 angka 1 UU No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terkait difinisi Asuransi
atau pertanggungan adalah perjanjian atara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin
akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang
yang dipertanggungkan.
Akhirnya pada tahun 2014 disahkan Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian yang memberikan porsi yang seimbang antara asuransi konvensional dan asuransi
syari’ah. Asuransi syari’ah mendapat pengaturan tersendiri dan menjadi landasan hukum yang kuat
setingkat Undang-undang. Dalam pengertian asuransi syari’ah yang diberikan dalam pasal 1 angka 2
UU Perasuransian dapat dijabarkan menjadi beberapa bagian penting yaitu :
1) Terdiri dari kumpulan perjanjian atau akad
2) Terdapat perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis
3) Terdapat perjanjian antara para pemegang polis

37

(Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta;
Gema Insani, 2004, hlm 33) dikutip olehWaldi Nopriansyah, 11.
38
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi dan implementasi),
Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010, hlm. 95 dikutip oleh Waldi Nopriansyah, 11.
39
Abdul Aziz Dahlan, Ekesilopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru, Wan Hoeven, 1996, hlm. 138 dikutip
oleh Waldi Nopriansyah, 12.
40
Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam praktik (upaya menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba’),
Jakarta: Gema Insani, 2006 hlm 2. Dikutip oleh Waldi Nopriansyah, 11.
41
KUHD atau Wetboek van Koophandel
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4) Terdapat kontribusi
5) Harus sesuai prinsip syari’ah
6) Bertujuan atau Guna saling menolong dan melindungi
7) Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya
yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang
mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
8) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang
didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau
didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Adapun kebaruan terkait asuransi syariah pada UU Perasuransian ini antara lain :
a) Pengelolaan dan pelaksanaan asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip syariah (Pasal 1
angka 3)
b) Terdapat perluasan pengertian pada Usaha Perasuransian, Usaha Perasuransian adalah segala
usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko,
pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan
keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian
kerugian asuransi atau asuransi syariah. (pasal 1 angka 4)
c) Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah
guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau
pemegang pas karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang
polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. (pasal 1 angka 8)
d) Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah
guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan
pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain
yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan
dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.(pasal 1 angka 9)
e) Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas
risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau
perusahaan reasuransi syariah lainnya.(pasal 1 angka 10)
f) Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan
asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak
untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta. (pasal 1 angka 11)
g) Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam
penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian
klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi
syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau
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perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi
syariah. (pasal 1 angka 12)
h) Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah,
perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi,
perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. (pasal 1 angka 14)
i)

Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan
asuransi jiwa syariah. (pasal 1 angka 16)

j)

Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir
dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan
reasuransi syariah dilikuidasi. (pasal 1 angka 18)

k) Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang
mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian
reasuransi syariah. (pasal 1 angka 21)
l)

Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan
reasuransi syariah untuk mendapatkan pelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya,
tertanggung, atau peserta lain. (pasal 1 angka 22)

m) Peserta adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi
Syariah atau perjanjian reasuransi syariah. (pasal 1 angka 24)
n) Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang reasuransi dan
memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah,
perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam melakukan penutupan
reasuransi atau reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim. (pasal 1 angka 27)
o) Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang
bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan
memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. (pasal 1 angka 28)
p) Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau
perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan
berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh
manfaat dari. Dana Tabarru' dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya
pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. (pasal 1 angka
30)
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q) Terdapat pembatasan penyelenggaran usaha asuransi syariah yang terkait dengan asuransi
syariah (pasal 3). Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan:
a. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip
Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan
b. Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain.
Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa
Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan
berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip
Syariah.
Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.
Usaha tersebut diatas dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat berupa
penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana, dimana
ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (pasal 5)
r) Usaha asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah berbeda dari usaha asuransi
konvensional dan usaha reasuransi konvensional. Usaha asuransi dan Usaha Reasuransi yang
dikelola secara konvensional menerapkan konsep transfer risiko, sedangkan usaha asuransi
syariah dan Usaha Reasuransi Syariah merupakan penerapan konsep berbagi risiko (risk
sharing). Mengingat perbedaan konsepsi yang mendasari penyelenggaraan usahanya, usaha
asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah yang saat ini diperkenankan dalam bentuk unit
di dalam perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional akan didorong untuk
diselenggarakan oleh entitas yang terpisah. (penjelasan pasal 3)
Terlihat dari pengaturannya tersebut diatas UU Perasuransian, asuransi syariah mempunyai
tujuan yang berbeda dengan asuransi konvensional yaitu guna saling tolong menolong dan melindungi
sesama peserta dan prinsipnya dinaungi oleh prinsip syariah yang akhirnya tidak hanya mengejar
duniawi tetapi juga akhirat.

KESIMPULAN
Sikap tolong menolong dan gotong royong yang terdapat dalam Pancasila sangat sesuai
dengan prinsip asuransi syari’ah yang bertujuan atau guna menolong sesama peserta asuransi syariah
melalui akad-akad yang ada dalam asuransi syari’ah yakni akad tijarah dan akad tabarru’ yang diatur
dalam UU Perasuransian didasari pada sejarah dan filosofi pembentukan keduanya.

REFERENSI
Abdulkadir Muhammad. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
Agustinus W. Dewantara. Diskursus Pancasila Dewasa Ini. Yogyakarta: PT Kanisius, 2017.
Jimly Asshiddiqie. “Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi.” Mahkamah Konstitusi, t.t.
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta:
Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.
26

Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

ISBN : 978-602-361-217-8

Muhammad Maksum. “Pertumbuhan Asuransi Syariah DI Dunia dan Indonesia.” AL-Iqtishad 3, No 1
Januari 11 (11).
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004.
Waldi Nopriansyah. Asuransi Syariah, Berkah Terakhir yang Tak Terduga. Yogyakarta: Penerbit
Andi, 2016.

27

ISBN : 978-602-361-217-8

28

Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

ISBN : 978-602-361-217-8

PENINGKATAN PEMASARAN DAN SERTIFIKASI “WEDANG UWUH BECICI”
DI GUNUNGCILIK KECAMATAN DLINGO BANTUL
Yeni Widowaty
Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: yeniwidowaty@umy.ac.id
Abstrak
Di Yogyakarta ada minuman khas asli yang disebut Wedang Uwuh. Disebut wedang uwuh (sampah)
karena ramuannya yang seperti sampah kering. Oleh karena itu pada KKN PPM di “dusun Gunung
Cilik desa Muntuk Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul” periode Agustus 2018 mahasiswa telah
membuat inovasi berupa pembuatan minuman dari Produk minuman tersebut diberi nama “wedang
uwuhBecici” yang dibuat seperti teh celup. Permasalahan yang dihadapi adalah jangkauan pemasaran
yang masih terbatas di dusun Gunung Cilik menjadikan produksi kurang berkembang. Selain itu
belum terdapatnya sertifikasi dari PIRT dikawatirkan mempengaruhi konsumen. Permasalahan
lainnya adalah pengemasan produk yang belum memenuhi standar. Metode yang digunakan dengan
penyuluhan dibidang pemasaran, pendampingan pengurusan sertifikasi dan pelatihan untuk
meningkatkan produksi. Hasil pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut : untuk meningkatkan
jangkauan pemasaran telah dilakukan penyuluhan manajemen pemasaran kepada masyarakat dusun
terutama yang memproduksi. Selain itu juga dilakukan pelatihan penjualan barang secara online
dengan maksud supaya pembeli tidak hanya dari lingkup dusun saja. Kemudian untuk mendapatkan
sertifikasi PIRT telah dilakukan pendampingan pengurusan ke Dinas Kesehatan kabupaten Bantul.
Syarat untuk mendapatkan PIRT harus mengikuti pelatihan dulu di Dinas kesehatan baru kemudian
dilakukan peninjauan lapangan. Terhadap kemasan produk telah dilakukan pelatihan dan pembuatan
kemasan yang lebih baik.
Kata kunci: peningkatan, pemasaran, sertifikasi, wedang uwuh
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Di DIY ada minuman khas yang disebut dengan “wedang uwuh”. Sesuai namanyauwuh yang
berarti sampah maka ramuan wedang uwuh terdiri dari dedauan, namun demikian rasa wedang uwuh
yang seperti minuman jahe sangat disukai masyarakat apalagi jika diminum dimusim hujan, malammalam atau pagi hari.
Dusun Gunungcilik yang mempunyai kekayaan alam rempah-rempah menjadikan sebagian
warga membuat home industri berupa wedang uwuh. Apalagi lokasi dusun yang mempunyai obyek
wisata “Becici” menjadi andalan pemasaran wedang uwuh, karena obyek wisata tersebut saat ini
menjadi tujuan wisata baik turis lokal maupun mancanegara. Apalagi jika musim liburan obyek wisata
Becici yang lagi “in” ini menjadi andalan pendapatan warga dusun
Dusun Gunung Cilik merupakan bagian dari desa Munthuk Kecamatan Dlingo, Kabupaten
Bantul, DIY. Jarak antara Dusun Gunung Cilik dengan pusat kabupaten sekitar 11 km. Dusun
Gunungcilik yang terletak di pegunungan terdiri atas persawahan dan perkebunan. Letak dusun
Gunungcilikdibatasi wilayah sebagai berikut:
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1. Sebelah utara terdapat Desa Terong dan Wonolelo
2. Sebelah selatan dibatasi Dusun Banjarharjo II
3. Sebelah Timur Dusun Muntuk
4. Sebelah Barat Desa Wukirsari
Adapun peta lokasi desa Muntuk adalah sebagai berikut:
Peta Desa Muntuk

Pada KKN periode Agustus-September 2018 saya sebagai Dosen Pembimbing Lapangan
(DPL) mahasiswa KKN di dusun Gunung Cilik telah diambil tema “Pemanfaatan rempah-rempah
Sebagai Produk Keunggulan dusun Gunung Cilik” . Alhamdulillah KKN berhasil dengan membuat
minuman wedang uwuh yang diinovasi yaitu wedang uwuh celup yang diberinama “wedang
uwuhBecici”. Dari komunikasi saya dengan bapak RT Gunungcilik mengatakan bahwa hingga saat ini
wedang becici masih diproduksi oleh ibu-ibu, namun menemui beberapa permasalahan.
Dalam tabel di bawah ini ditemukan beberapa permasalahan dan usulan-usulan penyelesaian
permasalahan. Dalam setiap penyelesaian permasalahan, masyarakat akan selalu dilibatkan agar
supaya lebih mengetahui permasalahan yang ada dan cara penanganannya..
Permasalahan dan Solusi
No.

Permasalahan yang ditemukan

1

Pemasaran masih di sekitar dusun
Gunung Cilik khususnya di obyek
wisata Becici
Pengemasan hasil produk belum
maksimal
Belum didaftarkan ke Dinas Kesehatan
sehingga belum ada sertifikasi dari
PIRT.

2
3
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Solusi yang ditawarkan
Strategi pemasaran dilakukan penyuluhan
dibuatkan web dan dititipkan di toko-toko.
Pembuatan pengemasan lebih memenuhi
standar
Pendampingan pendaftaran ke PIRT untuk
memperoleh ijin
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Tinjauan Pustaka
Strategi Pemasaran
Menurut Indra Wijaya bahwa: “strategi pemasaran adalah himpunan asas yang secara tepat,
konsisten, dan layak dilaksanakan oleh perusahaan guna mencapai sasaran pasar yang dituju (target
market) dalam jangka panjang dan tujuan perusahaan jangka panjang, dalam situasi persaingan
tertentu”.1Menurut Sofyan Assauri berpendapat:“strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh,
terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan
dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. “Dengan kata lain, strategi
pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada
usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing tanggapan perusahaan
dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah”.2
Pendapat lain “American Marketing Association mengatakan bahwa strategi pemasaran
adalah hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang berkaitan dengan mengalirnya barang dan jasa dari
produsen sampai ke konsumen”.3
Dengan demikian tujuan akhir pemasaran adalah “membantu organisasi mencapai tujuannya.
Tujuan utama dalam perusahaan adalahmencari laba. Sedangkan tujuan lainnya adalah mendapatkan
dana yang memadai untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial dan pelayanan publik”.4
Izin Departemen Kesehatan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)
Agar supaya masyarakat mendapat perlindungan dari produk pangan olahan yang dapat
membahayakan kesehatan, maka dibutuhkan sertifikasi atas produk makanan yang dihasilkan oleh
para produsen makanan tersebut. Semua produk makanan yang akan dipasarkan di Indonesia, baik
berasal dari dalam maupun luar negeri harus didaftarkan dan disertifikasi melalui instansi yang
berwenang.
Pemberian

izin

P-IRT

ditetapkan

oleh

Badan

Pengawas

obat

dan

makanan

(BPOM),didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik
Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
Menurut Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutudan
Gizi Pangan mengamanatkan: “bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industry rumah tangga
wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh
1

Indra Wijaya dan Sri Setyo Iriani, Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas Konsumen, Jurnal Ilmu
Manajemen, Vol. 1 No.3 Mei 2013, hlm 911
2
Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran Dasar Konsep dan Strategi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011,
hlm. 168-169.
3
RaiszaMakis, Analisis Strategi Bauran Pemasaran Terhadap Peningkatan Volume Omzet Penjualan Mobil
Merek Toyota Avanza di Showroom PT. Johar Megah Motor Makassar, (Makassar: tidak diteritkan, 2001), h.
15.
4
Kotler dan Amstrong. 2008. Prinsip-prinsip Pemasaran. Jilid 1 dan 2.Edisi 12. Hlm. 6. Jakarta: Erlangga.
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Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.” Sementara itu,
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang
Kesehatan - sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, mengamanatkan bahwa:“pengawasan dan
registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”.
Ijin P-IRT hanya diberikan untuk Industri Skala Rumahan dengan Omzet di bawah 10 Juta /
bulan.Ijin Skala P-IRT : Hanya dikeluarkan untuk Ijin Produk Skala rumah Tangga / Industri Kecil.
Nomor P-IRT ini dipergunakan untuk makanan dan minuman yang memiliki daya tahan atau
keawetan di atas 7 hari. Nomor P-IRT berlaku selama 5 tahun dan setelahnya dapat diperpanjang.
Untuk makanan dan minuman yang daya tahannya di bawah 7 hari akan masuk golongan Layak Sehat
Jasa Boga dan nomor P-IRT berlaku selama 3 tahun saja.
KAJIAN LITERATUR
Teori pemasaran yang dikemukakan oleh Kotler disebut sebagai teori pasar. Menurut Kotler
bahwa:“teori pasar memiliki dua dimensi yaitu dimensi social dan dimensi ekonomi. Dimensi social
yaitu terjadinya kegiatan transaksi atas dasar suka sama suka. Dimensi ekonomi yaitu terjadinya
keuntungan dari kegiatan transaksi yang saling memberikan kepuasan.”5
Marketing Mix
Konsep pemasaran mempunyai seperangkat alat pemasaran yang sifatnya dikendalikan yaitu
lebih dikenal dengan MarketingMix (Bauran Pemasaran). Bauran pemasaran / MarketingMix
merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan secara terpadu. Artinya kegiatan ini dilakukan secara
bersama diantara elemen-elemen yang ada dalam marketing. Setiap elemen tidak dapat berjalan
sendiri-sendiri tanpa dukungan dari elemen lainya.6Menurut Basu Swasta marketing mix adalah
kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan,
yakni: produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi.7
Thorik Gunara dan Utus Hardiono Sudibyo berpendapat bahwa, marketing mix atau bauran
pemasaran adalah sebuah tingkatan yang menggabungkan elemen penting pemasaran benda atau jasa,
seperti keunggulan produk, penetapan harga, pengemasan produk, periklanan, persediaan barang
distribusi dan anggaran pemssaran, dalam usaha memasarkan sebuah produk atau jasa merupakan
gambaran jelas mengenai bauran pemasaran.8
Metode Pelaksanaan
5

Philip Kotler, A.B. Susanto, Manajemen Pemasaran di Indonesia (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2001),
hlm. 157.
6
M. Nur, Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 14
7
Basu Swastha, Azas-Azas Marketing, (Yogyakarta: LIBERTY YOGYAKARTA, 1984), hlm. 42.
8
ThorikGunara& Utus Hardiono, MarketingMuhamnad Saw, (Bandung: PT. Karya kita, 2007), hlm, 46.
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Untuk mengatasi permasalahan yang diajukan maka metode pelaksanaan dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:
Persiapan dan Pembekalan
1) Tahap persiapan dengan melakukan komunikasi dengan kepala dusun Gunung Cilik bapak
Rubikandan

ketua PKK ibu Sukamti pada tanggal 8 Januari 2019

guna menjaring

permasalahan utama terkait wedang uwuh yang sudah diproduksi saat KKN sebelumnya. Dari
beberapa permasalahan yang muncul maka setelah direduksi terdapat tiga masalah tersebut di
atas.
2) Pembekalan
Setelah observasi maka dilakukan pembekalan terhadap mahasiswa peserta tanggal 9 dan 10
Maret 2019. Kemudian menyusun program KKN bersama sama.
Pelaksanaan
Selanjutnya Langkah-langkah yang aka dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Penyuluhan
Penyuluhan tentang pemasaran produksi yang disampaikan oleh pakar dari Program Magister
Menejemen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr. Nuryakin., MM yang
dilaksanakan tanggal 21 Januari 2019. Selain itu pelatihan pemasaran online dibimbing mahasiswa
KKN yang dilaksanakan tanggal 27 Januari 2019
2) Pendampingan pengurusan ijin PIRT ke BPOM Dinas Kesehatan
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Gambar 1. KonsepKegiatan KKN-PPM

Solusi yang ditawarkan:
1. Pemasaran masih di sekitar
dusun Gunung Cilik
khususnya di obyek wisata
Becici
2. Pengemasan hasil produk
belum maksimal
3. Belum didaftarkan ke BPOM
sehingga belum ada
sertifikasi dari BPOM.
4. Proses produksi masih
dilakukan di teras rumah
sehingga kurang higienis.

Solusi yang ditawarkan:
1. Strategi pemasaran dilakukan
penyuluhan dibuatkan web
dan dititipkan di toko2.
2. Pembuatan pengemasan lebih
memenuhi standar
3. Pendampingan pendaftaran ke
BPOM untuk memperoleh
ijin/ sertifikasi
4. Pendampingan
dari
segi
tempat dan alat agar lebih
bersih dan sehat. .

Strategi pemasaran akan dibuatkan web sehingga bisa
dilakukan penjualan secara online. Oleh karena itu dilakukan
pelatihan terhadap ibu-ibu

Penyuluhan dan praktek pengemasan wedang uwuh becici

Selanjutnya dilakukan penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi
yang kemudian dilanjutkan mendampingi mendaftar ke BPOM

Penyuluhan kebersihan peralatan dan bahan-bahan sehingga
memenuhi standar. Kerjasama dengan BPOM.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Dusun Gunung Cilik antara lain:
1) Aspek Demografis dan Kelembagaan
Data yang diperoleh di dusun Gunungcilik terdapat data kependudukan sebagai berikut: jumlah
penduduk laki-laki 557 jiwa, perempuan: 555 jiwa sehingga jumlah total 1112 jiwa. Apabila
dilihat dari faktor agama jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 1112, sehingga jika dilihat
Islam data tersebut seluruh penduduk di dusun Gunung Cilik beragama Islam.
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2) Aspek Sosial Budaya dan Kesehatan
Dusun Gunungcilik Desa Muntuk Kecamatan Dlingo mempunyai jumlah anak putus sekolah/
angka buta huruf sebanyak 30 anak. Jumlah kendaraan yang dimiliki warga terdapat 45 unit mobil
dan 150 unit motor. Jumlah fasilitas kesehatan pada dusun itu tidak ada. Jumlah temaga kesehatan
terdapat satu orang
3) Aspek Infrasturktur
Dusun Gunung Cilik Desa Muntuk kecamatan Dlingo memiliki panjang jalan berdasar kondisi
jalan yang beraspal 4 (empat) km, tidak beraspal 900 m, anconblok 1 km. Sarana irigasi hanya ada
1,5 km. Jenis , teknik pembuangan dan atau pengelolaan sampah dengan cara ditimbun.
4) Aspek Kelembagaan
Jumlah RT dan RW yang ada di Gunung Cilik terbagi kedalam 7 (tujuh) RT dan 1 (satu) RW
dengan didukung oleh dua (2) unit organisasi kepemudaan yaitu IMPUS (Ikatan Masyarakat
Pundung Sari) dan IPPG (Ikatan Pemuda Pemudi Gunung Cilik). Organisasi keagamaan terdapat 4
(empat) organisasi yaitu TPA Masjid Al Falah, TPA Masjid Babul Jannah, Pengajian rutin Ibu-ibu
PKK dan Pengajian rutin bapak-bapak Gunung Cilik.

Peningkatan Pemasaran Wedang Uwuh Becici
Wedang uwuh merupakan minuman khas Yogyakarta yang pada umumnya diproduksi di
Imogiri Kabupaten Bantul. “Wedang yang berarti minuman sedangkan uwuh berarti sampah.
minuman itu dinamakan demikian karena bahan-bahan yang berupa dedaunan mirip dengan sampah.
racikan wedang uwuh terdiri dari daun cengkeh, kayumanis, daun pala, kayu secang, dengan
menggunakan pemanis dari gula batu.”9

Cara minumnya diseduh dengan air panas cita rasa dari minuman ini adalah pedas dari jahe
dan rasa segar yang dikeluarkan dari beragam jenis daun-daunan.

9

http://www.tribunnews.com.02/06/2015, Wedang Uwuh Minuman Khas Imogiri, Diracik dari Kayu
Manisdan Secang.
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Ada pendapat yang mengatakan bahwa berbagai macam daun untuk membuat wedang uwuh
didapat dari kompleks makam Raja Mataram. Daun pala di wedang uwuh berasal dari dalam makam
yang dikumpulkan oleh abdi dalem dan dijual kepada para pedagang wedang uwuh. Minuman ini juga
diyakini memiliki beragam khasiat karena menggunakan beragam rempah, seperti menyembuhkan
batuk, capek, masuk angin dan juga pegal-pegal.10
Harga wedang uwuh sangat terjangkau yakni dua ribu rupiah dalam satu kemasan plastik,
namun jika sudah diseduh dengan air panas maka harganya tiga ribu rupiah.
Tidak semua orang bisa minum dengan kondisi penuh racikan yang terdiri dari beberapa
bahan dedaunan, rempah-rempah seperti diatas yang mirip sampah (uwuh). Oleh karena itu pada
KKN mahasiswa UMY periode Agustus-September 2018 saya sebagai Dosen Pembimbing Lapangan
(DPL) mahasiswa KKN di dusun Gunung Cilik, Desa Muntuk, kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul
berhasil membuat minuman wedang uwuh yang diinovasi yaitu wedang uwuh celup yang diberi nama
“Wedang Uwuh Becici. Becici adalah nama suatu tempat obyek wisata yang terdapat di dusun
Gunung Cilik. Untuk itulah maka wedang uwuh hasil inovasi ni diberi nama wedang uwuhbecici.
Wedang uwuh hasil inovasi mahasiswa KKN dibuat dalam bentuk bubuk seperti teh celup
sehingga lebih mudah mengkonsumsinya.

10

http://www.tribunnews.com.02/06/2015, Wedang Uwuh Minuman Khas Imogiri, Diracik dari Kayu Manis
dan Secang
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Pemasaran pada awalnya hanya berkisar di dusun Gunung Cilik khususnya di obyek wisata
Becici. Setelah berjalan sekitar tiga bulan ternyata belum ada kenaikan pemasaran yang signifikan.
Hanya kadang ada pesanan dari beberapa instansi dan person untuk oleh-oleh.
Pada KKN periode selanjutnya yaitu periode Januari – Februari 2019 difokuskan pada
peningkatan pemasaran dan juga pengemasan diperbarui. Peningkatan pemasaran dilakukan dengan
cara melakukan penyuluhan dibidang pemasaran yang ditujukan pada ibu-ibu PKK yang
memproduksi wedang uwuhBecicidan juga pelatihan pemasaran secara online ditujukan untuk
Karang Taruna yang membantu penjualan.
Penyuluhan tentang pemasaran dilakukan oleh DrNuryakin, MM. Dosen magister menejemen
Pascasarjana UMY pada tanggal 21 Januari 2019. DrNuryakin pada intinya menyampaikan bahwa
untuk memasarkan suatu produk yang pertama hasil produk tersebut harus dalam kemasan yang bagus
dan enak dilihat. Kedua juga harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak serta rajin mengikuti
pameran. Selain itu yang paling penting harus ada ijin produksi dari Dinas kesehatan.
Peningkatan

pemasaranjuga

dilakukan

pelatihan

penjualan

online

terhadap

pemuda/karangtaruna. Sasaran dilakukan terhadap kalangan muda karena ibu-ibu sudah tidak telaten
belajar mengenai fitur-fiturhape,

Selain penyuluhan maka agar terjadi peningkatan penjualan juga

dilakukan perbaikan pengemasan agar lebih menarik.
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Sertifikasi PIRT
Untuk mengurus sertifikasi PIRT sebetulnya mudah karena tinggal datang ke Dinas
Kesehatan kabupaten kemudian mendaftarkan produknya. Setelah mendaftarkan maka pemilik atau
pengelola akan diikutkan kursus terlebih dahulu. Namun demikian untuk ikut pelatihan tersebut maka
harus antre karena sekali angkatan hanya untuk 50 orang.
Setiap dusun diwakili oleh satu peserta dengan harapan kemudian ditularkan pada anggota
yang lain. Setelah mengikuti pelatihan bukan berarti ijin keluar namun akan diadakanpeninjauan
lapanganterkait air, cara pengolahan, kebersihan dan juga kondisi tempat produksinya.Untuk produk
rumahan memang termasuk tidak murah dalam arti memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun itu
demi menjaga kesehatan dalam produksinya.
Peserta pelatihan dari dusun Gunungcilik diwakili oleh ibu Sukamti sebagai ketua PKK yang
sangat aktif mempromosikan wedang uwuhBecici. Pelatihan dilaksanakan tanggal 10 Maret 2019.
Hingga tulisan ini dibuat nomor PIRT untuk produk wedang uwuhBecici masih dalam proses karena
sedang dilakukan perbaikan-perbaikan di lokasi produksi.
KESIMPULAN
1) Untuk meningkatkan pemasaran wedang uwuh Becici telah dilakukan penyuluhan pemasaran oleh
pakardan juga pelatihan penjualan produks ecara online. Selain itu juga dilakukan perbaikan
kemasan yang lebih memenuhi standar.
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2) Untuk sertifikasi produksi wedang uwuh Becici saat ini sedang dalam proses namun sebagian
syarat telah dilaksanakan.
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Prinsip Pacta Sunt Servanda Dan Daya Mengikatnya
Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens
Septarina Budiwati
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail : sb214@ums.ac.id

Abstrak
Asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjaian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan
para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, serta bahwa suatu kesepakatan harus
dipenuhi, dianggap sudah terberi dan kita tidak pernah mempertanyakannya kembali. Kehidupan
kemasyarakatan hanya akan berjalan dengan baik jika orang dapat dipercaya perkataannya oleh orang
lain. Ilmu pengetahuan kiranyantidak akan dapat memberikan penjelasan lebih dari itu, terkecuali
bahwa kontrak memang mengikat karena memang suatu janji, serupa dengan Undang-Undang dan
karena Undang-Undang tersebut dipandang sebagai perintah pembuat Undang – Undang . Jika
Kepastian terpenuhinya kesepakatan kontraktual ditiadakan , hal itu akan sekaligus menghancurkan
seluruh pertukaran (benda-jasa) yang ada didalam masyarakat . Oleh karena itu kesetiaan pada janji
yang diberikan merupaka bagian dari persyaratan yang dituntut akal budi alamiah. Pacta Sunt
Servanda merupakan prinsip bahwa kekuatan mengikatnya suatu perjanjian seperti Undang- Undang
Dan sesungguhnya bahwa setiap janji itu mengikat kepada setiap orang yang membuatnya juga telah
ditetapkan Allah di dalam Al-Qur’an.
Kata Kunci : Pacta Sunt Servanda, Kontrak Bisnis, Transendental

Pendahuluan
Hukum Kontrak adalah bagian dari hukum privat. Hukum ini memusatkan perhatian pada
kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (self obligation). Dipandang sebagai bagian hukum
privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni
menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.1
Memperhatikan pengertian hukum kontrak yang dikemukakan oleh beberapa ahli , dapat
dipahami bahwa pengertian hukum kontrak adalah seperangkat hukum (yang mencakup nilai-nilai,
asas-asas, konsep-konsep dan norma-norma) , baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi
mengakomodasi, menfasilitasi dan memproteksi proses hukum pertukaran kepentingan, hak dan
kewajiban para pihak. Adapun yang disebut sebagai Kontrak/Perjanjian/obligation adalah perbuatan
hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri untuk
memenuhi hak dan kewajiban.
Di dalam teori hukum yang berlaku sekarang secara umum diakui bahwa asas-asas atau
prinsip-prinsip hukum juga dianggap sebagai “sumber hukum” disamping per undang-undangan,
1

Sudargo Gautama,Contooh-contoh Kontrak, Rekes dan Surat Berharga , Alumni, Bandung
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kebiasaan dan putusan pengadilan. Asas (Principle) menurut Black’s Law Dictionary adalah “ a
fundamental truth or doctrine, as of law: a comprehensive rule of doctrine which furnishes a basic or
origin for others”2 yang esensi maknanya , asas adalah ajaran atau kebenaran yang mendasar untuk
pembentuk aturan hukum yang menyeluruh. George Whitecross Paton menjelaskan

pengertian

Principle atau asas dalam bidang hukum sebagai “ the broad reason which lies at the base of rule of
law” yang mengandung dua makna yaitu ; pertama, asas adalah pemikiran, pertimbangan, sebab yang
luas atau umum, dan abstrak; kedua asas adalah hal yang mendasari norma hukum.3
Menurut Paul Scholten, asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan
di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan
putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan
individu yang dapat dipandang sebagai penjabarannya 4
Satjipto Rahardjo , menegaskan bahwa asas hukum merupakan jiwanya peraturan hukum
(Equality before the law),

karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya atau

ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu
peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum
selanjutnya.5 Dalam tulisannya Johannes Gunawan menyebutkan, ada Asas-asas Hukum Kontrak
yang tersirat dalam Kitab KUH Perdata, yaitu, Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract),
Asas

Mengikat

Sebagai

Undang-undang

(Pacta

Sunt

Servanda),

Asas

Konsensualitas

(Concensualisme) dan Asas Itikad Baik (Good Faith)..6
Dengan adanya konsensus dari para pihak dalam kontrak , maka kesepakatan itu
menimbulkan kekuatan mengikatnya perjanjian/ kontrak sebagai layaknya undang-undang (pacta sunt
servanda) . Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi
mereka(cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua mancuoassit, ita jus esto)7
Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikat perjanjian sebagaima layaknya undang-undang
(pacta suntservanda). Asas ini yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian , ini bukan saja
kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.
Sebagai konsekuensinya, hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian
yang dibuat para pihak tersebut. Asas ini terletak pada tahap pelaksanaan kontrak. Asas pacta sunt

2

Henry Campbell Blac, 1991. Blac Law Dictionary, Definitions of thr terms and Prases of American and
English Yurisprudence Ancient and Modern, Westb Publishing Co., St .Paul Minn, p 828 dalam Syaifuddin
Muhammad, Ibid, hal 70
3
Ibid, hal 70
4
Johannes Gunawan, Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak, Dalam Butir-Butir Pemikiran dalam
Hukum, Memperngati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S,H, Bandung:Refika Aditama, 2011. hal. 47 dan
juga lihat Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni
Bandung,1993 Hal.108.
5
Satjipto Ra hardjo,1986, Ilmu Hukum, Alumni ,Bandung, hal 85
6
Johannes Gunaswan, op.cit. hal. 47 dan juga lihat Mariam Darus Badrulzaman,
7
ibid
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servanda ini yang menjadi dasar penting didalam hukum kontrak , bahwa orang harus mematuhi
janjinya. Dengan perkataan lain asas inilah yang menjadi landasan bahwa para pihak dalam kontrak
terikat atau wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakatinya.8
Secara yuridis asas ini diakuai keberadaannya tertiang dalam pasal 1338 (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sbagai uandang-undang bagi mereka yang membuatnya (alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten
strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet).
Hukum bukan sesuatu yang ”steril” . Hukum bukan sesuatu yang bebas nilai. Hukum dapat
dipengaruhi oleh berbagai aspek dalam kehidupan manusia, Hukum dipengaruhi oleh budaya hukum
masyarakatnya. Sikap atau persepsi masyarakat hukum antara lain dipengaruhi oleh nilai-nilai agama ,
filosofi, pendidikan, kepentingan dan adat kebiasaan. Lahirnya ketentuan yang menyatakan bahwa
pihak-pihak didalam kontrak wajib mematuhi perjanjian yang mereka buat sebagaimana dianut pasal
1338 (1)

KUH Perdata, tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai filosofis dan transendensi yang

mendasarinya.

Pembahasan
Ketaatan untuk mematuhi isi kontrak yang dibuat para pihak berkaitan dengan asas Facta sunt
Servanda. Asal mula maksim ini dapat ditelusuri pada doktrin praetor Romawi , yakni Facta conventa
sevabo, yang berati bahwa saya menghormati perjanjian. Ajaran tersebut didukung perintah suci
motzeh Sfassecha tismar (engkau harus menepati perkataanmu), dan dari maksim hukum Romawi
kuno, yakni fakta sunt servanda.Konsep pacta sunt Servanda ini pada akhirnya menjadi suatu konsep
dasar atau basis suci ( hallowed basis)teori hukum kontrak klasik. Konsep ini dapat dilacak dari
perjanjian antara Jehovah dan orang-orang israel (Yahudi). Kegagalan untuk mematuhi perjanjian itu
merupakan dosa dan melanggar kontrak.9
Asas facta sunt servanda yang ada sekarang ini telah banyak mendapatkan pengaruh dari
hukum kanonik (jus cannonicus) Doktrin ini dikaitkan dengan dosa. Menurut gereja, suatu janji
mengingat dihadapan Tuhan tanpa memperhatikan bentuk janji itu. Pelanggaran atau cidera janji
terhadap perjanjian tidak tertuli tidak lebih berdosa daripada pelanggaran terhadap kontrak yang
dibuat dengan sumpah atau secara tertulis. Semua janji yang dibuat dengan sumpah dan tidak dengan
sumpah dimata Tuhan sama-sama mengikat . Pengembangan lebih lanjut terhadap gagasan gereja ini
diberikan sarjana mazhab hukum alam yang membentuk pandangan facta sunt servanda dewasa ini.
Mereka mengambil pandangan sarjana hukum kanonik satu langkah lebih jauh dengan menyatakan

8

Ridwan Khairani, Dasar filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak, Jurnal Hukum UII ,Edisi Khusus Vol 18,
Oktober 2011.
9
Ibid
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bahwa fides, sebagai dasar keadilan , semua janji harus mengikat dalam segala kondisi. Pandangan ini
membentuk dasar teori “klasik” kontrak.10
Konsep modern kebebasan berkontrak menjadi dasar signifikan dalam leksikon hukum
kontrak dan signifikansi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki hak otonomi untuk menentukan
bargain mereka sendiri dan menuntut pemenuhan dari apa yang mereka sepakati.
Didalam hukum Islam , kontrak memiliki makna yang berbeda sebagaimana dikenal dalam
hukum Barat. Berdasarkan prinsip syariah, kontrak adalah suci dan melaksanakan kontrak adalah
tugas suci seseorang.11 Di dalam Surah Al Maa-idah ayat 1 (Q.S 5:1) mewajibkan orang-orang yang
beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat (Aufu bi-al-Uqud).12 Karena setiap perjanjian
(al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggungjawabannya (surat al-Isra Q.S 17: ayat 34)
Perintah Al-Qur’an Ini menjadi dasar utama kesucian terhadap semua kontrak. Perintah AlQuran tersebut mengandung makna selama manusia beriman , jika mereka wajib melaksanakan
perjanjian yang mereka buat. Maka ini merupakan interpretasi eksplisit dari perintah Allah tersebut.
Dapat juga diartikan perintah Al-Quran tersebut mengandung makna bahwa selama manusia beriman,
jika mereka melakukan perjanjian wajin mematuhi perjanjian yang mereka buat. Makna ini
merupakan interpretasi eksplisit dari perintah tersebut. Dapat juga diartikan perintah tersebut sebagai
kekuatan pemberian pemerintah muslim untuk mengatur pembuatan perjanjian untuk melindungi
kepentingan umum seperti kesehatan, kemakmuran, keamanan, dan moral. Tanpa larangan dalam
perjanjian, manusia tidak dapat mengambil keuntungan dari orang lain dengan memaksa mereka
dalam perjanjian yang tidak adil atau dengan membuat perjanjian tersebut menjadi mencederai publik.
Keseimbangan harus ada antara kebebasan untuk membuat dan melaksanakan kontrak dan tugas
pemerintah untuk melindungi masyarakat. Ahli hukum Islam telah menyeimbangkan hak-hak ini
dengan menginterpretasikan dan menentukan elemen-elemen yang diperlukan dalam perjanjian. Jika
perjanjian tidak mengandung semua elemen yang diatur oleh hukum Islam pengadilan tidak akan
menegakkan perjanjian tersebut.13
Berkaitan dengan keterikatan para pihak dalam kontrak yang mereka buat, Wahberg
mengatakan bahwa bagi Islam prinsip Facta sunt servanda juga berdasarkan basis suci “muslim harus
mematuhi kontrak yang mereka buat”14
Dalam tradisi Semit (Semitic Tradition), bangsa Arab sebelum Islam menghubungkan Tuhan
dengan dengan pembentuk dan pelaksanaan kontrak mereka. Kaaba, tempat suci di Makkah tempat
bermukim berhala mereka menjadi saksi dan penjamin kontrak yang mereka buat. Ketika Islam

10

Ibid
Syamsul Anwar, 2007, Hukum Perjanjian Syariah , Studi Tentang Akad dalam Fifih Muamalat ,Raja
Grafindo Perkasa, Jakarta, hal,47
12
Ibid
13
Ridwan Khairani, Dasar filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak, Jurnal Hukum UII ,Edisi Khusus
18, Oktober 2011
14
Ibid
11
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datang menggantikan periode jahilia, keberadaan berhala digantikan dengan Allah. Konsep ini
terdapat dalam Surat AlFath ayat 10 dan 18.(Q.S 48: 10 dan 18).
Q.S. 48: 10 menyatakan bahwa orang orang yang berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah
diatas tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji niscaya akibat mereka melanggar janji itu
akan menimpa dirinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, mk Allah akan
memberi pahala yang besar. Kemudian Q.S. 48: 18 mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah
ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) dibawah
pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenanga atas
mereka dengan kemenaangan yang dekat (waktunya). Shaikh Ismail al Jazaeri menanggapi ayat-ayat
di atas menyimpulkan bahwa ayat ini dapat berlaku untuk semua jenis perjanjian yang dibuat para
pihak kecuali dalam hal yang dilarang oleh Al Quran.

Simpulan
Asas Pacta sunt servanda yang ada sekarang ini telah banyak mendapatkan pengaruh dari
hukum kanonik (jus cannonicus) Doktrin ini dikaitkan dengan dosa. Menurut gereja, suatu janji
mengingat dihadapan Tuhan tanpa memperhatikan bentuk janji itu. Pelanggaran atau cidera janji
terhadap perjanjian tidak tertuli tidak lebih berdosa daripada pelanggaran terhadap kontrak yang
dibuat dengan sumpah atau secara tertulis. Semua janji yang dibuat dengan sumpah dan tidak dengan
sumpah dimata Tuhan sama-sama mengikat . Pengembangan lebih lanjut terhadap gagasan gereja ini
diberikan sarjana mazhab hukum alam yang membentuk pandangan facta sunt servanda dewasa ini.
Mereka mengambil pandangan sarjana hukum kanonik satu langkah lebih jauh dengan menyatakan
bahwa fides, sebagai dasar keadilan , semua janji harus mengikat dalam segala kondisi. Pandangan ini
membentuk dasar teori “klasik” kontrak.
Didalam hukum Islam , kontrak memiliki makna yang berbeda sebagaimana dikenal dalam
hukum Barat. Berdasarkan prinsip syariah, kontrak adalah suci dan melaksanakan kontrak adalah
tugas suci seseorang. Di dalam Surah Al Maa-idah ayat 1 (Q.S 5:1) mewajibkan orang-orang yang
beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat (Aufu bi-al-Uqud). Karena setiap perjanjian
(al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggungjawabannya (surat al-Isra Q.S 17: ayat 34)
Perintah Al Qur’an Ini menjadi dasar utama kesucian terhadap semua kontrak. Perintah AlQuran tersebut mengandung makna selama manusia beriman , jika mereka wajib melaksanakan
perjanjian yang mereka buat. Maka ini merupakan interpretasi eksplisit dari perintah Allah tersebut.
Dapat juga diartikan perintah AL Quran tersebut mengandung makna bahwa selama manusia beriman,
jika mereka melakukan perjanjian wajin mematuhi perjanjian yang mereka buat. Makna ini
merupakan interpretasi eksplisit dari perintah tersebut. Dapat juga diartikan perintah tersebut sebagai
kekuatan pemberian pemerintah muslim untuk mengatur pembuatan perjanjian untuk melindungi
kepentingan umum seperti kesehatan, kemakmuran, keamanan, dan moral.
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PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM
PERSPEKTIF HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Taryono1, Arie Purnomosidi2, Ratna Riyanti3
Universitas Tekhnologi Sumbawa1, Fakultas Hukum Universitas Surakarta2,
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal3
Email: taryonojogja1465@gmail.com1, arie.poernomosidi@gmail.com2,
ratnariyanti662@gmail.com3
Abstrak
Menyadari pentingnya pekerja di era industri 4.0, perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga
keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Pemikiran tersebut merupakan bagian dari program
perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas
dan kestabilan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan bagi pekerja
di era industri 4.0 dalam perspektif hubungan industrial Pancasila.Pendekatan penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu penelitian doktrinal. Adapun hasil dari pembahasan di dalam makalah ini
adalah bahwa Perlindungan bagi pekerja di era industri 4.0 sangatlah penting, hal ini dikarenakan
kedudukan pekerja yang lemah. Perlindungan dalam hubungan industrial Pancasila dapat dilakukan, baik
dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak pekerja, perlindungan fisik dan teknik serta sosial dan
ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.Sehingga perlindungan bagi pekerja
dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan
tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan
tetap memperhatikan perkembangan dan kemajuan di era industri 4.0.
Kata Kunci: Perlindungan Pekerja, Industri 4.0, Hubungan Industrial Pancasila.

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan suatu Negara hukum, sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Penegasan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa segala tindakan dalam ranah hubungan
industrial harus berdasarkan kepada hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam konteks konstitusi, hubungan industrial diatur dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi
“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja”.
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tersebut mengandung dua unsur fundamental yaitu: Pertama,
imbalan atau kontra prestasi yang diberikan pengusaha kepada Pekerja/buruh harus ada dan layak. Kedua,
perlakuan pengusaha terhadap Pekerja/buruh harus adil dan layak. Konsep perlakuan yang adil dan layak
tersebut perlu dijabarkan dalam nilai - nilai yang lebih kongkrit. Untuk itu diperlukan semacam “kaidah
perilaku” (code of counduct) untuk memberi acuan, rujukan atau penunjuk arah bagaimana pola perilaku
masing - masing pelaku hubungan kerja sebagaimana dikendaki oleh konstitusi.
Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat
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UUD 1945). Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan
perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh. Pada saat bersamaan dapat
mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.
Dengan demikian diperlukan pola atau system hubungan industrial yang menjadi pedoman dan
menuntun perilaku bagi semua pihak yang terlibat dalam interaksi hubungan industrial. Sistem hubungan
industrial tersebut harus berdasarkan yuridis normatif demokratis sesuai dengan tuntutan dan nilai - nilai
yang berkembang pada jamannya.
Dunia pada saat ini sedang menghadapi perubahan industri ke-4 atau yang dikenal dengan
Industri 4.0. Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di Jerman pada tahun 2011
yang ditandai dengan revolusi digital. Industri ini merupakan suatu proses industri yang terhubung secara
digital yang mencakup berbagai jenis teknologi, mulai dari 3D printing hingga robotik yang diyakini
mampu meningkatkan produktivitas. Sebelum ini telah terjadi tiga revolusi industri yang ditandai dengan:
1. Ditemukannya mesin uap dan kereta api tahun 1750-1930;
2. Penemuan listrik, alat komunikasi, kimia, dan minyak tahun 1870-1900;
3. Penemuan komputer, internet, dan telepon genggam tahun 1960-sekarang.1
Berdasarkan analisis Mckinsey Global Institute, Industri 4.0 memberikan dampak yang sangat
besar dan luas, terutama pada sektor lapangan kerja, di mana robot dan mesin akan menghilangkan
banyak lapangan kerja di dunia. Untuk itu era revolusi industri ini harus disikapi oleh pelaku industri
dengan bijak dan hati-hati. Di satu sisi, era industri ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu
meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Namun demikian, di sisi lain, revolusi
industri ini juga akan menghilangkan 800.000.000 (delapan ratus juta) lapangan kerja di seluruh dunia
hingga tahun 2030 karena diambil-alih oleh robot.2
Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah meluncurkan Peta Jalan Revolusi Industri 4.0
yang dinamakan Making Indonesia 4.0. Dalam dokumen itu, pemerintah akan mendorong produktivitas
tenaga kerja, sehingga meningkatkan daya saing dan mengangkat pangsa pasar ekspor global.3Disadari
bahwa revolusi industri 4.0 akan berdampak kepada pengurangan tenaga kerja. Industri 4.0 merupakan
tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik sehingga segala kegiatan ke depan akan
disentuh oleh hal digital bahkan robot. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai negara yang

Venti Eka Satya, Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0, Jurnal Info Singkat, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018,
hlm. 20.
2 Ibid.
3https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0b2c5521981/revolusi-industri-40-ubah-relasi-hubungan-kerjabegini-pandangan-pengusaha-dan-akademisi di unduh pada tanggal 28 Maret 2019.
1
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memiliki angkatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, perlu diberikan
perlindungan kepada pekerja terkait revolusi Industri 4.0 tersebut.4

RUMUSAN MASALAH
Dengan Mengacu kepada uraian diatas, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah terkait
bagaimana perlindungan bagi pekerja di era Industri 4.0 dalam perspektif hubungan industrial Pancasila?

PEMBAHASAN
Hubungan Industrial Pancasila.
Hubungan industrial berkembang sesuai tuntutan jaman dan dinamika politik di suatu Negara.
Perkembangan hubungan industrial di Indonesia dimulai sejak periode sebelum kemerdekaan, periode
setelah kemerdekaan, periode demokrasi terpimpin, periode orde baru dan periode era reformasi. System
hubungan industrial yang terbentuk di suatu Negara didasarkan atas falsafah bangsa dan negara tersebut.
Namun produk hubungan industrial pada jaman tertentu tidak steril dari pengaruh konfigurasi politik dan
karakter pemerintahan pada saat itu.
Indonesia mempunyai sistem hubungan industrialnya sendiri, yang dirasa paling cocok dan sesuai
dengan falsafah dan budaya masyarakatnya. Pengertian hubungan industrial menurut UU No. 13/2003
hampir sama dengan pengertian Hubungan Industrial Pancasila (HIP) adalah hubungan antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan jasa (Pekerja; pengusaha dan Pemerintah) didasarkan atas nilai yang
merupakan manifestasi dengan keseluruhan sila - sila dari Pancasila dan UUD 1945 yang tumbuh dan
berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.5
Berdasarkan pengertian diatas, hubungan industrial Pancasila menghendaki agar para pihak yang
terlibat dibidang hubungan industrial dan ketenagakerjaan harus dilandasi dan dijiwai dengan nilai-nilai
yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu:
a. Suatu hubungan industrial harus didasarkan kepada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu suatu
hubungan industrial yang mengakui dan menyakini bahwa pekerjaan merupakan pemberian dari
Tuhan dan pekerjaan tersebut merupakan pengabdian kepada Tuhan yang bertujuan dengan adanya
pekerjaan tersebut manusia dapat melangsungkan kehidupannya;
b. Hubungan industrial harus di dasarkan kepada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini
dimaksudkan bahwa pekerja atau buruh dalam melakukan pekerjaannya harus di tempatkan sesuai
dengan kondrat dan martabatnya sebagai manusia bukan sebagai mesin produksi. Dengan kata lain

4https://kurva.co.id/di-era-revolusi-industri-4-0-buruh-minta-perlindungan/
5

di unduh pada tanggal 28 Maret 2019.
Sedjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan, Rineka Cipta, Bandung, 1990, HLM. 145
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bahwa pekerja atau buruh harus dimanusiakan atau memanusiakan pekerja atau buruh (nguwongke
pekerja/buruh);
c. Hubungan industrial harus dilandasi oleh nilai persatuan. Makna persatuan disini adalah bahwa dalam
penyelenggaraan hubungan industrial atau ketenagakerjaan tidak boleh ada pembedaan atau
diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, dan golongan. Yang mana pembedaan atau diskriminasi
tersebut bertentangan dengan prinsip persatuan.
d. Hubungan industrial harus di dasari oleh nilai musyawarah mufakat. Arti dari nilai ini adalah bahwa
dalam pelaksanaan hubungan industrial meminimalisir terjadinya perbedaan dan mencari persamaan
antara pemberi kerja (pengusaha, majikan, perusahaan) dengan penerima kerja (pekerja atau buruh)
terutama dalam hal terjadi perselisihan perburuhan atau ketenagakerjaan. Dal hal terjadi perselisihan
maka sebisa mungkin diselesaikan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat antara
kedua belah pihak yang berselisih.
e. Hubungan Industrial harus dilandasi oleh nilai keadilan sosial. Artinya bahwa dalam hubungan
industrial atau ketenagakerjaan tujuan akhir yang hendak dicapai adalah untuk memberikan
kesejahteraan bukan hanya kepada pemberi kerja (pengusaha atau majikan) melainkan juga harus
memberikan kesejahteraan kepada pekerja/buruh beserta keluarganya.
Sementara itu, menurut Suherman Toha, mengacu pada Pancasila sebagai landasan filosofis maka
Hubungan Industrial Pancasila harus tumbuh kembang dengan pengimplementasian

pokok- pokok

pikiran dari nilai-nilai Pancsila yang adalah:
1. hubungan Industrial Pancasila didasarkan atas keseluruhan sila-sila dari pada Pancasila secara utuh
dan bulat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya;
2. hubungan Industrial Pancasila meyakini bahwa kerja bukanlah hanya sekedar mencari nafkah, akan
tetapi kerja sebagai pengabdian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. dalam Hubungan Industrial Pancasila pekerja bukan hanya dianggap sebagai faktor produksi belaka,
akan tetapi sebagai manusia pribadi sesuai dengan harkat, martabat dan kodratnya;
4. dalam Hubungan Industrial Pancasila pengusaha/majikan dan pekerja/ buruh tidak dibedakan
karena golongan, keyakinan, politik, paham, aliran, agama, suku maupun jenis kelamin. Karena
Hubungan Industrial Pancasila berupaya mengembangkan orientasi kepada kepentingan nasional;
5. sesuai dengan prinsip musyawarah dan mufakat maka Hubungan Industrial Pancasila menghilangkan
perbedaan-perbedaan dan mengembangkan persamaan-persamaam dalam rangka menciptakan
keharmonisan antara pekerja dan pengusaha. Hubungan Industrial Pancasila meyakini setiap
perbedaan pendapat, dan perselisihan yang timbul harus diselesaikan secara musyawarah untuk
mufakat dan tidak diselesaikan dengan cara pemaksaan oleh satu pihak kepada pihak lain;
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6. dalam Hubungan Industrial Pancasila didorong untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia, dan untuk itu seluruh hasil upaya perusahaan harus dapat dinikmati bersama oleh
pengusaha dan pekerja secara serasi, seimbang, dan merata. Serasi dan seimbang dalam pengertian
bahwa setiap pihak mendapat bagian yang memadai sesuai dengan fungsi dan prestasinya. Merata
dalam pengertian bahwa setiap hasil perusahaan dapat dinikmati oleh seluruh anggota perusahaan.6
Sangat jelas bahwa tujuan Hubungan Indistrial Pancasila adalah

untuk: (1) Mensukseskan

pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur;
(2) Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial; (3) Menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan
usaha; (4) Meningkatkan produk dan produktivitas kerja; (5) Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta
derajatnya sesuai dengan martabatnya manusia.7

1. Perlindungan Pekerja di Era Industri 4.0 Dalam Hubungan Industrial Pancasila.
Dalam pola hubungan industrial di Indonesia, prinsip yang harus ditanamkan sebagai hal pokok
dalam melaksanakan sistem kerja industri adalah pelaksanaan hak dan kewajiban yang sepenuhnya
memberikan jaminan secara pasti terhadap pelaku-pelaku yang langsung terlibat dalam hubungan
industrial tersebut, yakni pihak pemberi kerja atau pengusaha dan para pekerja yang menjalankan roda
industri sebagai pihak yang menjual tenaganya kepada pengusaha.8
perlindungan pekerja dalam hubungan industrial Pancasila dapat dilakukan, baik dengan
memberikan panduan, atau dengan meningkatkan pengakuan terhadap hak asasi manusia, perlindungan
fisik dan teknis, serta sosial dan ekonomi melalui norma-norma yang berlaku di lingkungan
kerja.9Dengan demikian maka perlindungan pekerja meliputi:
a. Norma kesehatan kerja dan Heigiene kesehatan perusahaan yang meliputi pemeliharaan dan
mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan,
perawatan tenaga kerja yang sakit; Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi
heigiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat
bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.
b. Norma kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja,
sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan, ibadah menurut agama dan
Toha, dkk, Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, BPHN, Depkumham,
Jakarta, 2010, hlm. 56-57
7Loc Cit, hlm. 56.
8 Herdiansyah Hamzah,Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Fungsi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Hubungan Industrial ,
Makalah tidak diterbitkan, tanpa tahun, hlm. 2.
9 Lalu Husni, Perlindungan Buruh (Arbeidsbescherming), Dalam Zainal Asikin (et.al), 1997, Dasar-Dasar Hukum
Perburuhan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 75.
6Suherman
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keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan
sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi
serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral;
c. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan,
berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit pekerjaan, ahli
warisnya berhak untuk mendapatkan ganti kerugian;
d.

Norma keselamatan kerja, yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat,
alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara
pekerjaan.10
Sementara itu, sarjana lain yaitu Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja kedalam tiga

macam perlindungan yaitu:
a. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang
tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan prikehidupannya sebagai
manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau yang biasa
disebut dengan kesehatan kerja;
b. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk
menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja
lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Atau sering disebut dengan istilah
keselamatan kerja;
c. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk
memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya
dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar
kehendakknya. Perlindungan ekonomis ini, sering disebut juga dengan istilah jaminan sosial.11
Mengacu kepada beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap
pekerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Pada hakekatnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu keilmuwan multi
disiplin yang menerapkan upaya pemeliharaan dan peningkatan kon-disi lingkungan kerja, keamanan
kerja, kesela-matan dan kesehatan tenaga kerja, serta melindungi tenaga kerja terhadap resiko bahaya
dalam melakukan pekerjaan serta mencegah terjadinya kerugian akibat kecelakaan kerja, penyakit
akibat kerja, kebakaran, peledakan atau pencemaran lingkungan kerja.Keselamatan kerja adalah

10
11

Kantasapoetra dan Rience Indraningsih, Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Armico, Bandung, 1982, hlm. 43-44.
Lalu Husni, Perlindungan Buruh (Arbeidsbescherming), Dalam Zainal Asikin (Editor), Dasar-Dasar Hukum
Perburuhan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 97
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kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan dimana kita bekerja yang
mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi
pekerja.Menurut Suma’mur, kesehatan kerja merupakan spesialisasi ilmu kesehatan/ kedokteran
beserta prakteknya yang bertu-juan agar pekerja/ masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan
setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha preventif atau kuratif terhadap
penyakit/ gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta
terhadap penyakit umum.12
b. perlindungan dalam bentuk jaminan sosial.
Sementara itu, Jaminan sosial dalam bahasa inggris disebut dengan istilah social security.
Menurut Imam Soepomo jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak pekerja dalam hal
pekerja diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan (income
security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya.13
Sedangkan perlindungan pekerja menurut hukum ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan meliputi 3 macam perlindungan yaitu: keselamatan dan kesehatan
kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilainilai agama.
Namun, di era Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini, paradigma dalam melindungi pekerja
perlu diubah. Hal ini karena perkembangan teknologi dan informasi juga berdampak terhadap perubahan
jenis dan pola kerja tenaga kerja. Revolusi industri 4.0 telah menggeser hubungan kerja. Menurut
ketentuan Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa hubungan kerja
terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Hubungan kerja
merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.14 Hubungan kerja hendak menunjukkan kedudukan
kedua pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajian pekerja atau buruh
terhadap pengusaha atau majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha majikan terhadap
buruh atau pekerja.15
Di era Revolusi industri 4.0, relasi antara pekerja dan pemberi kerja bukan lagi berbentuk
hubungan kerja tapi kemitraan. Menurut Harijanto, melihat pola hubungan kerja yang berkembang di era
revolusi industri 4.0 yakni kemitraan. Perubahan hubungan kerja itu berdampak pada pengupahan.
Menurutnya pemangku kepentingan telah mengantisipasi itu dan telah berkembang wacana mengenai

Suma’mur, Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja, Penerbit Saksama, Jakarta, 1976.
Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1982, hlm. 136.
14 Pasal 1 angka 15 UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan.
15 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Cet. Keenam, Penerbit Djambatan, 1987, hlm. 1
12
13
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pembayaran upah yang dihitung per jam, hari, mingguan, dan bulanan.16Mengenai kemitraan, Agusmidah
menegaskan basisnya harus keseimbangan para pihak. Misalnya, dalam perjanjian kerja harus dibuat
berdasarkan prinsip kesepakatan bersama. Tapi faktanya, perjanjian kerja dibuat sepihak oleh pengusaha
sehingga pekerja terpaksa menandatanganinya. “Itulah fungsi negara untuk hadir menetralkan
ketidakseimbangan itu dengan cara membuat regulasi. Regulasi berisi batasan dan sanksi bagi pihak yang
melanggar.17
Selain itu hubungan ketenagakerjaan ke depan akan lebih fleksibel dan seorang pekerja bisa
bekerja pada lebih dari 1 pengusaha. Perkembangan ini juga perlu didukung melalui beberapa kebijakan
seperti asuransi pengangguran, dan skill development funds untuk meningkatkan dan mengembangkan
keterampilan buruh. “Ini penting untuk mengantisipasi disrupsi revolusi industri 4.0, butuh reformasi
ketenagakerjaan yang memberi perlindungan terbaik bukan saja bagi pekerja tapi juga masyarakat agar
bisa mengakses lapangan kerja.Dengan melihat perkembangan relasi di era revolusi Industri 4.0,
Sehingga perlindungan terhadap pekerja bukan hanya pada status pekerjaannya saja sebagaimana
disebutkan diatas, tetapijuga perlindungan terhadap kemampuan untuk bekerjanya (the best protection is
skills protection).
Menurut Hanif, kemampuan untuk dapat terus bekerja dapat tercapai melalui keterampilan yang
dapat berubah dan beradaptasi dengan cepat, karena model pekerjaan di masa depan tidak lagi berdasar
pada status pekerjaan tetap. Oleh karena itu, Hanif menilai bahwa kebutuhan akan keterampilan yang
dapat berubah dan beradaptasi dengan cepat tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan akses dan mutu
pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja. Hal ini lah yang menjadi dasar Kementerian Ketenagakerjaan
menerapkan kebijakan triple skilling. Kebijakan ini mencakup, pertama, pembentukan keterampilan
dalam bentuk pelatihan vokasi. Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat yang belum memiliki
keterampilan sehingga mereka dapat masuk ke pasar kerja atau berwirausaha. Kedua adalah yang
bertujuan untuk meningkatkan keterampilan. Peningkatan keterampilan ini diperlukan agar keterampilan
mereka tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Ketiga, re-skilling. Program re-skilling ditujukan bagi
masyarakat yang ingin beralih ke pekerjaan baru. Ketiga kebijakan tersebut dapat diakses melalui
pelatihan di Balai Latihan Kerja.18

16https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0b2c5521981/revolusi-industri-40-ubah-relasi-hubungan-kerja-

begini-pandangan-pengusaha-dan-akademisi di unduh pada tanggal 28 Maret 2019.
Ibid.
18https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181210163325-92-352519/hanif-perlindungan-pekerja-perlu-diubah-diera-industri-40 di unduh pada tanggal 28 Maret 2019.
17
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KESIMPULAN
Perlindungan bagi pekerja di era industri 4.0 sangatlah penting, hal ini dikarenakan kedudukan
pekerja yang lemah. Perlindungan dalam hubungan industrial Pancasila dapat dilakukan, baik dengan
jalan meningkatkan pengakuan hak-hak pekerja, perlindungan fisik dan teknik serta sosial dan ekonomi
melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.Di era Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini,
paradigma dalam melindungi pekerja perlu diubah. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya perkembangan
teknologi dan informasi.Revolusi industri 4.0 juga membawa dampak terhadap perubahan jenis dan pola
kerja tenaga kerja. Revolusi industri 4.0 telah menggeser hubungan kerja. Di era Revolusi industri 4.0,
relasi antara pekerja dan pemberi kerja bukan lagi berbentuk hubungan kerja tapi kemitraan.Untuk
mengantisipasi disrupsi revolusi industri 4.0, butuh reformasi ketenagakerjaan yang memberi
perlindungan terbaik bukan saja bagi pekerja tapi juga masyarakat agar bisa mengakses lapangan kerja.
Dengan melihat perkembangan relasi di era revolusi Industri 4.0. Perlindungan terhadap pekerja bukan
hanya pada status pekerjaannya saja sebagaimana disebutkan diatas, tetapi juga perlindungan terhadap
kemampuan untuk bekerjanya (the best protection is skills protection).Sehingga perlindungan bagi
pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta
perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya
dengan tetap memperhatikan perkembangan dan kemajuan di era industri 4.0.
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Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Cet. Keenam, Penerbit Djambatan, 1987.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181210163325-92-352519/hanif-perlindungan-pekerja-perludiubah-di-era-industri-40 di unduh pada tanggal 28 Maret 2019.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0b2c5521981/revolusi-industri-40-ubah-relasi-hubungankerja-begini-pandangan-pengusaha-dan-akademisi di unduh pada tanggal 28 Maret 2019.
https://kurva.co.id/di-era-revolusi-industri-4-0-buruh-minta-perlindungan/ di unduh pada tanggal 28
Maret 2019.

56

Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

ISBN : 978-602-361-217-8

PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI PERWUJUDAN PEMERINTAHAN
BERWAWASAN PANCASILA DALAM MEKANISME PERIZINAN LINGKUNGAN
Ardianto Prabowo1, I Gusti Ketut Rachmi Handayani2, Isharyanto3
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret1,2,3
Email : Ardiprabowo37@gmail.com1, ayu_igk@yahoo.com2,
isharyantoisharyanto8@gmail.com3
Abstrak
Penelitian ini mendiskusikan permasalahan perizinan lingkungan yang dewasa ini disalahgunakan
oleh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Kerusakan lingkungan harus diminimalisasi dengan
mekanisme perizinan lingkungan. Instrumen perizinan harus dimaksimalkan dengan jalan
rekonstruksi norma dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan
refleksi nilai Pancasila sebagai wujud pelaksanaan amanat pembukaan UUD 1945 alenia empat
Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal untuk menggali asas hukum dalam merefleksikan nilai
Pancasiladalam pencarian model perizinan lingkungan berpartisipasi masyarakat. Pendekatan
Konseptual ditekankan sebagai koridor penelitian yang digunakan memecahkan rumusan masalah.
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi mekanisme perizinan yang mengakomodir
partisipasi masyarakat,untuk mewujudkan cita keadilan dalam birokrasi sebagaimana wawasan
Pancasila. Penelitian ini bertujuan memberikan pandangan penerapan perizinan yang berbasis
partisipasi masyarakat sehingga terwujudnya keadilan sosial melalui kontrol sosial.
Kata Kunci : Perizinan, Lingkungan, Partisipasi Masyarakat, Pancasila

PENDAHULUAN
Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi norma perizinan lingkungan pada UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sebagaimana uraian dalam Pasal 36, 37 dan Pasal 40 Undang-Undang ini bahwa setiap kegiatan
usaha yang dilakukan wajib memimilki izin lingkungan baik yang uaha di wajibkan
memilikiUpaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) dan
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
Paradigma hukum selalu mempunyai permasalahan klasik yang timbul dari kecacatan
hukum itu sendiri, apalagi jika politik lebih determinan dibanding hukum. Hal ini menggiring opini
publik bahwa hukum dikendalikan oleh elit politik. King Faisal Sulaiman memberikan pandangan
bahwa pembentukan produk hukum pasti penuh dengan konfigurasi atau kepentingan politik yang
menyertainya.1
Realitas tersebut menjadikan hukum sebagai domain politik, sampai kepada konkritisasinya
dalam penormaan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup tidak terlepas dari skeptisme tersebut. Sorotan
utama adalah dalam hal perizinan, pengawasan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana
uraian Pasal 36 ayat (4), jo Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 76.
1

K. F. Sulaiman, Politik Hukum Indonesia, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
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Kewenangan besar Kepala Daerah membuka paradigma baru bahwa hukum rawan
politisasi. Ditambah dengan Otonomi Daerah sebagai wadah pemenuhan kewenangan Kepala
Daerah sebagai subyek yang mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya memberikan
warna baru terhadap kebijakan dan tindakan pemerintahan yang diambil. Hal ini membuat
perizinan, pengawasan dan penerapan sanksi administratif tidak obyektif karena berbenturan
dengan anasir ekstern yang mempengaruhi hukum. Pemerintah hanya cenderung mengeluarkan
kebijakan ekonomi tanpa ada keberpihakan pada lingkungan, dan ada kalanya kebijakan ekonomi
mengalahkan atau mengorbankan kepentingan lingkungan, seperti pembukaan hutan untuk
kepentingan industri dan kegiatan lain yang menunjang perekonomian negara. Hal ini menjadi
penting karena mengakibatkan permasalahan serius terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan
ini kemudian menyebabkan penurunan kesehatan dan potensi ekonomi, serta perubahan tatanan
sosial dan turunnya daya dukung lingkungan.2
Masalah lingkungan bersifat irreversible atau tidak terpulihkan sehingga menimbulkan
kerugian dan kehilangan yang permanen. Karena pada dasarnya bahwa lingkungan hidup itu
merupakan satu rangkaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga saling mempengaruhi.
Apabila salah satu instrumen dari lingkungan hidup terganggu atau rusak maka tentu akan
berpengaruh pada komponen lain dalam lingkup lingkungan hidup.3
Ironis jika memahami bahwa sejatinya Indonesia adalah negara yang berwawasan
lingkungan. Indonesia menganut konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development),
yang berakar dari pembangunan yang berwawasan lingkungan, karena pada dasarnya, setiap
pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan dampak terhadap lingkungan, sehingga perlu
dikembangkan dan diimplementasikan pola pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan
berkelanjutan itu sendiri bertujuan agar adanya keberlanjutan terjaganya lingkungan hidup, bukan
hanya dapat dinikmati saat ini namun hingga generasi penerus bangsa selanjutnya.
Sejatinya dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terdapat sarana baku yang menjadi ruh
dari setiap perbuatan pemerintah. Sarana tersebut adalah Pancasila dalam wujud sebagai landasan
bernegara yang mempunyai fungsi utama merefleksikan nilai luhur bangsa Indonesia ke dalam
segala aspek pemerintahan sebagai salah satu bagian aktivitas negara dalam prosesnya menuju
kesejahteraan umum.
Pada hakekatnya sarana pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan yaitu melalui
mekanisme perizinan. Perizinan merupakan sarana pemerintah dapat melakukan pemantauan dan
pengendalian terhadap segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh baik masyarakat, badan hukum
(perusahaan), ataupun usaha lainnya. Pada penelitian serupa Dahlia Kusuma Demi menggunakan
instrumen sebagai alat penegakan hukum administrasi lingkungan dan pidana lingkungan.
2

I. Gusti. Ayu. K. R. Handayani, Pengantar Hukum Lingkungan, Surakarta: Cakra Books, 2018.
Afwit Freastoni, “Perizinan Sebagai INstrumen Tanggungjawab Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya
Mineral dan Batu Bara”, Jurnal Konstitusi Volume II No. 1, September 2013, hlm 120.
3
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Perizinan atau izin merupakan instrumen tindakan pemerintah sebagai kewenang publik yaitu
membolehkan atau tidak membolehkan suatu kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
Hasil dari pengawasan yang dilakukan pemerintah dari pemberian izin terhadap suatu usaha
tersebut digunakan untuk mengembangkan penegakan hukum administrasi dan pidana lingkungan
hidup.4
Mekanisme perizinan atau izin merupakan aspek yang sangat penting bagi pemerintah
untuk baik melakukan penanggulangan, pengawasan, atau pencegahan dari segala bentuk
kerusakan lingkungan hidup yang berasal dari berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan baik
oleh badan hukum (Perseroan terbatas) hingga perorangan. Namun, perizinan suatu kegiatan atau
aktivitas yang berdampak lingkungan dewasa ini merupakan kewenangan dari pemerintah
seutuhnya bukan lagi menjadi campur tangan masyarakat sekitar tempat suatu usaha dilaksanakan.
Sehingga partisipasi rakyat saat ini tidak lagi menjadi pengawas, pengawal, bagi suatu usaha yang
akan didirikan dan berdampak pada lingkungan, melainkan telah terdelegasikan melalui instansi
pemerintahan terkait yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang kemudian fungsi pengawasan
dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).Mekanisme seperti ini memang
kemudian mempermudah bagi badan hukum ataupun badan usaha pribadi untuk mengurus izin
lingkungan, namun fungsi pengawasan dari masyarakatpun berkurang dan telah terwakilkan oleh
pemerintah.
Terjaganya lingkungan hidup bukan hanya kepentingan dan tanggungjawab pemerintah
semata, melainkan merupakan tanggup jawab bersama baik pemerintah, pelaku usaha, dan
masyarakat. Maka pendelegasian mengenai pengawasan, penanggulangan, dan pencegahan kurang
memberikan ruang keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya sehingga cita-cita
nasional yaitu pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dan terciptanya keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia empat.
Analisis penulis diperkuat dengan mengutarakan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Refleksi Sila Keadilan Sosial Sebagai Landasan Mekanisme Perizinan Lingkungan
2. Model Perizinan Lingkungan Berbasis Berpartisipasi Masyarakat

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal untuk menggali asas hukum dalam
merefleksikan nilai Pancasila sebagai model perizinan lingkungan berpartisipasi masyarakat.
Pendekatan Konseptual ditekankan untuk memecahkan masalah dengan cara mencari asas-asas,

Dahlia Kusuma Dewi, “Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan
Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPPLH)”, USU Law Journal, Vol. II-No. 1, Januari, 2014, hlm 126.
4
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doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis.5 Sehingga penelitian yang
dihasilkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi yaitu lingkungan hidup.
Adapun objek dari penelitian doktrinal yaitu sistem kaidah atau aturan hukum, yang
kemudian digunakan sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar
penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana seharusnya peristiwa itu
menurut hukum.6
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjaga konsistensi Pancasila sebagai suatu dasar,
falsafah, ideologi, cita hukum, dan asas persatuan bangsa yang kemudian menerapkannya dalam
setiap pembentukan suatu aturan hukum dan pelaksanaan pemerintahan. Sehingga memberikan
rasa keadilan yang setara kepada setiap rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Refleksi Sila Keadilan Sosial Sebagai Landasan Mekanisme Perizinan Lingkungan
Sejak awal kemerdekaan dan bahkan sebelum Indonesia merdeka, para pendiri bangsa ini
(the founding father) mendesain dan mencita-citakan negara berbentuk negara sosialis. Hal tersebut
bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan pengalaman dan perjalanan bangsa ini yang telah
dijajah oleh kolonialisme selama kurang lebih 350 tahun. Tentunya membuat bangsa ini telah
sangat kenyang dengan kolonialisme yang dibawa oleh penjajah, dan hanya menimbulkan
kesengsaraan bagi rakyat dan hanya memberikan keuntungan bagi penguasa yaitu penjajah.
Melalui latar belakang tersebut maka dibentuklah suatu c Kedudukan Pancasila sebagai
dasar negara tidak lepas dari cerminan bangsa Indonesia sendiri dalam kehidupan sehari-hari.
Teguh Prasetyo pada Pancasila dalam Sistem Hukum menyatakan bahwa Pancasila berakar dari
nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup bangsa dan
merupakan kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia.7Pertama, Pancasila sebagai dasar negara
merupakan asli berasal dari Indonesia walaupun secara tidak langsung juga mendapat pengaruh
dari bangsa lain. Kedua, Pancasila sebagai Falsafah bangsa atau pandangan hidup, menurut
Winarno ditetapkannya Pancasila sebagai Falsafah negara karena lima hal yaitu :
a. Pancasila merupakan hasil perenungan baik secara individual dan juga kelompok yang
dilakukan secara radikal, sistematis, universal dengan mendasarkan diri pada realitas yang ada
pada bangsa Indonesia.
b. Rumusan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan rumusan abstrak yang disusun
dengan sistematis yang diapakai sebagai filsafat negara, ideologi bangsa.
5

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 37-139.
Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2015, hlm 36.
7
Fais Yonas Bo’a, Pancasila dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 13-16.
6
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c. Hakikat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam rumusan
Pancasila merupakan konsep universal.
d. Rumusan dalam Pancasila digunakan bagi kepentingan manusia dan menempatkan eksistensi
Tuhan Yang Maha Esa dan manusia secara mendalam.
e. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diterima secara universal.8
Ketiga, Pancasila sebagaiideologi atau cita-cita bangsa, menurut Kaelan Pancasila sebagai
suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup namun terbuka. Hal tersebut dimaksudkan bahwa
ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan
dengan perkembangan zaman. Keempat, Pancasila sebagai cita hukum atau sumber segala sumber
hukum, berarti bahwa dalam setiap pembentukan hukum haruslah berdasarkan Pancasila karena
Pancasila merupaka dasar dan falsafah bangsa maka setiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus
menjiwai pembentukan hukum Nasuonal baik mengenai asas-asas hukum maupun materi
hukum.Kelima, Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada dasarnya
bangsa Indonesia terdiri dari berbgai macam suku, ras, dan agama yang kemudian
mempersatukannya bukan hanya kesamaan sejarah, nasib, nenek moyang, dan ide saja. Akan tetapi
bagi bangsa Indonesia adanya kesatuan asas kerohanian, kesatuan pandangan hidup, kesatuan
ideologi adalah amanat bersifat sentral yang kemudian menjadikan kokoh bangsa Indonesia. Dasar
dan tujuan negara yang terbingkai dalam Pancasila berdasar pada rasa kebangsaan merupakan
perekat hubungan antar setiap manusia dalam kehidupannya baik dalam keluarga. Masyarakat, dan
negara.9
Adapun sila-sila yang terkandung didalam Pancasila tentu saja merupakan tujuan utama
dari negara ini dan salah satunya yaitu sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia empat.
Tujuan yang ingin dicapai oleh para pendiri bangsa ini melalui sila keadilan sosial ini
adalah bahwa pandangan dan dasar negara ini dilaksanakan dan dijalankan berdasarkan kepada
prinsip sosialisme yang bersendikan semangat kekeluargaan dengan menghargai kebebasan kreatif
individu. Namun, kebebasan individu ini di tekankan pada individu-individu yang kooperatif yang
mengedepankan tanggungjawab dan solidaritas sosial bukan individualistik dalam artian
liberalisme. Sejalan dengan hal tersebut, Sultan Syahrir menyatakan bahwa “sekali-kali tidaklah
boleh kepentingan segolongan kecil yang hartawan bertentangan dengan kepentingan golongan
rakyat banyak yang miskin karena keadilan yang kita kehendaki dan cita-citakan adalah keadilan
bersama yang didasarkan pada kemakmuran dan kebahagiaan”.10

8

Ibid.
Ibid., hlm 16-20.
10
Yudi Latif, Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2011, hlm 583.
9
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Demi terwujudnya keadilan yang di cita-citakan tersebut para perdiri bangsa sering kali
mengungkapkan bahwa “Negara merupakan suatu organisasi masyarakat yang bertujuan
menyelenggarakan keadilan”. Hal ini mengisyaratkan bahwa apabila suatu negara ingin
mewujudkan keadilan yang seutuhnya tentu harus mensyaratkan adanya partisipasi baik dibidang
politik dan juga ekonomi yang kemudian disebut Soekarno sebagai “sosio-demokrasi”. Sosio
demokrasi ini berarti suatu kepentingan bukan hanya milik atau memihak pada sebagian kecil
orang atau kelompok saja melainkan merupakan kepentingan rakyat yang menyangkut ekonomi
dan politik.11
Dengan disusunnya dasar dan cita-cita dari para pendiri bangsa tentunya negara Indonesia
disiapkan bukan menjadi negara yang liberal melainkan negara kesejahteraan “walfare state”.
Artinya bahwa negara sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pengertian
welfare state atau negara kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari konsep mengenai kesejahteraan
(welfare) itu sendiri. Merujuk pada pendapat Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore
(2000), Thompson (2005), dan Suharto (2006), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung 4
makna: sebagai kondisi sejahtera (well being); sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial;
dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat
maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian
pelayanan sosial dan tunjangan sosial.12
Sejalan dengan itu bahwa negara kesejahteraan bertanggungjawab penuh terhadap
rakyatnya dan tidak membiarkan rakyatnya kelaparan atau mati karena tidak mendapatkan jaminan
sosial. Konsep ini tentunya berdasarkan pada sistem pemerintahan yang menganut faham
demokratisasi politik dan demokrasi ekonomi secara bulat. Hal terebut telah disepakati dan
diterima sejak persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu oleh BPUPKI maupun juga oleh anggota
PPKI yang bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian termaktub dalam Pasal 33
UUD tahun 1945. Pasal tersebut kemudian menegaskan bahwasannya Indonesia menganut
perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi dan kemakmuran bagi semua orang tanpa
terkecuali.13
Prinsip keadilan yang dianut dalam sistem perekonomian negara bertujuan bahwa kekayaan
negara baik berupa kekayaan alam maupun kekayaan dalam bentuk harta dapat dipergunakan
sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang haqiqi. Dengan pencantuman sila
keadilan sosial merupakan suatu perwujudan yang paling konkrit dari prinsip-prinsip
Pancasila.Pada dasarnya prinsip keadilan yang termuat dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945
merupakan inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra
kedaulatan rakyat. Dilain sisi perwujudan keadilan sosial haruslah mencerminkan imperatif etis
11

Ibid., hlm 584.
Ainur Rofieq, Pelayanan Publik Dan Welfare State, Governance, Vol. 2, No. 1, November 2011.
13
Yudi Latif, Op.Cit. hlm 584.
12
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keempat sila lainnya. Notonagoro menyatakan bahwa sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia” diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang
adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipipin oleh hikmat dalam
permusyawaratan perwakilan.14
Hal tersebut kemudian menjadi suatu acuan apakah negara telah benar-benar mengamalkan
apa yang telah diamanatkan Pancasila atau tidak dengan melihat dari sudah terwujud atau belum
sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bangsa Indonesia telah melalui masa
dimana kekayaan alam Indonesia yang melimpah tidak membawa kemakmuran bagi rakyatnya,
kelimpahan penduduk tidak menjadikan kekuatan pengubah. Kekayaan alam tersebut menjadi
suatu perebutan sengit antara penjajah dengan bangsa Indonesia yang saat itu menjadikan bangsa
Indoneisa sebagai budak kolonialis. Seiring berjalannya waktu dan kemerdekaan bangsa Indonesia
telah tercapai dan telah berlalu 74 tahun menjadikan bangsa ini belajar bahwa menjaga kekayaan
alam dengan sebaik-baiknya merupakan suatu tujuan yang kelak akan dinikmati anak cucu penerus
bangsa.
Menjaga kekayaan alam bukan saja meliputi segala kekayaan alam yang dimiliki Indonesia
seperti batu bara, mineral, minyak bumi, melainkan juga meliputi hutan, air, tanah, hewan, dan juga
alam sekitar (lingkungan hidup). Hal tersebut tentunya dapat dilaksanakan dengan mekanisme
pengawasan, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kembali lingkungan hidup. Kegiatan
tersebut dapat terwujud dalam sistem pemerintahan melalui mekanisme perizinan atau izin.
Perizinan dapat sangat berperan sekali dalam terjaganya suatu lingkungan hidup, hal tersebut
apabila setiap kegiatan ataupun kegiatan usaha melakukan perizinan ke instansi pemerintahan
terkait maka secara langsung pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan
yang dilakukan oleh masyarakat bahkan hingga badan hukum. Kemudian pemerintah tentunya
dapat melakukan pengklasifikasian terhadap mana saja kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup.
Perizinan merupakan instrumen kebijakan lingkungan yang paling penting, karena pada
dasarnya izin adalah instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara.
Pemerintah dapat menggunakan izin sebagai suatu sarana yuridis untuk dapat mengendalikan
tingkah laku warganya. Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan
bahwa izin atau perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi
negara. Sebagai bagian dari keputusan pemerintah perizinan merupakan tindakan hukum
pemerintah berdasarkan kewenanga publik yang memperbolehkan menurut hukum bagi seseorang
atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan.15
Adapun pengertian izin diatur pada Pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan “izin merupakankeputusan Pejabat pemerintah yang berwenang
14
15

Ibid,. hlm 606.
Afwit Freastoni, Op.Cit., hlm 123.
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sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sebagai suatu keputusan pemerintah tentunya izin atau perizinan berbentuk
tertulis atau bersifat dokumen, sehingga yang kemudian disebut sebagai izintidak dapat diartikan
sebagai izin yang diberikan secara lisan. Izin tertulis diberikan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha
Negara (KTUN) tentunya harus melalui koreksi yang cermat karena pemberian izin yang tidak
cermat atau keliru dan tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan
akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit dipulihkan. Hal tersebut
tentunya akan berakibat pada pemenuhan kesejahteraan rakyat karena tidak adanya suatu keadilan
sosial dari pemerintah terhadap pemegang izin dan terhadap rakyat yang akan terkena dampak dari
suatu kegiatan usaha.16
Maka dari itu perlu kiranya menerapkan suatu model perizinan yang kemudian mencakup
didalamnya partisipasi masyarakat terhadap suatu izin aktivitas yang berdampak pada lingkungan
hidup. Tentunya model partisipasi masyarakat terhadap suatu izin lingkungan yang kemudian
menjadikan adanya kendali masyarakat terhadap aktivitas tersebut. Karena dengan adanya kendali
masyarakat, masyarakat sendiri dapat berwenang memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi
pengelolaan sumber daya atau lingkungan hidup. Sehingga terwujudlah suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat UUD
tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan
pasal 28H yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan”. Hal ini dapat dimaknai bahwa negara menguasai segala bentuk kekayaan alam
termasuk lingkungan hidup yang sehat dan dipergunakan seutuhnya untuk kemakmuran rakyat
karena hal tersebut merupakan hak rakyat.17
2. Model Perizinan Lingkungan Berpartisipasi Masyarakat
Seperti yang telah dipaparkan diatas perizinan adalah suatu instrumen dimana pemerintah
memberikan suatu izin bagi warganya untuk dapat melakukan suatu kegiatan. Adapun motif
penggunaan sistem izin ini adalah pertama, keinginan mengarahkan atau mengendalikan “struen”
suatu aktivitas tertentu contohnya izin bangunan. Kedua, sistem izin dapat mencegah bahaya bagi
lingkungan seperti izin lingkungan. Ketiga, keinginan melindungi obyek-obyek tertentu misalnya
cagar budaya. Keempat hendak membagi benda-benda yang jumlahnya sedikit. Terkhir yaitu

16

Ibid.
Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan
Informasi, Setara Press, Malang, 2012, hlm 172.
17
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pengarahan, denganncara menyeleksi orang-orang dan kegiatan-kegiatan atau aktivitas tertentu
dimana telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.18
Secara umum sistem perizinan terdiri dari larangan, persetujuan yang merupakan dasar
pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Perizinan sendiri memiliki
tiga bagian pokok yang disebut sebagai aspek yuridis sistem perizinan yang terdiri dari larangan,
izin, dan ketentuan-ketentuan. Larangan merupakan dasar penetapan suatu persetujuan atau izin
yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai instrumen yuridis yang bersifat pencegahan atau
berkarakter sebagai preventif instrumental. Izin merupakan instrumen yang dapat digunakan dalam
hukum adiministrasi untuk mempengaruhi warganya agar mengikuti cara yang dianjurkan guna
mencapai suatu tujuan yang konkrit. Maka azas yang melekat pada hukum administrasi negara juga
melandasi hukum perizinan, azas tersebut adalah azas negara hukum. Azas negara hukum
melandasi hukum perizinan yang kemudian menjadikan larangan sebagai dasar ditetapkanya izin,
yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangn yang hal ini merupakan realisasi dari azas
legalitas.19
Selain azas negara hukum dalam pelaksanaan tindakan pemerintah yang berupa penetapan
izin juga harus merealisasikan azas keabsahan yang terdiri dari : wewenang, substansi, dan
prosedur. Sehingga kewenangan pemerintah dalam menetapkan izin harus diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang mendapatkan persetujuan wakil rakyat.20
Izin merupakan persetujuan dari pemerintah atas suatu norma larangan, oleh karena itu izin
ditetapkan dalam bentuk keputusan pemerintah bukan peraturan, karena izin berisi suatu norma
pengaturan bukan peraturan. Sebagai pelaksana azas kepastian hukum, maka izin harus memuat
uraian sejelas mungkin dan secermat mungkin tentang isi izin yang dikeluarkan atau duberikan
oleh pemerintah. Isi izin ditetapkan dalam diktum, diktum merupakan inti dari keputusan yang
berisi akibat-akibat yang ditimbulkan dari keputusan. Izin merupakan salah satu bentuk dari
keputusan tata usha negara (KTUN) yang menciptakan akibat hukum. Ini berarti bahwa izin
membentuk suatu hubungan hukum tertentu, dalam hubunungan hukum tersebut diciptakan oleh
pemerintah hak-hak dan kewajiban tertentu bagi yang berhak.21
Suatu negara dapat dikatakan memiliki pemerintahan atau sistem pemerintahan untuk
menjalankan segala urusan kenegaraan baik menyangkut mengenai warga negara, lembaga negara,
atau dengan negara lainnya. Tentu dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan, suatu negara
memiliki acuan atau model pemerintahan yang menjadi tujuan atau model pemerintahn yang baik
bagi negara tersebut. Adapun model pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang melibatkan
partisipasi masyarakat di dalamnya. Partisipasi tersebut dapat terjadi saat proses pembuatan
18

N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon,
Yuridika: Surabaya, hlm 199.
19
Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 28.
20
ibid.
21
Agus Ngadino, “Perizinan dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis”, 2012, hlm 14.
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kebijakan atau pengawasan dari kebijakan. Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan
serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.22
Sherry Arnstein mengemukakan dalam A Ladder of Citizen Participation, membuat bentuk
skema delapan partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan antara lain :23
1. Tingkatan pertama adalah kontrol warga negara (citizen control) :
Dalam tahap ini publik berwenang memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan
sumber daya.
2. Tingkatan kedua merupakan delegasi kewenangan (delegated power) :
Yaitu kewenangan masyarakat lebih besar daripada penyelenggaraan negara dalam merumuskan
suatu kebijakan.
3. Tingkatan partisipasi yang ketiga adalah kemitraan (partnership) :
berupa keseimbangan kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk
merencanakan dan mengambil keputusan bersama-sama.
4. Tingkat kempat yaitu peredaman (placation) :
yaitu kondisi dimana masyarakat sudah memiliki pengaruh terhadap suatu kebijakan, namun
jika akhirnya terjadi voting, pengambilan keputusan akan tampak ditangan lembaga negara,
sedangkan kontrol dari masyarakat tidak begitu menentukan.
5. Tangga kelima adalah konsultasi, dimana masyarakat didengar dan disimpulkan pendapatnya,
masyarakat sudah berpartisipasi dalam membuat peraturan perundang-undangan dan lembaga
negara sudah memenuhi kewajibannya dalam melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan
peraturan perundang-undangan tersebut.
6. Tingkatan keenam adalah informasi (informing), dalam tingkatan ini masyarakat hanya
diberitahu saja mengenai akan adanya suatu peraturan perundang-undangan, tidak peduli apakah
masyarakat akan memahami pemberitahuan tersebut atau akan bernegosiasi dengan kebijakan
tersebut.
7. Tingkatan ketujuh terapi, berciri kelompok masyarakat yang menjadi korban atau dirugikan oleh
suatu kebijakan dianjurkan untuk mengadu kepada pihak yang berwenang tetapi tidak jelas
apakah pengaduan ini akan ditindaklanjuti atau tidak.
8. Tingkatan kedelapan atau manipulasi, lebih menunjukkan lembaga negara melakukan
pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat untuk seolah-olah berpartisipasi, padahal
yang terjadi sejatinya adalah kooptasi dan represi penguasa.24

22

Sijaruddin, Didik Sukriono, Winardi, Op.Cit., hlm. 171.
Sherry R. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation, AIP Journal, July 1969.
24
Sherry R. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation dalam Sijaruddin, Didik Sukriono, Winardi, 2012,
Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi, Malang : Setara Press, hlm. 172173.
23
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Tiga tingkatan diatas, mengakui eksistensi hak rakyat dalam hal pembuatan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Pada tingkatan keempat sampai keenam
merupakan tingkat partisipasi semu, Sedang Pada tingkatan ketujuh dan kedelapan, menunjukkan
tidak adanya partisipasi dari masyarakat.
Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam kehidupan bernegara termasuk
dalm pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan aspek penting
penunjang keberlangsungan kehidupan manusia terutama di Indonesia. Maka pengaturan mengenai
partisipasi masyarakat dicantumkan juga dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun
2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dalam bentuk akses informasi dan
akses partisipasi dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam
penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, mendefinisikan hak atas informasi lingkungan
hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan
meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping
akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat. Informasi terkait ingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini juga
dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui
masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi
hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan
kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.
Hal ini lebih diperjelas kembali dalam BAB XI tentang Peran Masyarakat yang diakomodir
dalam Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
Peran masyarakat ini sangat penting karena perwujudan langsung dari partisipasi masyarakat
khususnya dalam hal pemberian saran, pendapat, usul, keberatan dan pengaduan sehingga hak-hak
masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan sehat dapat terpenuhi. Penjelasan pada Pasal 70
ayat (2) huruf b UU No. 32 Tahun 2009, peran masyarakat dalam hal pemberian saran atau
pendapat, termasuk pada saat proses penyusunan KLHS dan AMDAL, ketentuan ini mendorong
partisipasi masyarakat untuk masuk dan menjadi bagian dalam memberikan usul, pendapat atau
sarannya dalam dokumen AMDAL, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi penilaian
terhadap suatu izin lingkungan terkait aktivitas yang dilakukan baik orang maupun badan usaha
yang berdampak pada lingkungan hidup.
Sejalan dengan itu Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat
terkait dengan penyelenggaraa pemerintah daerah adalah peran serta masyarakat untuk
menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Terkait dengan sumber daya alam daerah yang menjadi satu kesatuan dalam sistem lingkungan
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hidup, dalam Pasal 15 ayat (1-4) menjelaskan bahwa pemerintah mendorong partisipasi masyarakat
meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharaan sumber daya alam daerah.
Adapun bentuk dari partisipasi masyarakat tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengawasan, sewa,
kerjasa sama pemanfaatan, kerjasama penyediaan infrastruktur, dan kerja sama pemeliharaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun semua kebijkan partisipasi tersebut dapat dilaksanakan apabila ditunjang dengan
adanya keterbukaan (transparansi) mengenai prosedur penetapan izin. Prosedur penetapan izin
haruslah sesuai dengan asas-asas umum prosedur perolehan izin yaitu : permohonan, acara
persiapan dan peran serta, pemberian keputusan yang dapat berupa antara lain : permohonan tidak
dapat diterima, permohonan ditolak, atau permohonan dikabulkan.25
Keberadaan instrumen izin sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat, karena
disatu sisi izin dapat berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas
warganya. Sedangkan bagi masyarakat izin merupakan legitimasi masyarakat untuk melakukan
aktivitas yang dikendalikan oleh pemerintah melalui norma larangan dalam peraturan perundangundangan. Tidak hanya itu dengan izin pulalah masyarakat dapat mengetahui suatu aktivitas atau
kegiatan yang di lakukan baik dilingkungan publik hingga dilingkungan sekitar masyarakat tinggal.
Maka dari itu perlu kiranya pemerintah menerapkan suatu instrumen izin lingkungan yang
didalamnya mencakup partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat bukan hanya sebagai subjek
hukum diam melainkan subjek hukum aktif yang memiliki hak pengawasan dan kontrol terhadap
segala kegiatan yang dilakukakan dilingkungan sekitar msyarakat.
Salah salah satu bentuk izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yaitu HO (hinder
ordonantie) yang telah di gunakan sejak zaman kolonila Belanda yang termuat dalam Staatsblad
tahun 1926 Nomor 226. Kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan yang dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa
yang disebut “izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan
hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk
tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”.
Dengan menggunakan HO pemerintah bertujuan untuk melindungi masyarakat sekitar atas adanya
suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan. Tidak hanya
itu HO bagi masyarakat berfungsi sebagai sebuah perlindungan hukum dari pemerintah terhadap
masyarakat yang kemungkinan akan timbulnya suatu bahaya dan gangguan.26
Sistem perizinan HO juga memuat didalamnya partisipasi masyarakat yang dituangkan
dalam Pasal 19 PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2009 ayat (1-6) menyebutkan bahwa “dalam setiap
tahapan penyelenggaraan perizinan masyarakat berhak mendapatkan akses
25

informasi dan

Ibid.
Ranny Christi Mose, “Implikasi Hukum atas Investasi di Kota Manado sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017”, Lex et Scietatis, Vol. V, No.4, Juni 2017, hlm 29.
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partisipasi”. Adapun informasi yang dapat diakses yaitu : Tahapan dan waktu dalam proses
pengambilan keputusan pemberian izin dan rencana kegiatan dan/atau usaha yang diperkirakan
memberi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Sedangkan akses partisipasi masyarakat
yang diberikan pemerintah meliputi pengajuan atas keberatan atau pengaduan pelanggaran
perizinan dan/atau kerugian yang sesuai fakta akibat kegiatan dan/atau usaha berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedang pemberian akses partisipasi tersebut mulai dari
proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dilakukan.
Instrumen perizininan model HO ini menunjukan bahwa masyarakat diberikan ruang dalam
berpartisipasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya dengan hal tersebut bukan
hanya menguntungkan bagi pelaku usaha atau kegiatan namun juga pemerintah memberikan
perlindungan hukum bagi masyarakat. PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2009 ini kemudian dicabut
dan digantikan dengan PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. Di cabutnya sistem perizinan model
HO dikarenakan pemerintah berpenapat bahwa system ini tidak efisien dan cenderung
memberatkan bagi infestor yang akan masuk ke Indonesia.
Namun pada dasarnya penentuan derajat partisipasi masyarakat bukan seberapa jauh
masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program dilaksanakan oleh
negara. Akan tetapi seberapa jauh masyarakat dapat menetukan hasil akhir atau dampak dari
kebijakan yang dihasilkan tersebut. Sesuai dengan apa yang telah di kemukakan oleh Arenstein
bahwa ada 3 tingkatan derajat partisipasi masyarakat sesuai dengan apa yang telah dipaparkan
diatas yaitu Pertama, tidak partisipatif “non participation”. Kedua, derajat semu “degres of
tokenism”, dan Ketiga kekuatan masyarakat “degres of citizen power”. Pada tingkatan pertama
merupakan derajat terendah yang meliputi manipulasi dan terapi, dalam tingkatan ini tidak ada
niatan pemerintah memberikan ruang aprtisipasi dan hanya bertujuan menata masyarakat dan
mengobati luka dari kegagalan sistem dan mekanisme pemerintahan. Pada tingkatan kedua atau
menengah yang terdiri dari pemberitahuan, konsultasi, dan peredaman yang dalam tingkatan ini
sudah ada peningkatan bahwa suaru masyarakat di dengar namun tidak ada jaminan bahwa suara
masyarakat akan diperhitungkan pada penentuan hasil akhir suatu kebijakan. Pada tingkatan ketiga,
merupakan derajat tertinggi yakni kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kendali masyarakat. Dalam
tingkatan ketiga ini masyarakat sudah dapat bernegosiasi dengan penguasa (pemerintah) dengan
posisi politik yang sejajar, bahkan mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan
keputusan telah dikuasai masyarakat. Pada tingkatan ini pula partisipasi masyarakat berada pada
puncaknya karena dapat mengendalikan mulai dari proses, pembentukan, pelaksanaan, dan
kebijakan yang dikeluarkan.27
Jika diklasifikasikan tingkatan dalam pelaksanaan izin lingkungan yang terdapat dalam
PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tersebut termasukan pada derajat tingkatan kedua. Memang
Iza Rumesten R.S., “Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, Jurnal
Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1 Januari 2012, hlm 140.
27
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dalam pengaturannya terdapat partisipasi masyarakat namun hanya terbatas pada informasi,
pengjuan keberatan, pengaduan, dan kerugian. Namun, tidak ada jaminan dalam setiap pemberian
izin yang dikeluarkan terdapat dan memperhitungkan suara masyarakat apakah masyarakat setuju
atau tidak terdapat usaha di lingkungan mereka. Tentunya hal tersebut belum memberikan suatu
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana negara bertanggungjawab terhadap keadilan
perlakuan yang diterima seluruh warga negara Indonesia.
Maka perlu kiranya diterapkan suatu bentuk perizinan yang mengakomodasikan partisipasi
masyarakat dalam derajat kontrol sosial sehingga terwujud suatu keadilan sosial ubtuk seluruh
rakyat Indonesia. Adapun bentuk perizinan berbasis partispasi masyarakat yang berderajat kontrol
sosial atas keputusan publik dapat digambarkan sebagai berikut :
Dasar
Ideologis

Perizinan
Lingkungan
Berbasis
Partisipasi
Masyarakatat

Dasar
Karakter

lingkungan

Dasar Keputusan
Pemerintah

Keadilan
Sosial

Pancasila

Keberlanjutan
Pengelolaan Sumber
Daya

1.

Nonelitis
2. Kontrol Sosial
3. Informatif

Bentuk instrumen pengajuan perizinan berbasis partisipasi mengandung elemen dasar
bermusyawarah dalam memutuskan suatu hal. Dengan demikian, keputusan

yang dihasilkan

merupakan hasil dari keputusan bersama, transparan, serta informatif dan tidak hanya keputusan
yang menguntungkan salah satu pihak. Dengan demikian keadilan sosial yang merupakan amanat
dari Pancasila dapat terwujud.
KESIMPULAN
Intisari yang didapatkan dari penulisan ini dapat dirangkum sebagai berikut :
1. Refleksi Sila Keadilan Sosial Sebagai Landasan Mekanisme Perizinan Lingkungan
Sila keadilan sosial mengandung 3 (tiga) elemen dasar yaitu, kepentingan umum, keputusan
kolektif, dan kemanfaatan bersama. Oleh sebab itu maka mekanisme perizinan lingkungan
mengingat karakter yang harus berkelanjutan harus mencerminkan ketiga elemen tersebut.
Dengan demikian watak norma perizinan lingkungan yang elitis seperti berlangsung sekarang
harus dilakukian rekonstruksi norma dengan memperhatikan elemen dasar tersebut. Dalam hal
ini peninjauan ulang peraturan perundang-undangan yang relevan menjadi diperlukan.
2. Model Perizinan Lingkungan Berbasis Partisipasi Masyarakat
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Model perizinan Berbasis Partisipasi Masyarakat yang diidealkan akan memandu dan
menghasilkan Keputusan Pemerintahan yang transparan, informatif, menguntungkan kolektif,
dan produk proses konsensual atas dasar musyawarah untuk mufakat.
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Abstrak
Penelitian ini menganalisis tentang pentingnya peran pemerintah dalam mengatur transportasi umum
berbasis teknologi di Era industrial, yang mana pemerintah disini memegang peran penting sebagai
pihak yang dapat mengatur, merekayasa sekaligus melindungi setiap pihak.Transportasi umum
merupakan salah satu fasilitas masyarakat yang wajib diadakan oleh pemerintah, karena transportasi
umum adalah salah satu factor fital dalam lalu lintas, yang mana dengan adanya transportasi umum
selain untuk member fasilitas kepada masyarakat di Indonesia, juga dapat mengurai kemacetan ya
ng selama ini menjadi problematika masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dituntut
untuk mengatur perihal lalu lintas dan angkutan jalan pada umumnya dan Transportasi Umum pada
khususnya dalam suatu system transportasi nasional secara terpadu yang mampu menyediakan
transportasi umum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat agar tercipta lalu
lintas dan pelayanan angkutan umum yang tertib, nyaman, aman dan berbiaya murah. Memasuki era
digital, moda transportasi umum juga mengalami perkembangan dan pemerintah sebagai pembuat
kebijakan dituntut untuk dapat mengikuti permintaan dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang
No. 22 tahun 2009 merupakan norma yang mengatur tentang seputar lalu lintas dan angkutan jalan
yang kemudian aturan pelaksanaan tentang Transportasi umum diatur dalam Permenhub. No. 108
tahun 2017.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan analisis teori
hukum responsive guna mengetahui apakah peran pemerintah dalam hal penyediaan transportasi
umum berbasis teknologi di era industrial ini sudah dapat menyeimbangi dinamika masyarakat dan
sesuai dengan yang diamanahkan oleh pancasila dan undang-undang? sehingga dapat diketahui
sejauh mana kontribusi produk kebijakan pemerintah agar setiap pihak yang bersangkutan, seperti
pihak perusahaan penyedia jasa, pihak dirver, dan konsumen dapat merasakan kenyamanan,
keselmatan, perlindungan dan keadilan, agar produk kebijakan pemerintah dapat sesuai dengan nilai
yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai wujud pengamalan
nilai-nilai pancasila.
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Transportasi Umum Berbasis Teknologi, Era Industrial,
Pancasila

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia telah mengalamitransformasi yang cukup signifikan selama beberapa tahun
terakhir ini, hal tersebut dipengaruhi oleh munculya era digital, hal tersebut juga mempengaruhi
moda transportasi umum di Indonesia, yang merupakan salah satu hal fital bagi dinamika
masyarakat Indonesia terutama dalam Angkutan Jalan. Perubahan yang yterjadi dari transporasi
dengan model Konvensional berubah kepada transportasi moda transportasi berbasis teknologi, yang
menggunakan aplikasi sebagai salah satu sarana pemesanannya merupakan suatu bentuk perubahan
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social masyarakat yang sangat membutuhkan kemudahan dalam penggunaan transportasi umum, hal
tersebut juga sangat berpengaruh terhadap pengurangan volume kendaraan di jalan.
Soekanto menyatakan dalam bukunya bahwa suatu perubahan yang terjadi pada masyarakat
merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia
lain berkat adanya komunikasi modern. (Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar 2009, 259)
Foktor yang merupakan penunjang suatu perubahan social salah satunya adalah kemajuan
teknologi dan dinamika masyarakat yang terus berkembang.. Hal tersebut juga dipengaruhi karena
sekarang ini kita sedang menghadapi era digital. Yang artinya dalam hal transportasi umum,
munculnya kendaraan umum berbasis teknologi karena tuntutan masyarakat yang meninginkan
kemudahan.
Di era industrial ini pemerintah memegang peran penting dalam mengatur dan merekayasa
agar pihak perusahan penyedia jasa, driver dan konsumen dapat selaras dan berjalan dinamis,
sehingga perlu kiranya pada penelitian kali ini menganalisis tentang bagaimana peran pemerintah
dalam mengatur Moda transpostasi umum berbasis teknologi di Indonesia daalam sebuah regulasi
yang bernilai keadilan.
Memasuki era digital, moda transportasi umum juga mengalami perkembangan dan
pemerintah sebagai pembuat kebijakan dituntut untuk dapat mengikuti permintaan dan kebutuhan
masyarakat. Dalam hal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam UU

No. 22/2009yang

selanjutnya dalam hal aturan pelaksanaannya diatur dalam Permenhub. No. 108 /2017.
Peraturan Menteri adalah produk eksekutif, kehadirannya adalah sebagai sarana peraturan
dan petunjuk yang membantu pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai eksekutif. Menurut
Maria Farida, jika disesuaikan dengan fungsi dan tugas seorang Menteri yang diatur dalam Pasal 17
UUD 1945, kemudian fungi dari Praturan Menteri adalah(Indrati 2007, 225-228) :
a. Penyelenggaraan pengaturan yang dilakukan secara umum dalam rangka penyelenggaraan
kekuasaan pemerintahan di bidangnya. Dalam hal Fungsi ini dimiliki oleh setiap Menteri
sesuai dengan bidang dan juga tugasnya masinh-masing yang mengandung kekhususan
daripada lingkup bidang Menteri tersebut.
b. Dalam hal penyelenggaraan lebih lanjut diatur dalam peraturan presiden. Fungsi ini
merupakan pendelegasian berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 yang menentukan bahwa: 1.
Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara, 2. Menteri-menteri itu diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden, 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan
c. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas
menyebutnya. Hal ini berkaitan dengan wewenang atributif menteri dalam membuat Peraturan
Menteri sebagaimana jika ada Undang-Undang yang dengan tegas memerintahkan pengaturan
lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri.
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d. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dan juga ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
yang dalam pengaturannya tegas menyebutnya. Fungsi ini mempunyai makna yang sama
dengan fungsi sebelumnya yaitu berkaitan dengan wewenang atributif menteri dalam membuat
Peraturan menteri, hanya saja direksinya yang berbeda dimana yang menjadi sumber
kewenangan adalah Peraturan Pemerintah yang dengan tegas memerintahkan pengaturan lebih
lanjut diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan diatas menempatkan Peraturan Menteri sebagai produk hukum yang berfungsi
sebagai landasan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai eksekutif dalam ranah atau
bidang yang lebih khusus sesuai dengan keahlian dan bidang yang menjadi lingkup wewenang
seorang menteri.
Permenhub. No. 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek merupakan wujud dari fungsi pemerintah
dalam menjalankan pemerintahan. Peraturan Menteri tersebut hadir untuk mewujudkan kepastian
hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan
keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan
angkutan umum. (Konsideran PERMENHUB . Tahun 2017)
Tidak adanya izin atas beroprasinya Transportasi umu berbasis teknologi khususnya yang
menggunakan motor sebagai alat transportasinya merupakan salah satu factor pemcu konflik yang
terjadi antara Transportasi umum konvensional dan transportasi umum berbasis teknologi selama
ini.
Pada pasal 7 UU. No. 22/2009 pada ayat 1 diterangkan bahwa “Penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat” kemudian
pada ayat 2 point d disebutkan bahwa dalam hal urusan pemerintahan di bidang pengembangan
teknologi LLAJ dilakukan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang
pengembangan teknologi.
Dalam hal penyelesaian masalah transportasi umum ini, kemudian Pemerintah telah
menerbitkan aturan terkait transportasi umum berbasis teknologi pada UU No. 22/2009 (pasal
11:1a) yang mana dalam aturan tersebut disebutkan bahwa akan dilakukannya penyusunan
rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor. Akan tetapi
karena undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur masalah transportasi online, maka
dibuatlah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek,
yang secara khusus mengatur penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis
teknologi informasi. (DEPHUB, Permenhub 2009)
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Akan tetapi belum genap setahun peraturan menteri ini dikeluarkan kemudian peraturan
mentri perhubungan ini direvisi kembali pada tanggal 1 April 2017 menjadi Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 karena dianggap terlalu berpihak kepada
transportasi konvensional. Dalam peraturan tersebut disebutkan 11 poin revisi yang merupakan
hasil daribahasan dan kesepakatan bersama antar para pemangku kepentingan dari semua sektor,
empat poin diantaranya diberlakukan secara langsung pada 1 April 2017 diantaranya adalah: (1)
penetapan angkutan online sebagai angkutan sewa khusus, (2) persyaratan kapasitas silinder
mesin kendaraan minimal 1.000 CC, (3) persyaratan keharusan memiliki tempat penyimpanan
kendaraan, dan (4) kepemilikan atau kerjasama dengan bengkel yang merawat kendaraan.
(DEPHUB, Permenhub26/17 2017)
Sedangkan untuk pengujian berkala (KIR) kendaraan, stiker dan penyediaan akses Digital
Dashboard diberikan masa transisi selama kurun waktu 2 bulan setelah tertanggal 1 April 2017,
yakni tertanggal 1 Juni 2017. Untuk pemberlakuan poin penetapan tarif batas atas dan batas
bawah, kuota, pengenaan pajak, dan penggunaan nama pada STNK, masa transisi diberikan
waktu selama 3 bulan untuk pemberlakuannya. Hanya saja aturan terkait transportasi online
masih menuai pro dan kontra hingga saat ini karena pengemudi transportasi online menganggap
penggunaan stiker dan dasbor digital pada kendaraan pribadi dianggap tidak diperlukan. (Anwar
2017)
Kemudian dalam dalam merespon dan menanggulangi konflik antara transportasi umum
konvesiaonal dan transportasi umum berbasis teknologi yang kiian memanas, yang pada tanggal 1
november 2017 telah melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinyaoleh pengemudi
angkutan umum (angkot), taksi, ojek dan bentor, maka pemerintah kembali merevisi Permenhub
No. 26/2017 menjadi Permenhub No. 108 Tahun 2017.
Kemudian dalam Permenhub yang baru ini, ada 9 poin revisi dalam aturan baru tersebut
yang meliputi:
1. argometer taksi,
2. tarif,
3. kuota,
4. wilayah operasi,
5. perencanaan kebutuhan kendaraan,
6. persyaratan minimal kepemilikan kendaraan,
7. bukti pemilikan kendaraan bermotor domisili TNKB,
8. pemenuhan adanya salinan SRUT dan
9. peran aplikator.
Sedangkandalam hal pembatasan wilayah operasi, Menteri Perhubungan menyatakan,
bahwa kewenangan tersebut diberikan pada pemerintah daerah. (Permenhub 2017, 2)
Dalam Permenhub No. 108/2017

mengatur terkait transportasi umum berbasis

teknologimengkategorikan GrabCar dan GoCar sebagai angkutan sewa khusus (taksi online).
Taksi sendiri selama ini merupakan kategori angkutan umum yang melayani penumpang tidak
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dalam trayek dan memiliki ciri-ciri adanya identitas di tubuh kendaraan, berplat kuning dan
memakai argometer. Sedangkan pada taksi yang menggunakan aplikasi untuk pemesanannya
selama ini dikenal masyarakat tidak memiliki identitas khusus, berplat hitam, dan tidak memiliki
argometer. Kemudian demi mengakomodir angkutan umum berbasis teknologi tersebut, maka
dalam Permenhub No. 108/2017 dibuat nomenklatur angkutan sewa khusus atau angkutan sewa
online. Artinya secara hukum pemerintah mengakui keberadaan angkutan yang berbasis aplikasi
tersebut.Permenhub No. 108 Tahun 2017 diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan menyusul
tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung No. 37/P.HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang
mencabut sebagian ketentuan dalam Permenhub No. 26/2017. Dengan demikian Permenhub No.
108/2017 adalah peraturan pemerintah terbaru yang mengatur tentang angkutan umum berbasis
teknologi. (Permenhub 2017, 3)
Meskipun Permenhub No.108/2017 telah diberlakukan, namun pada kenyataannya aturan
baru ini masih menuai konflik antara transportasi umum konvesional dan transportasi umum
berbasis teknologi. Hal tersebut dikarenakan adanya aturan yang dinilai seharusnya dihilangkan
yang kemudian dimunculkan kembali pada aturan baru ini.Akan tetapi, berbeda dengan yang
sebelumnya, kali ini yang merasa dirugikan dengan terbitnya aturan tersebut adalah pengemudi
transportasi online. Keberatan tersebut disebabkanoleh karena aturan pemasangan stiker
sepanjang 15 cm dinilai akan menghilangkan keistimewaan transportasi online sebagai kendaraan
pribadi, kemudian dalam hal kewajiban memiliki SRUT; dan penentuan tarif dasar taksi online
yang ditentukan secara sepihak dianggap merugikan pengemudi taksi online.(Anwar 2017, 232)
Hal ini sebagai respon terhadap kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi
sehingga menciptakan moda transportasi berbasis online dalam dinamika peerkembangan
masyaarakat. Obyek yang diatuir oleh Permenhub No.108/2017 adalah Angkutan orang dengan
kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek,yang mana dalam Pasal 1 angka 3 yang dimaksud
adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dalam
wilayah perkotaan dan / atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai
asal dan tujuan akan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap. (2017Pasal 1 angka
3)Termasuk didalamnya adalah moda transportasi berbasis aplikasi/online, karena menggunakan
mobil penumpang umum sebagai jasa pelayanan serta tidak mempunyai jalur lintasan dan waktu
terjadwal dalam pengoperasiannya.
Keberadaan PERMENHUB No.108 Tahun 2017 seperti yang disebutkan dalam
konsiderannya serta uraian Pasal 2, berfokus kepada perlindungan terhadap konsumen dalam segi
keamanan, keselamatan, kenyamanan, keteraturan, keterjangkauan sehingga menciptakan
kepastian hukum untuk semua pihak yaitu penyedia pemerintah, penyedia jasa dan masyarakat.
Hal ini diwujudkan di dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 58 yang mengatur mengenai
perizinan, didalamnya diuraikan mengenai syarat-syarat pengadaan pengusahaan angkutan yang
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berlaku untuk angkutan umum maupun angkutan yang berbasis teknologi/online. Peran serta
masyarakat juga diakomodir dalam BAB VI PERMENHUB No.108 Tahun 2017, yang
menyatakan bahwa seluruh masyarakat yang menggunakan transportasi umum berhak berperan
serta dalam hal penyelenggaraan angkutan jalan, sehingga masyarakat dapat membantu
pemerintah sebagai pengawas angkutan jalan.
Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
a. Mengetahui dan menganalisis Peran Pemerintah dalam mengatur transportasi umum
berbasis teknologi di Era industrial.
KAJIAN LITERATUR
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Industrial
Semua pihak baik pengusaha, karyawan, pemerintah maupun masyarakat mempunyai
kepentingan atas jalannya setiap perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan Hubungan
Industrial adalah keseluruhan hubungan kerjasama antara semua pihak yang tersebut dalam proses
produksi disuatu perusahaan. Arti suatu Perusahaan bagi pemerintah mempunyai arti yang penting,
hal tersebut dikarenakan betapapun kecilnya perusahaan merupakan bagian dari kekuatan ekonomi
yang menghasilhan barang, atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang
dalam hal ini merupakan salah satu sumber dan sarana yang efektif untuk menjalankan
kebijaksanaan pembagian pendapatan nasional. Untuk itu pemerintah melalui peraturan perundangundangan, kebijakan fiscal dan moneter, dapat ikut mengendalikan perusahaan-perusahaan,
mengawasi dan melinungi, menyediakan fasilitas, dan juga menciptakan kondisi-kondisi yang
mendorong bagi pertumbuhan perusahaan, dan bukan sebaliknya yang mana pada zaman sekarang
ini karena besarnya pengaruh suatu perusahaan maka mereka dapat mengintrol dan memesan
peraturan kepada pemerintah yang menguntungkan pihak perusahaan tetapi merugikan bagi
masyarakat sekitar.
Dalam buku Pengantar Hubungan Industrial disebutkan bahwa dalam melaksanakan
hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan,
melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan, terhadap pelanggaran peraturn perundangundangan ketenagakerjaan. (Tunggal 2016, 100)
Oleh sebab itu Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan
hubungan industrial yang dinamis dalam setiap perusahaan dan pihak – pihak yang bersangkutan
lainnya.Sebenarnya, sebelum munculnya istilah hubungan industrial (industrial relation)ada istilah
lain, yaitu hubungan perburuhan (labour relation)yang mana pada permulaan perkembangannya
membahas masalah-masalah hubungan antar pekerja dan pengusahaKemudian pada kenyataannya
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disadari bahwa masalah hubungan peekerja dan pengusaha bukanlah masalah yang terpisah, karena
masih saling dipengaruhi dan mempengaruhi masalah lain, yang kemudianhubungan perburuhan
tidak hanya membahas mengenai masalah hubungan antar pekerja dan pengusaha saja, akan tetapi
mengatur dan berbicara juga tentang massalah-masalah ekonomi, social, politik, budaya dan lainlain. Oleh karena itu istilah hubungan perburuhan sudah tidak tepat lagi, karena tidak cukup lagi
menggambarkan permasalahannya, yang menyebabkan mulailah berkembangnya istilah baru yaitu
Industrial Relation (Hubungan Industrial)yang mempunyai ruang lingkup lebih luas dari Labour
Relation (Hubungan Perburuhan). (Suprihanto 1992, 1)
Kemudian Hubungan industrial pancasila disebutkan oleh Manulang bahwa sebagai suatu
system dari Hubungan Industrial Indonesia merupakan hal yang sangat strategis dalam pemerintahan
orde baru yang system hubungannya terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan
jasa (Pekerja, jasa, dan Pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi
dari keseluruhan dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD 1945 yang tumbuh dan
berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. (Manulang 1987, 145)
Menurut Ugo dan Pujiyo dalam undang-undang arti dari Hubungan Industrial adalah suatu
system hubunganyang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang
terdiri dari unsure pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun. (Ugo and Pujiyo 2012, 3)
Sedangkan aspek dan permasalahan Hubungan Industrial diantaranya adalah:
1. syarat-syarat kerja,
2. penguphan,
3. jam kerja,
4. jaminan social,
5. keselamatan dan kesehatan kerja,
6. masalah organisasi pekerja,
7. organisasi pengusaha,
8. penyelesaian keluh kesah/perselisihan,
9. sikap/perilaku satu sama lain,
10. membina keserasian,
11. Peraturan dan persyaratan kerja,
12. Kesepakatan kerja bersama,
13. Undang-undang ketenagakerjaan,
14. Tripartite,
15. Bipartie, dan lain-lain. (Suprihanto 1992, 2)
Dalam perkembangannya di Indonesia Hubungan Industrialo melibatkan beberapa konsep,
contohnya konsep keadilan dan kesamaan, kekuatan dan kewenangan, individualism dan
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kolektivitas, hak dan kewajiban, serta integritas dan kepercayaan. Hubungan industrial meliputi
sekumpulan fenomena, baik diluar maupun didalam tempat kerja yang berkaitan dengan penetapan
dan pengaturan hubungan ketenagakerjaan., hubungan industrial berkaitan dengan relasi antara
semua pihak yang terlibat didalam hubungan kerja disuatu perusahaan tidak dibatasi jenis kelamin,
keanggotaan dalam serikat pekerja dan jenis pekerjaan. (Soemanto 2006, 3)
Indonesia telah mengalami dinamisasi yang membuat masyarakat dan kebutuhannya juga
ikut berkembang, termasuk dalam bidang transportasi. Perubahan model transportasi dari
konvensional ke transportasi berbasis aplikasi sangat diminati masyarakat yang merupakan suatu
bentuk perubahan sosial masyarakat yang menghendaki kemudahan dalam penggunaan moda
transportasi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat adalah suatu gejala yang normal.
Adapun pengaruhnya bisa dengan cepat menjalar ke setiap bagian dibelahan dunia lain adalah berkat
adanya komunikasi modern. (Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Penganta 2009, 259)

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Responsif
Philippe Nonet dan Philip Selznick melalui bukunya Law and Society Transition: Toward
Responsive Law mengutarakan suatu terobosan hukum yang mampu mengenali keinginan publik
dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Dalam perspektif ini hukum yang baik
seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. (Nonet and
Selznick 2012, 42)Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam
masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak
saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkaan keutamaan tujuan (the
souvereigenity of purpose), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul
dari bekerjanya hukum itu. (Tanya, et al. 2010, 205-206)
Dalam bukunya Hukum Responsif, diharapkan bisa membantu memecahkan persoalanpersoalan yang terjadi di masyarakat. Penerapan dan juga tujuan hukum harus digunakan untuk
mensejahterakan masyarakat dalam kepentingan yang lebih besar, dan bukan untuk kepentingan
para pihak yang berkuasa. Pendekatan yang digunakan adalah hukum yang berbasis pada partisipasi
masyarakat sehingga tercipta aturan hukum yang memang bertujuan untuk melayani masyarakat.
Hal ini dapat meminimalisir kepentingan-kepentinbgan politik yang tercampur aduk di dalam
pembuatan hukum.
Maka

dari

itu

Philippe

Nonet

dan

Philip

Selznick

mengembangkan

model development. Kelebihan model development Philippe Nonet dan Philip Selznick terletak
pada pemahamannya tentang betapa kompleksnya kenyataan antara hukum dan masyarakat. (Nonet
and Selznick 2012, 44) Philippe Nonet dan Philip Selznick menyadari kenyataan yang rumit antara
hukum dan masyarakatnya. disitulah kelebihan development model mereka. Hal tersebut
memperkuat keyakinan bahwa semakin kokoh suatu teori berpijak pada pada kenyataan semakin
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besar pula kekuatannya. Nonet dan Selznick beranggapan keberhasilan hukum responsif akan sangat
ditentukan oleh oleh tersedianya modal sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. (Nonet and
Selznick 2012, 44)
Nonet dan Selznick membedakan tiga klasifikasi dasar dari hukum dalam masyarakat, yaitu:
(1) hukum sebagai pelayanan kekuasaan refresif (hukum represif), (2) hukum sebagai institusi
tersendiri yang mampu menjinakkan refresi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom), dan
(3) hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum
responsif). (Nonet and Selznick 2012, 23) Nonet dan Selznick beranggapan, bahwa hukum represif,
otonom, dan responsif bukan saja merupakan tipe-tipe hukum yang berbeda tetapi dalam beberapa
hal juga merupakan tahapan-tahapan evolusi dalam hubungan hukum dengan tertib sosial dan tertib
politik. Keduanya selanjutnya menyebut tahapan-tahapan evolusi tersebut sebagai model
perkembangan (developmental model). Di antara ketiga tipe hukum tersebut, Nonet dan Selznick
berargumen bahwa hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan
stabil. Model perkembangan dapat disusun ulang dengan fokus pada hukum otonom, dengan
menunjuk pada konflik-konflik pada tahapan tersebut yang menimbulkan tidak hanya risiko
kembalinya pola-pola represif namun juga kemungkinan terjadinya responsivitas yang lebih besar.
(Nonet and Selznick 2012, 109)
Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang
dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan sebagai pemenuhan kebutuhan dan
kepentingan sosial di dalam masyarakat. Nonet dan Selznick menunjukan suatu permasalahan yang
rumit di dalam institusi-institusi antara integritas dan keterbukaan. Integritas berarti bahwa suatu
institusi dalam melayani kebutuhan-kebutuhan sosial tetap terikat kepada prosedur-prosedur dan
cara-cara bekerja yang membedakannya dari institusi-institusi lain. Keterbukaan yang sempurna
akan berarti bahwa bahasa institusional menjadi sama dengan bahasa yang dipakai dalam
masyarakat pada umumnya, akan tetapi akan tidak lagi mengandung arti khusus, dan aksi-aksi
institusional akan disesuaikan sepenuhnya dengan kekuatan-kekuatan di dalam lingkungan sosial,
namun akan tidak lagi merupakan satu sumbangan yang khusus kepada masalah-masalah sosial.
(Nonet and Selznick 2012)Konsep hukum responsif melihat suatu pemecahan untuk permasalahanpermasalahan tersebut yang mencoba untuk mengkombinasikan antara keterbukaan dengan
integritas. Jawaban dari hukum responsif adalah adaptasi selektif ke dalam tuntutan-tuntutan dan
tekanan-tekanan baru. Hukum responsif tidak membuang ide tentang keadilan, melainkan hokum
responsif memeperluasnya untuk mencakup keadilan substantif. Dua ciri yang menonjol dari konsep
hukum responsif adalah (a) pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan;
(b) pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. (Nonet and
Selznick 2012)
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Hukum responsif membedakan dirinya dari hukum otonom di dalam penekanan pada
peranan tujuan di dalam hukum. Nonet dan Selznick bicara tentang kedaulatan tujuan. Pembuatan
hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri melainkan arti pentingnya
merupakan akibat dari tujuan-tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya. Hukum yang
responsif adalah berorientasi kepada hasil dan dengan menciptakan keadilan yang substantif.
Menurut Nonet dan Selznick, penerimaan maksud memerlukan penyatuan otoritas hukum dan
kemauan politik. Jika maksud menunjuk kepada fungsi dari pemerintah, maka kerakyatan menunjuk
kepada peranan yang sangat menentukan dari partisispasi rakyat dalam hukum dan pemerintahan
serta nilai terakhir yang dipertaruhkan, yaitu tercapainya suatu komunitas politik yang berbudaya
yang tidak menolak masalah-masalah kemanusiaan dan dalam mana ada tempat bagi semua. (Nonet
and Selznick 2012)
Salah satu aspek dari penampungan kepentingan manusiawi yang bermacam-macam adalah
penolakan hukum responsif atas moralitas hukum. Nonet dan Selznick berbicara tentang mengatasi
parokhlialisme dan moralitas komunal. Ekspansi dari partisipasi akan menunjang perkembangan dan
implementasinya dari tata tertib umum. (Nonet and Selznick 2012)Pada waktu yang sama seperti
yang ditunjukkan oleh Nonet dan Selznick, partisipasi yang diperluas tidak cukup. Apabila hal ini
tidak berjalan bersama-sama dengan suatu usaha kebijakan pemerintah yang efektif, itu akan dapat
mengakibatkan suatu situasi dalam mana masalah-masalah umum akan dapat mengakibatkan suatu
situasi dalam mana masalah-masalah umum akan diperintah oleh kelompok-kelompok kepentingan
yang kuat dan terorganisasi dengan baik. Mungkin kita dapat mengatakan bahwa tanpa partisispasi,
pemerintah dan administrasi akan menjadi represif dan tanpa pemerintahan yang baik, maka
partisipasi akan menjurus kepada pemerintahan oleh kepentingan-kepentingan dari pihak yang kuat.
Hukum yang ada hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku, terlalu
menekankan pada aspek the legal system, tanpa melihat kaitan antara hukum dengan persoalanpersoalan masyarakat yang harus ditangani. Hukum dianggap berdiri sendiri sebagai kesatuan
otonom yang lepas dari faktor-faktor lain. Di satu sisi, hukum identik dengan ketertiban sebagai alat
pengaturan dari penguasa, tapi di sisi lain terdapat pemahaman hukum yang menekankan aspek
legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri. Padahal hukum semestinya tidak diam saja terhadap
konsekuensi sosial-politik yang ada dan tidak kebal terhadap berbagai pengaruh kepentingan. Jika
terjadi penerapan sistem hukum yang responsif di Indonesia, maka penerapan sebuah sistem hukum
yang tidak hanya mengandung unsur pemaksaan dan penindasan, tapi menekankan aspek
pemecahan problem sosial yang kontekstual, yakni hukum yang memikirkan kenyataan-kenyataan
empiris yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan mengedepankan partisipasi
masyarakat dalam membangun hokum.
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Hukum responsif berorientasi serta bertujuan kepada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan
dicapai di luar hukum. Dalam tipe hukum ini, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan
melalui subordinasi. (Nonet and Selznick 2012)
Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat dalam peraturan dan kebijakan,
karena pada dasarnya teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis.
Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan.Hukum responsif tidak
hanya

berorientasi

pada rules,

tapi

juga

logika-logika

yang

lain.

Bahwa

memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, tapi penegakan hukum harus diperkaya dengan
ilmu-ilmu sosial. Dan ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses
penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat untuk bisa membebaskan diri dari
kungkungan hukum murni yang kaku dan analitis.
METODE PENELITIAN
Sebuah penelitian tentu saja memerlukan metode sebagai cara untuk membuat penelitian
lebih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Dalam penelitian hukum ini maka
peneliti akan menggunakan metode sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Dapat juga
disebut penelitian doktrinal. Penelitian ini meneliti obyek ilmu hukum oleh karenanya
menggunakan jenis penelitian normatif, sebagaimana obyek ilmu hukum adalah koherensi antara
norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum.(Marzuki 2005, 41)
Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal, yaitu
penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.(Ibrahim 2006, 44) Karena itu
teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literatur, yaitu penggalian bahan pustaka
yang berhubungan dengan obyek penelitian. Literatur tersebut adalah....sebagai bahan hukum
primer ditunjang dengan berbagai literatur yang mengulas mengenai otonomi daerah serta
doktrin-doktrin ahli hukum yang penulis gunakan sebagai alat dalam penelitian ini. Maka dari itu
sifat Normatif lebih cocok dilakukan untuk penelitian hukum ini. Penelitian hukum selalu dalam
koridor ilmu hukum, oleh karena itu ilmu hukum merupakan studi tentang hukum.(Marzuki 2005,
44) Perlu diperjelas pula, bahwa penelitian hukum atau legal reseach yang dalam bahasa Belanda
berarti rechtsonderzoek selalu normatif.(Marzuki 2005, 55)
A. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif – analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada untuk merumuskan masalahnya secara
lebih rinci dan selanjutnya

dianalisis.

(Kontjaraningrat

1993, 202)

Sifat deskriptif

menggambarkan tentang isu hukum yang terjadi secara sistematis dan terperinci, dalam hal ini
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berkaitan dengan peraturan transportasi umum berbasis teknologi yang menjadi isu hukum utama
dalam penelitian ini, untuk kemudian dilanjutkan dengan analisis/analitik sebagai langkah
pemecahan masalah untuk menjawab isu hukum yang dimaksud. Penelitian ini bersifat studi
normatif yang menganalisis Implikasi Permenhub No. 108 tahun 2017 dengan menggunakan teori
efektifitas hukum kemudian mengevaluasinya dan membuat formulasi hukum yang efektif bagi
masyarakat Indonesia dalam hal pengadaan transportasi umum berbasis teknologi.
B. Bahan Hukum
Penelitian hukum membutuhkan bahan hukum untuk diolah sebagai dasar menjawab
rumusan masalah yang diajukan. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan
preskripsi mengenai apa yangseyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. (Marzuki 2005,
181) Sumber penelitian dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya
mempunyai otoritas.(Marzuki 2005, 81) Bahan-hukum primer dapat terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta
putusan-putusan hakim.
Dalam penelitian ini telah dikerucutkan bahan hukum primer sebagai berikut :
1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
3) Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017
2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan hukum yang berasal dan diperoleh dari bahan pustaka yang
berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, berupa
literatur dalam bentuk buku dan sumber-sumber lain diantaranya artikel ilmiah, jurnal
hukum dan hasil penelitian hukum / karya ilmiah dari berbagai sumber dan doktrin
hukum yang mengulas tentang transportasi umum berbasis teknologi, proses
pembentukan undang-undang dan peraturan menteri, serta teori hukum yang relevan
dengan permasalahan yang ingin dijawab.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. (Marzuki 2005, 181)
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal
hukum, wawancara dengan nara sumber sebagai penguat argument dan komentar-komentar
atas putusan pengadilan.
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3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, dan beberapa kamus bahasa
yang mendukung peneliti untuk membantu proses pembuatan penelitian ini.
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi
dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini meliputi usaha-usaha
pengumpulan data dengan caramembaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel,
majalah, jurnal hukum, karya ilmiah, makalah, sumber dari internet, dan sebagainya yang
berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian hukum ini. Studi pustaka akan
memilah bahan hukum yang dianggap penting untuk kemudian dipilah juga perihal teori-teori
yang relevan dengan penelitian ini.
D. Teknik Pengolahan Bahan Hukum
Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis. Teknik analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deduksi. Sebagaimana silogisme yang
diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis
mayor, kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudia ditarik menjadi suatu
kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan antara Kebijakan Publik dan lembaga-lembaga pemerintahan dilihat sebagai
hubungan yang sangat erat. Suatu kebijakan tidak menjadi suatu kebijakan public sebelum kebijakan
itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah. Sedangkan Dalam hal penyidaan
Transportasi Umum adalah merupakan kewenangan dari Kementrian Perhubungan yang
berkewajiban mewujudkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan,
dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan
angkutan umum.
Lembaga pemerintah memberikan dua karakteristik yang berbeda terhadap kebijakan public,
diantaranya adalah:(Prof. Drs. Budi Winarno 2012, 55-56)
1) Pemerintah memberikan legitimasi kepada kebijakan-kebijakan. Kebijakan pemerintah secara
umum dipandang sebagai kewajiban-kewajiban yang sah yang menuntut loyalitas warganegara,
hanya kebijakan-kebijakan pemerintah sajalah yang membutuhkan kewajiban-kewajiban yang
sah.
2) Kebijakan universalitas. Hanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjangkau dan dapat
menghukum secara sah orang-orang yang melanggar kewajiban tersebut.
Dalam pendekatan normative atau prespektif, analis perlu mendefinisikan tugasnya sebagai
analis kebijakan, yang artinya bahwa preskripsi ini bisa diinginkan dan bisa dicapai.(Prof. Drs. Budi
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Winarno 2012, 68) Artinya dalam hal penyidian transportasi umum Kementrian Perhubungan harus
menjelaskan posisinya sebagai pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan
merekayasa kebutuhan masyarakat dalam hal transportasi umum agar tercipta keselamatan,
keamanan,

kenyamanan,

kesetaraan,

keterjangkauan,

dan

keteraturan

serta

menampung

perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum.
Studi tentang kebijakan Publik sangatlah penting untuk melihat sifat masalah tersebut.
Secara formal, suatu masalah dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang
menimbulkan kebutuhan atau ketidak puasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan
atau perbaikan. Masalah yang dimaksud disini adalah segala tindakan yang menimbulkan
kecemasan, ketegangan, dan ketidakpuasan sehingga menyebabkan orang mencari pertolongan atau
perbaikan. Dalam hal pembatasan kebijakan public hanya berfokus kepada suatu masalah yang
mempunyai dampak yang luas dan mencakup konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang yang
secara tidak langsung terlibat.(Prof. Drs. Budi Winarno 2012, 74)
Lester dan Stewart menyatakan bahwa suatu isu akan mendapat perhatian bilam emenuhi
beberapa criteria diantaranya: pertama, bila suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan
tidak dapat terlalu lama didiamkan, kedua, mempunyai sifat partikularitas, empat, mempunyai aspek
emosional dan mendapar perhatian media massa karena factor human interest, keempat, munculnya
pertanyaan menyangkut kekuasaan,litigimasi, dan masyarakat, kelima, isu tersebut sedang menjadi
trend atau diminati banyak orang.(Lester and Stewart 2000, 66)Biasanya suatu masalah sebelum
masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Isu dalam hal ini isu
kebijakan, tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan actual dan potensial,
tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Dengan
demikian isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan tentang definisi, eksplansi dan evaluasi
masalah.
Oleh karena itu, dikeluarkannya PERMENHUB No. 108/2017 merupakan respon atas
munculnya suatu masalah tindak criminal dan konflik yang terjadi antara driver transportasi umum
berbasis teknologi dan driver transportasi umum konvensional, dan sekaligus sebagai perwujudan
kebutuhan masyarakat terhadap transportasi umum berbasis teknologi yang menuntut Kementrian
perhubungan sebagai badan eksekutif pemerintahan untuk mengeluarkan peraturan untuk mengikat,
dan mengatur keadaan sedemikian rupa agar terhindar dari konflik dan mencegah terjadinya tindak
kriminalitas.
Transportasi umum berbasis teknologi merupakan suatu inovasi, akan tetapi juga dapat
menjadi salah satu masalah yang dapat dijumpai di era milenial ini, pasalnya transportasi umum
berbasis teknologi ini mulanya beroprasi tanpa memiliki izin (illegal) untuk beroperasi yang menjadi
salah satu aspek yang memunculkan konflik berkepanjangan di antara pengemudi transportasi online
dan kovensional. Kendaraan yang digunakan pun tidak melalui uji KIR seperti halnya kendaraan
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yang digunakan sebagai alat transportasi umum pada mestinya. Walaupun transportasi umum
berbassis teknologi sangatlah digemari oleh masyarakat karena tarifnya yang ekonomis dan
pemesanannya yang praktis, akan tetapi Hal ini mengakibatkan keresahan dan ketidak amanan bagi
masyarakat sebagai pengguna jasa dan bagi pengendara (dalam hal ini kemudian disebut driver)
tranportasi umum berbasis teknologi itu sendiri, karena kerap kali terjadi konflik antara driver
transportasi umum berbasis teknologi dan driver transportasi umum konvensional yang
mempermasalahkan batas tariff transport hingga perebuatan pelanggan. Konflik tersebut hampir
terjadi disetiap kota khususnya kota-kota besar yang telah memiliki trayek transportasi umum seperti
angkota.
Barbara Nelson menyatakan bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat
public belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk member perhatian secara
personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut.(Nelson
1984, 20)
Dalam prespektif hukum responsive hukum yang dihasilkan merupakan kapasitas
beradaptasi yang bertanggung jawab, dan dengan demikian adaptasi yang selektif dan tidak
serampangan dapat terwujudkan. Suatu institusi yang responsive mempertahankan secara kuat halhal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan
baru didalam lingkungannya. Untuk hal ini, hukum responsive memperkuat cara-cara bagaimana
keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan diantara
keduanya.(Nonet and Selznick 2012, 87)
Lembaga Responsif menganggap tekanan-tekanan social sebagai sumber pengetahuan dan
kesempatan untuk melakukan koreksi diri. Agar mendapatkan sosok seperti ini, sebuah institusi
memerlukan panduan kearah tujuan. Ciri Khas hukum responsive adalah mencari nilai-nilai tersirat
yang terkandung dalam peraturan peraturan dan kebijakan.(Nonet and Selznick 2012, 90)
Dalam Hukum responsive peraturan dibawah asas hukum dan kebijakannya sesuai dengan
Kewenangan, adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan yang substantive, yang apabila
jika diskresi diperluas tetapi tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan awal, dan
dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan sedapat mungkin menghindari pemaksaan, dan
hubungan antar pihak dengan kesederajatan dengan moralitas perdata yang merupakan kekuatan
social, sedangkan ketidak patuhan dalam peraturan yang telah dibuat sebagai bahan untuk
meningkatkan keabsahan sebagai pembelaan yuridis.(Prof. Jamal Wiwoho 2018)
Dalam Prespektif Hukum Responsif, tekanan-tekanan social dianggap sebagai sumber
pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri. Agar mendapatkan sosok seperti ini,
sebuah institusi memerlukan panduan kearah tujuan. Ciri Khas hukum responsive adalah mencari
nilai-nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan peraturan dan kebijakan.
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Adapun tujuan Kementrian Perhubungan sebagai Public Good Policy dalam penyediaan
transportasi umum dituntut untuk memberikan dan menyedianakn transportasi umum yang harus
bersifat SELAMANYA (Selamat, Aman, dan Nyman), dan memberikan perlindungan represif demi
mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi, oleh karena itu Dikeluarkannya PERMENHUB
No. 108/2017 merupakan respon atas munculnya suatu masalah tindak criminal dan konflik yang
terjadi antara driver transportasi umum berbasis teknologi dan driver transportasi umum
konvensional, yang menuntut Kementrian perhubungan sebagai badan eksekutif pemerintahan untuk
mengeluarkan peraturan untuk mengikat, dan mengatur keadaan sedemikian rupa agar terhindar dari
konflik dan mencegah terjadinya tindak kriminalitas dan sekaligus sebagai perwujudan atas
kebutuhan masyarakat akan transportasi umum berbasis teknologi yang sedang marak dikalangan
masyarakat, sehingga kementrian perhubungan disini hadir sebagai badan eksekutif Negara yang
mempunyai wewenang dalam penyediaan transportasi umum.
Hukum dan Kebijakan Publik mempunyai keterikatan satu samalainnya, penerapan hukum
(rechtstoepassing) itu sangat memerlukan kebijakan public untuk mengaktualisasikan hukum
tersebut di masyarakat, begitupula dengan implementasi kebijakan public yang tidak dapat berjalan
dengan baik apabila didalam penyelenggaraan implementasi kebijakan public itu tidak tidak
dilandasi dasar-dasar hukum yang kuat.(Muchsin and Putra 2015, 78-79)

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapatlah diambil kesimpulan
bahwa Selama ini transportasi online tidak memiliki izin (illegal) untuk beroperasi yang menjadi
salah satu aspek yang memunculkan konflik berkepanjangan di antara pengemudi transportasi
online dan kovensional.Kemudian Pemerintah telah menerbitkan aturan terkait transportasi pada
UU No. 22/2009 (pasal 11:1a), bahwa akan dilakukannya penyusunan rencana dan program
pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor. Namun karena undang-undang ini
tidak secara spesifik mengatur masalah transportasi online, maka dibuatlah Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang kemudian direvisi
menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek,
kemudian diubah lagi menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek dan berlaku hingga saat ini. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek menjadi wujud dari fungsi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.
Peraturan Menteri tersebut hadir untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap aspek
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keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta
menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum. Hal
ini sebagai respon terhadap kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi sehingga
menciptakan moda transportasi berbasis online dalam dinamika peerkembangan masyaarakat.
Obyek yang diatuir oleh Permenhub No.108 Tahun 2017 adalah Angkutan orang dengan
kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, yaitu menurut Pasal 1 angka 3 adalah angkutan
yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dalam wilayah perkotaan
dan / atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan
tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap. Termasuk didalamnya adalah moda transportasi
berbasis aplikasi/online, karena menggunakan mobil penumpang umum sebagai jasa pelayanan
serta tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap dalam pengoperasiannya.
Kemudian Hubungan industrial pancasila sebagai suatu system dari Hubungan Industrial
Indonesia merupakan hal yang sangat strategis dalam pemerintahan orde baru yang system
hubungannya terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (Pekerja, jasa,
dan Pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan
dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD 1945 yang tumbuh dan berkembang diatas
kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Seangkan dalam Prespektif Hukum
Responsif, tekanan-tekanan social dianggap sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk
melakukan koreksi diri. Agar mendapatkan sosok seperti ini, sebuah institusi memerlukan
panduan kearah tujuan. Ciri Khas hukum responsive adalah mencari nilai-nilai tersirat yang
terkandung dalam peraturan peraturan dan kebijakan. Oleh karena itu Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dikeluarkan untuk mengakomudir dan
merespon isu-isu khususnya dalam bidang transportasi umum yang sedang trand pada masa
sekarang ini, dan sekaligus menjadi wujud dari fungsi pemerintah dalam menjalankan
pemerintahan.Adapun tujuan Kementrian Perhubungan sebagai Public Good Policy dalam
penyediaan transportasi umum dituntut untuk memberikan dan menyedianakn transportasi umum
yang harus bersifat SELAMANYA (Selamat, Aman, dan Nyman), dan memberikan perlindungan
represif demi mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi, oleh karena itu Dikeluarkannya
PERMENHUB No. 108/2017 merupakan respon atas munculnya suatu masalah tindak criminal
dan konflik yang terjadi antara driver transportasi umum berbasis teknologi dan driver
transportasi umum konvensional, yang menuntut Kementrian perhubungan sebagai badan
eksekutif pemerintahan untuk mengeluarkan peraturan untuk mengikat, dan mengatur keadaan
sedemikian rupa agar terhindar dari konflik dan mencegah terjadinya tindak kriminalitas dan
sekaligus sebagai perwujudan atas kebutuhan masyarakat akan transportasi umum berbasis
teknologi yang sedang marak dikalangan masyarakat, sehingga kementrian perhubungan disini
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hadir sebagai badan eksekutif Negara yang mempunyai wewenang dalam penyediaan transportasi
umum.
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KEDUDUKAN FATWA ULAMA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI
LANDASAN OPERASIONAL BANK SYARIAH
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Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto
E-mail: astikanurul87@gmail.com
Abstrak
Dualisme sistem perbankan di Indonesia menuntut adanya payung hukum yang berbeda
sebagai landasan beroperasinya kedua sistem perbankan tersebut. Perbankan syariah memiliki
kekhususan yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional dengan adanya prinsip syariah yang
harus dipatuhi oleh bank syariah. Prinsip syariah tersebut berasal dari Hukum Islam, khususnya
prinsip-prinsip dalam bidang muamalah. Namun mengingat demikian beragamnya pendapat ulama di
bidang tersebut, maka Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah membatasi prinsip syariah yang menjadi dasar adalah aturan dalam Hukum Islam yang
berasal dari fatwa ulama. Akan tetapi, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, fatwa ulama bukan merupakan bagian dari peraturan
perundangan, sehingga dengan demikian harus diintrodusir ke dalam hukum positif agar memiliki
kedudukan yang kuat dalam sistem hukum nasional.
Kata kunci: Fatwa Ulama, Landasan Operasional, Bank Syariah, Sistem Hukum Nasional

PENDAHULUAN
Indonesia memiliki dua sistem perbankan yang berjalan beriringan dengan baik, yaitu sistem
perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Perbedaan pokok diantara kedua sistem
tersebut berangkat dari aturan hukum Islam yang melandasi setiap aktivitas dalam sistem perbankan
syariah. Berbeda halnya dengan sistem perbankan konvensional yang tidak berdasarkan hukum Islam.
Apabila diibaratkan maka kedua sistem perbankan tersebut adalah dua bangunan yang berbeda karena
dibangun di atas pondasi yang tidak sama, hanya saja memiliki persamaan pada aspek-aspek tertentu.
Lembaga perbankan memiliki posisi yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian,
namun di lain pihak juga rawan dan berisiko tinggikarena mengelola dana masyarakat yang
jumlahnya sangat besar. Agar berjalan secara legal dan memiliki kepastian hukum baik bagi pelaku
usahanya dan terutama bagi nasabah, dibutuhkan adanya payung hukum sebagai landasan legal
operasionalnya.Mengingat dualisme sistem perbankan di Indonesia yang sudah berbeda secara
prinsip, maka payung hukum diantara keduanya juga tidaklah sama. Perbankan konvensional hanya
tunduk pada aturan-aturan hukum positif Indonesia, sedangkan perbankan syariah selain taat pada
aturan-aturan hukum positif juga harus senantiasa berjalan dalam koridor syariah yang benar. Koridor
syariah inilah yang diejawantahkan berupa Prinsip Syariah.
Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
menjabarkan makna dari Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa
di bidang syariah.Selain UU Perbankan Syariah yang menyebutkan secara eksplisit mengenai fatwa
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ulama sebagai rujukan, beberapa aturan hukum positif lainnya yang mengatur bidang ekonomi syariah
juga menyatakan hal serupa. Para praktisi ekonomi syariah, masyarakat, pemerintah (regulator)
membutuhkan fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah dari para ulama atau lembaga-lembaga atau
organisasi-organisasi Islam lainnya yang berkompeten mengeluarkan fatwa-fatwa sebagai suatu
pegangan atau petunjuk untuk melaksanakan kegiatan ekonomi syariah. Perkembangan lembaga
ekonomi syariah yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa ekonomi syariah yang
valid dan akurat.1
Fatwa menempati kedudukan penting dalam Hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat
yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru
yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan
hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam Al Quran, as-Sunnah dan ijma’, maupun pendapat para
ahli hukum Islam terdahulu, maka fatwa merupakan institusi normatif yang berkompeten menjawab
atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut.2Fatwa menurut pandangan para ulama adalah
bersifat opsional ”ikhtiyariah” (pilihan yang tidak mengikat secara legal), meskipun mengikat secara
moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat ”i’lâniyah”
atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama
atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain.3
Ada 3 (tiga) hal yang penting terkait dengan fatwa, yaitu:
1. pihak-pihak yang berkepentingan terhadap fatwa, seperti Pemerintah, Bank Indonesia, lembaga
keuangan syariah (lembaga perbankan syariah) dan masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga
keuangan syariah;
2. masalah atau persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya dikarenakan belum jelas hukumnya;
3. para ulama yang mengerti hukum syariat, mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa, dalam hal ini
adalah Majelis Ulama Indonesia, yang pada prakteknya, dalam masalah ekonomi syariah,
kewenangan ini didelegasikan kepada Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga bentukan Majelis
Ulama Indonesia dalam membuat fatwa yang terkait dengan masalah ekonomi syariah.4
Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organic dari bangunan ekonomi Islami yang tengah
ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syari’ah di Indonesia.
Fatwa ekonomi syari’ah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan
bahkan pembaharuan fiqh muamalah maliyah (fiqhekonomi). Secara fungsional, fatwa memiliki

1
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4
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fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi
lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN dan taujih, yakni
memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi
syari’ah.5
Fatwa DSN memberikan pengaruh bagi tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia. Hal
ini menunjukkan dua makna penting yaitu (1) fatwa-fatwa DSN memiliki makna penting dalam
masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, meskipun kenyataan selama ini menunjukkan meskipun
fatwa DSN tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam prakteknya sering dijadikan rujukan berprilaku
oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; (2)
karena mempunyai efek dan pengaruh ke masyarakat demikian kuat, meniscayakan DSN untuk
responsif atas dinamika dan kecenderungan di masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan dapat
sejalan dengan kemaslahatan umat.6
Dengan melihat pada peranan fatwa dalam bangunan perekonomian syariah di Indonesia,
khususnya dalam bidang perbankan syariah, maka tidak dapat dipungkiri bahwa fatwa memiliki
kedudukan yang sangat penting. Namun dalam sistem hukum nasional yang dikedepankan adalah
aturan yang tertulis mengenai suatu hal tertentu.Sebagai negara yang mengadopsi sistem hukum
Eropa Kontinental, peraturan perundang-undangan yang tertulis merupakan sendi utama dalam sistem
perundang-undangan di Indonesia selain hukum yang tidak tertulis lainnya.7Undang-undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang
mengatur tentang peraturan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pada Pasal 7 undangundang tersebut secara jelas telah tercantum jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di
Indonesia terdiri atas:
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Apabila merujuk pada pasal tersebut, maka secara terang tidak disebutkan adanya fatwa
sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Padahal sebagaimana telah
disebutkan, dewasa ini fatwa telah menjadi bagian penting dari perekonomian nasional Indonesia.
5

6

7

Antonio Sjafi’i, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers,
cetakan 1.
Agus Waluyo, “Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke
dalam Hukum Positif”, Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 10, No. 2, Desember 2016, hlm.
519.
Yulkarnain Harabab dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundangundangan”, Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010, hlm. 625.
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Namun karena tidak merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan maka fatwa tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang telah secara
eksplisit disebutkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Berdasarkan uraian dalam
pendahuluan maka menarik untuk diulas permasalahan yang mengenai bagaimana kedudukan fatwa
ulama dalam sistem hukum nasional sebagai landasan operasional bank syariah.

PEMBAHASAN
Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah adalah
prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga
yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pasal inilah yang mencetuskan
fatwa sebagai dasar prinsip yang melandasi kegiatan perbankan syariah. Fatwa yang dimaksud
bukanlah fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi Islam umumnya, namun terbatas hanya fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa, yaitu lembaga yang dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) UU Perbankan Syariah. Pasal tersebut menyebutkan bahwa prinsip syariah yang
dimaksud adalah prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama
Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang fatwanya dapat menjadi dasar atau pedoman dalam
aktivitas perbankan syariah di Indonesia. Aturan tersebut kemudian ditegaskan dalam oleh Bank
Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/15/PBI/2009 yang mana
menegaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.8
Pedoman fatwa Majelis Ulama Indonesia ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: U596/MUI/X/1997. Kewenangan Majelis Ulama Indonesia adalah memberi fatwa tentang masalah
keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan dalam
masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.9
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 telah membentuk Dewan Syariah Nasional
(DSN). Berdasarkan SK MUI No Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional,
DSN adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait dengan perbankan
syariah. Pasal 1 ayat (2) Keputusan Dewan Syariah Nasional No: 02 Tahun 2000 tentang Pedoman
Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PRTD SN-MUI) menentukan
status Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai satu-satunya badan yang berwenang
dan mempunyai tugas utama untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan
jasakeuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan
syariah di Indonesia.

8

9
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Anggota DSN sangat beragam dan berlatar belakang bermacam ilmu, yaitu para ahli hukum
Islam (fuqaha’), ahli dan praktisi ekonomi khususnya di sektor keuangan, bank maupun non bank.
DSN MUI berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan
ekonomi umat, serta untuk menggali, menguji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam
(syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi keuangan syariah, serta mengawasi
pelaksanaan dan implementasinya.10 Tugas yang dimiliki oleh DSN MUI adalah menjalankan tugas
MUI dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan
dengan aktivitas lembaga keuangan syariah maupun yang lainnya.11 Untuk menunjang pelaksanaan
tugasnya, DSN MUI memiliki kewenangan untuk:
1. mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga
keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait;
2. mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh
institusi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia;
3. memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai
Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah;
4. mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan
ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri;
5. memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan
dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI;
6. mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak
didengar.12
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, fatwa bukan merupakan salah satu jenis peraturan
perundang-undangan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian maka fatwa
tidak dapat diterapkan atau berlaku sebagaimana peraturan perundang-undangan, seperti berlaku
mengikat untuk semua rakyat Indonesia atau dapat dipaksakan berlakunya. Fatwa baru dapat
mengikat apabila sudah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan.
Adapun transformasi fatwa tersebut merupakan suatu perubahan bentuk, dari produk
penalaran fuqaha yang “beragam” (mukhtalaf fih) menjadi produk badan penyelenggara negara yang
bersifat “seragam” (muttafaq ‘alayh), yakni peraturan perundang-undangan (al-qānun). Perubahan
bentuk tersebut, dalam berbagai hal diikuti oleh perubahan substansi, sehingga dapat dikatakan
sebagai perubahan struktural dalam konteks struktur dan kultur masyarakat bangsa karena adanya
faktor determinan yang bersifatkonstan bagi perubahan kehidupan manusia secara semesta.
Transformasi itu bermakna suatu proses kontekstualisasi norma fiqh (sebagai majmū‘at alahkām) ke
dalam struktur masyarakat bangsa. Dalam proses itu terjadi reduksi, adaptasi, dan modifikasi norma
10
11
12

Ahyar A. Gayo dan Ade Irawan Taufik, “Kedudukan...”, Op. Cit., hlm. 260.
M. Cholil Nafis, 2011, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: UI Press, hlm. 4.
Ibid., hlm. 89.
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fiqh yang “anti struktur” menjadi hukum positif yang “terstruktur”, yang memiliki daya ikat serta
daya atur. Bahkan, dalam hal tertentu, hukum positif memiliki daya paksa. Dengan demikian, ketika
fatwa ditransformasi ke dalam hukum positif ia telah mengalami perubahan wujud dan fungsi dalam
konteks sistem hukum nasional.13
Terdapat tiga model penyerapan fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan,
yakni (1) model copy paste atau menyalin judul fatwa ke dalam pasal-pasal suatu peraturan
perundang-undangan; (2) model atau pola substantif dengan hanya mengambil substansi dari fatwa
kemudian diterjemahkan ke dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan dengan bahasa yang
lebih formal; dan (3) memperluas ketentuan fatwa dan/atau menerjemahkan ketentuan fatwa yang
bersifat umum ke dalam bentuk yang lebih operasional sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan
operasional suatu lembaga keuangan,14termasuk lembaga perbankan syariah.
Memang dalam kajian ushul fiqh, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta
fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bisa diterima,
karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik.
Teori lama tentang fatwa harus direformasi dan diperpaharui sesuai dengan perkembangan dan proses
terbentuknya fatwa. Maka teori fatwa hanya mengikat mustaft (orang yang minta fatwa) tidak relevan
untuk fatwa DSN. Fatwa ekonomi syariah DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga
ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia. Fatwa dengan definisi klasik
mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan
kolektif di Indonesia. Fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan
syari’ah (LKS) yang ada di tanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan
LKS.15
Transformasi fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam sistem
hukum nasional dapat dilandaskan pada Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011. Pada pasal tersebut diatur
mengenai jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawataran Rakyat (MPR). Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah
Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI),
Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau
Pemerintah

atas

perintah

Undang-undang,

DPRD,

Gubernur,

DPRD

Kabupaten/Kota,

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI
dipositivisasi dengan Peraturan Bank Indonesia sehingga kemudian memiliki kekuatan hukum

13
14

15
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mengikat karena berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, produk hukum yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia.
Positivisasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia dilandaskan pada Pasal 26 ayat (3) UU
Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalma Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 26 ayat (3) UU Perbankan Syariah menentukan bahwa dalam penyusunan Peraturan
Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan
Syariah. Komite inilah yang kemudian menyusun Peraturan Bank Indonesia berangkat dari fatwa
yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Beberapa Peraturan Bank Indonesia yang berlandaskan Fatwa
DSN-MUI adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Peraturan Bank Indonesia Mengenai Bank Syariah yang Berlandaskan pada
Fatwa DSN-MUI
No
1

Peraturan Bank Indonesia

Fatwa DSN-MUI

PBI No 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Fatwa DSN-MUI No 7/DSN-MUI/IV/2000
Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
Syariah

2

PBI No 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Fatwa DSN-MUI No 7/DSN-MUI/IV/2000
Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
Pembiayaan Rakyat Syariah
PBI No 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas
PBI

No

10/18/PBI/2008

tentang

Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah
dan Unit Usaha Syariah

- Fatwa

DSN-MUI

MUI/II/2005

No

tentang

48/DSNPenjadwalan

Kembali Tagihan Murabahah
- Fatwa

DSN-MUI

No

15/DSN-

MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi
Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga
Keuangan
- Fatwa

DSN-MUI

No

14/DSN-

MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi
Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga
Keuangan
- Fatwa DSN No 23/DSN-MUI/III/2001
tentang

Potongan

Pelunasan

dalam

Murabahah
3

PBI No 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Fatwa DSN-MUI No 18/DSN-MUI/IX/2000
Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva
Unit Usaha Syariah

Produktif

dalam

Lembaga

Keuangan
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Syariah
4

PBI No 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Fatwa DSN-MUI No 18/DSN-MUI/IX/2000
Kualitas

Aktiva

Bagi

Bank

Pembiayaan

Rakyat Syariah

tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva
Produktif

dalam

Lembaga

Keuangan

Syariah
5

PBI No 14/17/2012 tentang Kegiatan Usaha -

Fatwa

Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan

MUI/IV/2000 tentang Giro

(Trust)

-

Fatwa

DSN-MUI

DSN-MUI

No

No

01/DSN-

02/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Tabungan
6

PBI No 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan Fatwa DSN-MUI No 7/DSN-MUI/IV/2000
Atas PBI No 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank
Umum Syariah

Sumber: Tuti Hasanah16
Peralihan atau transformasi fatwa ulama DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan
berbentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) merupakan suatu sarana positivisasi fatwa DSN-MUI.
Kedudukan fatwa DSN-MUI yang sejak awal telah dipandang penting dalam perekonomian syariah di
Indonesia, semakin dikokohkan dengan transformasi ini. Sehingga dengan demikian maka telah jelas
kedudukan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional.

PENUTUP
Prinsip syariah yang melandasi kegiatan perbankan syariah di Indonesia mensyaratkan
sumber rujukan berupa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Akan tetapi, fatwa
ulama tersebut tidak dikenal sebagai salah satu sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional
Indonesia. Padahal fatwa DSN-MUI memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan
operasional bank syariah. Oleh karena itu dilakukan positivisasi fatwa DSN-MUI ke dalam sistem
hukum nasional Indonesia melalui transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia.
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PENATAAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
Lusia Indrastuti1, Abdul Kadir Jaelani2
Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi1,2
email: lusia.indrastuti@gmail.com1, zaelanialan@ymail.com2
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh dilema penataan sistem peraturan perundang-undangan yang
obesitas dan over regulated ditengah pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Tujuan
penelitian ini adalah memecahkan permasalahan obesitas peraturan perundang-undangan demi
keberlanjutan ekonomi bangsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian
hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (library research) dengan fokus kajiannya asasasas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum, penelitian ini juga bersifat
deskriptif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, pertama, penataan sistem peraturan perundangundangan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional terhalang oleh kualitas, inkonsistensi,
disharmoni dan over regulasi yang tidak diiringi oleh ketiadaan sistem yang dapat merespon dengan
cepat kondisi tersebut. Kedua,cara mengatasi permasalahan tersebut adalah menggunakan reformasi
regulasi dengan cara mengidentifikasi kriteria legalitas, kebutuhan dan situasional.
Menginventarisasi regulasi dengan penguatan pengawasan kuantitas regulasi, pembuatan database
peraturan perundang-undangan nasional dan penghapusan hierarki peraturan perundang-undangan.
Keywords: Peraturan Perundang-Undangan, Pembangunan Ekonomi dan Obesitas Hukum.

PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum kontinental dengan sendi utama
hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang memerlukan tertib hukum secara hirarkis
dalam proses pembentukkannya.1 Tertib hukum tersebut harus dimulai dari tahap perencanaan
sampai dengan pengundangan produk hukum yang dihasilkan, karena hukum pada dasarnya
dipahami sebagai sarana menata perilaku masyarakat menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan
tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat yang adil dan negara berkewajiban melaksanakan
pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam
sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2
Dalam sistem hukum kontinental, hirarki peraturan perundang-undangan mengandung makna
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan

Enny Nurbaningsih, dkk, 2009, “Pengawasan terhadap Produk Hukum Daerah dalam Rangka
Mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional”, Laporan Penelitian, Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia dengan Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 1.
2
Adi Sulistiyono, “Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen
dengan Paradigma Moral”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, September 2005.
1
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perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah hanya
dapat dibentuk jika ada delegasi dari peraturan yang lebih tinggi. 3 Kejelasan hirarki ini akan terkait
dengan keabsahan peraturan yang dibuat. Dengan demikian akan memberi arahan bagi pembentuk
peraturan perundang-undangan yang mempunyai kewenangan untuk membentuk hukum yang tertib
dan sejalan dengan substansi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan norma
hukum tertinggi di negara Indonesia.4
Muatan
dan
dalam

vertikal.5
bentuk

UUD
Sistem

1945

menganut

pembagian

lembaga-lembaga

negara

pembagian
kekuasaan
beserta

kekuasaan
secara

kekuasaan

secara

horisontal
yang

horisontal
diwujudkan

melekat

pada

dirinya, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal dilaksanakan melalui politik hukum
legislasi, yang memberikan kewenangan kepada Presiden6 dan Dewan Perwakilan Rakyat7 untuk
membentuk dan menetapkan undang-undang.8 Salah satu masalah penting yang menjadi agenda
reformasi hukum adalah penataan peraturan perundang-undangan, walaupun telah memiliki
beberapa instrumen hukum yang mengatur tentang sistem peraturan perundang-undangan, namun
terdapat berbagai kerancuan terutama terkait jenis, lembaga yang berwenang mengeluarkan dan tata
urutannya.9
Pada awal Orde Baru, upaya penertiban peraturan perundang-undangan pernah dilakukan
melalui Ketetapan MPRS No.XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif
negara di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Selain ketetapan tersebut, MPRS
juga mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPRGR
Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-Undangan
Republik Indonesia.10 Pada masa reformasi, MPR mengeluarkan Tap. No. III/IV//MPR/2000 tentang
Efendi, “The Position of the Government in Doing the Review Towards the Rules in District After
Decision of the Constitutional Court Number: 137/PUU-XIII/2015”, International Journal of Asy-Syir’ah,
Vol. 51, No. 1 Juni 2017.
4
Ahmad Sururi, “Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum yang
Terintegrasi dan Harmonis”, Jurnal Ajudikasi Universitas Serang Raya, Vol.1 No.2 Desember 2017, hlm. 1526.
5
Hendra Nurtjahjo, “Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di
Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara”, Makalah Diskusi Terbatas tentang Kelembagaan Independen
Indonesia, Diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Pada Hari Selasa 4 April 2005. Baca juga
Novianto M. Hantoro, “Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat
Negara”, Jurnal Negara Hukum, Vol.7, No. 2, November 2016.
6
Lihat Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7
Lihat Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8
Lihat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9
Syihabudin, “Kajian Terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan indonesia”, Jurnal
Hukum, Vol. 10., No.23, Mei Tahun 2008, hlm. 46-47.
10
Ketetapan
MPRS
No.
XX/MPRS/1996
tersebut
ditentukan
jenis
peraturan
perundang-undangan dengan tata urutan: UUD Rl 1945, Tap. MPR, UU/Perpu, PP, Kepres, dan PeraturanPeraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturari Menteri, Instruksl Menteri, dan lain-lain. Menurut Bagir
Manan. jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang diatur Tap. MPRS di atas ternyata lebih luas daripada
yang diatur dalam UUD 1945, tetapi leblh sempit dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Dalam
praktiknya terdapat peraturan peraturan lain yang tldak disebutkan di atas, khususnya adalah Peraturan
3
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Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian diganti dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Saat ini
pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.11
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki banyak problematika, diantaranya
pertama, kewenangan DPD menjalankan fungsi legislasi dalam mengusulkan Rancangan UndangUndang, kewenangan DPD ikut membahas dan memberi persetujuan atas RUU, keterlibatan DPD
dalam penyusunan Prolegnas dan kewenangan DPD memberi pertimbangan terhadap RUU.12
Kedua, pembentukan undang-undang masih dirasakan bersifat sektoral baik di lingkungan
Pemerintah maupun di lingkungan DPR dan DPD. Hal ini ditandai dengan banyaknya UU yang di
judicial review dan usulan RUU dalam prolegnas belum berdasarkan kebutuhan akan suatu UU dan
kebutuhan yang objektif dan empirik. Disamping proses legislasi bukanlah proses yang steril dari
kepentingan politik, permasalahan ini dapat terjadi dikarenakan pengaturan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tidak secara tegas mengatur materi muatan UU. Ketiga,pembentukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945
menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Lebih lanjut, Pasal 22 (3) UUD NRI Tahun
1945 menyatakan bahwa jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus
dicabut. Pengaturan mengenai lembaga dan landasan hukum yang mencabut belum ada pengaturan
yang jelas dan rigid. Keempat, Tarik ulur antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada tahap pembentukan
Perda maupun tataran peraturan pelaksanaannya. Ketidaksinkronan antara kedua UU tersebut
terdapat pada dua istilah berbeda untuk maksud yang sama yaitu program legislasi daerah
sebagaimana tertera Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan program pembentukan Perda
sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.13
Dalam tataran implementasi penataan peraturan perundang-undangan menimbulkan
permasalahan inkonsistensi, disharmoni dan over regulasi. Meminjam istilah Richard Suskind
menyebutkan bahwa hyper regulations atau obesitas hukum dan over rugulation.14 Penyebabnya
adalah penyusunan regulasi yang tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif dan tumpang

Tingkat Daerah. Disarikan dari Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill,
Jakarta, hlrn. 25.
11
Abdul Kadir Jaelani, dkk, “Pengaturan Kepariwisataan Halal di Nusa Tenggara Barat Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015”, Jurnal Jatiswara, Vol.33, Nomor 3, Desember 2018.
12
Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XX/2012.
13
Enny Nurbaningsih, dkk, 2016, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm.1-5.
14
Bayu Dwi Anggono, “The Politics of Law On The Formation of Responsive, Participative and Populist
Legislation “, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 4 , April 2016.
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tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Akibanya, produk regulasi
menimbulkan ketidakpastian dan kesenjangan perlakuan dihadapan hukum, padahal dalam kurun
2000-2017 terdapat 35.901 peraturan, terdiri 1 UUD yaitu UUD 1945, Peraturan Daerah (Perda)
yaitu sebanyak 14.225 Perda, Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 11.873 Permen dan peraturan
lembaga non kementerian sebanyak 3.163 peraturan.15
Proses penyelarasan dan pendisiplinan akan sulit dilakukan karena jumlah peraturan yang
ada sangat banyak dan cenderung sudah over regulated sehingga proses penyelarasan dan
pendisiplinan tidak mudah untuk dilakukan.16 Permasalahan tersebut, apabila tidak diatasi akan
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masayarakat dan menghambat pembangunan ekonomi
nasional. Kepastian hukum dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko, bahkan
bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan
ekonomi suatu negara.17
Agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada
pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab mengevaluasi peraturan perundang-undangan
yang ada (existing) saat ini. Lemahnya evaluasi penataan peraturan perundang-undangan
dikarenakan belum adanya lembaga dan metode yang memadai dalam melakukan evaluasi penataan
atau tahap evaluasi peraturan perundang-perundangan.18 Sehingga kedepan diharapkan peraturan
perundang-undangan yang ada mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu,
pembimbing dan menciptakan iklim kondusif di tengah meningkatnya transaksi bisnis akibat dari
perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi, baik yang bersifat nasional, regional maupun
internasional.19
Meminjam pendapat Richard A.Posner yang mengemukan bahwa, idealnya peraturan
perundang-undangan bertujuan untuk mendekatkan wealth maximation. Lebih jauh Richard
A.Posner mengungkapkan, seharusnya dalam membuat peraturan perundang-undangan prinsip
rasional dan prinsip efisiensi harus dikedepankan, karena prinsip rasional memberikan kesempatan
kepada pembuat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahtraan bagi masyarakat

Wicipto Setiadi, “Dinamika Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Bahan Kuliah
Hukum Peraturan Perundang-Undangan Magister Hukum Tahun 2017. Baca juga Badan Pembinaan Hukum
Nasional, 2016, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM RI,
Jakarta, hlm. 10.
16
Andi Sandi Ant.T.T., “Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah”, Makalah Lecture on
Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perdadi Era
Otonomi Daerah, Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016.
17
Adi Sulistiyono, “Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapain Visi Indonesia 2030”,
Pidato
Pengukuhan
Guru
Besar
Hukum
Ekonomi,
Fakultas
Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada tanggal 17 Nopember 2007.
18
Putera Astomo, “Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era
Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.3 September 2014.
19
Ngadino, “Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 1,
Januari 2014.
15
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berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibuat.20 Sementara prinsip efisiensi digunakan
untuk mencegah obesitas hukum, karena mengandung makna penghematan, pengiritan, ketepatan,
atau pelaksanan sesuai dengan tujuan. Efisiensi berkaitan dengan tujuan dan sarana yang digunakan
untuk mencapai tujuan. Jika sarana yang ingin dicapai membutuhkan lebih banyak biaya
dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hal itu dikatakan tidak efisien. Sebaliknya,
jika penggunaan sarana membutuhkan lebih sedikit biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan
dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hal itu dikatakan efisien.21
Tulisan ini memfokuskan diri pada masalah bagaimana penataan sistem peraturan
perundang-undangan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional ditengah adanya hyper
regulations atau obesitas hukum dan over rugulation serta langkah konkrit yang bisa dilakukan
pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menata sistem peraturan perundang-undangan
demi terciptanya peraturan perundang-undangan yang mampu memainkan peranannya sebagai
faktor pemandu, pembimbing dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (library research).
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang terdiri dari penelitian asas-asas hukum,
sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini
bersifat deskriptif, yakni menganalisis penataan sistem peraturan perundang-undangan dalam
mendukung pembangunan ekonomi nasional ditengah adanya

hyper regulations atau obesitas

hukum dan over rugulation serta langkah konkrit yang bisa dilakukan pembentukan peraturan
perundang-undangan untuk menata sistem peraturan perundang-undangan demi terciptanya
peraturan perundang-undangan yang mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu,
pembimbing dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.22
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum dalam
penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan tersier. Alat pengumpulan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan
dengan teori dan konsep obyek penelitian, artikel-artikel terkait, literatur karya tulis ilmiah dan lain
sebagainya melalui studi pustaka

23

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan
20

Richard A.Posner, 1993, The Problem of Jurisprudence, United State of America, Harvard University
Press, hlm. 6-7.
21
Richard Posner, Economics Analysis of Law, Edisi Kelima, Aspen Law & Business, New York, 1998,
hlm. 25.
22
Soerjono Soekanto, 2018, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press,
Jakarta, hlm. 51.
23
Maria SW. Sumardjono, 2014, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Gadjah Mada Press, Yogyakarta,
hlm. 16-25.
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melalui kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan. Analisis
kualitatif merupakan penilaian normatif kualitatif untuk menilai dari data-data yang telah
dikumpulkan dari data sekunder (melalui studi pustaka), kemudian dinilai apakah pelaksanaannya
sudah sesuai dengan teori dan aturan yang ada sehingga bisa dilihat tingkat efektifitas
pelaksanaannya.24

HASIL DAN PEMBAHASAN
1)

Peran

Peraturan

Perundang-Undangan

dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.25 Pendapat ini
sejalan dengan Enny Nurbaningsih yang mengatakan peraturan perundang-undangan adalah setiap
keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi
aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. 26 Pemberlakuan peraturan perundangundangan haruslah sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Ketentuan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan yang lebih tinggi. Sebagai sumber hukum yang mengatur tata urutan peraturan
perundang-undangan di Indonesia berawal dengan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, yang
kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian di Tahun 2011 lahir
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
dengan sendirinya menciptakan hierarki baru peraturan perundang-undangan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia.27
Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami empat kali
perubahan, yang satu sama lain memiliki perbedaan sekaligus persamaan, yaitu TAP MPRS Nomor
XX/MPRS/1966,28 TAP MPRS Nomor III/MPR/2000,29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

24

Suharsimi Arikunto, 2018, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 205.
Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
26
Enny Nurbaningsih, “Peningkatan Kualitas Perda dalam Menghadapi Era Globalisasi”, Bahan Kuliah
Umum Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Tema Refleksi 71
Tahun Indonesia Merdeka: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Kuat
Di Era Masyarakat Ekonomi Asean, Pada Hari Jum’at 12 Agustus 2016.
27
Rimdan, 2012, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, Kencana, Jakarta, hlm. 78. Baca
juga I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Local Policy Construction In Implementing Green Governance
Principle”, Jurnal Public Policy and Administration Research, Vol.3, No.3, 2013.
28
Adapun Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di era TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 adalah
sebagai berikut: UUD 1945, Tap MPR/MPRS, UU/PEPERPU, PP, Kepres, Peraturan Pelaksana lainnya:
Permen, Instruksi Mentri, Perda, dll.
29
Adapun Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di era TAP MPRS Nomor III/MPR/2000 adalah
sebagai berikut: UUD 1945, TAP MPR, UU, PEPERPU, PP, KEPRES dan PERDA.
25
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966,
belum ada kejelasan pemaknaan peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat bentuk hukum
yang berisi fat einmalig dan yang berupa staatsfundamentalnorm masuk dalam hierarki perundangundangan. Penyempurnaan dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000 justru menimbulkan
inkonstitusionalitas hierarki, karena menyejajarkan kedudukan MPR dengan lembaga lainnya dan
penetapan Perpu di bawah undang-undang.31
Sistem Peraturan perundang-undangan Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber
dari sumber hukum negara. Dalam kerangka pemikiran Hans Nawiasky, Pancasila menempati posisi
tertinggi dalam jenjang norma hukum sebagai staatsfundamentalnorm, sedangkan dalam teori
stufenbau des recht dari Hans Kelsen sebagai groundnorm. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun
1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.32 Sesuai ketentuan Pasal 7
ayat (1) UU No.12 Tahun 2011, jenis dan susunan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Selain jenis peraturan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1), terdapat juga jenis peraturan
perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, di dalamnya
terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat
yang dibentuk oleh UU atau pemerintah, DPRD Provinsi, DPRD Kota Gubernur, Bupati/Walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat.
Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia diatur secara hirarkis atau
berjenjang. Pengaturan secara hirarkis ini membawa implikasi pada kekuatan hukumnya. Semakin
30
Adapun Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut: UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten, Perdes/Peraturan yang setingkat. Disarikan dari Imam Soebechi,
2012, Op.cit, hlm. 7. Baca juga Refly Harun, “Pengujian Undang-Undang”, Bahan Ajar Perkuliahan
Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada TA 2013/2014, hlm. 1-5.
31
Rimdan, 2012, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi..., hlm. 79-80. Baca juga Zainal
Arifin Hoesein, 2013, Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan PerundangUndangan, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.53.
32
Zainal Arifin Hoesein, 2013, Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan
Perundang-Undangan, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 57.
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tinggi tingkatan peraturannya, maka kaekuatan hukumnya juga semakin tinggi. Selain itu, peraturan
yang ada di bawahnya tidak boleh menyimpang dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya.33
Pemeringkatan peraturan perundang-undangan umumnya dibuat untuk menyelaraskan peraturan
yang satu dengan peraturan yang lain, di samping menyelaraskan pemeringkatan juga sebagai
bentuk mendisiplinkan pembentukan peraturan dalam menguraikan peraturan yang dibentuknya
dengan peraturan yang mendelegasikan/mengatribusikannya. Proses penyelarasan dan pendisiplinan
ini mungkin akan mudah dilakukan jika jumlah peraturan yang ada tidak banyak. Namun, dalam
kasus Indonesia, jumlah peraturannya sangat banyak dan cenderung sudah over regulated sehingga
proses tersebut tidak mudah untuk dilakukan.34
Tahun 2000-2017 terdapat 35.901 peraturan, terdiri 1 UUD yaitu UUD 1945, Peraturan
Daerah (Perda) yaitu sebanyak 14.225 Perda, Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 11.873 Permen
dan peraturan lembaga non kementerian sebanyak 3.163 peraturan. Peraturan peninggalan Penjajah
Belanda sebanyak 36 peraturan.35 Jumlah kuantitas yang demikian itu tidak berjalan lurus dengan
kualitas regulasi, hal ini nampak dari banyaknya kaidah-kaidah hukum yang proses pengujian norma
di kekuasaan kehakiman. Tercatat, hingga Maret 2017 terdapat 802 putusan Mahkamah Konstitusi,
203 Putusan Mahkamah Agung, dan kaidah hukum melalui menafsiran hukum seperti yang terdapat
dalam putusan pengadilan niaga yang berjumlah 168 putusan.36
Misalkan UU di bidang ekonomi banyak dikoreksi/dibatalkan oleh MK sehingga dapat
disimpulkan bahwa dalam hal pembuatan UU tidak mengakomodasi kepentingan rakyat
sebagaimana tertuang dalam konstitusi tetapi masih mengakomodasi kepentingan pengusaha (pasar)

33

Berkembangnya teori berjenjang (stufentheorie) tidak dapat dipisahkan dari tiga nama ahli hukum yaitu
Adolf Merkl (1836-1896), Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Berbagai literatur menyebutkan Adolf Merkl
merupakan pemikiran yang mencetuskan teori berjenjang atau setidaknya Adolf Merkl menulis terlebih dahulu
tentang teori berjenjang (stufentheorie). Teori hukum berjenjang dari Kelsen dipengaruhi oleh teori Adolf
Merkl yaitu teori tentang tahapan hukum (die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung). Dalam teori ini,
Adolf Merkl menjelaskan bahwa hukum adalah suatu sistem tata aturan hierarki. Norma yang mengkondisikan
dan dikondisikan dari tindakan hukum. Disarikan dari Paulus Effendi Lotulung, 2000, Laporan Akhir dan
Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak uji Materil (Judicial
Review), Badan Pembinaan Hukum Departemen Hukum Perundang-Undangan RI Tahun 1999-2000, Jakarta,
hlm. 19. Baca juga Jazim Hamidi, 2006, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi
Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konpress, Jakarta, hlm. 55-57.
34
Andi Sandi Ant.T.T., “Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah”, Makalah Lecture on
Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perdadi Era
Otonomi Daerah, Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016.
35
Wicipto Setiadi, “Dinamika Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Bahan Kuliah
Hukum Peraturan Perundang-Undangan Magister Hukum Tahun 2017. Baca juga Badan Pembinaan Hukum
Nasional, 2016, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM RI,
Jakarta, hlm. 10.
36
Mahkamah Konstitusi RI “Rekapitulasi Pengujian UU yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”,
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU&
menu=5), Baca juga Mahkamah Agung, “Pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh
Mahkamah Agung” https://putusan.mahkamahagung.go.id/ditjen/tun.
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yang tidak sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam konstitusi.37 Adi Sulistiyono
mencatat setidaknya ada 20 Putusan MK yang men-judicial review undang-undang di bidang
ekonomi, diantaranya:38
Putusan MK

UU yang di-judicial review

Putusan MK No 64/PUU-X/2012

UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Putusan

MK

No

002/PUU-I/2003

dan UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Putusan MK No 36/PUU-X/2012

Bumi

Putusan MK No 001-021-022/PUUI/2003

UU No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Putusan MK No 005/PUU-I/2003

UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Putusan MK No 071/PUUII/2004

UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan MK No 21-22/PUU-V/2007

UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Putusan MK No 93/PUU-X/2012

UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Putusan MK No 10/PUU-X/2012 Putusan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
MK No 25/PUU-VIII/2010 Putusan MK No Mineral dan Batubara
30/PUU-VIII/2010 Putusan MK No 32/PUUVIII/2010
Putusan MK No 38/PUU-XI/2013

UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Putusan MK No 14/PUU-X/2012

UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman

Putusan MK No 28/PUU-XI/2013

UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Putusan Nomor 003/PUU-III/2005

UU No.18 Tahun 2013 tentang Kehutanan.

Putusan Nomor 98/PUU-XIII/2015
Putusan Nomor 058-059-060 063/PUU- UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
II/2004
Putusan Nomor 008/PUU-III/2005
Putusan Nomor 10/PUU-XII/2014

Permaslahan tersebut berakibat kontraproduktif dengan upaya meningkatkan pergerakan dan
pertumbuhan ekonomi. Putusan tersebut telah

mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat.

Maryanto, “Urgensi Pembaruan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”,
Yustisia, Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015.
38
Adi Sulistiyono. “Prospek Pembaharuan Hukum yang Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif”.
Makalah Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2014 dengan tema Prospek Pembaruan Hukum
Pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla Periode Tahun 2014-2019 diselenggarakan Komisi
Hukum Nasional, 2-3 Desember 2014 di Hotel Bidakara Jakarta.
37
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Dinamika permasalahan peraturan perundang-undangan bidang hukum ekonomi beserta praktiknya
yang menyangkut hajat hidup orang banyak, senyatanya menjadi fokus utama

pembangunan

pemerintahan saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator dari berjalannya reformasi
struktural dan fiskal, dihadapkan pada tantangan iklim ekonomi global yang mengalami fluktuatif
sejak melambatnya pemulihan ekonomi dunia.39
Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi tiga hal, besaran APBN, pendapatan negara
dan belanja negara. Sejak tahun 2012 perekonomian Indonesia telah mengalami gejolak. Pada tahun
2013 pertumbuhan PDB turun di bawah 6%
petumbuhan ekonomi Indonesia

dan pertumbuhan masih melambat, walaupun

melampaui negara lain di kawasan ASEAN. Di tahun 2015

berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015 secara komulatif
sebesar 4,7 persen, kuartal II-2015 sebesar 4,67 persen, kuartal III-2015 sebesar 4.74 persen dan
kuartal IV sebesar 5.04 persen,40 sedangkan tahun 2018 pertumbuhan ekonomi kuartal I-2018 secara
komulatif sebesar 5,06 persen, kuartal II-2018 sebesar 5,27 persen, kuartal III-2018 sebesar 5.17
persen dan kuartal IV sebesar 5.2 persen.41
Ekonomi nasional tidak bisa dipisahkan dengan amanat konstitusi sebagai sebuah kontrak
sosial yang telah disepakati. Konstitusi ekonomi tidak bisa hanya dilihat dalam Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945, namun harus dilihat dalam ketentuan yang mengatur mengenai bidang
ekonomi. Pemahaman secara komperhensif akan melahirkan sebuah pemahaman atas karakteristik
ekonomi Indonesia secara menyeluruh, yang tertuang di dalam konstitusi. Kesejahteraan sosial
sebagai tujuan bangsa memang harus diimbangi dengan kemandirian ekonomi dan pengembalian
kedaulatan rakyat atas ekonomi nasional. Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana dari
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus memperkuat karakteristik ekonomi Indonesia. Namun
problem ini seolah tidak terselesaikan dari tahun ke tahun sehingga regulasi kian menumpuk dan tak
terkendali meskipun dalam sejarah kebijakan penataan regulasi yang dimaksudkan untuk mencapai
tujuan kesejahteraan kerap dilakukan.42
Padahal Nyhart mengingakan bahwa hukum mempunyai peranan yang penting dalam
pembangunan ekonomi, lebih jauh Nyhart menyatakan bahwa hukum mempunyai 6 (enam)
pengaruh dalam pembangunan dan pengembangan kehidupan ekonomi yaitu, pertama,
prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa
depan mengenai keadaan pada masa sekarang. Kedua, kemampuan prosedural. Lembaga peradilan
Agnes Harvelian, “Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia”, Jurnal
Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016.
40
Badan Pusat Statistik Indonesia, “Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2015 tumbuh 5,04 persen tertinggi
selama tahun 2015”, http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1267 diunduh 7 Januari 2018.
41
Badan Pusat Statistik Indonesia, “Ekonomi Indonesia Triwulan III-2018 Tumbuh 5,17 Persen”,
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1522/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2018-tumbuh
-5-17persen.html, diunduh 7 Januari 2018.
42
Ibnu Sina Chandra negara, “Menemukan Formulasi Diet Regulasi”, Jurnal Media Hukum, Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol.24 No. 1 Tahun 2017, hlm. 2-3.
39
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hendaknya dapat bekerja dengan efisien untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang maksimum.
Ketiga, Perundang-undangan harus sejalan dengan tujuan negara bidang ekonomi. Keempat, faktor
penyeimbangan. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di
antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Kelima, akomodasi. Perubahan yang cepat
sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam
hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Faktor terakhir, keenam, definisi
dan kejernihan tentang status.43
Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi
kepentingan manusia, dan karenanya hukum harus dilaksanakan. Hukum diterapkan dalam
lingkungan sosialnya yaitu masyarakat. Sistem sosial bersifat terbuka, yaitu selalu mengalami proses
saling pertukaran dalam bentuk masukan dan keluaran dengan lingkungannya.44 Hukum di sini
ditekankan pada fungsinya menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara
teratur.45 Hukum dalam interaksinya dengan sub sistem lain dalam masyarakat bersifat dinamis.
Misalnya hubungannya dengan ekonomi. Ekonomi sebagai suatu tindakan untuk melakukan
adaptasi terhadap lingkungan fisik dikategorikan das sein, dan hukum sebagai suatu sistem norma
yang dibuat untuk mendisiplinkan tingkah laku manusia termasuk dalam kategori das sein. Hukum
dipandang sebagai sistem yang terpadu secara logis, bebas dari kontradiksi-kontradiksi di dalam
tubuh sistem itu dan dipandang dari segi keberlakuannya secara empirik.46
Pertautan hukum dan ekonomi dalam konteks di atas menunjukkan hukum selalu
berinteraksi dengan subsistem yang lain. Pertautan hukum dan ekonomi akan tampil dalam konteks
pembacaan empirik misalnya kelakuan manusia yang didasari oleh pertimbangan-pertimbangan
ekonomi.47 Perbuatan seseorang yang tampak sebagai suatu perbuatan hukum karena perbuatan
tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang diharuskan, makanya belum tentu seorang mematuhi
hukum atas motif menaati hukum.48 Jeremy Bentham menegaskan dalam konteks ini, bahwa fungsi
hukum mengusahakan kesejahteraan seluruh umat manusia. Fungsi disini adalah sebagai kerangka
yang berwujud peraturan yang membimbing, memberikan pedoman sanksi dan alat untuk mereknya
kehidupan sosial. Obyeknya adalah segala segi kehidupan manusia dalam kehidupan ekonominya.49
Dengan demikian, tugas hukum dibidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat
senantiasa menjaga dan menciptakan kaedah-kaedah pengaman agar pelaksanaan pembangunan
ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara
43

Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2018, Hukum Ekonomi sebagai Panglima, Mas Media
Buana Pustaka, Sidoarjo, hlm. 16.
44
Satjipto Raharjo, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta PengalamanPengalaman Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, , hlm. 27.
45
Ibid.
46
Max Weber, 1954, On Law in Economy and Society, A Clarion Book, New York, hlm. 11.
47
Ibid.
48
Ibid.
49
Jeremy Bentham, 1979, The Theory of Legislation, N.M. Tripathi Private, Bombay, hlm. 53.

113

ISBN : 978-602-361-217-8

Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

seperti inilah hukum akan tetap mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi.
Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi begitu penting, bukan hanya dalam menyelesaikan
masalah yang timbul, tetapi yang lebih penting lagi adalah dalam meletakkan dasar-dasar dari
pembangunan itu sendiri.
2) Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ekonomi
Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
pemegang kekuasaan pembentukan perundang-undangan, untuk memperkuat sistem presidensial
sebagai penguatan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 , Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945
memberikan amanat kepada pemerintah sebagai salah satu pemegang kekuasaan legislasi di
Indonesia. Bahkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XX/2012, DPD RI
mempunyai kewenangan yang setara dengan Pemerintah dan DPR dalam menjalankan fungsi
legislasi seperti mengusulkan Rancangan Undang-Undang, kewenangan DPD ikut membahas dan
memberi persetujuan atas RUU, keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas dan kewenangan
DPD memberi pertimbangan terhadap RUU.50
Prolifersai kewenangan legislasi tersebut, tidak diiringi oleh fungsi sinkronisasi dan
harmonisasi peraturan perundang-undangan yang optimal. Masing-masing pihak memiliki argumen
yang kuat dalam mempertahankan suatu peraturan dalam daftar Program Legislasi Nasional
(Prolegnas).51 Prolegnas yang semestinya bisa menciptakan perencanaan dan arahan yang sistematis
dalam program pembangunan hukum nasional, sekaligus menjadi pintu utama menyaring kebutuhan
peraturan perundang-undangan yang menjadi aspirasi sekaligus kebutuhan hukum masyarakat,
justru menjadikan faktor kepentingan sebagai tolak ukur pembentukan regulasi.52 Akibatnya Kondisi
ini akan melahirkan situasi hukum yang serba multitafsir, konfliktual, dan tidak taat asas. Hal ini
juga mengakibatkan lemahnya efektivitas implementasi regulasi yang pada ujungnya menciptakan
tidak harmonisnya antara satu peraturan dan peraturan yang lain.53 Karenanya proliferasi
penanganan obesitas hukum dan over rugulation perlu dilakukan dengan cara:

a. Inventarisasi Regulasi Bidang Ekonomi dengan Penguatan Pengawasan Kuantitas Regulasi
Salah satu upaya penataan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan inventarisasi
regulasi yang ada, mengidentifikasi masalah dan pemangku kepentingannya, melakukan evaluasi
regulasi yang bermasalah dan mencabut yang tidak perlu. Inventarisasi regulasi dapat

50
Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XX/2012. Baca juga Lihat Putusan Nomor
137/PUU-XIII/201 5 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 44-46.
51
Siti Fatimah, “Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945” Disertasi, Program
Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014,
hlm.50.
52
Rahendro Jati, “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif”,
Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1 No. 3 Desember 2012, hlm. 330-331.
53
Akhmad Adi Purawan, “Korupsi Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal
Rechtsvinding, Vol. 3 No. 3 Desember 2014, hlm. 347-348.
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dikelompokkan menjadi dua cara, peratama, inventarisasi regulasi menurut jenis yaitu bersifat
bleidsregel (peraturan kebijakan), beschikking (keputusan pejabat tata usaha negara) dan regeling
(peraturan). Kedua, inventarisasi berdasarkan jenjang dan subtansi. Jenis, jenjang dan substansi
merupakan tahapan awal untuk meninjau kekuatan (strength), kelemahan (weekness), peluang
(oportunity), dan ancaman (thread).54
Postur regulasi yang obesitas dan over rugulation akan menyulitkan penyelenggaraan negara
hukum menghadapi agenda globalisasi. Gejala yang ditandai oleh munculnya non-state actor dan
keterkaitan yang kompleks antara isu-isu politik dan ekonomi dan perkembangan teknologi
transportasi jelas telah melahirkan era the end of geography. Dalam dunia yang seolah makin kecil
dan tanpa batas tersebut, maka perubahan yang terjadi pada suatu bangsa atau negara akan
mempengaruhi bangsa atau negara lain dan muncul saling ketergantungan antar bangsa-bangsa atau
negara-negara di dunia. Makna terakhir atau bottom line globalisasi tidak lain adalah persaingan
atau competition yang kadar dan intensitasnya benar-benar berkualitas internasional dan persaingan
pada era global ini telah beralih dari persaingan di bidang politik ke persaingan di bidang ekonomi,
karena kebijakan-kebijakan politik suatu negara makin lama makin terdesak oleh keinginan pasar
global yang dimanifestasikan dalam organisasi global seperti WTO, serta munculnya regionalisasi
kelompok-kelompok ekonomi baru di berbagai kawasan yang mengintegrasikan beberapa negara
menjadi satu seperti NAFTA di Amerika Utara, APEC di kawasan Asia Pasifik, EU di Eropa dan
AFTA di Asia Tenggara.55
Selain itu, postur regulasi yang obesitas menghadapi globalisasi dapat membuat kebijakan
pemerintah untuk menghilangkan dan meminimumkan intervensi dan proteksi pasar dengan
diminimkannya anggaran subsidi, mulai dari penghilangan subsidi minyak tanah, pengurangan
subsidi listrik, pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan lainnya. Terkait dengan
kenaikan harga BBM, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai legislator yang mempunyai hak
budgetng yang diberikan langsung oleh konstitusi tdak bisa berbuat apa-apa karena alasan
menyelamatkan negara dari devisit anggaran dan kebangkrutan kas negara. Kemudian dalam hal
kebijakan terkait mempermudah investasi asing dan liberalisasi pasar dan ekonomi yang diartikan
dengan memberikan peranan yang lebih besar pada mekanisme pasar dan mengurangi intervensi
pemerintah dalam kegiatan ekonomi, meskipun dinilai tdak melindungi ekonomi kerakyatan. Hal
ini dibuktkan dengan berbagai fakta dan realitas, antara lain perjanjian internasional tentang
perdagangan bebas (ACFTA) yang dipaksakan untuk disetujui, sebagai dampaknya ialah
menjamurnya barang-barang import dari China di pasaran dan matnya industri kecil menengah
karena kalah bersaing. Perlu diketahui, bahwa matnya industri kecil menengah disebabkan oleh
beberapa faktor, antara lain ialah karena keberpihakan birokrasi dan undang-undang yang berlaku
Ibnu Sina Chandra negara, “Menemukan Formulasi Diet Regulasi”..., hlm. 5.
Bayu Dwi Anggono, “The Politics of Law On The Formation of Responsive, Participative and Populist
Legislation “, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 4 , April 2016.
54
55
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pada ekonomi kapitalis, keterbatasan modal, keterbelakangan di bidang Iptek, dan kurangnya mutu
Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tdak mampu dan kalah bersaing dalam pasar bebas dengan
pemodal yang lebih besar.56
Untuk mencegah postur regulasi yang obesitas menghadapi globalisasi berkelanjutan, maka
diperlukan inventarisasi regulasi di mulai sesuai urutan prosesnya, dimulai dengan inventarisasi, lalu
identifikasi, analisis dan kemudian rekomendasi. Dari proses ini akan terlihat apakah sebuah
peraturan bisa tetap dipertahankan atau diharmonisasi atau justru harus langsung dicabut.
Rekomendasi juga bisa mencakup usulan untuk pembuatan regulasi baru jika dibutuhkan.
Iventarisasi regulasi atau penyederhanaan regulasi upaya yang dapat dilakukan dalam
mengendalikan kuantitas terhadap regulasi yang sedang menjadi hukum positif (sedang berlaku)
dalam rangka mewujudkan regulasi yang proporsional. Oleh karena jumlah regulasi yang banyak,
maka inventarisasi regulasi harus bersifat massal dan cepat. Sehingga perlu disusun kriteria
sederhana dalam melakukan tahapan inventarisasi tersebut. Pada umumnya masalah yang dihadapi
akan digeneralisasi terhadap kriteria tertentu.57
Langkah berikutnya adalah dengan melakukan analisa regulasi dengan menggunakan
beberapa kriteria legalitas, kebutuhan dan situasional. Kriteria legalitas dan kebutuhan
dikembangkan dari teori keberlakuan regulasi, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Aspek
filosofis dan yuridis diwakili oleh kriteria legalitas dan aspek sosiologis diwakili oleh kriteria
kebutuhan. Sedangkan kriteria situasional adalah kriteria yang dikembangkan untuk mengakomodasi
satu isu tertentu.58

b. Pembuatan Database Peraturan Perundang-Undangan Nasional
Upaya yang menyediakan direktori regulasi atau database merupakan modal awal dalam
pemetaan postur regulasi yang jumlah peraturan perundang-undangan yang begitu banyak mulai
dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain ketujuh tingkat peraturan
diatas, masih ada peratuan lainnya yang harus diperhatikan seperti, peraturan yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Muhammad Rusydianta, “Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi
Kritis terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi di Indonesia)”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6, Nomor 3,
Desember 2017.
57
Secara umum permasalahan regulasi diklasifikasi menjadi, pertama, konflik regulasi yaitu suatu kondisi
dimana terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya. Kedua,
inkonsisten regulasi, yaitu apabila terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu
peraturan perundang-undangan beserta turunannya. Ketiga, multitafsir regulasi yaitu apabila terdapat
ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit
dimengerti) serta sistematika yang tidak jelas. Keempat, tidak operasional yaitu regulasi tersebut tidak
memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki
peraturan pelaksana. Disarikan dari Diani Sadiawati, dkk, 2015, Strategi Nasional Reformasi Regulasi:
Mewujudkan Regulasi yang Tertib dan Sederhana, Bappenas, Jakarta, hlm. 8.
58
Ibid.
56
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Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank
Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UndangUndang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau
yang setingkat. Jika semua peraturan dijumlahkan maka akan sangat banyak dan jumlahnya ratusan
ribu.59
Langkah penyedian database seluruh peraturan perundang-undangan secara Nasional
sebagai koleksi atau refrensi kementrian, lembaga atau institusi dalam membentuk peraturan
perundang-undangan sektoral. Namun, sampai saat ini belum ada satupun yang berani “meng-claim”
bahwa database-nya lengkap. Degan tidak adanya claim tersebut, pihak lain dapat menyatakan
bahwa tidak ada database yang lengkap di negeri ini. Dampaknya akan sangat terasa ketika akan
membentuk peraturan yang baru, dimana para pembentuk memulai terlebih dahulu dengan melihat
peraturan-peraturan terkait dan akan mengharmoniskan sehingga antara satu substansi peraturan
tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.60
Pembuatan database ini sangat penting sekali fungsinya dalam proses pembentukan
peraturan. Karena jika database yang lengkap, proses penyelarasan dan pendisiplinan dapat
dilakukan dengan baik, tanpa itu kenyataan yang akan dihadapi kedepannya adalah terdapat
pertentangan peraturan. Dampak lain dari dengan tidak adanya database adalah akan menyulitkan
dalam pembentukan naskah akademik dan rancangan undang-undang karena proses tersebut
memerlukan sikronisasi dan dasar hukum dari pemebentukan peraturan perundang-undangan. Dan
pada akhirnya, sistem hukum Indoensia yang tidak akan pernah diwujudkan.61

PENUTUP
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:
Pertama, prolifersai kewenangan legislasi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945,
Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 tidak diiringi oleh
fungsi sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang

optimal, sehingga

mengakibatkan postur regulasi yang obesitas dan over rugulation. Permaslahan tersebut akan
berakibat kontraproduktif dengan upaya meningkatkan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator dari berjalannya reformasi struktural dan fiskal,
Muchsan, “Dualisme Pembatalan Produk Hukum Daerah”, Makalah Lecture on Law and Judicial
Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perdadi Era Otonomi Daerah,
Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di
Yogyakarta, 28 September 2016.
60
Andi Sandi Ant.T.T., “Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah”, Makalah Lecture on
Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perdadi Era
Otonomi Daerah, Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016.
61
Ibid.
59
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dihadapkan pada tantangan iklim ekonomi global yang mengalami fluktuatif sejak melambatnya
pemulihan ekonomi dunia. Postur regulasi yang obesitas juga akan menyulitkan penyelenggaraan
negara hukum menghadapi agenda globalisasi. Gejala yang ditandai dengan penghilangan
penghilangan subsidi minyak tanah, pengurangan subsidi listrik, pengurangan subsidi Bahan Bakar
Minyak (BBM). Kemudian dalam hal kebijakan terkait mempermudah investasi asing dan
liberalisasi pasar dan ekonomi yang diartikan dengan memberikan peranan yang lebih besar pada
mekanisme pasar dan mengurangi intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi, meskipun dinilai
tdak melindungi ekonomi kerakyatan. Hal ini dibuktkan dengan berbagai fakta dan realitas, antara
lain perjanjian internasional tentang perdagangan bebas (ACFTA) yang dipaksakan untuk disetujui,
sebagai dampaknya ialah menjamurnya barang-barang import dari China di pasaran dan matnya
industri kecil menengah karena kalah bersaing.
Kedua, penataan sistem peraturan perundang-undangan dalam mendukung pembangunan
ekonomi nasional ditengah jumlah peraturannya sangat banyak dan over regulated memerlukan
proliferasi kewenangan legislasi yang diiringi oleh fungsi sinkronisasi dan harmonisasi peraturan
perundang-undangan yang

optimal. Adapun caranya adalah menggunakan kriteria legalitas,

kebutuhan dan situasional. Kriteria legalitas dan kebutuhan dikembangkan dari teori keberlakuan
regulasi, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Aspek filosofis dan yuridis diwakili oleh kriteria
legalitas dan aspek sosiologis diwakili oleh kriteria kebutuhan. Sedangkan kriteria situasional adalah
kriteria yang dikembangkan untuk mengakomodasi satu isu tertentu. Kedua, Pembuatan Database
Peraturan Perundang-Undangan Nasional .
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Keadilan Berdasar Pancasila Dalam Merespon Dinamika
Transportasi Konvensional dan Online di Indonesia
Ashinta Sekar Bidari1, Merlin Swantamalo Magna2
Fakultas Hukum Universitas Surakarta1,2
email: ashintasb@unsa.ac.id1, merlin@unsa.ac.id2
Abstract
Fenomena hadirnya transportasi online membawa warna sendiri bagi dunia transportasi di Indonesia.
Kehadiran transportasi online membawa konflik tersendiri yang dimana terjadi pergesekan antara
transportasi konvensional yang semakin lama akan tergeser dengan adanya transportasi online.
Pemerintah perlu membuat regulasi yang memberi keadilan bagi kedua moda transportasi agar tercipta
iklim transportasi yang baik. Inovasi transportasi online harus disikapi pemerintah secara responsif
dengan membentuk regulasi yang baik. Regulasi yang baik akan mewujudkan persaingan yang adil dan
sehat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha transportasi
konvensional dan transportasi online. Pada saat ini, Pemerintah Indonesia belum bisa mengakomodir
permasalahan transportasi konvensional dan transportasi online secara baik dikarenakan belum membuat
regulasi yang dapat mengatasi konflik yang ada. Seyogyanya regulasi yang dibuat harus berdasar pada
nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai keadilan sosial untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan antara
transportasi konvensional dan online. Mengacu pada nilai keadilan sosial dalam Pancasila yang
mempunyai makna bahwa negara sebagai penjelmaan manusia yang mempunyai sifat kodrat individu dan
makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama. Dalam hidup bersama
baik dalam masyarakat, bangsa dan negara harus terwujud suatu keadilan sosial. Bentuk realisasi
Pemerintah dalam mewujudkan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu negara kebangsaan yaitu
dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Berdasar nilai keadilan sosial dalam
menyelesaikan konflik transportasi konvensional dan online diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan
umum bagi kedua moda transportasi, sehingga kedua moda transportasi memiliki kesempatan yang sama
untuk bersaing dan mempertahankan eksistensinya.
Kata kunci : keadilan sosial, Pancasila, transportasi konvensional dan online

PENDAHULUAN
Menarik untuk dikaji fenomena transportasi di Indonesia yaitu antara transportasi konvensional
dan transportasi online yang ada di Indonesia. Munculnya transportasi online membawa iklim yang
berbeda bagi dunia transportasi di Indonesia, karena di satu sisi keberadaan transportasi konvensional
semakin tergerser eksistensinya. Bentrok yang terjadi di beberapa daerah disebabkan para pelaku usaha
transportasi konvensional merasa dengan hadirnya transportasi online menyebabkan persaingan usaha
menjadi tidak adil. Kehadiran transportasi online tidak lepas dari pengaruh teknologi. Kemajuan
tekonologi dalam berbagai bidang menyebabkan dinamika social masyarakat yang berbeda pula.
Kemajuan teknologi dalam dunia transportasi yang lebih praktis dan efisien, maka menyebabkan
masyarakat beralih menggunakan transportasi online.
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Peranan penting Teknologi Informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada
posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang
berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.1

Perkembangan teknologi informasi telah

menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara
signifikan berlangsung demikian cepat. Dimana teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua,
karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan perdaban manusia,
sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.2
Menurut Alvin Toffler, manusia sekarang ini telah memasuki era yang disebutnya the third wave
(gelombang ketiga). Era ini biasa juga disebut era industrialisasi atau era informasi. 3 Berbisnis dengan
menerapkan teknologi informasi membuat peluang pasar terbuka lebih luas. Berbisnis lewat internet akan
mempermudah mempromosikan produk, mencari konsumen, pelanggan. Terdapat faktor yang
mempengaruhi perkembangan bisnis yaitu: kompleksitas bisnis yang semakin meningkat yang
dipengaruhi oleh pengaruh ekonomi internasional, kompetisi bisnis global, pekembangan dan
pertumbuhan TI, pendayagunaan waktu, pertimbangan sosial dan kapasitas teknologi informasi yang
dipengaruhi oleh: kapasitas pelayanan kebutuhan informasi, kapasitas interaksi dalam jaringan komputer,
kapasitas kecepatan akses data.4
Transaksi bisnis dengan media elektronik dikenal dengan Electronic Commerce (E-Commerce).
Adapun definisi E-Commerce sebagai berikut :
a. E-commerce is a new method for performing commercial activities. Daily-increase access to internet
from one side and low level of costs for commercial activities through internet on the other could make
it the most acceptable method for commercial transactions. With a glance to short-term history of ecommerce, we may notice that this phenomenon has a wide growth due to the simultaneous and great
welcome of companies and customers.5

1

Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari), Rineka Cipta,
Jakarta, 2009, hal.39
2

Ahmad m. Ramli Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, PT Refika Aditama Bandung, 2006, hal.1.

Amar Ahmad, ‘Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi : Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya’,
Juni 2012 Volume 13 Nomor 1, Jurnal Dakwah Tabligh, h. 139.
3

4

Setyaningsih Sri Utami, Pengaruh Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Bisnis, Jurnal Akuntansi dan Sistem
Teknologi Informasi April 2010 Vol 8 No. 1, h. 63.
Navid Nikakthar and Yang Jianzheng, ‘Role of E-commerce in Supplay chain Management to minimize costs’,
2012 Volume 6, African Journal of Business Mangement, h.5673
5

122

Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

ISBN : 978-602-361-217-8

b. Electronic commerce or e-commerce refers to a wide range of online business activities for products
and services. It also pertains to “any form of business transaction in which the parties interact
electronically rather than by physical exchanges or direct physical contact.6
Konflik ojek online dan ojek konvensional terkait dengan masalah keadilan harus segera
diselesaikan. Berbicara tentang solusi konflik antara transportasi konvensional dan online tidak lepas dari
nilai keadilan. Keadilan merupakan hak bagi semua orang, yaitu hak untuk mendapat perlakuan yag sama
tanpa ada diskriminasi. Nilai keadilan pada Sila V Pancasila mempunyai makna bahwa seluruh rakyat
Indonesia mempunyai hak mendapat keadilan dalam seluruh bidang kehidupan baik politik, ekonomi,
hukum dan sosial budaya. Peran Pemerintah sangat penting untuk membuat kebijakan dan peraturan
perundang-undangan yang menjunjung nilai keadilan bagi kedua pihak moda transportasi. Iklim usaha
transportasi yang kondusif harus dijaga dengan didukung regulasi yang baik yang dari Pemerintah,
sehingga konflik-konflik yang terjadi antar dua moda transportasi dapat terselesaikan. Sehingga
transportasi konvensional dapat berjalan beriringan dengan transportasi online tanpa merampas hak salah
satu moda transportasi.
Berdasarkan latar belakang datas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tentang
bagaimana konsep keadilan berdasar Pancasila dalam merespon dinamika transportasi konvensional dan
online di Indonesia.
METODE PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka digunakan metode penelitian hukum normatif.
Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara
yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang
ada. Penelitian

menggunakan

pendekatan

konseptual (conceptual

approach) dan

perundang-

undangan (statute approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam
kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan
angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu
mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan pelayanan
Nisha Chanana and Sangeeta Goele, ‘Future Of E-Commerce in India’, 2012, International Journal of Computing
& Business Research, Proceedings of I-Society
6
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angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.7 Perubahan dinamika sosial masyarakat
terkait dengan hadirnya transportasi berbasis online disebabkan oleh faktor teknologi8. Perubahan
dinamika masyarakat9 yang mulai berpindah ke arah online membawa pengaruh dalam beragam aspek
kehidupan, dalam hal ini salah satunya aspek transportasi. Transportasi online hadir dengan membawa
perubahan yang lebih memberi rasa kenyamanan bagi para konsumen. Transportasi online memberikan
fasilitas layanan transportasi dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik menurut Pasal 1 UU
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer dan atau media elektronik lainnya.
Kemudahan yang disediakan oleh transportasi berbasis online ini selain membawa dampak positif bagi
masyarakat luas ternyata membawa konflik tersendiri bagi dunia transportasi.
Konflik perlu dimaknai sebagai suatu jalan atau sarana menuju perubahan masyarakat.
Keterbukaan dan keseriusan dalam mengurai akar permasalahan konflik dan komunikasi yang baik dan
terbuka antar pihak yang berkepentingan merupakan cara penanganan konflik yang perlu dikedepankan.10
Konflik yang terjadi dalam dunia transportasi konvensional dan transportasi online dipicu oleh pelaku
usaha transportasi konvensional yang dalam perkembangannya tergeser denga hadirnya transportasi
online. Para pelaku transportasi konvensional melakukan protes yang mengklaim bahwa transportasi
online melaksanakan bisnis transportasi secara illegal. Hal ini disebabkan belum ada paying hukum yang
jelas bagi aturan transportasi online di Indonesia.

7

Abdulkadir Muhammad, 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti : Bandung, h. 7

8

Secara harfiah teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tecnologia yang berarti pembahasan sistematik mengenai
seluruh seni dan kerajinan. Istilah tersebut memiliki akar kata “techne” dalam bahasa Yunani Kuno berarti seni (art)
atau kerajinan (craft). Dari makna harfiah tersebut, teknologi dalam bahasa Yunani Kuno dapat didefinisikan
sebagai seni memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya. Definisi tersebut kemudian berkembang
menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia. Teknologi dapat pula dimaknai sebagai
“pengetahuan mengenai bagaimana membuat sesuatu (know-how of making things) atau bagaimana melakukan
sesuatu (know-how of doing things) dalam arti kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan nilai yang tinggi,
baik nilai manfaat maupun nilai jualnya. Dikutip dari Martono,Nanang 2012, Sosiologi Perubahan Sosial :
Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Postkolonial, PT Raja Grafindo : Jakarta, h. 276
9

Dinamika atau perubahan masyarakat dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain penyebaran informasi
meliputi pengaruh dan mekanisme media dalam menyampaikan pesan-esan ataupun gagasan (pemikiran); modal
antara lain sumber daya manusia ataupun modal financial; teknologi suatu unsur dalam sekaligus faktor yang cepat
berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan; ideologi atau agama, keyakinan agama atau ideologi
tertentu berpengaruh terhadap proses perubahan sosial; birokrasi terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan
pemerintahan tertentu dalam membangun kekuasaannya; agen atau actor hal ini secara umum termasuk dalam modal
sumber daya manusia tetapi secara spesifik dimaksudkan adalah inisiatif-inisiatif individual dalam mencari
kehidupan yang lebih baik. (Bambang Tejokusumo, ‘Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu
Pengetahuan Sosial’, Maret 2014 Volume III Nomor 1, Geodukasi, h.39)
10
Sukardi, ‘Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif’, 2016 Nomor 1, Jurnal Hukum
dan Pembangunan 46, h. 76-77
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Di negara lain seperti di kota Edmonton Kanada dan di Filipina, transportasi berbasis aplikasi
atau online justru memanfaatkan kendaraan pribadi. Transportasi ini masuk dalam kategori kelas baru
yaitu penyedia transportasi privat (Priviate Transportation Provider-PTP) di Edmonton dan The
Transportation Network Vehicle Service (TNVS) di Filipina. Mekanisme, syarat, dan biaya perizinannya
pun berbeda dan terpisah dari taksi. Di Canberra, transportasi berbasis aplikasi masuk kategori
transportasi Hire Car. Di ibukota Australia ini, bahkan setiap calon pengemudi mesti memenuhi
persyaratan akreditasi dimana salah satunya adalah tidak memiliki rekam jejak kriminal, selain memenuhi
syarat terkait kewarganegaraan Australia, izin berkendara, dan mengikuti tes penilaian (assessment).11
Kehadiran transportasi berbasis online dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan
informasi mengubah secara radikal mekanisme bisnis dalam produk dan jasa. Negara Indonesia termasuk
salah satu negara yang dimana dalam waktu kurang lebih 2 tahun ini transportasi online berkembang
secara cepat. Perkembangan transportasi yang sangat cepat itu membawa polemik tersendiri ketika
berhadapan dengan transportasi konvensional yang merasa dirugikan dengan adanya transportasi online.
Beberapa pelaku usaha transportasi konvensional yang ada antara lain Gojek12, Uber13 dan Grab.

Uber dan Gojek lahir karena adanya permasalahan. Masalah transparansi harga, masalah
keamanan dan kepastian dari pengemudi kendaraan, masalah ketersediaan helm, hingga berbagai masalah
lainnya yang dialami konsumen. Dari situlah Uber dan Gojek muncul untuk memberikan solusi. Tidak
hanya untuk konsumen, masalah juga terjadi di kalangan tukang ojek sendiri.Waktu menunggu di
pangkalan harusnya bisa lebih produktif. Jika hanya menunggu di pangkalan, tukang ojek hanya bisa
Muhammad Faiz Aziz, ‘Polemik Peraturan Menteri Perhubungan Terkait Transportasi Berbasis Aplikasi’, 2016,
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, h. 4
11

12

Gojek adalah penyedia jasa ojek yang terintegrasi dengan smartphone kita. Kita bisa memanggil ojek hanya
dengan sentuhan jari, bisa melakukan pembayaran juga via aplikasi, bahkan Gojek bisa digunakan untuk mengirim
barang atau delivery makanan. Gojek telah mewarnai transportasi di berbagai kota-kota besar di Indonesia.
Persaingan antara kedua penyedia layanan transportasi konvensional (ojek pangkalan) dan virtual (Ojek Online)
akhir-akhir ini banyak diberitakan di media massa. Adanya layanan Gojek akan membawa warna baru diantara
berbagai layanan transportasi. Tetapi di sisi lain keberadaan Gojek membuat ruang publik ojek pangkalan menjadi
terancam, karena Gojek secara pengelolaannya lebih teroganisir dan berbasis teknologi melalui smartphone, jadi
penumpang tanpa perlu bernegosiasi masalah tarif dan tanpa menemui di pangkalan ojek.
13

Uber merupakan perusahaan jasa angkutan penumpang roda empat dengan menggunakan perangkat mobile
aplikasi Taxi Online guna untuk melakukan pemesanan antar jemput penumpang dari tempat yang telah ditentukan
pengguna dan diantar sesuai tujuan pesanan pada aplikasi Taxi Online mobile tersebut. Aplikasi Taxi Online Uber
dalam penggunaannya dikendalikan dengan GPS sebagai alat bantu map atau peta lokasi. Perusahaan Uber
didirikan duet Travis Kalanick dan Garett Camp. Layanan Uber pun lahir di San Francisco pada tahun 2010. Saat
ini Uber beroperasi di banyak negara, termasuk Indonesia.
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bekerja ketika gilirannya tiba dan ketika ada orderan. Padahal, bisa saja ada lokasi dimana di pangkalan
tersebut kosong sedangkan ada orderan. Atau bisa saja tukang ojek itu melakukan hal lain yang lebih
produktif ketika tidak ada penumpang. Uber dan Gojek hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut.14
Inovasi transportasi online seyogyanya direspon menjadi motivasi bagi perombakan dunia
transportasi untuk menciptakan inovasi dan kualitas jasa15 yang lebih baik dan menyesuaikan dengan
perkembangan masyarakat. Regulasi yang belum jelas soal terkait transportasi online menyebabkan
konflik yang berkepanjangan dengan transportasi konvensional. Perkembangan teknologi pada saat ini
menuntut inovasi dan pelayanan jasa yang semakin kreatif sehingga tercipta persaingan dalam dunia
usaha yang kondunsif. Hal ini tidak lepas dari peran Pemerintah, yang mana Pemerintah harus membuat
kebijakan dan regulasi yang melindungi kepentingan bagi semua pihak. Pemerintah harus mampu
membuat regulasi yang adil bagi kedua moda transportasi tanpa menghambat salah satu moda
transportasi.
Isu yang sering muncul dalam kontroversi munculnya transportasi online dan transportasi
konvensional adalah tidak terwujudnya persaingan usaha yang sehat antara transportasi online dan
transportasi konvensional. Pengertian persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang No.5
tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 1 angka 6
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi
dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha.
Pada hakikatnya hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli
demi tujuan yang menguntungkan. Apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan hanya
meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya monopoli digunakan sebagai saran
kebijakan publik untuk mengatur daya mana yang boleh dikelolah oleh swasta.16 Hukum persaingan

14

Pontjo Bambang Mahargiono, Krido Eko Cahyono, Kontroversi Transportasi Online Sebagai Dasar Pembenahan
Fasilitas Layanan Penumpang Bagi Pelaku Bisnis Transportasi di Surabaya, Prosiding Seminar Nasional Multi
Disiplin & Call for Papers UNISBANK ke 3 2017 ISBN 9-789-7963-499-93, h.664
15

Menurut Garperz dimensi yang perlu diperhatikan dalam perbaikan kualitas jasa adalah a) ketepatan waktu
pelayanan, b) akurasi pelayanan, c) kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, d) tanggungjawab, e)
kelengkapan, menyangkut lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana pendukung, g) variasi model pelayanan,
berkaitan dengan inovasi untuk memberikan pola-pola baru dalam pelayanan, features dari pelayanan, dan lain-lain,
h) pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas, penanganan permintaan khusus dan lain-lain, i) kenyamanan
dalam memperoleh pelayanan, j) atribut pendukung pelayanan lainnya. (Sigit Haryono, ‘Analisis Kualitas Pelayanan
Angkutan Umum (Bus Umum) di Kota Yogyakarta’, Juli 2010 Volume 7 Nomor 1, Jurnal Administrasi Bisnis, h. 6)
16
Arie Siswanto, 2002, Hukum Persaingan Usaha , Ghalia Indonesia : Jakarta, h. 23
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usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara
tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.17
Kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang terjadi atau
mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain monopoli, monopsoni,
penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan. Pasal 1 Angka 4 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan
bahwa posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing di pasar
bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi
tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan,
kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau
permintaan barang atau jasa tertentu. UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pasal 25 menyatakan bahwa pelaku
usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung untuk menetapkan syarat-syarat
perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang
dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun dari segi kualitas, membatasi pasar dan
pengembangan teknologi; atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk
memasuki pasar bersangkutan.
Pelaku usaha yang memiliki posisi dapat menentukan harga atau menciptakan hambatan masuk
kepasar bagi para pelaku usaha bara, atau pelaku usaha yang tidak diinginkan. Pelaku usaha memiliki
posisi dominan apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh
persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, dua atau tiga pelaku usaha atau
kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu. Posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku usaha bukanlah sesuatu yang dilarang.
Posisi dominan dilarang jika pelaku usaha menggunakan posisi dominannya untuk mengeksploitasi
konsumen atau pelaku usaha lain atau berusaha untuk menyingkirkan dan menghalangi pelaku usaha lain
untuk masuk ke dalam pasar.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)18 menyatakan bahwa sangat apresiasi dengan
hadirnya transportasi online. Persaingan tidak sehat terjadi ketika ada pelaku usaha yang menjalankan
usahnaya secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat pelaku usaha yang lain. Pemanfaatan
17

Andi Fahmi Lubis, 2009, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, Creative Media : Jakarta, h. 21
Kedudukan KPPU dalam ketatanegaraan merupaakan lembaga negara komplementer (state auxiliary organ)
dibenyuk oleh Presiden. KPPU bukan lembaga peradilan namun KPPU memiliki kewenangan melaksanakan quasi
judicial meliputi kewenangan yang dimiliki lembaga peradilan yaitu penyidikan, penuntutan, memeriksa, mengadili
sampai memutus perkara persaingan usaha pada tingkat pertama. Dikutip dari Alum Silombon, ‘Kedudukan Hukum
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha’, Oktober
2012 Volume 24 Nomor 3 Mimbar Hukum, h.540
18
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teknologi informasi sebenarnya meningkatkan persaingan usaha. Transportasi online sebenarnya tidak
menyebabkan persaingan dalam bidang transportasi menjadi tidak sehat.
Bertambahnya jumlah produsen dan juga konsumen maka persaingan di pasar akan semakin
bersifat sempurna. Kesejahteraan masyarakat yang terenggut atau dalam bahasa ekonomi disebut Dead
Weight Loss yang biasanya terjadi di pasar monopoli akan mampu teratasi dengan baik. Kekuatan
monopoli dapat menghalangi sebagian kelompok konsumen yang ingin mengkonsumsi barang atau jasa
perusahaan, tetapi tidak mempunyai daya beli yang cukup akibat penetapan harga yang tinggi. Pilihan
moda transportasi konvensional, seperti taksi misalnya yang industrinya hanya dikuasai oleh beberapa
perusahaan saja di pasar tentunya menyulitkan konsumen. Oleh sebab itu, kehadiran transportasi online
tentu akan berdampak pada keseimbangan harga yang baru.19 Inovasi memiliki peran yang sangat penting
dalam perkembangan ekonomi negara, karena perusahaan yang inovatif menciptakan nilai baru yang
tidak ada sebelumnya. Dengan cara ini mereka menciptakan kekayaan bagi perusahaan, negara dan dunia.
Semakin inovatif suatu perusahaan maka semakin produktif dan semakin efisien dalam menggunakan
sumber daya. Semakin produktif perusahaan dalam suatu negara, semakin efisien negara tersebut
menggunakan sumber daya. Dengan demikian inovasi yang dilakukan perusahaan menunjukkan betapa
penting inovasi bukan hanya untuk kepentingan perusahaan namun juga bagi negara dan juga pengaruh
inovasi tersebut pada masyarakat.20

Penulusuran terhadap asal- usul katanya, keadilan berasal dari kata “adil” dari bahasa Arab aladl, yang berarti lurus dalam jiwa, tidak dikalahkan oleh hawa napsu, berhukum dengan kebenaran, tidak
zalim, seimbang, setara dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, istilah keadilan, disebutkan dengan
berbagai term, seperti: justice (diterjemahkan: keadilan, kepantasan, ketepatan dan peradilan), fairness
(diterjemahkan dengan keadilan, kejujuran, kewajaran), equaty (diterjemahkan: keadilan, kewajaran dan
hak menurut keadilan) dan impartiality (diterjemahkan dengan keadilan, sifat tidak memihak, sikap jujur,
sikap adil, kejujuran dan sikap netral).21
Hukum harus menciptakan keadilan bagi seluruh. Dalam pembentukan peraturan perundangundangan masih ada hidden political intentions yang dimana hukum masih menjadi keinginan
Lola Amelia, ‘Respon Kebijakan Terhadap Transportasi Berbasis Aplikasi di Jakarta : Kajian Singkat dan
Rekomendasi’, 2015, The Indonesian Institute Center For Public Research, h. 32
20
Trisna Febrina, ‘Studi Penerapan Inovasi Teknologi Informasi Dengan Metode Technology Watch and
Competitive Intelligent’, Juni 2014 Volume 5 Nomor 1, Comtech, h. 356
21
Sulhani Hermawan, Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia, Mimbar Hukum Volume
24 Nomor 03 Oktober 2012, hal. 491
19
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kepentingan golongan tertentu. Dengan berlandaskan pada Pancasila dalam pembentukan hukum,
diharapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Peraturan perundangundangan yang baik harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar terwujud keadilan hukum
yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan bentuk keadilan hukum yang ada, karena
keadilan hukum dibentuk berdasarkan prinsip- prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang
berdasarkan keadilan Pancasila.
Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau
fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk
mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang
berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus
berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik
Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.
Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan
menjadi dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan hidup yaitu pandangan dunia
atau way of life, yaitu bagaimana cara menjalani kehidupan. Sebagai falsafah hidup atau pandangan
hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakekat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya,
khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial. Sila V Pancasila berbunyi
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mengandung nilai keadilan sosial. Keadilan yang
merupakan pemberian hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia di seluruh aspek kehidupan
antara lain bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.Keadilan sosial selain dirumuskan dalam Sila V
Pancasila juga tercantum pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945. Rumusan Alinea IV Pembukaan
UUD NRI 1945 menyatakan “Susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusywaratan/Perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan,
keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbangnya hak dan
kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan
berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat
yang bersatu, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan
berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan
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untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi
seluruh rakyat Indonesia.22
Pemerintah seharusnya menerbitkan aturan yang dapat mendorong tranportasi berbasis online dan
konvensional untuk bisa berkolaborasi. Politik hukum Pemerintah terkait pengaturan transportasi online
harus memberikan kemanfaatan sebesar besarnya bagi semua pelaku transportasi online. Pemerintah
memperhatikan semua kepentingan baik penyelenggara konvensional dan sekaligus memelihara
transportasi online yang jelas lebih murah, lebih efisien, lebih disenangi warga dan membuka lapangan
kerja baru. Kolaborasi antara perusahaan transportasi dengan konvensional diharapkan dapat menjadi
solusi terhadap polemik yang ada pada saat ini.
Mengingat cita-cita pasar yang sempurna tidak lepas dari peran pemeritah dalam mewujudkan
pasar yang sempurna. Dalam hal ini hukum harus mampu berpartisipasi agar idealisme pasar dapat
tercapai dan tidak merugikan para pelaku ekonomi/pelaku usaha dan dapat terwujudnya keseimbangan
ekosistem berbisnis.23 Berdasarkan teori hukum responsif24 yang menyatakan bahwa hukum seharusnya
dapat merespon perubahan dalam masyarakat dan dapat mengakomodir apa yang menjadi kepentingan
masyarakat di dalam sebuah produk hukum yaitu Undang-undang.
Akar hukum progresif dalam memahami gejala pengaturan transportasi online adalah orientasi
yang cukup tepat mengingat peraturan yang ada. Pengaturan sudah tidak lagi dapat menjawab
perdagangan usaha pada umumnya khususnya bisnis online. Bisnis online membuka kemungkinan setiap
orang atau subjek hukum untuk ikut berpartisipasi dalam layanan transportasi online tanpa harus
membentuk badan hukum baik PT, Yayasan atau koperasi mewadahi usaha online. Secara perorangpun
dimungkinkan dan cukup bergabung dengan perusahaan aplikasi online yang menyediakan aplikasi dan
menjadi perantara kepada konsumen jasa angkutan online.25

22

Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosoif dan Ideologis Bangsa, Jurnal
Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017, hal. 14
23
Al Araf Assadallah Marzuki, ‘Urgensi Putusan Sela Berkaitan Dengan Harta Kekayaan Pelaku Usaha Dalam
Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia’, Juni 2017 Volume 2 Nomor 1, Jurnal Panorama Hukum, h. 88
24

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih
daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil. Hukum harus mampu
mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantive. Philippe Nonet dan
Philip Selznick, 2007, Hukum Responsif, Nusamedia : Bandung, h.6
Agus Pribadiono, ‘Transportasi Online VS Transportasi Tradisional Non Online Persaingan Tidak Sehat Aspek
Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Onine’, Agustus 2016 Volume 13 Nomor 2 , Lex Jurnalica, h. 133
25

130

Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

ISBN : 978-602-361-217-8

Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Perhubungan belum dapat dikatakan responsif
terhadap perkembangan transportasi online ini. Hal ini bermula saat Kementerian Perhubungan meminta
Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup aplikasi atau memblokir aplikasi transportasi
online. Seharusnya kebijakan Pemerintah tidak menghambat perkembangan yang terjadi dalam
masyarakat. Aturan yang telah di keluarkan oleh Kemenhub antara lain Permenhub No 26 Tahun 2017
yang telah dibatalkan oleh MA karena dinilai beberapa poin bertentangan dengan UU No 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan serta UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek yang akhirnya kembali
digugat lagi ke MA.
Adapun pertimbangan MA mencabut beberapa Pasal dalam Permenhub No. 26 Tahun 2017
antara lain :
a. Angkutan sewa khusus berbasis aplikasi online merupakan konsekuensi logis dari perkembangan
teknologi informasi dalam moda transportasi yang menawarkan pelayanan yang lebih baik, jaminan
keamanan perjalanan dengan harga yang relatif murah dan tepat waktu;
b. Fakta menunjukkan keadiran angkutan sewa khusus telah berhasil mengubah bentuk pasar dari
monopoli ke persaingan pasar yang kompetitif, dengan memanfaatkan keunggulan pada sisi teknologi
untuk bermitra dengan masyarakat pengusaha mikro dan kecil dengan konsep sharing economy yang
saling menguntungkan dengan mengedapnkan asas kekeluargaan sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1)
UUD 1945.
c. Penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi seharusnya didasarkan
pada asas musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang jasa transportasi
sehingga secara bersama dapat menumbuhkembangkan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah
tanpa meninggalkan asas kekeluargaan;
d. Dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, MA menilai objek permohonan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4,
Pasal 5 dan Pasal 7 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Karena tidak
menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional
berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil dan
menengah, bertentangan dengan Pasal 183 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Jalan Raya, karena penentuan tarif dilakukan berdasarkan tariff batas atas dan batas bawah, atas usulan
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dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan bukan
didasarkan pada kesepakatan antara pengguna jasa dengan perusahaan angkutan sewa khusus.
Beranjak dari pertimbangan MA diatas, peran Pemerintah dalam mewujudkan keadilan bagi
kedua moda transportasi belum terwujud. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah bertolak belakang
dengan nilai keadilan Pancasila. Hal ini disebabkan dengan kebijakan itu Pemerintah menghambat bahkan
memutus perkembangan transportasi online yang ada di Indonesia. Memang dalam awal kehadiran
transporatsi online para pelaku jasa transportasi konvensional merasa tergeser dengan adanya transportasi
berbasis online karena mengurangi pendapatan dan kalah bersaing. Akan tetapi solusi yang harus
dilakukan oleh Pemerintah jangan sampai menutup atau memblokir transportasi berbasis online yang
telah berkembang. Manfaat hadirnya trasnportasi online sudah dirasakan oleh masyarakat baik dari segi
kenyamanan, kemudahan, kecepatan, dan biaya yang lebih murah.

Pelaku jasa transportasi konvensional sebaiknya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi
pada era digital saat ini. Selain itu, transportasi konvensional harus memperbaiki pelayanan dan kualitas
jasa agar bisa berkompetisi beriringan dengan taksi online baik dari kenyamanan, kualitas dan harga.
Perkermbangan teknologi informasi yang menciptakan e-commerce merupakan kemajuan yang tidak
dapat dihindari. Kunci dari penyelesaian konflik anta dua moda transportasi konvensional dan online
adalah menghadirkan regulasi yang mengandung nilai keadilan yang mengutamakan kesejahteraan
masyarakat Indonesia.

Segala inovasi yang terjadi harus disikapi dengan cermat, cerdas dan bijaksana. Berlandaskan
pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 merupakan salah satu kuncinyang harus digunakan oleh
Pemerintah dalam menetapkan kebijakan pemerintah terkait transportasi online. Nilai keadilan dalam
Pancasila seharusnya dijadikan dasar dalam hidup bersama untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh
warga masyarakatnya. Berdasar pada nilai Pancasila maka diharapkan transportasi konvensional dan
transportasi online dapat berkolaborasi dalam menyelenggarakan transportasi yang baik di Indonesia.
Pemerintah seyogyanya segera membuat regulasi yang jelas bagi kedua moda transportasi tersebut yang
menjunjung nilai keadilan, antara lain dalam hal tarif, kemitraan untuk orang pribadi dan badan hukum,
perlindungan konsumen transportasi online dan klasifikasi transportasi online meliputi angkutan umum,
angkutan online serta angkutan sewa.

KESIMPULAN
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Penyebab polemik antara transportasi konvensional dan transportasi online salah satunya belum
adanya regulasi yang jelas dari Pemerintah yang mengatur transportasi berbasis online. Transportasi
konvensional merasa tergeser dengan hadirnya transportasi online. Pelayanandan kualitas yang lebih baik
serta biaya yang terjangkau yang dimiliki oleh transportasi online menyebabkan masyarakat beralih lebih
memilih transportasi online. Solusi untuk mengatasi polemik antara transportasi konvensional dan
transportasi berbasis online yaitu regulasi pemerintah harus membuat regulasi yang adil bagi kedua moda
transportasi. Berpijak dari nilai keadilan berdasar Pancasila Pemerintah dapat membuat kebijakan yang
dimana transportasi konvensional dan transportasi online berjalan berdampingan tanpa adanya konflik
yang muncul. Seyogyanya Pemerintah tidak menghambat perkembangan transportasi online, dikarenakan
transportasi online muncul karena perkembangan teknologi yang tidak dapat dibendung.
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Abstrak
Dalam karya tulis ini penulis mencoba untuk menggali kekayaan bangsa Indonesia
yang sebenarnya dapat dipelihara yaitu sumber aturan yang sudah membumi walaupun
sudah teruji dengan masuknya Belanda ke Indonesia selama lebih kurang tiga setengah
abad yang lalu bahkan Bangsa Inggris dan Jepang ikut meramaikan penjajahan di
Indonesia. Terlepas dari hal tersebut di atas ketentuan aturan dari Belanda memang
dipaksakan untuk diberlakukan di Indonesia sehingga Bangsa Indonesia sampai saat ini
menggunakan aturan hukum Belanda karena Bangsa Indonesia belum bisa mengganti
ketentuan yang serupa , kalau dilihat perkembangan yang terjadi, sebenarnya ada
kekayaan aturan yang timbul dari masyarakat itu sendiri dari hasil hukum adat atau proses
sosiologis yang terjadi serta kebiasaan dan kekayaan ini walaupun sudah terkikis tetapi
masih banyak yang terpelihara dan timbul secara proses sosiologis yuridis sesuai dengan
perkembangan yang terjadi. Penulis berusaha melihat sistem hukum Camon Law yang
sampai saat ini terus berjalan dengan baik bahkan pada dasarnya sistem ini sangat
menghargai hukum adat dan proses sosiologis di masyarakat, disisi lain sistem yang
dianut Bangsa Indonesia yaitu Eropa Continental tidak konsekwen dalam
mengaplikasikannya karena dalam praktek masih menggunakan hukum adat atau
perkembangan masyarakat yang terjadi apabila tidak ada aturan yang mendasarinya,
sehingga positivistik murni tidak mungkin dilaksanakan secara murni dan konsekwen.
Dari pemikiran tersebut penulis mencoba menggali hukum yang timbul dari masyarakat
berbasis Hukum Adat dengan memasukkan etika, moral dan agama baik secara sosial
budaya dan ekonomi di Hutan Jati Donoloyo Desa Watusumo Kecamatan Slogohimo
Kabupaten Wonogiri tentu saja denganmengintegrasikan antara positivistik, karakteristik
dan kearifan lokal, penulis mencoba langsung ke lokasi dan berusaha untuk mendapatkan
informasi yang sebanyak banyaknya walaupun dengan waktu yang terbatas, hal ini
dikandung maksud untuk mengawali karya tulis ini guna memperdalam sesuai dengan
kemampuan penulis.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dalam obsevasi ini penulis harus memfokuskan pada hukum yang berkembang di
masyarakat sebagai bentuk interaksi kearifan lokal, hal tersebut untuk mengetahui sejauh
mana proses sosiologis yuridis memenuhi nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

135

ISBN : 978-602-361-217-8

Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara yang menganut sistem hukum Eropa
Continental atau Civil Law, sebenarnya sistem ini datangnya dari Belanda yang pada saat
itu menjajah Indonesia selama 350 tahun lebih, pada saat itulah Belanda meletakkan
landasan hukum“Civil Law” adalah sistem hukum merupakan sistem hukum yang diikuti
banyak kerajaan dan menyebar ke berbagai belahan dunia. Sistem hukum ini yang
memulai untuk dikodifikasikan, hukum tersebut sebagai dasar dari hukum nasional
masing-masing negara. Pada tahun 1804 Napoleon Bonaparte di Prancis dengan Code
Napoleonnya termasuk Jerman dengan Civil Codenya di tahun 1896.(Nugroho, 2017)1
Luas Indonesia tahun 2019 adalah 1.990.250 km2terdiri dari 17.504 pulau dan
2/3nya lautan dengan luas hutan 125,9 juta hahal tersebut merupakan karunia Allah SWT
dan kemurahan yang diperuntukkan kepada bangsa dan rakyat Indonesia, oleh sebab itu
negara memandang perlunya sumber daya hutan yang dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, itulah makna yang tertuang dalam pasal 33
UUD 1945 sebagai implementasi dalam realisasinya yang menyatakan bahwa “bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sebenarnya kalau kita kaji dan
direnungkan, maka hutan sebenarnya multi fungsi terutama pada jaman penjajahan
Belanda perjuangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari hutan memiliki fungsi pelindung
bagi para pejuang kemerdekaan, terutama bila sedang menjalankan perang gerilya, dan
hutan juga sebagai sarana penyediaan sarana logistik (Fattah, 1999).2
Dengan dikeluarkan PP No. 64tahun 1957, maka pengelolaannya diarahkan pada
prinsip desentralisasi hal ini ditandai dengan pembentukan dinas kehutanan daerah dan
dibentuknya Perusahaan Negara Kehutanan (PerumPerhutani), dengan demikian menjadi
kewenangan negara untuk menguasai hutan sudah sesuai dengan amanat UUD, untuk
memudahkan dalam pelaksaan di lapangan, maka sebagian kewenangannya diberikan
kepada daerah dalam rangka medebewind (asastugaspembantuan) artinya pejabat pusat di
daerah (dekonsentrasi), disamping itu dapat dilimpahkan kepada departemen ataupun
lembaga non departemen, masyarakat dan atau badan hukum tertentu dengan hak
pengelolaan.
Berangkat dari hal tersebut penulis mencoba mengkorelasikan antara hukum adat
sistem eropa continental dan sistem common law sebagai suatu perbandingan apalagi
dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa Pasal 1

1

Dhea Meirani Nugroho, Perbedaan Civil Law Dan Common Law.
Https://Dheameiranin.Wordpress.Com/Silabus/Pengantar-Hukum-Indonesia/Perbedaan-CivilLaw-Dan-Common-Law/( diakses pada april 2017)
2
Abdul Fattah. 1999. Strategi Pengelolaan Hutan Sebagai Amanah. Jakarta. PT. Pola Aneka
Sejahtera
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Dalam Undang-Undang ini pada prinsipnya Desa merupakan masyarakat hukum yang
mempunyai batas wilayah dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus
urusan

pemerintahan,

kepentingan

masyarakat

setempat

berdasarkan

prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Desa Adat Pasal
110 Peraturan Desa Adat harus seknifikan dan mengalami penyesuaian dengan hukum
adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pada prinsipnya hukum
positif tidak berasal dari Tuhan atau alam melainkan dari manusia sendiri berdasarkan
kemampuannya untuk merumuskan ketentuan hukum yang sumbernya, padangan seperti
inimemang logis, karena tidak saja dapat diganli dari nilai-nilai yang berkembang di
masyarakat, akan tetapi prosesnys terjadi secara alamiah, oleh karena itu hukum harus
terpisah dari keadilan, dengan demikian kebenaran hukum harus disandarkan pada ideide baikdan buruk yang didasarkan pada ketetapan kekuatan yang tertinggi3
Setelah penulis menelaah dari beberapa mashab yang dikemukakan para pakar,
bahkan dengan melihat perkembangan yang terjadi memang hukum positif dapat
mingikuti perkembangan jaman, tetapi sifatnya parsial artinya tidak mungkin kekal dan
aspirasi transenden tidak diakomodasi, oleh sebab itu hampir dipastikan pada suatu saat
positivisme akan mengalami kejenuhan.
Sementara menurut Hans Kalsen berpendapat bahwa hukum harus dibersihkan
dari anasir-anasir non yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis bahkan nilai-nilai
etis dan moral. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni, sehingga
hukum adalah suatu keharusan (sollens katagorie) bukan katagori faktual (sains
katagorie). Jadi hukum baginya merupakan suatu keharusan yang mengatur tingkah laku
manusia sebagai makhluk sosial.4
Kecerdasan spiritual merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun
berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada
dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan.
Epistimologi ilmu hukum transendental menekankan pada pendekatan integrasi antara
sains dan value dalam berbagai bentuk dan pandangan. Dalam hal ini, ilmu hukum
transendental bukan hanya didasarkan kebenaran pada taraf haqq alyakin, tetapi juga
berdasarkan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan potensi manusia melalui
perenungan, penalaran dan diskursus. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan
ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan
3

Dikutip dari kuliah filsafat hukum (positivistik/sistematik), Absori
Ibid, hal. 6.

4
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masyarakat luas, dengan ridha, dan kasih sayang Allah. Ilmu hukum transendental hanya
bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang melihat manusia dan kehidupannya dalam
wujud yang utuh, tidak semata bersifat materi tetapi ruhaniyah. Justifikasi ilmu hukum
transendental diburu demi keadilan berdasar kebenaran atas kuasa Allah,5
Dengan demikian apabila diketemukan antara paradigma Transendental dalam
taraf realisasi memang ada kendala namundemikian hal ini sebenarnya dalam taraf
konsep pemikiran masih dapat diintegrasikan, apalagi konsep pemikiran Transendental
akan dapat efektif apabila sudah merasuk pada pembuat Undang-Undang.
Berdasarkan teori tentang negara, dijelaskan bahwa negara memiliki sifat
memaksa dan mencakup semua, maka Undang-Undang No. 05 Tahun 1967 sebagai suatu
tafsir otentik atas pasal 33 (3) UUD 1945 dimana dalam Pasal 15 UU No. 05 tahun 1964
diatur bahwa semua hutan di Indonesia adalah dalam kekuasaan (dikuasai) negara,
dikuasai bukan berarti memiliki, sehingga tampak jelas nuansa sentralistik memelalui
tangan Departemen Kehutanan, sedangkan khususnya untuk hutan-hutan di wilayah
Pulau Jawa dan pulau-pulau kecil sekitarnya maka pengelolaannya diserahkan kepada
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PerumPerhutani), oleh sebab itu seberapa jauh
kewenagan mengaturnya serta perlunya ada pengawasan yang jelas serta evaluasi yang
ditindak lanjuti dengan perbaikannya.
Peraturan menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.6/Menlhk/Setjen/otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan
Kawasan Hutanmenetapkanperaturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang
organisasi dan tata kerja balai pemantapan kawasan yang tertuang dalam Bab I :
Kedudukan, Tugas dan Fungsi yang tertuang dalam pasal 1 sampai pasal 6 Kepmen
tersebut.
Kalau kita berbicara pemeliharaan hutan, maka tidak terlepas dari ketentuan
Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan
Ekosistemnya yang dalam pertimbangannya secara garis besar menurt penulis :
a.

Bahwa karunia Allah yang dapat dimanfaatkan adalah berbentuk sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya yang lestari, selaras, serasi dan seimbang untuk
kesejahteraan umat manusia.

b.

Bahwa

idiologi

pancasila

merupakan

bagian

yang

integral

dalam

mengimlementasikan dalam realitanya untuk mewujudkan pembangunan sumber

5

Absori, .Proceeding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum.

2015/04
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daya alam hayati dan ekosistemnya tentu saja guna kepentingan pembangunan
nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;
c.

Adanyasaling ketergantungan sumber daya alam hayati baik flora maupun fauna
bahkan manusia yang hidup

disekitarnya merupakan ekosistem yang harus

dipelihara bahkan dikembangkan karena secara alami akan saling mempengaruhi
sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya
ekosistem6;
Berdasarkan data yang ada kawasan konservasi sumber daya alam yang terletak
di cagar alam Donoloyo Wonogiri luasnya 8300 m2 sesuai ketentuan bahwa kawasan
tersebut harus dilestarikan dan dipelihara dengan serasi selaras dan seimbang tentu
dengan

memperhitungkan kelestarian dari ekosistemnya. Setelah komunikasi dan

menanyakan beberapa hal yang terkait dengan kasus yang terjadi yang terkait dengan
cagar alam tersebut sangat jarang terjadi hanya apabila ada pohon jati yang roboh karena
kejadian alam, maka masyarakat setempat menganggap kayu tersebut milik masyarakat
sehingga pernah terjadi kegaduhan untuk berebut kayu yang roboh dan hal ini yang
menjadi masalah sedangkan untuk kasus pencurian hampir tidak pernah terjadi, karena
masyarakat sangat taat dengan ketentuan adat yang sampai sekarang terpelihara walaupun
adat tersebut merupakan kisah mistis yang sangat dipercaya sampai sekarang.
Rumusa Masalah
Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, maka pokok masalah mengemuka antara
lain:
1.

Bagaimanakah gambaran hukum adat dalam memberikan kontribusisecara
sosiologis yuridis dalam rangka Konservasi Sumber Daya Hutan di daerah cagar alam
hutan jati Donoloyo ?

2.

Karakteristik apa yang mempengaruhi dalam pemeliharaan Konservasi Sumber
Daya Hutan di Kabupaten Wonogiri?

Metodologi Penelitian
Paradigma Penelitian
Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar
variabel yang akan diteliti.7 Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan penelitian
hukum normatif dan empiris artinya pendekatan yang dipergunakan ialah baik secara
aturan yang terkait dengan obyek penelitian dan ketentuan ketentuan diluar aturan

6

Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan
Ekosistemnya, 10 Agustus 1990 (Jakarta)
7
Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung. 2008
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termasuk data data dari jurnal, literatur, dan penelitian lain yang relevan, disamping itu
peneliti juga menggunakan paradigma empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis
serta dibarengi antropologis walaupun dari sisi antropologis dilaksanakan secara
parsial sehingga observasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan yangdiperlukan
dengan fokus komunikasi yang kompeten sertaobyek penelitian sesuai dengan yang
dibutuhkan.
Metode Penelitian
Metode penelitian ini membagi penelitian atas dua kelompok besar yaitu
penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non-doktrinal. Metode penelitian
hukum doktrinal diartikan sebuah metode penelitian dari sudut herarki perundangundangan (vertikal) maupun hubungan harmonis perundang-undangan (horizontal)
Metode penelitian adalah merealisasikan megenai bagaimana tata cara
pelaksanaan penelitian yang efektif dan efesien, sedangkan prosedur penelitian adalah
membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data
penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur penelitian dan
teknik penelitian8.
PEMBAHASAN MASALAH
Perkembangan Hukum Adat
Adat adalah suatu pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa dan
merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad
oleh karenanya, maka tiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang
satu dengan lainnya tidak sama. Di dalam Negara Republik Indonesia ini adat yang
dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa adalah berbrda beda, meskipun dasar atau
sifatnya adalah satu yaitu keindonesiaannya, oleh karena itu adat bangsa Indonesia itu
dikatakan “Bineka” (berbeda beda di daerah suku bangsanya) “Tunggal Ika” (tetapi tetap
satu juga, yautu keindonesiaannya)9
Adat istiadat yang hidup dan berhubungen dengan tradisi rakyat inilah yang
merupakan sumber bagi hukum adat yang ada di Indonesia. Prof. Dr. Huzairin di dalam
pidato inaugurasi yang berjudul “Kesusilaan Hukum” berpendapat bahwa hukum adat
adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang
8

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2002, hal
9

Gede AB Wiranata Hukum Adat Indonesia, Perkembangan Dari Masa Ke Masa, Citra Aditya
Bhakti, 2005, hal. 40.
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selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam
kehidupan sehari hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa
ditaatidan ditaati oleh rakyat, karena berakibat hukum (sanksi).
Islam adalah agama yang komperhensif, di dalamnya terdapat sistem-sistem
politik dan ketata negaraan, sistem ekonomi, sistem sosial, hukum peribadatan dan
sebagainya intinya adalah seluruh seluk beluk kehidupan manusia baik yang berhubungan
dengan Tuhan dan mahkluk tidak terlepasw dari hukum islam. Dalam hukum islam
dikenal dengan ‘Urf yang berarti adat istiadat atau kebiasaan ‘Urf adalah apa yang
dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan
atau meninggalkan sesuatu Fikh membagi ‘Urf menjadi dua unsur yaitu ‘Urf shahih (adat
yang baik) dan ‘Urf Fasid (adat yang merusak) ‘Urf shahih adalah apa yang dikenal oleh
manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syra’ tidak menghalalkan yang haram dan
tidak pula membatalkan yang wajib, sedangkan ‘Urf fasid adalah apa yang dikenal oleh
manusia tetapi bertentangan dengan syara’tau menghalalkan yang haram dan
membatalkan yang wajib bila ada sesuatu kejadian atau kebiasaan dalam kehidupan
masyarakat dapat dikatagorekan ke dalam difinisi di atas, maka ia dapat ditetapkan
sebagai sumber penetapan hukum atau mengakui kelangsungannya sepanjang ia tidak
bertentangan denagan nash dan jiwa syariat.10
Di era kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 maka mau tidak
mau Indonesia harus tidak boleh mengalami kekosongan hukum sehingga dengan strategi
pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia dapat memasukkan
aturan hukum Belanda yang diberlakukan seperti HIR (sekarang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana), Wetbook Van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),
Wetbook van Kophandle(Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Bergelijk Werbook
(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Seterusnya dari semua perjalanan ini maka
Indonesia saat ini menganut hukum positivistik yang dalam perjalanannya pasti
mengalami kelemahan dan kelebihannya.
Hukum adat karena sifatnya memang tidak tertulis, bahkan cenderung majemuk
antara lingkungan masyarakat satu dengan lainnya, maka perlu dipahami untuk dikaji
perkembangannya. Pemahaman dan pengkajian ini akan diketahui apakah hukum adat
tersebut masih hidup , apakah sudah berubah, dan ke arah mana serta dari sisi mana
perubahan itu terjadi, hal ini penting dilakukan karena dalam situasi perkembangan
teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak mengenal batas waktu, Dusun, Desa,
Kecamatan, Kabupaten bahkan batas Negara sedunia ini, maka senang atau tidak senang
10

Sunaryati Hartono, Sumbangan Hukum Adat Bagi Perkembangan Pembentukan Hukum
Nasional dan Syamsudin et al Editor Hukun Adat dan Mordenisasi Hukum, FH-UII, 1998, hal. 170.
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dan suka atau tidak suka proses alami pasti terjadi, sehingga akan mempengaruhi
perkembangan hukum adat yang sebenarnya timbul dari masyarakat itu sendiri.
Hukum akan selalu menyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan
masyarakat yang senantiasa terus berubah. Mengenai perkembangan baru dalam Hukum
Adat, diketengahkan teori Prof Koesnoe, yang menyatakan : bahwa perkembangan
hukum adat itu mencakup : 1. Pengertian dari pada Hukum Adat, 2. Kedudukan Hukum
Adat, 3. Isi dan lingkungan kuasa atas orang dan ruang.. Dengan titik tolak pendapat
Koesnoe dan penjabaran Abdulrahman, maka penulis membuat tabulasi perkembangan
hukum adat sebagai berikut:

Table: 1. PERKEMBANGAN DAN PENGERTIAN HUKUM ADAT
Perkembangan
1
awal

Adat yang mempunyai sanksi

Berkembang
2

Segala keputusan-keputusan yang diambil
penguasa adat dalam lingkungan masyarakat
dan

dalam hubungannya

dengan

ikatan

structural masyarakatnya.
Setelah 3itu

Hukum Adat dilihat sebagai hukum yang lahir
langsung dari pikiran dan cita-cita serta
kebutuhan rakyat Indonesia;

Akhirnya
4

Hukum yang lahir dari kepribadian bangsa
Indonesia, singkatnya hukum nasional bangsa
kita atau hukum asli Indonesia

Mencari pengertian baru mengenai hukum adat sebagai hukum nasional bangsa
Indonesia, atau hukum asli Indonesia perlu dirumuskan konsepnya secara jelas, dengan
menyegarkan kembali pemahaman atas akar hakekat sumber hukum adat, dengan skema,
sebagai berikut:
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Corak hukum adat diubah dari relegio-magis, komun, konkrit, kontan yang
bersifat tradisional- agraris, maka guna memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan
masyarakatnya, oleh Achid Masduki diharapkan mengarah kepada dan menjadi religiusrasional, keseimbangan individu dan masyarakat, konsensual, abstrak.
Table:2 PERKEMBANGAN ATAS KEDUDUKAN HUKUM ADAT
Perkembangan
1
awal

Hukum untuk golongan tertentu; golongan
masyarakat asli, timur asing tertentu

Perkembangan
2

Hukum yang membawa bentuk semangat
kebangsaan

Perkembangan
3
selanjutnya

Hukum Nasional

Akhirnya
4

Hukum Pancasila

Table: 3. PERKEMBANGAN HUKUM ADAT ATAS LINGKUNGAN KUASA
ATAS ORANG DAN RUANG
Perkembangan
1
awal

Diisi dalam taraf ilmu pengetahuan sesuai
dengan waktunya, dengan ketentuan yang
letaknya pada taraf kebiasaan dari golongan
suku-suku yang ada

Perkembangan
2

Ditarik kepada pokok-pokok ketentuan yang
abstrak, sehingga diversitas isinya menjadi
tampak berkurang

Perkembangan
3
selanjutnya

Ditarik lebih jauh lagi yakni kepada azas-azas
hukum adat.

Akhirnya
4

Diarahkan kepada nilai-nilai hukum yang
hidup di dalam masyarakat. Semakin abstrak
pengisiannya,

semakin

lebih

luas

daya

mencakup lingkungan kuasa atas orang dan
ruangnya sehingga akhirnya berlaku secara
Nasional
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Sumbangsih Hukum adat bagi pembentukan hukum nasional, adalah dalam hal
pemakaian azas-azas, pranata-pranata dan pendekatan dalam pembentukan hukum34.
Sumbangsih hukum adat misalnya dalam kontrak bagi hasil (bidang
perminyakan), bidang hukum tanah dan hukum perumahan (khususnya rumah susun) dan
azas pemisahan horizontal dapat digunakan dalam pembentukan hukum nasional. Hukum
adat dengan ciri dan sifatnya serta unsur-unsur yang melekat dalam hukum tersebut, maka
hukum adat mampu berkembang sesuai mengikuti kebutuhan dan perkembangan jaman.
Perkembangan hukum adat dilihat dari substansinya melalui sumber-sumber hukum yang
tersedia, oleh karena itu substansi dan pengakuan hukum adat dapat tercermin dalam :
a. Dalam Dokrin
Prof Satjipto Raharjo : Hukum adat dalam hubungannya dengan industrialisasi, maka
bisa menggunakan pendekatan fungsional. Artinya, kehadiran hukum dalam
masyarakat menjalankan fungsinya sebagai sarana penyalur proses-proses dalam
masyarakat sehingga tercipta suasana ketertiban tertentu. Hukum lalu menjadi
kerangka bagi berlangsungnya berbagai proses tersebut sehingga tercipta suatu
suasana kemasyarakatan yang produktif.
b. Dalam Perundang-undangan.
Perundang-undang merupakan produk formil hukum yang dibuat oleh badan yang
berwenang, muatan materi yang diatur dalam perundang-undangan adalah termasuk
mengatur hukum yang bersumber pada hukum adat.
c. Dalam yurisprudensi;
Kebiasaan ( covention, customary law, common law
Dalam Hukum Lunak (Solf Law).11

11

Sandi Raka Of Hukum,Hukum Adat Dalam Perkembangannya, Makalah, Resume.
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Hukum Adat Berdasarkan Mitos
Kisah mistis hutan Jati Donoloyo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri
merupakan fenomena yang dimunculkan karena kasus yang terjadi kebetulan atau dikaitkaitkan dengan hutan jati Donoloyo dan sudah tersiar sejak jaman dahulu, hal ini karena
sejarah serta ada ratusan pohon besar bahkan ada yang berumur ratusan tahun dan
disinyalir ada yang berumur sampai 500 tahun.
Dalam sejarah dikisahkan pada awal agama Islamberkembang di Jawa yang
dipelopori oleh para wali, maka tujuan pokok adalah membangun masjid sebagai sentral
untuk syiar agama. Menurut yang dikisahkan Masjid tersebut lokasinya di
Demak,disinyalir kota tersebut merupakan pusat dari berkembangnya agama Islam, dari
pemikiran pembangunan masjid tersebut kemudian para wali mengutus Sunan Kalijaga
untuk mecari penyangga pilar masjid diharapkan dari kayu jati dalam rangka
mewujudkan pembangunan masjid Agung di Demak kemudian Sunan Kalijaga
mengembara mencari pohon yang akan digunakan sebagai tiang untuk mendirikan Masjid
Agung ini, bagi seorang wali untuk mewujudkannya hampir pasti menjalani puasa
ataupun ibadah yang terkait dengan keinginan tersebut sehingga kharomah Sang Sunan
Kalijaga ditampakkan oleh Allah SWT untuk dapat melihat bayangan sebuah pohon besar
yang sampai dapat dilihatnya dari Demak.
Dari karomah yang dimiliki oleh Sunan Kalijogo, maka bayangan pohon jati yang
besar tersebut ditampakkan, namun demikian tidak semudah yang dibayangkan karena
masih ada usaha untuk mencari bayangan tersebut di daerah arah mana yang harus dituju,
dalam perjalannya Sunan Kalijaga memilih arah selatan Jawa, hingga tiba disebuah hutan
jati diseberang sungai. Disinilah Sunan Kalijaga beristirahat, disela istirahat maka sebuah
Masjid yang sekarang dikenal sebagai Masjid Tiban Wonokerso didirikan di
Baturetno.Kemampuan Sunan Kalijaga untuk menerawang kayu jati yang diharapkan
ditindak lanjuti dengan perjalanan kemudian meneruskan perjalanan ke arah timur laut
karena bayangan pohon yang dicarinya masih belum ketemu, dalam perjalanan Sunan
Kalijaga akhirnya sampai di hutan Jati Donoloyo dan disinilah ternyata asal muasal
bayangan pohon jati yang besar dapat diterawang dari wilayah Demak.
Dengan syukur kepada Sang Khalik, Sunan Kalijaga melakukan penebangan
pohon Jati yang dianggap induk ini untuk dijadikan tiang utama Masjid Agung Demak.
Setelah melakukan penebangan, maka sisa pangkal (Pok) pohon jati inilah yang sampai
saat ini dijadikan petilasan atau punden dan disekitar petilasan masih ada beberapa pohon
Jati yang berukuran raksasa dengan diameter lebih dari 1 meter sehingga menambah aura
spiritual yang kuat.
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Menurut juru kunci petilasan Donoloyo, Sunaro (49 tahun), mengatakan petilasan
ini masih sering dikunjungi orang untuk bermunajat kepada Sang Khalik maupun hanya
sekedar menenangkan batin yang sedang dirundung suatu masalah. “Pohon jati yang
tertua di hutan ini diberi nama Jati Petruk dan Jagal Abilawa yang memiliki diameter
cukup besar” katanya, Karena keunikannya, hutan Donoloyo telah ditetapkan sebagai
Cagar Alam Donoloyo oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa
Tengah yang mencakup area kurang lebih 9,2 hektare.
Lokasi ini sekarang menjadi tempat peristirahatan bagi siapapun yang ingin
berwisata bahkan di daerah tersebut terdapat tempat parkir yang cukup luas, dengan
bangunan peristirahatan yang memang disediakan bagi siapapun yang ingin menikmati
suasana hutan jati yang dapat membawa kita kepada suasana masa lalu, hawa sejuk dan
pohon jati yang berukuran raksasa dengan suasana hawa sejuk dan angin semilir yang
menenteramkan menambah nyamannya suasana di tempat tersebut. Dalam fenomena
alam ada beberapa pohon yang tumbang karena akar pohon sudah lapuk dan akar muda
belum kuat menyangga batang utama yang besar.
Apabila ada pohon tumbang maka hal ini yang menarik untuk dicermati, karena
pohon yang tumbang ini tidak ada seorangpun berani mengambil bahkan rantingnya
sekalipun, karena ada kepercayaan yang dianggap mistis dan menjadi kenyataan apabila
dilanggar terutama kalau membawa pohon, ranting, daun dan apapun dari hutan ini akan
menjadikan orang tersebut celaka, oleh sebab itu secara magis harus dikembalikan ke
tempat semula. Dan hingga sekarang kepercayaan ini masih begitu kuat dan tidak
seorangpun berani melakukan pencurian di hutan jati ini.12

SISTEM HUKUM EROPA CONTINENTAL (CIVIL LAW)
Positivistik dan Prngintegrasiannya.
Perkembangan positikviisme Abad ke-19 ditandai dengan munculnya gerakan
positivisme yang direalisasikan dalam masyarakat di bidang hukum, hal ini dikenal
dengan nama positivisme yuridis. Dalam situasi dan kondisi tersebut apalagi pada abad
tersebut merupakan warisan dari masa-masa sebelumnya yang bersifat idealistis, seperti
halnya hukum alam. Dalam perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat
pada abad ke-19 merupakan masa perubahan terutama keberanian masyarakat untuk
bersifat kritis terhadap masalah yang dihadapi. Pandangan dan sikap yang kritis terhadap
hukum alam itu telah menimbulkan hasil-hasil yang merusak kehadiran hukum alam
12Kisah

Mistis Hutan Jati Donoloyo Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo
Kabupaten Wonogiri,BukuPintarWonogiri ~ Copyright © 2015 by Blogge
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tersebut. Oleh pikiran kritis itu ditunjukkan, tetapi hukum tersebut tidak mempunyai
dasar, atau merupakan hasil dari penalaran yang palsu.13
Kajian terhadap positivisme hukum di Indonesia menjadi sangat penting selain
dari pada melihat perdebatan-perdebatan yang berakar pada soal pilihan aliran (teori)
hukum mana yang baik atau yang kurang tepat diterapkan di Indonesia. Hal ini
setidaknya dikarenakan adanya pandangan yang menyatakan, bahwa di dalam pengaruh
paradigma positivisme, para pelaksana hukum menempatkan diri dengan cara berpikir
dan pemahaman hukum secara legalistik positivis dan berbasis peraturan (rule bound)
sehingga tidak mampu menangkap kebenaran, karena memang tidak mau melihat atau
mengakui hal itu.
Dalam ilmu hukum yang legalitis positivistis, hukum hanya dianggap sebagai
institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana,
linier, mekanistik, dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi. Dalam konteks
hukum Indonesia, doktrin dan ajaran hukum demikian yang masih dominan, termasuk
kategori “legisme”nya Schuyt, hal ini dikarenakan “legisme” melihat dunia hukum dari
teleskop perundang-undangan belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa
yang terjadi.14
Untuk mendapatkan suatu objektivitas terhadap positivisme hukum di Indonesia
tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan esensi dari positivisme hukum itu pada
awalnya, bahwa sebelum abad ke-18 pikiran berkenaan dengan positivisme hukum sudah
ada, tetapi pemikiran itu baru menguat setelah lahirnya negara-negara modern.
Di sisi lain, pemikiran positivisme hukum juga tidak terlepas dari pengaruh
perkembangan positivisme (ilmu) dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dari
pemikiran hukum kodrat, dimana hukum kodrat disibukkan dengan permasalahan validasi
hukum buatan manusia, sedangkan pada positivisme hukum aktivitas justeru diturunkan
kepada permasalahan konkrit. Melalui positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang
positivisme yuridis dalam arti yang mutlak dan positivisme hukum seringkali dilihat
sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, antara
das solen dengan das sein. Bahkan tidak sedikit pembicaraan terhadap positivisme hukum
sampai pada kesimpulan, bahwa dalam kacamata positivis tiada hukum lain kecuali
perintah penguasa (law is command from the lawgivers), hukum hukum itu identik
dengan undang-undang. Positivisme Hukum sangat mengedepankan hukum sebagai
pranata pengaturan yang mekanistik dan deterministik.
13

Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 267
Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di
Indonesia 1945-1990, Cetakan keempat (Surakarta: MuhammadiyahUniversity Press, 2005), hal.
60-1
14
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Bahwa munculnya gerakan positivisme mempengaruhi banyak pemikiran di
berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia.

15

Positivisme sebagai suatu aliran

filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar
dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya
spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Sesungguhnya aliran ini menolak adanya
spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan (seperti yang
diusung oleh kaum idealisme khususnya idealisme Jerman Klasik).
Pada prinsipnya positivisme hukum itu menganut sistem Eropa continental
artinya tertulis, terkodifikasi dan undangkan sehingga terkesan bahwa pelaku – pelaku
hukum / aparat hukum terkesan menjadi juru bicara undang-undang yang pada prinsipnya
mengetrapkan semua aturan yang sudah diundangkan. Hal ini dapat dibenarkan ataupun
masih perlu untuk dikaji ulang sebab secara subtansi positivisme hukum hanya
mengadopsi hukum yang berasal dari Belanda. Artinya secara letterlek ketentuan hukum
dari Belanda diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia disesuai dengan situasi kondisi
yang terjadi pada saat itu sampai saat ini.

Sosiologis Yuridis
Istilah

Masyarakat

Hukum

Adat

merupakan

terjemahan

dari

istilah

rechtsgemeenchappen. Istilah ini pertama kali ditemukan dalam buku Mr. B. Ter Haar
Bzn. yang berjudul Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht. 16 Pada Konstruksi
Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUD RI, Sabardi 171 perkembangan
selanjutnya dari kajian hukum, penggunaan istilah Masyarakat Hukum Adat banyak
ditemukan ketika para ahli hukum membahas tentang isu Sumber Daya Alam
(selanjutnya disingkat SDA). Di mana dalam kajian hukum tentang SDA ini banyak
dibahas pertemuan antara kepentingan dan aturan yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum
Adat berhadapan dengan Negara.
Sebetulnya, dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang sumber daya
alam produk Negara, telah diatur syarat-syarat pengakuan dan penghormatan terhadap
Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan termutakhir adalah pada amandemen kedua
Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945, secara khusus pada ketentuan Pasal 18 B
Ayat 2. Pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat ditempatkan sebagai bagian dari
pengaturan tentang Pemerintah Daerah. Istilah yang digunakan di dalam Pasal tersebut
adalah „kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Sebelum istilah Masyarakat Hukum
15

Khudzaifah Dimyati. Ibid. hal. 60-1
Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, “Asas-Asas dan Susunan
Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht)”, cetakan kesembilan belas, (Jakarta:
PT.Pradnya Paramita,1987), hal. 6.
16
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Adat dimuat dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun

1945,

berbagai

peraturan

perundang-undangan

telah

lebih

dahulu

menyebutkannya. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, secara khusus pada Pasal2 (4) yang mengatur
bahwa “Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan
kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar
diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah”. Kemudian juga pada Undang-Undang No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan, Pasal 4 Ayat (3) di mana diatur bahwa “Penguasaan hutan oleh
Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih
ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.
Akan tetapi kedua Undang-Undang yang disebutkan di atas tidak menjelaskan secara
terinci mengenai konsep „masyarakat hukum adat‟ tersebut. Dalam UU No. 41 Tahun
1999 bahkan disebutkan bahwa (masyarakat hukum adat) “sepanjang kenyataannya masih
ada”, “diakui keberadannya”.
Hal tersebut menyebabkan potensi multi tafsir dan menjadi lahan subur terjadinya
konflik norma dalam praktek kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama
dalam konteks hubungan antara kekuasaan, pengakuan, dan penghormatan. Keadaan
tersebut menyebabkan pengakuan dan penghormatan yang dihajatkan terhadap
Masyarakat Hukum Adat tidak dapat dilaksanakan. Potensi multi tafsir misalnya dapat
dilihat dari aspek „siapa yang termasuk dalam Masyarakat Hukum Adat‟ tersebut. Hal
terse but menimbulkan perdebatan tentang identitas personal individu yang berada dalam
kelompok Masyarakat Hukum Adat, berkaitan dengan pengakuan menyangkut hubungan
kelompok (Masyarakat Hukum Adat) dengan perorangan sebagai anggota dalam satu
kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
Lebih dari itu kesimpang siuran penggunaan istilah juga menambah ketidak
jelasan apa yang dimaksud dengan „masyarakat hukum adat‟. Pasal 18B Ayat (2) UUD
RI Tahun 1945 menggunakan istilah Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
Berbagai peraturan lain dalam bidang hukum sumber daya alam menggunakan istilah
yang berbeda-beda, seperti: Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat
Tradisional. Persoalannya, keberagaman tersebut tidak hanya menyangkut istilah, tetapi
juga berdampak pada keragaman pemaknaan pula atas batasan kelembagaan dari
Masyarakat Hukum Adat itu. Dalam ranah aplikatif ketentuan normatif diperlukan
terjemahan yang tegas, baik tentang pengertian, jenis dan bentuk Masyarakat Hukum
Adat, sehingga dengan demikian pengakuan dan perlindungan tersebut dapat
dilaksanakan oleh Negara. Pengakuan dan perlindungan yang dilaksanakan oleh Negara
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terhadap Masyarakat Hukum Adat, dapat terwujud apabila ada landasan hukumnya dalam
bentuk aturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang tentang Masyarakat Hukum
Adat.
Pengertian pengakuan dan perlindungan tersebut sebetulnya juga sudah diatur
pada pada Pasal 4 (1), Undang-Undang RI. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Dalam Pasal tersebut terlihat bahwa semua hutantermasuk kekayaan di dalamnya
dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang
perlu dijaga pemaknaannya agar menjadi jelas adalah pernyataan yang menyangkut
“untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata rakyat yang dicantumkan dalam
pernyataan tersebut seyogyanya dalam bagian penjelasan diberi batasan supaya terang
yang dimaksud rakyat dalam segmen yang mana, oleh kekuasaan dalam tingkatan apa?17
Hal tersebut masih belum jelas dalam UU ini. Akan tetapi yang sudah pasti adalah harus
ada pemahaman di mana sumber daya alam itu harus dimanfaatkan, harus dijaga,
dipelihara, dan para stakeholder (masyarakat dan Negara) yang terlibat dalam
pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharaannya harus memiliki sikap saling respek
dalam wujud perbuatan. Hal-hal itulah yang akan menjadi isi dari Undang-undang untuk
dapat menuju “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dimaksud.
Tentang istilah menghormati, dalam teori ketatanegaraan sama dengan mengakui
kedaulatan. 18 Artinya secara analogi sama kedudukannya dengan “mengakui dan
menghormati daerah istimewa dan daerah khusus”. Dalam hal ini, Pan Mohamad Faiz
memberi makna bahwa segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat
(kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat, melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau
di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara
langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat, mencegah segala tindakan dari pihak
manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan
kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.19
Ketiga kewajiban di atas menjelaskan jaminan bagi tujuan “menghormati” yang
diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat atas sumber daya alam sekaligus
memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan
pengurusan (bestuursdaad) dan pengelolaan (beheersdaad), tidak bertindak selaku
17

A. Latif Farikun, “Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas sumber Daya Alam dalam Politik
Hukum Nasional”, Disertasi Universitas Brawijaya, 2007, hal. 43.
18
Tri Rama K, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”, (Surabaya: Karya Agung, 2000).
19
LG.Saraswati dkk. “Hak Azazi Manusia, Teori, Hukum, Kasus”, Depertemen Filasafat, Fakultas
Pengetahuan Budaya UI, 2006. Pan Mohamad Faiz, Penafsiran Konsep Penguasaan Negara
Berdasarkan Pasal 33 UUD 45 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, “Jurnal Hukum”, Volume 9, No.
2, Th. 2005, hal. 123-134.
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pemilik (eigensdaad).6 Jika dicermati lebih lanjut ketentuan pada Pasal 5 UU RI No 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, istilah Masyarakat Hukum Adat belum juga
mendapatkan pengertian yang jelas.
Lebih jauh dari itu pada beberapa aturan perundangan-undangan dalam rangka
menjelaskan apa yang dimaksud sebagai Masyarakat Hukum Adat, mencantumkan
kembali ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara RI, seperti redaksi aslinya.
Akibatnya, tidak terdapat suatu peraturan perundangan pun yang memuat penjelasan
memadai tentang apa itu Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian ketentuan normatif
tentang apa yang dimaksud dengan Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat itu belum
jelas, apalagi yang menyangkut persyaratan pengakuannya untuk dapat memenuhi
ketentuan persyaratan, “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undangundang”

KONTEMPLASI HUKUM ADAT DAN POSITIVISTIK
Proses Integrasi
Berdasarkan korelasi dan kontemplasi serta pengintegrasian dari Hukum Adat,
Positivistik yang penulis tuangkan dalam karya tulis ini secara alami ternyata proses
penyelesaian kasus dan persoalan yang terjadi dipengaruhi oleh petugas kehutanan, dalam
hal ini Polisi Kehutanan ataupun petugas dan staf Badan Konservasi dan Sumber Daya
Alam (BKSDA) Hutan Donoloyo Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten
Wonogiri. Disadari atau tidak oleh petugas tersebut, maka yang bersangkutan sudah
melakukannya proses yang dimaksudkan hal tersebut di atas.
Untuk membuktikannya penulis secara metode Sosiologis Kwalitatif langsung
terjun ke lokasi untuk komunikasi serta Tanya jawab yang diperlukan tentu saja terkait
dengan rumusan masalah tersebut di atas antara lain :
Dari sejarah Hutan Jati Dnoloyo Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten
Wonogiri. Adalah perjalanan sejarah yang tidak dapat diabaikan terlepas apakah cerita itu
benar ataupun sebagian salahyang jelas sampai saat sudah menjadi Mitos yang banyak
dipercaya oleh masyarakat setempat sehingga menjadi suatu aturan adat yang ditaati oleh
masyarakat dan tidak berani melanggarnya karena mitos tersebut, jangankan mencuri
kayunya, mengambil daunnya saja tidak berani.
Dari Mitos tersebut petugas sangat terbantu dengan pekerjaannya sebagai orang yang
paling bertanggung jawab di lapangan, hal ini tidak berarti petugas tidak melaksanakan
program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam pemeliharaan dan keamanannya
ternya dalam programnya ada proses sosialisasi tentang Undang-undang yang terkait
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dengan perusakan, pencurian dan lain sebagainya termasuk sanksinya yang di lokasi juga
terpampang papan yang bertuliskan : SETIAP ORANG DILARANG (Pasal 50 UU No.
40 Tahun 1999 Tentang Kehutanan) :
1)

Merusak sarana prasarana perlindungan hutan

2)

Melakukan kegiatan yang merusak hutan

3)

Merambah Hutan

4)

Membakar Hutan

5)

Menebang, memungut, mengangkut hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar tanpa ijin.

6)

Menggembalakan ternak di dalam hutan

Pelanggaran akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 13 (tiga belas) tahun penjara
dan denda paling banyak 10 (sepuluh) Miliyar rupiah, sosialisasi dilakukan bertahab
setiap bulan dua kali guna menyegarkan masyarakat dalam rangka menjaga
kelestariannya dan keamannya. Hal ini merupakan kebijakan dari pada program
pemerintah yang didukung oleh mitos yang berkembang. Artinya walaupun hukum adat
tersebut sudah menjadi mitos tapi tidak dapat menjamin kelestarian dan keamanannya,
oleh sebab itu konsep pemikiran transcendental ternyata juga berjalan karena petugas
dalam sosialisainya memasukkan dimensi transcendental dalam posmodernisme dapat
dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, etika, dan moralitas. tetapi
dari sisi ekonomi tidak Nampak, karena dalam pemeliharaan dananya dari Pemerintah
pusat sedangkan pemasukannya tidak ada.
Ada suatu kebiasaan yang terjadi pada masyarakat apabila ada pohon jati yang roboh
karena bencana alam, maka kayu tersebut dianggap milik masyarakat dan hal ini menjadi
pekerjaan tersendiri bagi petugas perhutani atau staf Badan Konservasi dan Sumber Daya
Alam (BKSDA), karena terkait dengan pertanggung jawaban kepada pemerintah, oleh
sebab itu sesuai yang pernah terjadi maka petugas kehutanan ataupun staf Badan
Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) mengkomunikasikan dengan kompromi
sehingga masyarakat mau memahami dengan jalan memberikan rincikan (batang yang
kecil-kecil) untuk dipergunakan keperluan rumah tanggadan sebagainaya.

Analisa Kajian Konsevasi Sumber Daya Hutan.
Berdasarkan observasi dan pengamatan, wawancara yang peneliti lakukan serta dengan
didukung oleh ketentuan aturan perundang-undangan maupun literatur yang mendukung
berupa makalah, jurnal ataupun buku-buku yang berkaitan dengan kajian tersebuat, maka
pembahasan tersebut di atas merupakan gambaran dan karakteristik yang tercermin dalam
proses sosiologis yang terjadi bahkan secara alami berjalan dengan sendirinya.
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Ada hal yang menarik dan perlu untuk dianalisa guna mendapatkan suatu
gambaran dalam Konsevasi sumber daya hutan di Hutan jati Donoloyo, sebagai insan
yang harus mengembangkan ilmu pengetahuan yang ilmiah, maka sesuatu yang terjadi
ataupun hal yang dianggap mistis harus dikaji secara ilmu pengetahuan dengan
berlandaskan sumber-sumber yang jelas, Seperti contohnya apakah benar bahwa
sesesorang yang mengambil kayu ataupun batang kayunya bahkan daunnya tanpa ijin,
maka akan celaka dan sakit keras kemudian berujung kematian ?
Bagi peneliti cerita yang berkembang di masyarakat bahkan tidak jelas dari mana
timbulnya, maka perlu adanya suatu penelitian ataupun observasi dengan cara
menginventarisir persoalan yang terjadi, kemudian mencari narasumber kompeten yang
dapat dipercaya kemudian hasilnya ternyata kejadian apapun di Hutan jati Donoloyo pada
intinya diakit-kaitkan dengan kejadian diluar hutan jati Donoloyo. Artinya orang yang
kecelakaan di jalan raya yang berakibat meninggal kebetulan orang tersebut baru saja dari
hutan jati Donoloyo membawa kayu/ranting jati tanpa ijin pada orang yang berwenang,
hal ini dianggap oleh warga di sekitar Hutan Donoloyo merupakan akibat perbuatan
membawa kayu/ranting tanpa ijin dan seperti inilah sangat dipercaya bahwa hal itu yang
menyebabkan kecelakaan dan meninggalnya seseorang.
Memang cerita tersebut menurut sumber yang dapat dipercaya tidak hanya sekali
dua kali terjadi bahkan beberapa kali, sehingga warga di lokasi hutan Donoloyo semakin
percaya bahwa Hutan kayu Donoloyo mengandung mistis yang menurut warga tersebut
sangat beralasan,padahal setelah peneliti tahu yang sebenarnya dan dianalisa dapat
dipastikan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kejadian tersebut. Dari semua hasil
yang peneliti kumpulkan yang menarik adalah kecerdasan Kepala kantor Badan
Konservasi Sumber Daya Alam memanfaatkan situasi dan kondisi yang berkembang,
artinya apa yang dipercaya oleh masyarakat dimanfaatkan untuk dikonvergesikan dengan
aturan formal yang ada baik UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya

yang pada intinya dalam pertimbangannya sangat

seknifikan apabila mistis tersebut bisa dapat mewarnai dalam rangka mensosialisasikan
pada masyarakat asalkan tidak melanggar norma agama yang ada sehingga dapat
menopangpemeliharaannya, perawatannya, termasuk menjaga flora maupun fauna yang
ada sehingga bisa menjadi wisata alam yang menghasilkan devisa untuk kepentingan
pemeliharaannya dan perkembangannya disamping itu dapat menormalkan ekosistem
yang setiap hari dibutuhkan oleh alam dan manusia.
Konservasi tersebut akan berjalan lebih efektif dan efesien dengan didukung
penegakan hukum lingkungan yang terkait yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lebih khusus lagi UU No. 40 tahun
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1999 tentang Kehutanan yang pada intinya ke tiga Undang-Undang tersebut saling
melengkapi baik dari sisi pemeliharaan maupun sanksinya.
Bagi peneliti kajian tersebut di atas tidak akan lengkap kalau kearifan lokal yang
berkembang tidak ikut mewarnai kebijakan yang diambil oleh yang berwenang, seperti
diketahui setiap bangsa dan negara pasti punya identitas terutama identitas yang terkait
dengan adat atau budaya yang berkembang di daerah tersebut dan apabila disepakati
maka menjadi adat yang mengikat bagi warga yang taat dengan kesepakatan tersebut
walaupun tidak tertulis.Pandangan hidup masyarakat biasanya mempengaruhi identitas
dan kepribadian, hal ini akan memperkuat pergeseran nilai-nilai yang terjadi pada
masyarakat. sehingga bisa mengola dan menyaring kebudayaan asing yang tidak cocok
dan tidak baik.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan observasi dan keterangan dari narasumber dengan khasana dari
literatur yang menunjang, maka gambaran pengaruh hukum adat terhadap konservasi
sumber daya hutan di hutan jati Donoloyo :
1. Daerah hutan kayu Donoloyo Slogohimo Kabupaten Wonogiri secara khusus tidak
ada kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang ataupun budaya yang disepakati oleh
masyarakat sehingga menjadi adat yang ditaati oleh masyarakatyang terjadi adalah
pola pikir dan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam aktivitas dan dilakukan
oleh masyarakat lokal dalam menyelesaikan persoalan guna menjawab berbagai
masalah untuk memenuhi kebutuhan mereka atau dapat dikonsepsikan kebijakan
setempat (Local Wesdom) atau pengetahuan setempat (local knowledge) ataupun
local genious, hal tersebut merupakan upaya ataupun strategi menjaga budayanya.
2. Konservasi sumber daya hutan di hutan kayu Donoloyo yang dalam
kewenangannya berada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
mempunyai karakteristik yang dianggap mistis oleh masyarakat baik dari
sejarahnya maupun kasus-kasus yang terjadi di hutan kayu Donoloyo, sehingga
apapun yang terjadi dikat-kaitkan dengan Hutan Kayu Donoloyo, hal inilah secara
sosilogis yang dimanfaatkan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
dalam mensosialisasikan pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi sehingga
menjadi efektif dalam pelaksanaan pemeliharaannya. Hal tersebut akan lebih
efektif karena secara hukum landasannya juga harus dituangkan termasuk
sanksinya baik dalam sosialisasinya ataupun kebijakan yang diputuskan dalam
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P.6/Menlhk/Setjen/otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai
Pemantapan Kawasan Hutan tentu saja juga tidak terlepas dari UU No. 5 tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikandung maksud
dalam rangka penegakan hukum dan kepastian hukumnya.
Saran
1. Dalam perkembangan yang terjadi masyarakat setempat dengan pola pikir dan ilmu
pengetahuan yang diwujudkan tidak hanya sekedar menyelesaikan persoalan yang
terjadi untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi harus ada konsepsi yang jelas untuk
mau berfikir maju dalam rangka mendatangkan investasi baik bentuk pariwisata
ataupun masa depan kayu jati yang semakin membesar guna kepentingan kearifan
lokal dalam mengembangkan lokal genious dan perputaran ekonomi sehingga
kepentingan Konservasi dan kesejahteraan masyarakat sekitar Desa Watusumo
Kecamatan Slogohimo Wonogiri dapat ditingkatkan.
2. Karakteristik yang sudah terpatri dalam kehidupan sehari-hari tidak berarti kekal,
akan tetapi perkembangan yang terjadi sangat mungkin menggeser karakteristik
yang ada artinya mistis yang dipercaya sangat mungkin bergeser dengan
modernisasi pemikiran maupun situasi dan kondisinya, sehingga dalam
konservasinya dibutuhkan aturan yang lebih dapat menjamin kepastian hukum
dalam pelaksanaannya guna kepentingan ekosistem yang sangat dibutuhkan dalam
kehidupan manusia.
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Konstruksi Hukum Transformasi Digital Telemedicine di Bidang Industri Kesehatan
Berbasis Nilai Pancasila
Yovita Arie Mangesti
Universitas Surakarta
Email: mangestiyovita@gmail.com
Abstrak
Transformasi digital telemedicine merupakan inovasi baru di bidang pelayanan medik dengan
karakteristik teknologi, proliferasi komputer dan otomatisasi, keterlibatan masyarakat. Analisis
interpretive dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan menemukan bahwa
transformasi digital telemedicine berpotensi pada meningkatnya mutu pelayanan medik tetapi
diametral berhadapan dengan kompleksitas tata nilai pelayanan medik yang selanjutnya harus
diantisipasi agar tidak terjadi degradasi nilai kemanusiaan di bidang industri kesehatan. Searah
dengan perkembangan industri kesehatan dan untuk menjawab kebutuhan pelayanan medik di
masyarakat, perlu Konstruksi hukum yang berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi penyedia
layanan kesehatan dan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Konstruksi hukum yang
direkomendasikan yaitu: merevisi perundang-undangan terkait praktik kedokteran dengan memberi
perlindungan hukum dokter – pasien secara proporsional pada taraf anamnese dan diagnosa
telemedicine, serta penggunaan perekaman sebagai alat bukti pada penyelesaian sengketa
transformasi digital telemedicine. Hal ini dimaksudkan agar perkembangan teknologi praktik
kedokteran berkesesuaian dengan asas Pancasila yang didasarkan didasarkan pada nilai ilmiah,
manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.
Kata kunci: konstruksi hukum, transformasi digital telemedicine, nilai pancasila

PENDAHULUAN
Revolusi Industri 4.0 denganciri khasnya yaitu penggunaan basis teknologi internet dan
digital database telah merambah bidang pelayanan kesehatan. Terjadi suatu transformasi digital
dalam bentuk telemedicine. Telemedicine merupakan suatu sistem pengobatan jarak jauh.
Pengobatan jarak jauh ini dilakukan melaui sensorisasi data internet. Beberapa layanan seperti eHealth, Talk to doctor, Buy medicines, Get a lab check up, pager doctor,Detik Health, Solusi sehat,
Megle, layanan konseling melalui YouTube dan sebagainya sudah bukan hal yang asing.
Transformasi digital telemedicinemerupakan inovasi baru di bidang pelayanan medik dengan
karakteristik teknologi, proliferasi komputer dan otomatisasi, keterlibatan masyarakat. Bukan
merupakan suatu hal yang mustahil jika dimasa yang akan datang, para lansia tidak perlu lagi datang
ke rumah sakit untuk berobat, pelayanan kesehatan dapat menjangkau daerah terpencil dan pulaupulau terluar, bahkan dimungkinkan penggunaan robot untuk menanggapi keluhan dan perasaan
pasien, psikoterapi secara virtual reality.
Keadaan yang secara sosiologis menjadi bahan pertimbangan teknologi telemedicine, bahwa
Berdasarkan data Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(BPPSDM), Kementerian Kesehatan tahun 2011, jumlah tenaga medis mencapai 417.832 orang
tersebar di 33 provinsi di Tanah Air. Jumlah tenaga medis mencapai 59.492 orang, yang terdiri dari
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Dokter Spesialis 16.836 orang, Dokter Umum 32.492 orang dan Dokter Gigi sebanyak 10.164
orang. Jumlah Perawat mencapai 234.176 orang yang terdiri dari Perawat Umum sebanyak 220.575
orang dan Perawat Gigi sebanyak 13.601 orang. Sementara jumlah bidan sebanyak 124.164 orang.
Tenaga kesehatan di Indonesia setiap tahunnya terus bertambah. Begitu juga dengan halnya
pengguna internet. Seiring dengan berjalannya waktu pengguna internet di Indonesia dari hari ke
hari semakin bertambah. Berdasarkan data statistik Desember 2011 dan menurut Budi Setiawan
(Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPP) Kemenkominfo), jumlah pengguna
internet di Indonesia kini sudah mencapai sekitar 55 juta orang. Angka ini, mengalami peningkatan
sebesar 30.9% bila dibanding tahun lalu dan Indonesia menjadi pangsa pasar terbesar untuk
perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK). Sementara itu, berdasarkan penelitian
Nielsen, Indonesia juga masuk sebagai pengguna perangkat mobile phone tertinggi sebanyak 48%.1
Sebuah situs “Dokter akan melihat anda “2menulis reportase

bahwa di Amerika,

Kelangkaan dokter adalah alasan utama untuk waktu menunggu, Phillip Miller, wakil presiden,
komunikasi, Merritt Hawkins dan Staff Care menegaskan adanya permintaan yang meningkat untuk
dokter, didorong oleh pertumbuhan populasi sedangkan jumlah dokter terlatih stag selama 25 tahun
terakhir. Ini adalah pasokanmasalah demand yang tidak mungkin untuk meningkatkan sebagai
jutaan lebih mendapatkan cakupan asuransi kesehatan di bawah Undang-Undang Perawatan
Terjangkau (ACA). Penelitian Merritt Hawkins juga melacak tingkat penerimaan Medicaid, dan
menemukan lebih sedikit dokter yang menerima asuransi kesehatan yang didanai pemerintah untuk
pasien berpenghasilan rendah. Tingkat rata-rata penerimaan Medicaid di antara dokter yang disurvei
adalah 45,7 persen, turun dari 55,4 persen pada 2009 ketika survei terakhir dilakukan.
Telemedicine yang saat ini telah beroperasional yaitu penggunaan System Applicationand
Product untuk memberikan solusi kesehatan terpadu bagi perusahaan industri kesehatan di
Indonesia. Di rumah sakit Eka Hospital, system ini digunakan untuk program healthcare, logistik
dan manajemen keuangan.Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk dapat melayani pasien secara
optimal, dan di saat yang bersamaan, merampingkan semua proses back-office sehingga aktivitas
frontliners terintegrasi.Hal yang sama juga digunakan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga yang
menerapkan sistem terintegrasi Electronic Medical Records and Business ProcessManagement.
Bagi sebuah industry kesehatan tidak rumah sakit atau klinik, termasuk juga industry farmasi dan
alat kesehatan dapat menggunakan digital system ini sebagai suatu pilihan efisiensi dan ektivitas
untuk memasarkan produk barang dan jasa, karena system terintegrasi juga

1

pada keuangan,

Gideon, et.al.Perancangan E- Health System Telemedicine Penyakit Dalam untuk
PraktisiKesehatan.thesis.binus.ac.id/Doc/Lain-lainPS/2012-1-00513-IF%20, diakses 10 Maret
2019, 08.10

2

https://id.medicok.com/doctor-will-see-you-in-fes-weeks-26286, diakses 10 Maret 2019, 08.25
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pengadaan, inventaris, manajemen pasien, tagihan dan rekam medis elektronik (Electronic Medical
Records).
Uraian keadaan di atas, berimplikasi pada persoalan hukum, yaitu dibutuhkannya suatu
model atau konstruksi hukum telemedicine di Indonesia yang dapat melindungi berbagai
kepentingan stake holder di bidang industri kesehatan khususnya rumah sakit. Konstruksi hukum
yang adalah konstruksi hukum yang dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan (legal protection)
bagi penyedia layanan kesehatan dan pasien sebagai penerima layanan kesehatan.

KAJIAN LITERATUR
Gagasan dasar tulisan ini beranjak dari hakikatpraktik kedokteran dan fungsi rumah sakit
sebagai salah satu bentuk industri kesehatan. Rumah sakit berkembang sesuai dengan peradaban,
bertransformasi di era digital seiring dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi

pada

zamannya. Faktor yang secara signifikan mempengaruhi rumah sakit adalah sumber daya yang
kompeten, tersedianya sarana dan sinergitas dengan jejaring masyarakat sebagai pengguna layanan
kesehatan.3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional diikuti dengan
pemberlakukan jaminan kesehatan bagi semua warga negara Indonesia, membuat industri pelayanan
kesehatan dituntut siap untuk meberikan layanan prima. Kunjungan pasien semakin meningkat,
sementara rumah sakit harus mengimbangi dengan jumlah tenaga medis yang memadai. Pelayanan
kesehatan di rumah sakit pada hakikatnya bertumpu pada Penyelenggaraan praktik kedokteran,
sesuai dengan ilmu dan teknologi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pada
pasal 2 dan 3, diatur bahwa Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila yang bertujuan
untuk memberikan perlindungan kepada pasien; mempertahankan dan meningkatkan mutu
pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan memberikan kepastian hukum
kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Praktik kedokteran ini dilakukan oleh dokter atau dokter
gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran
sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas: mewawancarai pasien;
memeriksa fisik dan mental pasien; menentukan pemeriksaan penunjang; menegakkan diagnosis;
menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien; melakukan tindakan kedokteran atau
kedokteran gigi; menulis resep obat dan alat kesehatan; menerbitkan surat keterangan dokter atau
dokter gigi; menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan meracik dan menyerahkan
obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil.Setiap dokter dan dokter gigi yang
melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik,(Pasal 36 dan 37)

3

http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/71322/potongan/S2-2014-341637-chapter1.pdf.
Diakses 10 Maret 2019, 9.24 WIB
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Penyelenggaraaan praktik kedokteran ini berhadapan dengan kepentingan pasien yang diatur dalam
undang-undang yang sama.
Upaya untuk mewujudkan kesehatan sebagai implementasi hak asasi manusia harus
diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mudah, secara khusus pula
telah terjadi pergeseran paradigma bahwa rumah sakit yang dulunya bersifat nirlaba, tetapi saat ini
juga sebagai suatu perusahaan yang profit oriented dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi.
Konstruksi hukum(Rechtsconstructie) menurut Logemann ], meliputi:
a. Konstruksi Analogi, yaitu proses konstruksi yang dilakukan dengan cara mencari rasio ledis
(genus) dari suatu undang-undang dan kemudian menerapkannya kepada hal-hal lain yang
sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang itu.
b. Konstruksi Penghalusan Hukum (rechtsverfijning), yaitu bahwa apabila peraturan perundangundangan yang ada tidak dapat digunakan dan atau mencederai nilai keadilan maka ketentuan
hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau dipersempit lingkup berlakunya suatu
peraturan perundang-undangan (bersifatrestriktif).
c. Konstruksi Argumentum a Contrario, yaitu menerapan peraturan dengan menafsirkan atau
menginterpretasikan sebaliknya tetang menjunjung nilai keadilan.
Kontruksi ini dibutuhkan untuk menemukan suatu formulasi hukum telemedicine yang tepat
baik secara subtansi, stuktur dan kultur, sehingga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan dapat tercapai.

METODE PENELITIAN
Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang
(statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). Pendekatan Undang-undang
dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit. Pendekatan Konseptual dilakukan pada pengkajian nilai Pancasila sebagai dasar untuk
membangun model Konstruksi Hukum Transformasi Digital Telemedicine di Bidang Industri
Kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 2
disebutkan bahwa Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai
ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien
Pada Pasal 3 ditegaskan bahwa praktik kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan
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kepada pasien; mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh
dokter dan dokter gigi; dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter
gigi. Nilai ilmiah praktik kedokteran didapatkan melalui proses pendidikan, yang harus dimiliki oleh
seorang dokter dan dokter gigi. Proses pendidikan yang panjang dan mahal ini seringkali dihadapkan
pada eksklusivitas pelayanan medik, sehingga produk jasa pelayanan publik di dunia kesehatan
menjadi mahal yang kemudian berimplikasi pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan.
Namun jika dicermati lebih lanjut, praktik kedokteran tidaklah mudah untuk mencapai nilai tersebut,
karena

praktik

kedokteran

merupakan

suatu

tindakan

yang

kompleks,

mulai

dari

anamnesis,pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis, hingga tatalaksana secara holistik
dan komprehensif, yang dilakukan secara kolaboratif bersama dengan tenaga medis lainnya.
Telemedicine merupakan alternatif pilihan atas pertimbangan ekonomis dan praktis karena
pasien tidak harus datang ke rumah sakit dan bertemu secara fisik. Tetapi hal ini tidak menjawab
kebutuhan pasien dalam pelayanan medis yang sesungguhnya. Pelayanan kesehatan yang baik
meliputi holitic caredan komprehensif. yaitu: mencakup seluruh tubuh jasmani dan rohani pasien
(whole body system) termasuk nutrisi , tidak hanya berorientasi organ tetapi berorientasi pasien dan
keluarga serta memandang manusia sebagai makhluk bio-psikososial dalam ekosistemnya.
Komprehensif artinya tidak hanya kuratif saja tetapi juga berorientasi pencegahan meliputi health
promotion, spesific protection (primer), early case detection, prompth treatmen (sekunder) dan
disability limitation/rehabilitation (tersier).
Pelayanan medis konvensional memang berada pada posisi yang diametral dengan
telemedicine. Pada telemedicine, pasien akan menganggap bahwa dokter orang yang hebat dan
kompeten karena dapat mengobati dari jauh tanpa perlu diagnose penunjang. Keberhasilan ini
berkorelasi erat dengan apakah pasien dapat menguraikan secara detail gejala atau sakit yang ia
derita, atau apakah dia dapat memfoto gejala fisik yang sakit, yang tentunya inipun belum dapat
dipastikan akurasinya. Hal ini akan mengaburkan jati diri praktik kedokteran yang berdasar nilai
kemanusiaan dan keadilan.
Persoalan berikutnya adalah tentang kewenangan. Pada pasal 35 ayat (1) UU a quo, dokter
yang berwenang adalah dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Atas dasar STR, dokter
mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi
yang dimiliki, yang terdiri atas: mewawancarai pasien; memeriksa fisik dan mental pasien;
menentukan pemeriksaan penunjang; menegakkan diagnosis; menentukan penatalaksanaan dan
pengobatan pasien; melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi; menulis resep obat dan
alat kesehatan; menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi; menyimpan obat dalam jumlah
dan jenis yang diizinkan; dan meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di
daerah terpencil yang tidak ada apotek. Ada 10 macam kewenangan dokter, yang jika dikaji secara
jeli, terlewatkan dalam telemedicine, utamanya pada menegakkan diagnosis.
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Langkah-langkah dalam menegakan diagnosis adalah anamnesis, pemeriksaaan fisik,
pemeriksaan penunjang dan diagnosis, maka faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan diagnosis
dapat dimulai dengan anamnesis yang salah Seorang dokter akan dapat mengarahkan kemungkinan
diagnostis pada seorang pasien melalui anamnesis yang baik. Anamnesis yang baik harus mengacu
pada pertanyaan yang sistematis, yaitu dengan berpedoman pada empat pokok pikiran (The
Fundamental Four) yang meliputi: Riwayat Penyakit Sekarang (RPS), Riwayat Penyakit Dahulu
(RPD), Riwayat Kesehatan Keluarga, Riwayat Sosial dan Ekonomi;dan Tujuh Butir Mutiara
Anamnesis (The Sacred Seven), yaitu Alokasi keluhan, Kualitas, Kuantitas, Waktu (onset, durasi,
frekuensi, dan kronologi), Faktor yang memperberat, Faktor yang memperingan, dan Keluhan yang
menyertai4.
Manusia adalah makhluk multidimensional. Keberadaan manusia baik sebagai jiwa maupun
raga terangkai dalam sebuah catatan historis. 5Untuk secara instan dapat mengumpulkan riwayat
penyakit yang lengkap tentu tidak dimungkinkan. Tahapan ini sangat penting sebagai langkah awal
untuk mengerti dan memahami pasien. Bisa saja dari pengalaman keseharian berhadapan dengan
pasien atau karena senioritasnya, seorang dokter dapat menggunakan anamnesis singkat yang
didapat melalui wawancara baik tertulis atau lisan sebagai data awal untuk menyimpulkan penyakit
pasien.6
Penyelenggaraan Praktik Kedokteran diatur dalam pasal 36-38, sebagai berikut: Pasal 36
menyebutkan bahwa Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia
wajib memiliki surat izin praktik. Pasal 37, bahwa
(1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan
yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan;
(2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan
untuk paling banyak 3 (tiga) tempat;
(3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
Selanjutnya, Pasal 38 ayat (1): Untuk mendapatkan surat izin praktik dokter atau dokter gigi
harus: memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih
berlaku; mempunyai tempat praktik; dan memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.
Interpretasi7 terhadap norma-norma hukum pada pasal-pasal ini adalah sebagai berikut:

4

https://fk.uns.ac.id/static/file/Manual_Semester_II-2012.pdf, History Taking Anamnesis FK UNS,
diakses 10 Maret 12.03 WIB

5

Kadin Sihotang. Filsafat Manusia Upaya Membangkitkan Humanisme.Yogyakarta: Kanisius,
2009,28-29
6
https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/APKKM/article/.../310Komunikasi Medis: Hubungan DokterPasien, diakses 10 Maret 2019 , 12.05 WIB
7
Paul Ricoeur. Teori Interpretasi, Membelah Makna dalam Anaatomi Teks.Yogyakarta:IRCisoD,
2014.194
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a. Terhadap ayat (1), (2), (3) pasal36 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran tersebut, berarti
kewenangan seorang dokter hanya diberikan untuk praktik di satu tempat sampai tiga, tentunya
dengan domisili yang jelas. Undang-Undang tidak menyebutkan tentang dunia internet.Pasal ini
tidak lantas dapat diinterpretasikan bahwa di tempat domisili itu bisa melakukan transaksi
kontrak terapeutik via internet. Persyaratan pasal selanjutnya jelas, bahwasanya Undang-Undang
belum memberikan perlindungan bagi telemedicine. Tempat yang dilindungi sebagai tempat
melakukan praktik kedokteran adalah tempat yang nyata, alamat domisili, bukan domain di
internet.
b. Dari sudut hukum perjanjian, kontrak terapeutik yang terjadi antara dokter dengan pasien
berbeda dengan transkasi pada kontrak (perjanjian) bernama sebagaimana diatur dalam hukum
perdata. Kontrak terapeutik pada telemedicine juga tidak dapat dipersamakan dengan ecommerce. Persoalan intinya adalah bahwa obyek kontrak pada kontrak terapeutik adalah
manusia utuh ( makhluk monodualis, jiwa dan raga) sedangkan pada e-commerce obyek adalah
benda (zaak) baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Pemahaman bahwa manusia bukanlah
benda berhubungan perlindungan hukum jika terjadi sengketa. Pasien bukanlah konsumen.
Pasien adalah pelaku aktif yang memutuskan untuk dirinya sendiri sebagai subyek hukum yang
membuat aturan bagi dirinya sendiri. Pada konteks ini, pasien tidak bisa menggugat dokter atas
dasar hukum perlindungan konsumen. Pasien adalam subyek hukum dengan berkedudukan sama
dan seimbang dengan dokter, yang sama-sama membuat kesepakatan. Peristiwa cidera dalam
kontrakterapeutik yang memunculkan sengketa inipun harus diletakkan pada terminology
perjanjian usaha (inspaning verbintenis).
c. Rumah sakit sebagai suatu badan (korporasi, corporate) penyedia pelayanan Pratik kedokteran,
dilihat dari aspek yuridis forma, dapat didirikan dengan beberapa bentuk badan usaha.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit, bentuk rumah sakit
ada bermacam-macam, yaitu Rumah Sakitpublik dan Rumah Sakit privat. Rumah Sakit publik
dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba.
Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan
berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah
dan Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit privat. Sedangkan Rumah
Sakit Privatdikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit, yang berbentuk Perseroan Terbatas
atau Persero (pasal 21).
Bentuk Rumah sakit privat yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit, biasanya
sudah menggunakan system digital dalam pelayanan administrasi maupun penggunaan alat-alat
kedokteran. Pemilahan kepemilikan rumah sakit ini berdampak pada munculnya berbagai kreativitas
dan inovasi di bidang pelayanan medis. Tuntutan kualitas pelayanan prima juga menjadi atmosfir
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yang melingkupi sumberdaya di dalamnya termasuk dokter. Pada aras terminasi ini, di mana
telemedicine menawarkan bentuk yang efisiensi dan ekonomis, maka telemedicine menjadi pilihan
yang diminati. Telemedicine dilakukan oleh dokter (termasuk juga tenaga kesehatan lainnya) baik
secara pribadi, bersama komunitas dokter tertentu, maupun intitusional rumah sakit atau unit
layanan kesehatan lainnya sebagai salah satu metode pelayanan medis yang marketable.
Menyikapi efek positivitas dari regulasi di atas, segala bentuk penyelenggaraan pelayanan
kesehatan hendaknya mengutamakan kepentingan pasien. Kepentingan pasien yang dimaksud,
sebenarnya dengan jelas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah
Sakit yaitu berupa hak dan kewajiban konstitusional pasien, yang diimplementasikan oleh dokter
(dan tenaga kesehatan). Hak Pasien (pasal 52 UU a quo), adalah sebagai berikut:
a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis;
b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
medis; menolak tindakan medis;
c. dan mendapatkan isi rekam medis.
Seluruh pemenuhan hak pasein ini membutuhkan adanya dokumen reportase tindakan medis
Kondisi dimana dalam telemedicine, pasien dipandu melalui smart phone, video call, skipe,
teleconference, menulis di medsos, atau hanya konsultasi biasa tanpa camera, jika tidak
terdokumentasi tentu tidak memenuhi hak pasien secara utuh. Belum ada Manual Prosedure atau
Standar Operating Procedure (SOP) dalam hal telemedicine.
Jika dokumen reportase ini anggaplah telah dilakukan melalui perekaman visual, tentu hal
ini inharmoni dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 69 Tahun 2014 Tentang
Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien, yang berbunyi: pasien, keluarga pasien, dan
pengunjungdilarang mendokumentasikan/ memotret/ merekam proses tindakan medis/ keperawatan
dengan cara apapun dan dengan alasan apapun tanpa izin tertulis dari Rumah Sakit.
Pada Pasal 53 UU a quo, kewajiban pasien adalah: memberikan informasi yang lengkap dan
jujur tentang masalah kesehatannya; mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan memberikan imbalan jasa atas
pelayanan yang diterima. Terhadap hak dan kewajiban ini tidak sepenuhnya didapatkan oleh pasien.
Praktik kedokteran, dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perbuatan hukum konkrit
yang harus dipertanggungjawabkan oleh subyek hukum, baik itu dokter (naturlijk person) dan
rumah sakit atau klinik (recht person). Pertanggungjawaban ini adalah antisipasi terhadap
malapractice dan malaadministration. Alat bukti yang menjadi indikator apakah telah terjadi
kesalahan tersebut adalah Rekam Medis (Medical record).Rekam medis adalah berkas yang berisi
catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan
lain kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan (Permenkes Nomor 269 tahun 2008 tentang

164

Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

ISBN : 978-602-361-217-8

Rekam Medis). Rekam medis dapat dalam bentuk manual maupun elektronik. Rekam medis ini
berfungsi sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa medis.
Pada DetikHealth dan SolusiSehat disediakan artikel tentang penyakit dan konsultasi yang
bersifat mengirim pertanyaan dan menunggu jawaban dari narasumber sehingga tidak realtime,
sedangkan pada program Megle menyediakan layanan diagnosa untuk pengguna tapi tidak
menyediakan daftar artikel penyakit. Sedangkan untuk ketiga web tidak ada satupun yang memiliki
rekam medis. Bandingkan dengan pelayanan yang diberikan secara utuh jika pasien memilih datang
ke rumah sakit atau unit layanan kesehatan lainnya. Organisasi rumah sakit dikelola dengan tujuan
untuk mencapai visi misi trumah sakit dan menjalankan tatakelola perusahaan yang baik (good
corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance)
Pada upaya penyelesaian sengketa medis, dari segi kedudukan alat bukti hukum,
dokumentasi8 telemedicine yang dilakukan via smart phone dan discapture, foto-foto, recording,
hanyalah berkedudukan sebagai petunjuk, berbeda dengan dokumen rekam medis yang ada di unit
layanan kesehatan. Kekuatan pembuktian dari buktipetunjuk dan surat resmi pun berbeda. Searah
dengan perkembangan ini, dibutuhkan regulasi yang mengatur tentang pembuktian telemedicine.
Hukum merupakan kristalisasi nilai- nilai yang dipositivisasi dan disahkan oleh legislative
atau penguasa (pejabat yang berwenang). Hukum tentang Praktik kedokteran, termasuk telemedicine
ini bersandar pada nilai keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dankeselamatan
pasien. Secara khusus, penulis membangun konstruksi hukum telemedicine dengan tujuan bahwa
hukum harus berfungsi sebagai linstrumen perlindungan hukum (legal protection), baik pada taraf
undang-undang (law making fuction) dan penegakan hukum (law enforcement). Nilai penyangga
kontruksi hukum ini bersumber dari

rechtsidee Pancasila,9 yaitu dengan menciptakan hukum

berparadigma kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bahwa hukum memberikan perlindungan
terhadap harkat dan martabat manusia yang bersifat holistik dilaksanakan oleh seluruh lapisan
masyarakat agar tercapainya keadilan.
Perluasan makna pada terminologi Transformasi Digital Telemedicine dapat dihubungkan
dengan model pelayanan berbasis teknologi komputer. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 36 tahun
2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa teknologi kesehatan mencakup segala metode dan alat
yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan
penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan
setelah sakit.

8
9

Endang Wahyati Yustina. Mengenal rumah Sakit. Bandung: KENI, 2012, 37
Konsisten dengan keberadaan Pancasila sebagai paradigm hukum Indonesia, maka kebenaran dan
keadilan substantif harus menjadi muara dari segala kegiatan berolah hukum. Sudjito Atmoredjo.
Ideologi Hukum Indonesia Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar
Negara Indonesia, Yogyakarta : Linkmed Pro, 2016, 96
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Undang-undang Kesehatan ini tidak menjelaskan secara rinci terhadap frasa : “mencakup
segala metode dan alat…”Jika dibedah secara rinci, pemaknaan pasal ini:
a. “untuk mencegah terjadinya penyakit” dapat dengan mengedukasi masyarakat dengan
telemedicine. Edukasi menggunakan media social cukup membantu upaya pencegahan tersebut.
b. “mendeteksi adanya penyakit” , dapat dilakukan dengan anamnesis, menggunakan vasilitas
camera pada smart phone atau video recorder
c. “meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan
memulihkan kesehatan setelah sakit” dapat dilakukan dengan memberikan pertolongan darurat
sementara. Pada konteks ini, seorang tenaga kesehatan yang melayani telemedicine hendaknya
memberika peringatan untuk segera datang ke rumah sakit/ klinik terdekat agar segera diberikan
penanganan lanjutan.
Secara umum, konstruksi hukum pada pasal 42 Undang-Undang tentang Kesehatan tersebut
menunjukkan bahwa telemedicine

dapat diterima sebagai suatu metode pelayanan kesehatan.

Namun sangat disayangkan, ketentuan ini pun belum dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaannya
untuk memperjelas sampai di mana batasan pelayanan praktik kedokteran yang dapat dilakukan
dengan telemedicine.Terhadap hal ini, kerancuan bunyi pasal akan mengaburkan kepastian hukum.10
Salah satu teknologi system informasi yang saat ini berkembang adalah penggunaan
PDA (Personal DigitalAssisten). Dale & LeFlore (2007) menjelaskan PDA sebagai "suatu metode
penyampaian untuk titik informasi perawatandanPDA (Personal DigitalAssistants)merupakan satu
alat berupa portable, yang merupakan komputer genggam dan sering ditemui di rumah sakit,
terutama digunakan oleh para dokter atau perawat. Komputer genggam (PersonalDigital
Assistants/PDA)menjadi hal yang semakin lumrah di kalangan medis.PDA dapat digunakan untuk
menyimpan berbagai data klinis pasien, informasi obat, maupun panduan terapi/penanganan klinis
tertentu. Pemanfaatan PDA yang sudah disertai dengan jaringan telepon memungkinkan perawat
tetap dapat memiliki akses terhadap database pasien di rumah sakit melalui jaringan Internet. Salah
satu contoh penerapan teknologi telemedicine adalah pengiriman data radiologis pasien yang dapat
dikirimkan secara langsung melalui jaringan GSM. Selanjutnya dokter dapat memberikan
interpretasinya secara langsung melalui PDA, dan memberikan feedback kepada perawat dirumah
sakit.

Adanya

komputer

dan

PDA

di

tempat

kerja

perawat,dapatmeningkatkan

produktivitas,mengurangi kesalahan serta kelalaian/negligence, meningkatkan mutu perawatan
kepada pasien, dan meningkatkan juga kepuasan kerja perawat11. Teknologi ini dapat digunakan
tanpa harus bertentangan dengan hakikat praktik kedokteran sebagaimana diterangkan di awal
tulisan.

10

Anton Moeliono, et.al. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990, 652
PDA pada Keperawatan oleh Deis Febriyanti https://www.kompasiana.com/deisfebriyanti/.../pdapada-keperawatan?, diakses 10 Maret 2019, 09.01 WIB

11
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Terkait dengan industri kesehatan lainnya, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan,pada pasal 70 diatur tentang penggunaan Sel Punca, bahwa: Penggunaan sel
punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta
dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi. Propaganda Sel punca dengan menggunakan
telemedicine ini mulai merebak di sekitar tahun 2012, dan anjuran penggunaan teraphy sel punca ini
sedemikian menggema di dunia mayantara.Percepatan informasi oleh telemedicine ini
membutuhkan kajian dalam persoalan sudah atau belum terpenuhinya Evidence Based Medicine
(EBM). EBM adalah suatu syarat untuk penjaminan mutu terapi pengobatan.
Selanjutnya dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
menyebutkan bahwa: Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota
kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Peraturan menteri kesehatan ini seolah mempertegas transformasi digital telemedicine pada
industri kesehatan, meliputi penggunaan teknologi terpadu pada Jenis Perizinan Berusaha sektor
kesehatan tediri atas: Izin Usaha Industri Farmasi; Izin Usaha Industri Farmasi Bahan
Obat; Sertifikat Distribusi Farmasi; Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi; Izin Usaha, Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; Sertifikat Produksi Kosmetika; Importir Terdaftar
Psikotropika dan Prekursor Farmasi; Importir Produsen Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
Farmasi; Eksportir Produsen Psikotropika dan Prekursor Farmasi; Persetujuan Impor Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor Farmasi; Persetujuan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
Farmasi; izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT; Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan; Izin Toko
Alat Kesehatan; izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan PKRT; Sertifikat
Produksi Alat Kesehatan dan PKRT; Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan; Sertifikasi Cara
Distribusi Alat Kesehatan yang Baik; Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang
Baik; Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik; izin apotek; izin toko obat; izin Operasional Bank
Jaringan/sel punca, izin pengendalian vector dan Binatang Pembawa Penyakit. Hampir keseluruhan,
izin diberikan dalam kerangka system privatisasi. Positivisme hukum, validitas hukum dan keadilan
selalu dikembalikan pada penetapan hukum oleh otoritas negara. Otoritas inilah yang memberikan
hak pada sekelompok komunitas yang berhadapan dengan hak masyarakat keseluruhan.12 Industri
kesehatan selayaknya mencerminkan hakikat pelayanan terhadap hidup manusia, bukan dikonstrusi
sebgai bisnis yang menguntungkan ekonomi semata tetapi melanggar batas etika kemanusiaan.

12

Sumaryono, Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas. Yogayakarta:
Kanisius, 2002,189
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Perkembangan teknologi di atas, dilihat dari perspektif subtansi hukum, perlu adanya
“teknik hukum” untuk menyediakan bahan hukum yang berkualitas.13 Ide transformasi digital
telemedicine sebagaisocial phenomen yang disikapi secara progresif agar hukum bisa
mengakomodir berbagai kepentingan sosial tanpa harus menodai nilai kemanusiaan.14 Lingkaran
rantai kemanusiaan ini menyatukan dokter sebagai pemberi layanan kesehatan, pasien sebagai
pengguna layanan kesehatan, industri yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, serta
pemerintah dan masyarakat. Masing-masing kompenen dalam lingkaran tersebut memiliki perannya
masing-masing khususnya dalam era transformasi digital telemedicine. Jika diibaratkan
perlindungan hukum (legal protection)ini sebagai sebuah rumah, maka pilarnya adalah nilai praktik
kedokteran itu sendiri, yaitu nilaiilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta
perlindungan dan keselamatan pasien. Nilai ini menyatu dalam substansi perundang-undangan.Nilai
kemanusiaan (humanitas) mengandung keadaban dan keadilan. Tidak ada penghargaan terhadap
kemanusiaantanpa komitmen pada keadilan dan keadaban.15
Pada pelayanan medis konvensional maupun telemedicine, prinsip dalam berhukum adalah
memanusiakan manusia, utamanya dengan melindungi vulnerable person (kaum rentan). Vulnerable
person bisa jadi pasien yang menerima pelayanan medis, bisa juga dokter yang berada dibawah
kendali strukturisasi dan berbagai kerjasama profit oriented dimana factor keuntungan ekonomi
determinan terhadap pelaksanaan hukum itu sendiri.Fraud, abuse of power, eksploitasi,
eksperimentasi, dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Segala niat eksperimen medis baik dalam skala
yang kecil maupun besar terhadap manusia, sama artinya dengan pelecehan terhadap kehidupan
yang manusiawi.

16

Fungsi controling apakah hukum sungguh melindungi semua kalangan bahkan

vulnerable person ini, kembali kepada semua pihak yang terlibat dalam pelayanan medis.
Transformasi digital pelayanan medis utamanya pada persoalan praktik kedokteran ini,
memerlukan kontruksi hukum yang baru. Jika core hukum digambarkan sebagai satu kesatuan
pandangan dari perspektif substansi, struktur dan budaya, maka hukum baru dihasilkan dengan
memadukan hal-hal sebagai berikut:
a. Perspektif substansi, regulasi baru layaknya setara dengan Undang-undang (lex specialis). Isinya
khusus mengatur tentang Telemedicine, yang secara substansial di dalam pasal-pasal (clausa)
diatur tentang: Kompetensi dokter atau tenaga kesehatan telemedicine; sertifikasi; wilayah
domain; kewajiban perekaman praktik pelayanan telemedicine; informed consent secara tertulis
13

Deni Setyo Bagus Yuhernawan. Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, Sejarah Asas
Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana. Malang: Setara Press. 153
14
Dominant Tendency. “Good” or “Goodness” is a relative term. A thing is called good in relation
with a person.The aspect of goodness changen ot only whenthe object changes but also in the
changes.Louis Leahy. Human Being, Philophical Approach,Yogyakarta: Kanisius, 2008, 181:”
15
Bernard L. Tanya,Theodorus Yosep Parera. Samuel F.Lena.Pancasila Bingkai Hukum Indonesia.
Yogyakarta: Genta Publising, 2015, 51-53
16
ibid
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yang menyetakan bahwa pasien tidak dapat menuntut apabila terjadi kesalahan tindakan medis
telemedicine.
1) Kompetensi yang terukur, tersertifikasi, dan adanya Standar pelayanan telemedicine disatu
pihak sebagai standar kewenangan dokter dan tenaga kesehatan, yang juga melindungi diri
mereka. Di lain pihak memberikan tuntutan pertanggungjawaban professional terhadap pasien
yang dilayani. Terjadi hubungan resiprositas dan causalitas dalam berinteraksi.
2) Wilayah domain merupakan analogi bahwa praktik kedokteran konvensional dilaksanakan
atas adanya Surat Tanda Registrasi yang menunjuk locus yang jelas, demikian pula di dunia
mayantara .
3) Kewajiban perekaman praktik pelayanan telemedicine diatur dalam undang-undang dan
ditentukan pula alat yang digunakan untu perekaman sehingga dapat digunakan alat bukti
inkonvensional dalam penyelesaian perkara telemedicine.
4) Informed consent secara tertulis yang menyetakan bahwa pasien tidak dapat menuntut apabila
terjadi kesalahan tindakan medis telemedicine didasari pemahaman bahwa bagaimanapun
juga, hakikat praktik kedokteran adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap fisik, yang tidak
tergantikan oleh media perantara. Kesalahan pasien dalam mengilustrasikan atau
mendekripsikan keluhan dan gejala klinis akan berakibat fatal bagi diagnosis yang diberikan.
Hal ini berfungsi sebagai legal protection bagi kedua belah pihak.
b. Perspektif struktur hukum,merujuk pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, diatur bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung
jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan.Telemedicine merupakan kolaborasi dari bidang
teknologi komputer, bidang medis, dan bidang administrasi. Semakin berkembangnya ilmu
pengetahuan ini maka diperlukan studi interdisipliner hukum dan bidang ilmu lainnya. Penulis
mengusulkan, agar pada Undang-Undang Tentang Telemedicine, dibentuk auxiliary organ /
badan / komisi yang melakukan pengawasan terhadap telemedicine.Kepastian hukum memiliki
arti bahwa “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap
warga negara”.17
c. Perspektif budaya, telemedicine akan berkembang pesat. Masyarakat membutuhkan edukasi,
sosialisasi, dan advokasi, karena pilihan untuk menggunakan telemedicine tidak hanya persoalan
biologis, tetapi berimplikasi pada ekonomi, sosial , dan hukum.

17

Fernando. M. Manulang. Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi
Nilai.Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007, 92
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Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama,
sosial budaya, moral, dan etika profesi.

18

Maka pada Undang-Undang telemedicine, perlu

revitalisasi fungsi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengawasi
telemedicine, ditambah keterlibatan Kementerian Komunikasi dan dan Infomatika (Kominfo).
Hal ini dimaksudkan agar perkembangan teknologi praktik kedokteran berkesesuaian dengan
asas Pancasila yang didasarkan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan,
keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.

KESIMPULAN
Hukum adalah kristalisasi nilai yang hidup pada suatu bangsa dan dipositivisasi melalui
keputusan pemerintah yang berwenang. Konstruksi hukum Transformasi Digital Telemedicine
berbasis nilai Pancasila, menggunakan paradigma kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai
pondasi nilai Telemedicine sebagai social phenomen, berada pada posisi yang diametral dengan
pelayanan kesehatan konvensional. Perlu adanya rekonstruksi perundang-undangan di Indonesia,
yang mencakup hal-hal berikut ini :
a. membuat regulasi baru setingkat Undang-Undang tentang telemedicine
b. dimensi substansial hukum: di dalam pasal-pasal (clausa)diatur tentang: Kompetensi dokter atau
tenaga kesehatan telemedicine; sertifikasi; wilayah domain; kewajiban perekaman pada praktik
pelayanan telemedicine; informed consent secara tertulis yang menyatakan bahwa pasien tidak
dapat menuntut apabila terjadi kesalahan tindakan medis telemedicine.
c. dimensistructural: perlu adanya auxiliary organ / badan / komisi independent lintas kementerian,
yang melakukan fungsi pengawasan terhadap telemedicine dan bertanggungjawab pada
pemerintah.
d. dimensi kultural, masyarakat perlu edukasi terkait hukum pelayanan kesehatan, sehingga
semakin berkualitas dan mendapatkan jaminan terpenuhinya hak dan kewajiban konstusionalnya
secara proporsional.
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HUKUM YANG RESPONSIF TERHADAP REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM
PERSPEKTIF PANCASILA
Sanusi1, Kus Rizkianto2, Kanti Rahayu3
Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal1,2,3
Email : kusrizkianto@gmail.com
Abstrak
Revolusi Industri 4.0 dengan simpul utamanya ialah Internet dan Teknologi Informasi memicu
perubahan pola pikir, pola kerja, dan pola hidup warga negara di berbagai negara yang ditandai
dengan ciri-ciri : sederhana, cepat, lebih murah, dan mudah diakses. Dengan adanya revolusi
industri ini maka Pemerintah (hukum) dituntut untuk segera merespon sperubahan,
keingingan,dan kebutuhan masyarakat ini.
Kata kunci : Hukum Responsif, Revolusi Industri 4.0

Latar Belakang
Pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2018 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia Joko
Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No.2Tahun2018 tentang Kebijakan Industri
Nasional Tahun 2015-2019. Perpres ini diundangkan di Jakarta 6 Februari 2018 pada Lembaran
Negara RI No. 8 Tahun 2018. Perpres ini juga melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) UndangUndang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan
Pemerintah

Nomor

14Tahun

2015

tentang

RencanaInduk

Pembangunan

Industri

NasionalTahun2015- 2035. Kemudian, pada awal April 2018, Pemerintah merilis arah strategi
industri nasional, khususnya menghadapi Revolusi Industri4.0 yakni focus industry makanan dan
minuman, elektronik, otomotif, tekstil,dan kimia serta kerajinant angan, industri kreatif dan
wisata.
John Pieris, berpendapat bahwa Revolusi Industri 4.0 dengan simpul utamanya ialah
Internetdan Teknologi Informasi(TI) memicu perubahan polapikir, polakerja, dan pola hidup
warga negara di berbagai negara. Namun, manusia harus tetap diposisikan sebagai subyek dari
peradaban baru berbasis Revolusi Industri 4.0. Pilihannya di bidang hukum ialah tetap
mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum Negara Republik Indonesia dan di sisi lain
merumuskan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang fleksibel guna merespons perubahanperubahan baru di masyarakat dan lingkungannya. John Pieris juga menyebut sejumlah ciri
peradaban baru dari Revolusi Industri 4.0 yaitu : (1) simple atau sederhana dan anti rumit; (2)
cepat (faster), kapan saja, dan dari mana saja di antar negara; (3) lebih murah (cheaper), dan (4)
mudah diakses (accessible)(1).
Sejalan dengan pendapat diatas, Syafrinaldi juga berpendapat bahwa masyarakat modern
(modern society) hidup dalam era teknologi informasi (information technology) atau disebut juga
dengan informative society yang saat ini populerdisebut dengan“disruptiveera“ atau erarevolusi
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industri 4.0. Artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengahtengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya dan sekaligus menjadi ancaman bagi
manusia. Kemajuan dalam bidang teknologi (informasi) merupakan hasil karya intelektual
manusia yang telah banyak membawa perubahan luar biasa dalam pola hidup manusia dewasa ini.
Berbagai capaian manusia dalam bidang paten dan hak cipta merupakan bukti nyata, bahwa
dalam perdagangan dunia karya-karya intelektual manusia telah menjadi mesin ekonomi yang
sangat ampuh bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam konteks itulah sangat tepat
dikatakan, bahwa teori keuntungan (benefit theory) dalam perlindungan hukum atas hak milik
intelektual (intellectual property rights) sangat relevan, karena perlombaan untuk menghasilkan
karya-karya intelektual dilakukan untuk mendapatkan keuntungan (materil dan moril) bagi si
pencipta atauinventor.
Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi secara global membawa dampak luas di
tengah-tengah kehidupan masyarakat nasional dan internasional. Kemajuan tersebut tidak hanya
telah menciptakan perdagangandengan menggunakan elektronik (e-commerce), namun juga telah
melenyapkan konsep jual beli secara konvensional, tetapi sekaligus juga telah menimbulkan
kekhawatirandan ketakutan masyarakat terhadap ekses-ekses negative dari teknologi tersebut.
Contoh dari hal ini adalah seperti kejahatan terhadap credit card atau Anjungan Tunai Mandiri
(ATM) serta ancaman keadidayaan teknologi informasi sebagai pengganti tenaga manusia di
dalam dunia kerja seperti maraknya online shopping.
Tanggal 21April2008 merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan hukum di Indonesia.
Pada tanggal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengundangkan undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran undang-undang ini
membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia harus mengikuti arus globalisasi dalam segala bidang,
termasuk dalam transaksi elektronik yang jelas berbeda dengan perbuatan hukum pada umumnya.
Pemberlakuan UU ini sekaligus juga menjawab tantangan hukum di dunia maya atau hukum siber
yang selama ini belum diatur secara khusus di Indonesia. Ciri khas dari perbuatan hukum siber
ini, Pertama, meskipun perbuatan hukum itu dilakukan di dunia virtual yang tidak mengenal
locus delicti, tetapi perbuatan itu berakibat nyata (legal facts), sehingga perbuatan itu harus
dianggap sebagai perbuatan yang nyata pula. Dengan demikian segala bukti yang terdapat dan
menggunakan teknologi informasi, seperti e-mail dan lain-lain dapat dijadikan sebagai alat bukti
yang sah. Kedua, Undang- Undang ini juga tidak mengenal batas wilayah (borderless) dan siapa
pelakunya (subyek hukum), sehingga siapapun pelakunya dan dimanapun keberadaannya tidak
begitu penting asalkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat hukum di Indonesia.
Jadi, yang terpenting disini adalah bahwa perbuatan hukum itu menimbulkan kerugian terhadap
kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa,
pertahanan dan keamanan, serta badanhukum Indonesia(2).
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Revolusi Industri 4.0. memicu perubahan berlangsung sangat cepat. Oleh karenaitu,
menurut John Pieris, rakyat dan pemerintah setiap Negara harus memiliki kecerdasan hukum
guna merespons Revolusi 4.0. Penegakan hukum berlangsung pada setiap era Revolusi Industri
dan aparat penegak hukum dituntut profesional dalam menyelesaikan tugas-tugas berat dalam
bidang hukum ke depan. Misalnya, Revolusi Industri dapat memengaruhi peraturan tentang
hakcipta,merk dagang,dan kontrak. Adapun salah satu contoh dari Revolusi Industri 4.0 adalah
Perusahaan Go- Jek yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010 di Jakarta oleh Nadiem
Makarim dan pada tanggal 7 Januari 2015 meluncurkan aplikasi Android dan iOS dengan layanan
transportasi, kurir, dan belanja untuk wilayah Jabodetabek dengan 800 pengemudi (3). Namun
berdasarkan data yang penulis peroleh, Pemerintah baru membuat payung hukum untuk kegiatan
transportasi online pada tahun 2019 dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12
tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk
KepentinganMasyarakat, padahal kegiatan transportasi Go-Jek sudah ada sejak tahun
2015sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah terlambat untuk mengatasi arusRevolusi
Industri ini.
Seyogyanya, hukum harus dapat merespons perubahan, keingingan, dan kebutuhan
masyarakat ini (responsivelaw). Namun, aspek fundamental hokum yakni etika, moral, dan norma
atau kaidah hukum sebagaimana tertuang dalam Pancasila harus tetap dipertahankan oleh Negara,
Rakyat dan Pemerintah.
Permasalahan
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam makalah ini adalah
bagaimanakah hukum yang responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam perspektif Pancasila ?
Pembahasan
Pembangunan secara sederhana mengandung pengertian upaya melakukan perbaikan dari
kondisi yang kurang baik menuju ke arah yang lebih baik. Menurut pengertian ini pembangunan
bisa semakna dengan pembaharuan. Pembaharuan (reform) merupakan upaya untuk melakukan
reorientasi dan reformasi terhadap sesuatu hal yang akan ditempuh melalui kebijakan (4). Teori
pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar; modernisasi dan
ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan
ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang
proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (underdevelopment) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory)
(5). Dari paradigma tersebut muncullah pengertian pembangunan.
Pembangunan adalah sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan juga
dapat diartikan sebagai proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan
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terencana (6). Menurut Sondang P. Siagian pembangunan adalah sebagai suatu usaha atau
rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh
suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa
(nation building) (7). Pembangunan mencakup semua proses perubahan yang direncanakan untuk
memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Makna paling penting dari proses
pembangunan ialah adanya kemajuan, perbaikan, pertumbuhan dan terukur. Proses pembangunan
terjadi dan diperlukan di semua aspek kehidupan masyarakat seperti, ekonomi, sosial, budaya,
politik, dan hukum, dan sebagainya.
Hukum

seperti

yang

disebutkan

di

dalam

Oxford

English

Dictionary

yaitu

kumpulanaturanbaiksebagaihasilpengundanganformalmaupunkebiasaan,dimana suatu negara atau
masyarakat

tertentu

mengaku

terikat

sebagai

anggota

atau

sebagai

subyeknya(8).Hukummerupakansebuahsistempengawasperilaku(ethicalcontrol). Wujud hukum
berupa norma yang merupakan produk dari suatu pusat kekuasaan yang memiliki kewenangan
untuk menciptakan dan menerapkan hukum. Hukum sebagai suatu sistem kontrol searah yang
dilakukan oleh suatu central organ yang memiliki kekuasaan. Kontrol searah mengandung
pengertian bahwa kontrol hanya berlangsung dari suatu organ tertentu yang diberi kapasitas dan
fungsi untuk itu. Kontrol searah juga bersifat otomatis-mekanis yang menuntunperilaku.
Pembangunan dalam lapangan hukum mengandung dua arti; Pertama, sebagai upaya untuk
memperbarui

hokum

positif

(modernisasi

hukum).

Kedua,

sebagai

usaha

untuk

memfungsionalkan hukum yakni dengan cara turut mengadakan perubahan sosial sesuai dengan
kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Pembangunan hukum tidak terbatas pada
kegiatan-kegiatan legislasi saja, melainkan pada upaya menjadikan hukum alat rekayasa sosial
(social engineering). Dengan kata lain maksud pembangunan hukum adalah mewujudkan hukum
di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan hukum merupakan upaya membentuk hukum baru
guna memperbarui hukum lama yang sudah tidak relevan. Memperbarui artinya menggantikan
hukum-hukum lama dengan hukum yang baru(9).
Pembangunan hukum berarti membangun suatu tata hukum, beserta perangkat yang
berkaitan dengan tegaknya kehidupan tata hukum tersebut. Suatu tata hukum pada umumnya
merupakan seperangkat hukum tertulis yang dilengkapi dengan hokum tidak tertulis sehingga
membentuk suatu system hokum yang bulat dan berlaku pada suatu saat dan tempat tertentu.
Berlaku pada suatu saat dan tempat tertentu berarti bergantung pada suatu kelompok orang dan
pandangan hidup yang mengikatnya dalam kurun waktu tertentu (10). Memiliki hukum sendiri
bagi bangsa Indonesiamerupakan upaya menampakkan jatidiri bangsa sesuai dengan harapan dan
cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia seperti termuat dalam Pembukaan UUDNRI 1945. Sudah
ada upaya dan usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka menuju cita-cita
tersebut,yaitu adanya program Pembinaan Hukum Nasional. Tidak adanya hukum nasional
merupakan salah satu problematika pembangunan hukum di Indonesia, dan merupakan
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problematika yang muncul sejak awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia(11).
Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa pembangunan di bidang hukum harus berdasar
atas landasan cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-citamoral yang
luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang ditemukan dalam
Pancasila dan UUD NRI 1945. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa
kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh
masyarakatnya. Hukum bukan merupakan institusi teknik yang kosong moral dan steril terhadap
moral(12). Pembangunan hokum diarahkan pada terwujudnya system hokum nasional yang
mengabdi kepada kepentingan nasional dengan penyusunan awal materi hukum secara
menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, khususnya penyusunan produk
hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan
pembangunan nasional. Pembangunan hukum idealnya mampu mengubah segala jenis undangundang produk Kolonial Belanda untuk diganti dengan undang-undang produk sendiri. Namun
kenyataannya tidak mudah, sehingga sampai sekarang baru mampu membuat undang-undang
yang sifatnya tambal sulam. Sudah barang tentu, dengan satu pandangan bahwa pembangunan
hukum nasional akan tetap menghargai hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang berlaku di
tengah-tengahmasyarakat.
Konsep pembangunan hukum yang responsif yang dirumuskan oleh Philippe Nonet dan
Philip Selznick adalah sebuah konsep hukum yang memenuhi tuntutan- tuntutan agar hukum
dibuat lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang sangat mendesak dan terhadap
masalah-masalah keadilan sosial sambil tetap mempertahankan hasil-hasil institusional yang telah
dicapai oleh kekuasaan berdasar hukum. Konsep hokum responsef ini merupakan jawaban atas
kritik bahwa sering kali hukum tercerai dari kenyataan-kenyataan pengalaman sosial dan dari
cita-cita keadilan sendiri (13). Sekalipun tesis Nonet dan Selznick ini bukanlah teori yang mampu
menyelesaikan semua problem praktis, tetapi memberikan perspektif dan kriteria untuk
mendiagnosis dan menganalisis problem-problem hukum yang muncul di masyarakat dengan
penekanan khusus atas dilema-dilema institusional dan pilihan- pilihan kebijakan yang kritis(14).
Hukum Responsif bertujuan menciptakan kompetensi, peraturan bersifat subordinat dari
prinsip dan kebijakan, terintegrasi antara hukum dan politik, meluasnya akses melalui integrasi
advokasi hukum dan sosial. Dalam paham Nonet dan Selznick, hukum yang responsif itu adalah
hukum yang siap mengadopsi paradigm baru dan meninggalkan paradigm lama. Artinya, hukum
tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri melainkan dia harus mampu berinteraksi
dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di
dalam masyarakat. Atas dasar tersebut tidaklah heran jika hukum bisa berinteraksi dengan politik,
dan hukum yang demikian akan lebih mampu memahami atau menginterpretasi ketidaktaatan dan
ketidakteraturan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, di dalam hukum yang responsif
terbuka lebar ruang dialog dan wacana serta adanya pluralistik gagasan sebagai sebuah realitas.
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Karena itu hukum yang responsif tidak lagi selalu mendasarkan pertimbangannya pada
pertimbangan juridis melainkan mencoba melihat sebuah persoalan dari berbagai perspektif
dalam rangka untuk mengejar apa yang disebut ”keadilan substantif”. Oleh karena itu, para hakim
di dalam menjalankan tugas keprofesiannya tentang cara pandang untuk menyikapi hukum adalah
sebagai berikut:“Thelaw,likethetraveller,mustbeready for the morrow, it must have aprinciple”.
Salah satu tokoh penganut realism hukum (legal realism) yang bernama Jerome Frank
mengatakan, pencarian hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terusmenerus dilakukan. Lebih lanjut Jerome Frank mengatakan, tujuan utama penganut realisme
hukum ( legal realism ) adalah untuk membuat hukum "menjadi lebih responsif terhadap
kebutuhan sosial. ”Untuk mencapai tujuan ini, mereka mendorong perluasan ”bidang-bidang yang
memiliki keterkaitan secara hukum”,agar pola pikir atau nalar hukum dapat mencakup
Pengetahuan didalam konteks social dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat
hukum (15). Seperti halnya realisme hukum, sociological jurisprudence (ilmu hukum yang
menggunakan pendekatan sosiologis) juga ditujukan untuk memberi kemampuan bagi institusi
hukum “untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta sosial yang disitu
hukum tersebut berproses dan diaplikasikan(16).
Perkembangan dalam masyarakat akibat Revolusi Industri 4.0 telah mempengaruhi
perkembangan dalam tatanan hukum nasional bangsa-bangsa. Pada akhirnya norma hukum
yangada harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan perubahanyangterjadi, tetapi
kemudian bukan berarti harus menanggalkan nilai-nilai yangdianut, seperti pandangan hidup,
ideology dan dasarnegara Pancasila yang telah menjadi sumber dari segala sumber hukum. Untuk
itu hukum tetap harus mampu memadukan implikasi yang timbul akibat dari arus globaliasi
dengan nilai-niai dasar yang dikandung dalam Pancasila. Sebab kalau hukum berhenti dan tidak
mampu mengikuti akselerasi perkembangan maka hukum menjadi kehilanganfungsinya dimata
masyarakat. Hukum menjadi tidak memiliki jati diri, hakikat dari sebuah tatanan hukum yang
sudah sepatutnya mengatur kehidupan masyarakat menuju pada tujuan mulia yaitu ketertiban dan
keadilan(17).
Realitas yang terjadi sebagaimana disebutkan diatas, mensyaratkan pembangunan hukum,
bahwa pembangunan hukum yang pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun suatu
tatanan hukumnasionalyangberlandaskanpadajiwa dan kepribadian bangsa secara lebih konkrit
pembangunan hukum nasional berarti pembentukan kaidah-kaidah hukum baru atau pembaharuan
ketentuan hukum yang sudah ada untuk mengatur berbagai kehidupan masyarakat. Dalam
halpembangunan diarahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan
mengarahkan serta mengantisipasi perubahan yang terjadi guna mewujudkan cita-cita masyarakat
Indonesia.
Tantangan revolusi industri dan implikasi dari perkembangan kehidupan politik era
reformasi setelah orde baru menjadi perkembangan besar dalam upaya melakukan pembangunan
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hukum. Sementara, pada sisi lain harus diimbangi dengan usaha pemantapan kembali nilai-nilai
Pancasila, termasuk penjabarannya untuk masuk pada norma-norma yang lebih memiliki karakter
positif sebagai fungsinya dalam kedudukan sebagai ideologi dan dasar hukum. Pembangunan
hukum mempunyai banyak aspek dan karena itu cukup rumit. Ia tidak hanya meliputi
pembangunanperundang-undangandanstrukturmelainkanjugaperilakusubstansial.

Pembangunan

hukum juga mempunyai hubungan sinergis dengan bidang dan kekuatan lain(18).
Dalam menghadapi perkembangan yang begitu cepat menurut Todung Mulya Lubis,
hukum terkesan konsevatif, hukum sering dipahami sebagai polisi yang memelihara security and
order. Hukum seringkali berubah kalau nilai-nilai sosial berubah,sekaipunada jugayang
berpendapat dengan menekankan penafsiran hukum sebagai agent of modernization seperti yang
dikemukakan oleh Roscoe Pound as an instrument social engiuneering. Berkenaan dengan hal
tersebut maka dalamkarakter ilmu hukum harus mampu mendayagunakan Pancasila sebagai
paradigm of appreciation bahwa dalam pembentukan teori dan praktek hukum di Indonesiaharus
bertumpu pada etika universal yang terkandung pada sila-sila Pancasila seperti:
1.

Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ketuhanan Yang Maha Esa yang
menghormati ketertiban hidup beragama, agama sebagai kepentingan yangbesar.

2.

Menghormati nilai-nilai HAM baik hak sipol maupun hak ekosob dan dalam
kerangka hubumgan antar bangsa harus menghormati “the right to development”.

3.

Harusmendasarkanpersatuannasionalpadapenghargaanterhadapkonsep
“civic nationalism”.

4.

Harusmenghormatiindeksatau“corevaluesofdemocracy”sebagaialat
“audit democracy”.

5.

Harus menempatkan “legal justice” dalam kerangka “social justice” dan dalam
hubungan antar bangsa “globaljustice”.
Pembangunan hukum di Indonesia pada saat sekarang memerlukan arah dan masukan

yang memberikan nilai tambah, yang sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan
bernegara yang tertib, teratur dan berkeadilan, disamping melindungi hak-hak asasi manusia.
Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan
akselerasi reformasi hukum yang mencakup empat aspek yakni legislasi, sumberdaya manusia,
kelembagaan, dan infrastruktur serta budaya hukum. Keempat faktor tersebut merupakan
standarkan nilai dalam memecahkan persoalan-persoalan mendasar dalam bidang hukum yang
mencakup, perencanaan hukum, proses pembuatan hukum, penegakan hukum dan pembinaan
kesadaran hukum.
Melalui pembangunan hukum yang mendasarkan diri pada strategi tersebut diharapkan
sebagai politik hukum yang mampu mendukung tujuan berbangsa dan bernegara dalam
transformasi skala global, nasional dan regional. Politik pembangunan hukum nasional seperti
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yang dimaksud, diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan cita
kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat, baik dibidang politik, ekonomi maupun sosial dalam
kancah global. Pada era global pembangunan hukum ditandai dengan kecenderungan tuntutan
kebutuhan pasar yang dewasa ini semakin mengglobal. Dalam kondisi semacam itu produkproduk hukum yang dibentuk lebih banyak bertumpu pada keinginan pemerintah, karena tuntutan
pasar. Tuntutan kebutuhan ekonomi telah mampu menimbulkan perubahan perubahan yang
fundamental baik dalam hal fisik maupun sosial politik dan budaya yang mampu melampaui
pranata-pranata hukum yang ada. Produk hokum yang adalebih mengarah pada upaya untuk
memberiarahan dalam rangka menyelesaikan konflik yang berkembang dalam kehidupan
ekonomi (19). Pembangunan hukum yang tertuju pada kehidupan perekonomian di eraglobal
harus mampu mengarah dan mefokuskan diri pada aturan-aturan hukum yang diharapkan mampu
memperlancar roda dinamika ekonomi dan pembangunan yang tidak melepaskan diri dari sistem
demokrasi ekonomi dengan mengindahkan akses rakyat untuk mencapai efieiensi dan
perlindungan masyarakat golongankecil.
Pancasila secara utuh sebagai suatu “national guidelines”, dan “national standard, norm
and principles”, yang pada sudut pandang lain Pancasila pula, berguna sebagai margin of
appreciation dijadikan bahan acuan dan pedoman bagi upaya-upaya membentuk regulasi yang
tetap berpijak pada tatanan nilai-nilai pandangan hidup bangsanya. Sudah sepatutnya produk
perundang-undangan yang dibentuk harus mampu mengharmonisasikan antara kepentingan nilainilai nasional melalui ideologinegara sebagai sumber dari segala sumber hukum yang
diberlakukan.

Hingga

akhirnya

mampu

mengakomodir

kepentingan

global

dengan

mengedepankan atau tidak mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal yang dikandung dalam
nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian Pancasila tetap memegang peranan penting dalam
penyusunan norma hukum. Bila hal ini terabaikan maka dapat menyebabkan semua upaya untuk
memastikan perlindungan hak-hak ekonomi rakyat dan terjaminnya demokrasi ekonomi menemui
jalan buntu dan amanat kosntitusi UUD NRI Tahun 1945 pun telah terabaikan.
Kesimpulan
Revolusi Industri 4.0 dengan simpul utamanya ialah Internet dan Teknologi Informasi memicu
perubahan pola pikir, pola kerja, dan pola hidup warga negara di berbagai negara yang ditandai
dengan ciri-ciri : sederhana, cepat, lebih murah, dan mudah diakses. Dengan adanya revolusi
industri ini maka Pemerintah dituntut untuk segera merespons perubahan, keingingan, dan
kebutuhan masyarakat agar masyarakat tidak dirugikan dengan membuat regulasi yang
berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalamPancasila.
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TATA KELOLA ANGGARAN DESA BERSUMBER APBN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PINGGIRAN
BERBASISPEMERATAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DALAM PERSPEKTIF
NAWA CITA (STUDI KASUS DI WILAYAH CIAYUMAJAKUNING)
Sugianto
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email : sugiantoaphi@gmail.com
Abstrak
Pembangunan pedesaan adalah bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan
nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelaksanaan program
pembangunan pedesaan ini sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena
wilayah pedesaan menempati porsi terbesar di seluruh Negara. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui tata kelola anggaran desa yang bersumber APBN dalam rangka
mewujudkan pembangunan masyarakat pinggiran berbasis pemerataan pembangunan
pedesaan dalam perspektif Nawa Cita dan peran pemerintah desa dalam menjalankan
program Nawa Cita tentang pembangunan masyarakat pinggiran terhadap pengelolaan
anggaran pemerintahan desa berbasis kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan
pemerataan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,
menginvestigasi dan memahami fenomenasepertiapa yang terjadi mengapa terjadi dan
bagaimana terjadinya, sekaligus memahami suatu situasi social, peristiwa, peraninteraksi.
Pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsungdengan responden yaitu
Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Kuningan,
Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Majalengka, Kepala Dinas BPMPD Kabupaten
Indramayu, dan seluruh Kepala Desa Se-Wialayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan
Kuningan. Serta data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Kabupaten,
Kecamatan, Desa. Hasil dari penelitian ini adalah Desa sebagai garda terdepan pembangunan
mempunyai peran yang strategis dalam menyukseskan program nawacita. Pengelolaan
anggaran desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, efektif, tertib dan
disiplin anggaran dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi
masyarakat desa.
Kata Kunci: Pemerintahan, Desa, Nawacita, Anggaran, Pembangunan
PENDAHULUAN
Pada Pemilihan umum Presiden 2014 salah satu calon menjadikan Program Nawacita
merupakan istilah visi-misi dari pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf
Kalla. Dalam visi/misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok pemerintahannya. Setelah
menjadi Presiden terpilih, Jokowidodo- Jusuf Kalla langsung menerapkan program Nawa Cita ke
dalam program-program pemerintahannya, yaitu melalui sebuah kabinet yang disebut dengan
kabinet kerja. Komposisi dan struktur Kabinet Kerja tersebut dirancang untuk mengakomodir
agenda-agenda yang termuat dalam Nawa Cita. Nawacita ini adalah merupakan sembilan program
yang diharus diwujudkan oleh Jokowidodo –Jusuf Kalla agar supaya Indonesia lebih mandiri, yaitu
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mandiri dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Menjadi bangsa yang tak bisa
didikte oleh negara lain.1
Nawacita merupakan sebagai Prgram Unggulan yang salah satunya pada Poin 3 dimana
salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka Negara kesatuan. Jalan perubahan “membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan” menjadi sangat
penting untuk dianalisa mengingat relevansinya dengan kebutuhan mendasar masyarakat desa serta
menjadi komoditas kampanye yang sangat seksi yang diblow up oleh masing-masing pasangan
capres-cawapres melalui janji pengucuran dana desa sebesar Rp. 1 milyar pertahun meskipun
sesungguhnya hal tersebut menjadi amanat Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yang
belakangan diklaim oleh banyak politisi sebagai produk yang didukung penuh partainya.2
Tujuan pembangunan nasional secara umum adalah untuk membangun bangsa yang maju,
mandiri, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam alenia keempat
Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan
kehidupan bangsa , menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,
dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Berbicara mengenai tujuan
pembangunan yang ketiga, bahwa masyarakat yang sejahtera pada taraf awal pembangunan adalah
suatu masyarakat yang kebutuhan pokoknya terpenuhi.3
Pembangunan pedesaan adalah bagian integral dari pembangunan daerahdan pembangunan
nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Idealnya, program-program
pembangunan pedesaan bisa dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan di
wilayah setempat. Pelaksanaan program pembangunan pedesaan ini sangat penting dalam konteks
pembangunan nasional karena wilayah pedesaan menempati porsi terbesar di seluruh negara. Oleh
karena itu, pembangunan pedesaan perlu ditingkatkan, terutama sejak era reformasi yang ditandai
dengan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui pelaksanaan program dan
kegiatan yang berbasis masyarakat sehingga masyarakat daerah-daerah pinggiran menjadi semakin
mandiri dalam membangun lingkungan daerahnya masing-masing.
Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan
kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem
pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Hirarki pemerintahan di Indonesia mulai dari
pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan
1. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 P1www.indonesiacayo.comukul 19.30
2
www.kompasiana.com. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.35
3
Repository.upi.edu diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.43

184

ISBN : 978-602-361-217-8

Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Indonesia, sistem pemerintahan desa mulai coba diseragamkan lewat UU No. 5 Tahun 1979 tentang
Desa, dan kemudian diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah.
Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung
dengan rakyat. Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat
Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas
penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.
Terkait dengan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian pada 4 kabupaten yaitu:
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu.
Yang masing-masing memiliki jumlah:
1. Data desa di Kabupaten Cirebon memiliki total 420 desa
2. Data desa di KabupatenKuninganmemiliki total 320 desa
3. Data desa di KabupatenMajalengkamemiliki total 330 desa
4. Data desa di KabupatenIndramayumeiliki total 330 desa
Pada prakteknya sistem pemerintahan Desa di Indonesia tidak seragam. Adanya gampong
di Aceh, nagari di Sumatera Barat, marga di Palembang, dan banjar di Bali memperlihatkan warna
lain pemerintahan desa. Upaya penyeragaman itu akhirnya membuat desa tidak mandiri. Kini, lewat
UU Desa, pemerintah dan DPR berupaya mengembalikan kemandirian Desa dan pengakuan
terhadap Desa berdasarkan asal usul. Di dalam UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014), materi tentang
pemerintahan desa terutama diatur pada pasal 23-66.4
Desa, sebuah kawasan yang sering dipersepsikan orang kota sebagai tempat yang nyaman
dan indah. Meski kadang menyimpan sebuah potret buram kemiskinan. Citra buruk itulah yang
hendak dihapus oleh pemerintah. Maka mulai tahun 2015 ini pemerintah secara bertahap
menjalankan amanat yang tertera pada undang-undang tentang desa. Di dalamnya ada kewajiban
pemerintah memberikan Dana Desa. “Dana Desa yang akan dikucurkan yaitu sebesar Rp 20
triliun”. Pembangunan Perdesaan Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, memang ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya adalah dengan
mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial,
ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan
mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara
desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan5.

4

http://kedesa.id diunduh pada tanggal 5 Oktober 21.30
http://www.presidenri.go.id diunduh pada tanggal 5 Oktober 06.30
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Pembangunan masyarakat saat ini sangat perlu di perhatikan,terlebih pembangunan di
pedesaan. Desa adalah bagian dari perekonomian yang menyuplai kebutuhan masyarakat kota,
misalnya hasil pertanian semacam beras atau sayur-sayuran. Namun, desa sebetulnya bisa menjadi
basis pengembangan kewirausahaan jika dikelola dengan baik. Jadi, sebuah desa bisa saja tidak
hanya identik dengan hasil pertanian, namun bisa mengembangkan usaha secara baik. Oleh karena
itu, pembangunan perlu diimbangi dengan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Sumber Daya Alam (selanjutnya ditulis SDA) suatu desa tanpa melihat status pendidikan atau
ekonomi masyarakat tersebut, sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang.6
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menginvestigasi dan memahami
fenomena seperti apa yang terjadi mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya, sekaligus memahami
suatu situasi social, peristiwa, peran interaksi. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini peneliti
menggunakan berbagai sumber data, teori, metode, dan investigator agar informasi yang disajikan
konsisten. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif kualitas riset sangat tergantung pada
kualitasdankelengkapan data yang dihasilkan. Pertanyan yang selalu diperhatikan dalam
pengumpulan data adalah apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana. Dalam penelitian ini
digunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan analisis dokumen. Dalam
penelitian ini wawancara memegang peran yang sangat penting karena metode wawancara
digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Analisis data, untuk
dilakukan analisis peneliti perlu menangkap, mencatat menginterprestasikan dan menyajikan
informasi. Padapenelitianinitahap-tahapanalisis data dilakukan dengan metode trianguilasi data.7
Pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsungdengan responden yaitu
Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Kuningan, Kepala
Dinas BPMPD Kabupaten Majalengka, Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Indramayu, dan seluruh
Kepala Desa Se-Wialayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Serta data-data yang
diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Permendagri No. 56 Tahun 2015 tentang Kodedan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu dari 27 kabupaten/kota atau 18 kabupaten
6

Peter, Hagul. 1985. Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, CV Rajawali, Jakarta.
Bungin Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial
Lainnya. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
7
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dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat”. Peraturan tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
pada tanggal 29 Juni 2015 di Jakarta untuk menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku yaitu Permendagri No. 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data
Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dari peraturan terbaru ini, maka dapat diketahui bahwa di
Kabupaten Cirebon terdapat sebanyak 412 desadan 12 kelurahan yang tersebar di 40 kecamatan.
Dalam uraian di bawah ini diketahui bahwa Kecamatan Plumbon dengan jumlah desa sebanyak 15
desa merupakan “Kecamatan dengan Jumlah Desa Terbanyak di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa
Barat”. Sedangkan Kecamatan Sumber dengan jumlah desa sebanyak 2 desa serta 12 kelurahan
merupakan “Kecamatan dengan Jumlah Desa Paling Sedikit di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa
Barat”.
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon padaTahun 2015

No

Kecamatan

JumlahPenduduk
Laki-laki

Perempuan

JumlahPenduduk

1

Waled

25,544

26,392

51,936

2

Pasaleman

14,055

16,591

30,646

3

Ciledug

22,484

21,822

44,306

4

Pabuaran

17,607

17,361

34,968

5

Losari

30,186

28,901

59,087

6

Pabedilan

30,033

29,561

59,594

7

Babakan

35,577

34,967

70,544

8

Gebang

32,074

31,347

63,421

9

Karangsembung

18,644

18,020

36,664

10

Karangwareng

15,380

14,656

30,036

11

Lemahabang

27,399

26,196

53,595

12

SusukanLebak

20,887

19,734

40,621

13

Sedong

22,470

20,984

43,454

14

Astanajapura

40,162

30,099

70,261

15

Pangenan

22,975

21,866

44,841

16

Mundu

36,520

33,998

70,518

17

Beber

21,216

19,255

40,471

18

Greged

29,892

27,727

57,619

19

Talun

34,894

32,691

67,585
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20

Sumber

43,991

41,939

85,930

21

Dukupuntang

31,090

29,435

60,525

22

Palimanan

31,749

28,902

60,651

23

Plumbon

34,150

33,519

67,669

24

Depok

31,591

30,535

62,126

25

Weru

28,378

26,313

54,691

26

Plered

25,740

24,407

50,147

27

Tengahtani

19,472

18,521

37,993

28

Kedawung

27,786

27,183

54,969

29

Gunungjati

37,189

36,858

74,047

30

Kapetakan

28,629

27,724

56,353

31

Suranenggala

21,789

21,311

43,100

32

Klangenan

24,589

22,095

46,684

33

Jamblang

19,149

18,864

38,013

34

Arjawinangun

30,814

26,387

57,201

35

Panguragan

23,636

22,161

45,797

36

Ciwaringin

17,000

16,647

33,647

37

Gempol

23,253

22,308

45,561

38

Susukan

33,819

33,502

67,321

39

Gegesik

37,198

35,117

72,315

40

Kaliwedi

20,681

20,590

41,271

1089692

1036486

2,126,178

Jumlah
Sumber: cirebonkab.bps.go.id

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Indramayu pada Tahun 2015
Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)
No

Kecamatan
Laki-laki

Perempuan

Laki-laki dan
Perempuan

1

Haurgeulis

46521

44451

90972

2

Gantar

31349

30557

61906

3

Kroya

32407

30959

63366

4

Gabuswetan

28009

27176

55185

188

ISBN : 978-602-361-217-8

Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

5

Cikedung

19814

19502

39316

6

Terisi

27958

26191

54149

7

Lelea

24411

23806

48217

8

Bangodua

14107

13523

27630

9

Tukdana

26335

24816

51151

10

Widasari

17812

16373

34185

11

Kertasemaya

31222

29912

61134

12

Sukagumiwang

18833

18776

37609

13

Krangkeng

33028

30916

63944

14

Karangampel

32913

30221

63134

15

Kedokanbunder

23184

21604

44788

16

Juntinyuat

41597

37047

78644

17

Sliyeg

30837

28359

59196

18

Jatibarang

36454

34097

70551

19

Balongan

20044

18631

38675

20

Indramayu

57442

53567

111009

21

Sindang

25927

24636

50563

22

Cantigi

16691

15188

31879

23

Pasekan

12604

11531

24135

24

Lohbener

28149

26562

54711

25

Arahan

16723

15796

32519

26

Losarang

27891

26142

54033

27

Kandanghaur

44553

42050

86603

28

Bongas

23878

22993

46871

29

Anjatan

42601

40191

82792

30

Sukra

23096

20788

43884

31

Patrol

28824

26920

55744

885214

833281

1718495

Total

Sumber: indramayukab.bps.go.id

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2014
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Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin & Rasio Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

Kecamatan
Laki-Laki

Perempuan

010 Lemahsugih

28 749

28 742

57 491

020 Bantarujeg

21 486

21 620

43 106

021 Malausma

20 622

21 366

41 988

030 Cikijing

30 047

28 386

58 433

031 Cingambul

18 005

17 805

35 810

040 Talaga

21 704

21 112

42 816

041 Banjaran

12 046

12 107

24 153

050 Argapura

16 859

17 195

34 054

060 Maja

24 394

24 266

48 660

070 Majalengka

34 704

35 662

70 366

080 Cigasong

17 114

16 584

33 698

090 Sukahaji

19 948

19 891

39 839

091 Sindang

7 260

7 275

14 535

100 Rajagaluh

20 851

20 908

41 759

110 Sindangwangi

15 264

15 363

30 627

120 Leuwimunding

28 068

29 760

57 828

130 Palasah

23 000

24 011

47 011

140 Jatiwangi

41 591

41 460

83 051

150 Dawuan

22 421

22 994

45 415

151 Kasokandel

23 113

23 401

46 514

160 Panyingkiran

14 903

15 109

30 012

170 Kadipaten

21 849

21 570

43 419

180 Kertajati

21 303

20 654

41 957

190 Jatitujuh

25 634

25 283

50 917

200 Ligung

28 386

28 132

56 518

210 Sumberjaya

28 560

27 776

56 336

587 881

588 432

1 176 313

Kab. Majalengka

Jumlah

Sumber: majalengkakab.bps.go.id
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Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut
di Kabupaten Kuningan, 2014
Kecamatan

Islam

Katholik

Protestan

Hindu

Budha

Lainnya

1

Darma

55 262

75

-

-

-

-

2

Kadugede

26 322

4

11

-

-

1

3

Nusaherang

23 043

-

15

-

-

-

4

Ciniru

19 126

210

-

-

-

-

5

Hantara

14 683

5

-

-

-

-

6

Selajambe

15 229

18

-

-

-

-

7

Subang

16 820

59

36

-

-

-

8

Cilebak

12 545

-

-

-

-

-

9

Ciwaru

30 820

5

-

-

-

-

10

Karangkancan

20 546

-

-

-

-

-

a
11

Cibingbin

41 353

-

-

-

-

-

12

Cibeureum

20 262

-

-

-

-

-

13

Luragung

46 547

6

60

-

-

-

14

Cimahi

31 797

-

-

-

-

-

15

Cidahu

44 221

-

5

-

-

-

16

Kalimanggis

25 922

-

-

-

-

-

17

Ciawigebang

92 082

7

-

-

-

-

18

Cipicung

28 773

11

-

-

-

-

19

Lebakwangi

43 505

50

8

-

-

-

20

Maleber

45 712

-

4

-

6

-

21

Garawangi

42 136

406

300

-

-

-

22

Sindangagung

35 559

14

-

-

-

-

23

Kuningan

90 845

1 081

1 446

30

148

65

24

Cigugur

38 659

4 904

255

3

8

-

25

Kramatmulya

43 116

5

11

-

-

-

26

Jalaksana

42 123

-

-

-

-

-

27

Japara

21 695

-

-

-

-

-

28

Cilimus

49 741

15

10

-

-

-
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29

Cigandamekar

30 693

1

-

-

-

-

30

Mandirancan

25 114

-

5

-

5

-

31

Pancalang

24 400

-

-

-

-

-

32

Pasawahan

24 524

-

-

-

-

-

1 123 175

6 876

2 166

33

167

66

TOTAL

Sumber :Kementrian Agama Kab. Kuningan

Jumlah Anggaran Belanja dan Penerimaan Desa Astana Kecamatan Gunungjati Kabupaten
Cirebon pada tahun 2017 sebesar Rp. 282.511.000,00. Bantuan dari Pemerintah Provinsi sebesar
Rp. 115.000.000,00, Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 16.000.000,00, Alokasi Dana Desa sebesar
Rp. 151.511.000,00. Sedangkan jumlah Belanja Publik/ belanja pembangunan yang dikeluarkan
oleh desa sebesar Rp 22.500.000,00 dan Jumlah Belanja Aparatur/pegawai sebesar Rp.
119.100.000,00.
Jumlah Aggaran Belanja dan Penerimaan Desa Ciawi gajah Kecamatan Beber Kabupaten
Cirebon padaTahun 2017 sebesar Rp. 602.805.000,00. Sumber anggaran terdiri dari APBD
Kabupaten

sebesar

Rp.

177.255.000,00,

Bantuan

Pemerintah

Kabupaten

sebesar

Rp.

162.255.000,00, Bantuan Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 15.000.000,00, PendapatanAsli Desa
sebesar Rp. 425.550.000,00. Alokasi dana desa sebesar Rp 162.255.000,00 dan sumber pendapatan
darip erusahaan yang ada di desa/kelurahan Rp 21.500.000,00.
Desa sebagai garda terdepan pembangunan mempunyai peran yang strategis dalam
menyukseskan program nawacita. Pengelolaan anggaran desa

berdasarkan asas transparan,

akuntabel, partisipatif, efisien, efektif, tertib dan disiplin anggaran dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat desa. Dalam prakteknya untuk mewujudkan
pemerataan pembangunan, dilaksanakan melalui tahapan sbb:
1. Perencanaan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
melalui musdes dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk menjaring
kebutuhan masyarakat dan diharmonisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes);
2. Penyusunan APBDes yang dibahas dan disepakti bersama antara Pemerintah Desa denggan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan penajaman skala prioritas dalam RKPDes;
3. Pelaksanaan kegiatan dalam APBD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri
dari unsur perangkat desa dan Lembaga kemasyarakatan dan diawasi oleh BPD
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4. Dalam rangka transparansi anggaran, pemerintah desa melakukan publikasi APBDes tahun
berjalan dan resume Laporan APBDes tahun sebelumnya dalam bentuk baligho maupun
selebaran yang dipasang ditempat strategis dan mudah diakses oleh masyarakat;
5. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan
Penyelenggraaan Pemerintaha Desa (LPPD) kepada Bupati melalui camat dan
menyampaikan Keterangan atas LPPD kepada BPD;
6. Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, desa menggunakan
aplikasi Sistem pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES)
Secara umum tata kelola anggaran yang bersumber dari APBD dalam bentuk Dana Desa
adalah :
1. Pada prinsipnya pengelolaan dana Desa dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan sumberdaya

manusia dan dan

sumberdaya lokal sehingga terjadi perputaran Dana Desa lebih lama di desa dan dirasakan
olah banyak komponen masyarakat;
2. Kebijakan pemerintah dalam rangka Padat Karya Tunai memberikan kesempatan lebih
banyak kepada masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan dan di sisi lain
memberikan penghasilan kepada masyarakat penganggur atau setengah penganguran;
3. Kegiatan pembangunan sampai dengan saat ini lebih diditikberatkan kepada upaya
pemenuhan prasarana sosial dasar berupa infrastrukur perdesaan meliputi jalan desa, jalan
usaha tani, irigasi pedesaan, embung, sarpras pertanian, air bersih, sarpras dan operasional
bidang kesehatan di luar urusan kabupaten, sarpras dan operasional bidang pendidikan di
luar urusan kabupaten.
KESIMPULAN
Desa sebagai garda terdepan pembangunan mempunyai peran yang strategis dalam
menyukseskan program nawacita. Pengelolaan anggaran desa

berdasarkan asas transparan,

akuntabel, partisipatif, efisien, efektif, tertib dan disiplin anggaran dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat desa.Pelaksanaan kegiatan dalam APBD
dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari unsur perangkat desa dan Lembaga
kemasyarakatan dan diawasi oleh BPD. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa mempunyai
kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggraaan Pemerintaha Desa (LPPD) kepada Bupati
melalui camat dan menyampaikan Keterangan atas LPPD kepada BPD.
Pada prinsipnya pengelolaan dana Desa dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan sumberdaya manusia dan dan sumberdaya lokal
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sehingga terjadi perputaran Dana Desa lebih lama di desa dan dirasakan olah banyak komponen
masyarakat.
Kegiatan pembangunan sampai dengan saat ini lebih ditiikberatkan kepada upaya
pemenuhan prasarana sosial dasar berupa infrastrukur perdesaan meliputi jalan desa, jalan usaha
tani, irigasi perdesaa, lumbung, sarpras pertanian, air bersih, sarpras dan operasional bidang
kesehatan di luar urusan kabupaten, sarpras dan operasional bidang pendidikan di luar urusan
kabupaten.
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Konstitusionalitas UU Ketenagakerjaan: Pengaruhnya terhadap Hubungan Industrial
Luthfi Widagdo Eddyono
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi RI

Abstrak
Sejak keberadaan Mahkamah Konstitusi, terjadi penguatan prinsip checks and balances
antarlembaga negara di Indonesia, khususnya antara legislatif dan yudikatif. Eksistensi
Mahkamah Konstitusi juga menjadi ajang bagi warga negara untuk “menggugat” norma
dalam UU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak
konstitusionalnya. UU Ketenagakerjaan kenyataannya merupakan salah satu UU yang paling
sering diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini akan menguraikan
dan mengkaji seluruh Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji UU Ketenagakerjaan di
Indonesia sejak 2003 hingga 2018. Lebih lanjut, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis
pandangan Mahkamah Konstitusi sebagai the role intrepretor of constitution dengan
menggunakan batu uji UUD 1945 dan penerapan putusannya.
Kata Kunci: UU Ketenagakerjaan, Mahkamah Konstitusi, Hubungan Industrial.
I. PENDAHULUAN
Undang-undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan

(UU

Ketenagakerjaan)1 merupakan salah satu Undang-undang yang paling banyak diuji di
Mahkamah Konstitusi. Tercatat 26 perkara pengujian UU Ketenagakerjaan yang dilakukan
sejak 2003 hingga 2018.2 Hal tersebut membuktikan banyak pihak yang merasa relasi
hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan tidak tepat dan kerap
merugikan.
Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,
berwenang antara lain untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal tersebut
ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi yang antara lain juga menyatakan bahwa Mahkamah berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan kewenangannya tersebut,

1

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279.
2
Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dapat diunduh pada www.mahkamahkonstitusi.go.id dan
www.mkri.id.
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dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi pengawal konstitusi (the
guardian of the constitution). Hal itu juga membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi
berfungsi sebagai penafsir konstitusi (the sole interpreter of the constitution).3
Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang dapat berupa perorangan
warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.
Dengan demikian seseorang atau suatu pihak untuk dapat diterima sebagai Pemohon
yang memiliki legal standing di hadapan Mahkamah dalam permohonan pengujian undangundang harus terlebih dahulu menjelaskan, Pertama, kedudukannya dalam permohonan
yang diajukan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2003; Kedua, kerugian konstitusional yang diderita dalam kualifikasi
dimaksud, akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
Umumnya Pemohon dalam permohonan pengujian UU Ketenagakerjaan kebanyakan
adalah para pemimpin dan aktivis organisasi serikat buruh/pekerja, serta para buruh/pekerja
sendiri yang merasa dipinggirkan nasibnya. Walaupun demikian terdapat pula para pelaku
usaha yang mempermasalahkan aturan ketenagakerjaaan.
Tulisan ini bermaksud untuk mengumpulkan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi,
dengan melakukan ketegorisasi isu hukum yang terjadi. Hal ini akan sangat dibutuhkan untuk
melakukan analisis terkait aturan hubungan industrial dan arah pembaharuan hukum
ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusanputusannya. Selain itu, tulisan ini akan menghimpun norma dalam putusan Mahkamah
Konstitusi yang telah melakukan pengujian konstitusionalitas UU Ketenagakerjaan. Tulisan ini
akan menjadi rujukan penting dalam mempermasalahkan konstitusionalitas UU
Ketenagakerjaan ke depannya.
II. PEMBAHASAN
1. Kedudukan Hukum Buruh dan Organisasi Buruh Berperkara di Mahkamah Konstitusi
3

Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008),
halaman 39.
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Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 telah menyatakan bahwa ”Pemohon adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur
dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat ; atau
d. lembaga negara”.
Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “Yang dimaksud
dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menyatakan, bahwa hanya
hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak
konstitusional.
Oleh karena itu, menurut UU 24/2003, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima
sebagai pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan
Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan
membuktikan:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud Pasal 51
ayat (1) dan Penjelasan UU 24/2003 yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya
suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat dari
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
Bahwa mengenai batasan-batasan tentang kerugian konstitusional, Mahkamah
Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang
timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003,
harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor
011/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:
a.

adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b.

bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan
oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

c.

bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
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aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d.

adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

e.

adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan

pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi
kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak Pemohon;
Dengan demikian, untuk memenuhi persyaratan kedudukan hukum (legal standing)
buruh atau organisasi buruh bahkan perusahaan sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan
Penjelasannya UU 24/2003, juga harus memenuhi batasan kerugian konstitusional yang
ditetetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUUV/2007, yang mana Putusan ini menjadi rujukan Mahkamah Konstitusi untuk menilai ada
tidaknya kerugian konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Pandangan Umum Mahkamah Konstitusi Terhadap UU Ketenagakerjaan
Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi terpenting adalah Putusan 012/PUU-I/2003.
Putusan ini merupakan putusan pertama terkait dengan isu ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
Putusan ini juga memuat pandangan umum Mahkamah Konstitusi terhadap UU Ketenagakerjaan yang
menjadi preseden dan dirujuk dalam putusan-putusan setelahnya.
Pemohon perkara 012/PUU-I/2003 sempat mendalilkan bahwa adanya kecenderungan

yang dilihat dalam pembentukan undang-undang a quo, yang lebih mengadopsi kepentingan
pemilik modal nasional terutama internasional, serta tidak cukup mempertimbangkan
dampak negatifnya terhadap buruh/pekerja Indonesia, sangat dipengaruhi ideologi
neoliberalisme yang menekankan pasar bebas dan efisiensi. Efisiensi dimaksud dicapai
melalui strategi upah buruh murah dalam pasar tenaga kerja yang fleksibel (flexible labour
market), yang berakibat hilangnya keamanan kerja (job security) bagi buruh/pekerja, yang
menyebabkan buruh/pekerja tetap menjadi buruh/ pekerja kontrak yang berlangsung
seumur hidup yang oleh sebagian kalangan dikatakan sebagai satu bentuk perbudakan
modern (modern form of slavery atau modern slavery), dan adanya tekanan dunia
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internasional melalui IMF melahirkan UU Ketenagakerjaan a quo, meskipun mendapat
tentangan dari kaum buruh. 4
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam menguji
UU Ketenagakerjaan yang diajukan para Pemohon terhadap UUD 1945 dengan melakukan
penilaian dan penafsiran, harus juga memperhatikan kondisi-kondisi dinamis yang berubah
bersama lingkungan strategis yang berkembang dalam perekonomian global, regional dan
nasional serta kecenderungan (trend) dalam hubungan kerja industrial secara internasional
yang juga mempengaruhi perekonomian Indonesia terutama setelah terjadinya krisis
ekonomi yang bersifat multi dimensional. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam UUD
1945 serta undang-undang dan peraturan lainnya mau tidak mau mendapat pengaruh karena
adanya perubahan nilai dan sistem di dunia, terutama sistem perekonomian yang cenderung
lebih didasarkan pada sistem ekonomi pasar yang menekankan prinsip efisiensi.5
Menurut Mahkamah Konstitusi, kemerosotan perekonomian Indonesia setelah krisis
sejak tahun 1998 dan masuknya peran lembaga-lembaga keuangan internasional dalam
proses pemulihan ekonomi telah menyebabkan Indonesia melakukan perubahan kebijakan
ekonomi sedemikian rupa yang berkaitan dengan dana bantuan untuk penyelamatan
ekonomi. Hal tersebut menyebabkan Indonesia semakin sulit menyusun kebijakan ekonomi
yang berdasar sistem yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, dan menyusun peraturan
perundangan di bidang sosial ekonomi secara serasi dengan UUD 1945 menurut filosofi yang
diletakkan founding fathers Indonesia. Merosotnya perekonomian dan menurunnya kegiatan
investasi, serta sukarnya masuk investasi baru karena kondisi yang tidak kondusif,
menimbulkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan (supply and demand) di bidang
pasar tenaga kerja (labour market). Hal tersebut semakin memperkuat posisi tawar
pengusaha dalam menentukan syarat-syarat yang dapat lebih menguntungkan kepentingan
pengusaha dan merugikan kepentingan tenaga kerja/buruh.6
“Menimbang bahwa meskipun tidak dikehendaki, syarat-syarat kerja, upah dan
perlindungan hukum yang berada di bawah standard internasional, gerakan dinamis
investasi yang mencari host-country yang lebih menguntungkan yang dapat diberikan
oleh negara-negara lain secara kompetitif di wilayah regional sekitar Indonesia,

4

Baca lebih lanjut Putusan 012/PUU-I/2003 dalam www.mkri.id.
Ibid.
6
Ibid.
5
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lingkungan

strategis

yang

harus

diperhitungkan.

Menghadapi

kompleksitas permasalahan seperti tergambar di atas menyebabkan kita tidak dapat
bersikap hitamputih, melainkan harus menafsirkan hukum dan konstitusi di bidang
ekonomi secara lebih dinamis dan kontekstual. Mahkamah berpendapat bahwa dalam
ekonomi pasar, campur tangan pemerintah melalui kebijakan dan pengaturan
ekonomi pasar (market economy) harus dilakukan seproporsional mungkin, sehingga
cita-cita yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 tetap menjadi filosofi dan sistem
norma dalam UUD sebagai the supreme law of the land, dari mana akan mengalir
serangkaian aturan dan kebijakan yang serasi bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Hal tersebut diartikan bahwa hukum pasar akan dipengaruhi secara proporsional
untuk menghilangkan distorsi maupun kelemahan-kelemahan pasar dan dapat
ditiadakan dengan tetap mempertimbangkan risiko yang akan dialami investor melalui
insentif yang seimbang dan wajar.”7

Di sisi lain, menurut Mahkamah Konstitusi, aturan dan kebijakan tersebut harus tetap
memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pekerja dan melakukan usaha
peningkatan kesejahteraan. Penafsiran konstruktif demikian yang dapat mengedepankan
susunan dan menghilangkan hambatan argumen hukum secara seimbang hanya dapat
dilakukan jika dapat mengidentifikasi dan membedakan beragam dimensi kepentingan dan
nilai-nilai yang sering berbenturan, yang dijalin dalam penilain yang kompleks yang
diharapkan membuat undang-undang yang ditafsirkan menjadi lebih baik secara
keseluruhan.8
Dalam rangka menjawab tudingan Pemohon perkara 012/PUU-I/2003 bahwa ketiadaan
naskah akademis UU Ketenagakerjaan dan kepentingan asing dalam penyusunan UU Ketenagakerjaa,
Mahkamah Konstitusi memberi pertimbangan komprehensif. Menurut Mahkamah Konstitusi,
meskipun adanya naskah akademis penting untuk memberi dasar dan pertimbangan ilmiah bagi satu
undang-undang yang dirancang agar tidak terjadi salah perhitungan dan kesalahan logika, keberadaan
naskah akademis bukanlah merupakan keharusan konstitusional dalam proses pembentukan undangundang. Oleh karena itu, ketiadaan naskah akademis RUU Ketenagakerjaan bukanlah merupakan

7
8

Ibid.
Ibid.
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cacat hukum yang mengakibatkan batalnya undang-undang a quo sebagaimana didalilkan para
Pemohon.9
Terhadap dalil para Pemohon yang mengatakan ada kebohongan publik yang direkayasa oleh
salah seorang anggota DPR, yaitu adanya Tim Kecil yang seolah-olah mewakili organisasi buruh yang
turut serta melakukan konsultasi dalam penyusunan undang-undang a quo, jikapun benar, menurut
Mahkamah Konstitusi, hal itu hanyalah menunjukkan bahwa proses penyusunan undang-undang
tersebut kurang aspiratif, namun tidak dengan sendirinya menjadikan hal dimaksud bertentangan
dengan prosedur pembentukan undang-undang menurut undang-undang dasar. Lagi pula,
keikutsertaan masyarakat (stake holder) dalam memberi masukan kepada DPR sebagai sarana
penyerap aspirasi masyarakat sudah dianggap ada dalam wujud penyampaian pendapat melalui
demonstrasi-demonstrasi yang telah dilakukan buruh pada saat proses penyusunan undang-undang a
quo, yang dapat dipandang sebagai penyerapan aspirasi kaum buruh.10
Hal penting lain terkait dengan keterpautan kepentingan asing dalam pembuatan hukum
satu negara yang dimasukkan melalui persuasi untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi pihak
yang terkena dampak satu undang-undang, menurut Mahkamah Konstitusi, tidaklah dapat dikatakan
merupakan campur tangan dalam kedaulatan satu negara, sepanjang kewenangan untuk membentuk
undang-undang itu tetap dilakukan secara bebas dan independen oleh pembuat undang undang,
tanpa paksaan, tipu daya dan intervensi kekuatan secara langsung. Kepentingan modal asing wajar
dipertimbangkan secara bebas dan mandiri oleh pembuat undang-undang dengan memperhatikan
kepentingan nasional.11

3. Konstitusionalitas UU Ketenagakerjaan

Dalam rangka memudahkan para pencari keadilan dan masyarakat untuk memahami
putusan Mahkamah Konstitusi khususnya terkait dengan hubungan industrial, Mahkamah
Konstitusi menerbitkan Anotasi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berikut adalah kompilasi
Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan dan mengubah konten UU
Ketenagakerjaan berdasarkan Anotasi yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi.12

No.

Norma UU Ketenagakerjaan

Keterangan
Konstitusi

Putusan

Mahkamah

9

Ibid.
Ibid.
11
Ibid.
10

12

[https://mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_71_Anotasi%20Ratu%20Nmr%2013%20%20t
hn%202003%20Ktnga%20krjaan%20-%20OK.pdf], diakses 1 April 2019.
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1

Pasal 59 (7): Perjanjian kerja untuk
waktu tertentu yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5),
dan ayat (6) maka demi hukum menjadi
perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

2

Pasal 65 (7): Hubungan kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)
dapat didasarkan atas perjanjian kerja
waktu tidak tertentu atau perjanjian
kerja waktu tertentu apabila memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59.

3

Pasal 65 (8): Dalam hal ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi
hukum
status
hubungan
kerja
pekerja/buruh dengan perusahaan
penerima pemborongan beralih menjadi
hubungan kerja pekerja/ buruh dengan
perusahaan pemberi pekerjaan.
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Sejak Rabu, 4 November 2015, sepanjang
frasa ”demi hukum”, bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh
dapat
meminta
pengesahan
nota
pemeriksaan
pegawai
pengawas
ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri
setempat dengan syarat: 1. Telah
dilaksanakan perundingan bipartit namun
perundingan bipartit tersebut tidak
mencapai kesepakatan atau salah satu
pihak menolak untuk berunding: dan 2.
Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai
pengawas ketenagakerjaan berasarkan
peraturan
perundangundangan”
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 PUU-XII/2014.
Sejak Selasa, 17 Januari 2012, sepanjang
frasa ”perjanjian kerja waktu tertentu”,
bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang dalam
perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan
adanya pengalihan perlindungan hak-hak
bagi pekerja/ buruh yang objek kerjanya
tetap ada, walaupun terjadi pergantian
perusahaan yang melaksanakan sebagian
pekerjaan borongan dari perusahaan lain
atau
perusahaan
penyedia
jasa
pekerja/buruh
berdasarkan
Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUIX/2011.
Sejak Rabu, 4 November 2015, sepanjang
frasa ”demi hukum”, bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh
dapat
meminta
pengesahan
nota
pemeriksaan
pegawai
pengawas
ketenagakerjaan ANOTASI 2018 vi kepada
Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:
1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit
namun perundingan bipartit tersebut tidak
mencapai kesepakatan atau salah satu
pihak menolak untuk berunding: dan 2.
Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai
pengawas ketenagakerjaan berasarkan
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4

5

Pasal
66
(2):
Penyedia
jasa
pekerja/buruh untuk kegiatan jasa
penunjang atau kegiatan yang tidak
berhubungan lang-sung dengan proses
produksi harus memenuhi syarat
sebagai berikut : a. adanya hubungan
kerja antara pekerja/buruh dan
perusahaan
penyedia
jasa
pekerja/buruh; b. perjanjian kerja yang
berlaku
dalam
hubungan
kerja
sebagaimana dimaksud pada huruf a
adalah perjanjian kerja untuk waktu
tertentu yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
dan/atau perjanjian kerja waktu tidak
tertentu yang dibuat secara tertulis dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak;4
Pasal 66 (4): Dalam hal ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d
serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka
demi hukum status hubungan kerja
antara pekerja/buruh dan perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh beralih
menjadi hubungan kerja antara
pekerja/buruh dan perusahaan pemberi
pekerjaan.

6

Pasal 90 (2): Bagi pengusaha yang tidak
mampu membayar upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
dapat dilakukan penangguhan.

7

Pasal 95 (4): Dalam hal perusahaan
dinyatakan pailit atau dilikuidasi
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peraturan
perundangundangan”
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 PUU-XII/2014.
Sejak Selasa, 17 Januari 2012, sepanjang
frasa ”perjanjian kerja untuk waktu
tertentu”, bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang dalam
perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan
adanya pengalihan perlindungan hak-hak
bagi pekerja/ buruh yang objek kerjanya
tetap ada, walaupun terjadi pergantian
perusahaan yang melaksanakan sebagian
pekerjaan borongan dari perusahaan lain
atau
perusahaan
penyedia
jasa
pekerja/buruh
berdasarkan
Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUIX/2011.
Sejak Rabu, 4 November 2015, sepanjang
frasa ”demi hukum”, bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh
dapat
meminta
pengesahan
nota
pemeriksaan
pegawai
pengawas
ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri
setempat dengan syarat: 1. Telah
dilaksanakan perundingan bipartit namun
perundingan bipartit tersebut tidak
mencapai kesepakatan atau salah satu
pihak menolak untuk berunding: dan 2.
Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai
pengawas ketenagakerjaan berasarkan
peraturan
perundangundangan”
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 PUU-XII/2014.
Sejak Kamis, 29 Desember 2016, sepanjang
frasa ”tetapi tidak wajib membayar
pemenuhan ketentuan upah minimum yang
berlaku
pada
waktu
diberikan
penangguhan”, bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 72/PUU-XIII/2015.
Sejak Kamis, 11 September 2014,
bertentangan dengan UndangUndang
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berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka upah dan
hak-hak lainnya dari pekerja/buruh
merupakan utang yang didahulukan
pembayarannya.

8

Pasal 96: Tuntutan pembayaran upah
pekerja/buruh dan segala pembayaran
yang timbul dari hubungan kerja menjadi
kadaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya
hak.

9

Pasal 120 (1): Dalam hal di satu
perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu)
serikat pekerja/serikat buruh maka yang
berhak
mewakili
pekerja/buruh
melakukan
perundingan
dengan
pengusaha yang jumlah keanggotaannya
lebih dari 50% (lima puluh perseratus)
dari seluruh jumlah pekerja/buruh di
perusahaan tersebut.
Pasal 120 (2): Dalam hal ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak
terpenuhi,
maka
serikat
pekerja/serikat buruh dapat melakukan
koalisi sehingga tercapai jumlah lebih
dari 50% (lima puluh perseratus) dari
seluruh jumlah pekerja/buruh di
perusahaan tersebut untuk mewakili
dalam perundingan dengan pengusaha.
Pasal 120 (3): Dalam hal ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka para
seri-kat
pekerja/serikat
buruh
membentuk tim perunding yang
keanggotaannya ditentukan secara
proporsional
berdasarkan
jumlah
anggota
masing-masing
serikat
pekerja/serikat buruh.

10

11
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“pembayaran upah pekerja/buruh yang
terhutang didahulukan atas semua jenis
kreditur termasuk atas tagihan kreditur
separatis, tagihan hak negara, kantor lelang,
dan badan umum yang dibentuk
Pemerintah, sedangkan pembayaran hakhak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas
semua tagihan termasuk tagihan hak
negara, kantor lelang, dan badan umum
yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan
dari kreditur separatis” berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
67/PUU-XI/2013.
Sejak Kamis, 19 September 2013,
bertentangan dengan UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUX/2012.
Sejak Rabu, 10 November 2010,
bertentangan dengan UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan
hukum mengikat berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUUVII/2009.

Sejak Rabu, 10 November 2010,
bertentangan dengan UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan
hukum mengikat berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUUVII/2009.

Sejak Rabu, 10 November 2010, sepanjang
frasa ”Dalam hal ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak
terpenuhi, maka...”, adalah konstitusional
bersyarat (conditionally constitutional)
sehingga
berbunyi,
para
serikat
pekerja/serikat buruh membentuk tim
perunding
yang
keanggotaannya
ditentukan
secara
proporsional
berdasarkan jumlah anggota masing-
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Pasal 153 (1) Pengusaha dilarang
melakukan pemutusan hubungan kerja
dengan alasan: a. pekerja/buruh
berhalangan masuk kerja karena sakit
menurut keterangan dokter selama
waktu tidak melampaui 12 (dua belas)
bulan secara terus-menerus; b.
pekerja/buruh
berhalangan
menjalankan pekerjaannya karena
memenuhi kewajiban terhadap negara
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; c.
pekerja/buruh menjalankan ibadah yang
diperintahkan
agamanya;
d.
pekerja/buruh
menikah;
e.
pekerja/buruh
perempuan
hamil,
melahirkan, gugur kandungan, atau
menyusui bayinya; f. pekerja/buruh
mempunyai pertalian darah dan/atau
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masing serikat pekerja/serikat buruh”, dan.
Dan dimaknai ”dalam hal di satu
perusahaan terdapat lebih dari satu serikat
pekerja/serikat buruh, maka jumlah serikat
pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili
dalam melakukan perundingan dengan
pengusaha dalam suatu perusahaan adalah
maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh
atau gabungan serikat pekerja/serikat
buruh yang jumlah anggotanya minimal
10% dari seluruh pekerja/buruh yang ada
dalam perusahaan; juga sepanjang frasa,
”Dalam hal ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak
terpenuhi, maka...”, tidak dihapuskan,
bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan
hukum mengikat berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 115/ PUUVII/2009 sehingga ketentuan tersebut tidak
dimaknai ”dalam hal di satu perusahaan
terdapat lebih dari satu serikat pekerja/
serikat
buruh,
jumlah
serikat
pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili
dalam melakukan perundingan dengan
pengusaha dalam suatu perusahaan adalah
maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh
atau gabungan serikat pekerja/serikat
buruh yang jumlah anggotanya minimal
10% dari seluruh pekerja buruh yang ada
dalam perusahaan.
Sejak Kamis, 14 Desember 2017, sepanjang
frasa ”kecuali telah diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan,
atau
perjanjian kerja bersama”, bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 13/PUU-XV/2017.
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ikatan
perkawinan
dengan
pekerja/buruh lainnya di dalam satu
perusahaan, kecuali telah diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahan,
atau perjanjian kerja bersama;
Pasal 155 (2):- Selama putusan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial belum ditetapkan, baik
pengusaha maupun pekerja/ buruh
harus tetap melaksanakan segala
kewajibannya.

14

Pasal 158 (1): Pengusaha dapat
memutuskan hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh
dengan
alasan
pekerja/buruh
telah
melakukan
kesalahan berat sebagai berikut:...

15

Pasal 159: Apabila pekerja/buruh tidak
menerima pemutusan hubungan kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158
ayat (1), pekerja/ buruh yang
bersangkutan
dapat
mengajukan
gugatan ke lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.
Pasal 160 (1): Dalam hal pekerja/buruh
ditahan pihak yang berwajib karena
diduga melakukan tindak pidana bukan
atas pengaduan pengusaha, maka
pengusaha tidak wajib membayar upah
tetapi wajib memberikan bantuan
kepada keluarga pekerja/ buruh yang
menjadi
tanggungannya
dengan
ketentuan sebagai berikut:..
Pasal 164 (3): Pengusaha dapat
melakukan pemutusan hubungan kerja
terhadap
pekerja/buruh
karena
perusahaan tutup bukan karena
mengalami kerugian 2 (dua) tahun
berturut-turut atau bukan karena
keadaan memaksa (force majeur) tetapi
perusahaan melakukan efisiensi, dengan
ketentuan pekerja/ buruh berhak atas
uang pesangon sebesar 2 (dua) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan

16

17
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Sejak Senin, 19 September 2011, sepanjang
frasa ”belum ditetapkan”, bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang
tidak
dimaknai
“belum
berkekuatan hukum tetap” berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
37/PUU-IX/2011.
Sejak
Kamis,
28
Oktober
2004,
bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUUI/2003.
Sejak
Kamis,
28
Oktober
2004,
bertentangan dengan UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUUI/2003.
Sejak Kamis, 28 Oktober 2004, sepanjang
mengenai anak kalimat “... bukan atas
pengaduan pengusaha...” bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 012/PUU-I/2003.
Sejak Rabu, 20 Juni 2012, sepanjang frasa
”perusahaan tutup”, bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “perusahaan
tutup permanen atau perusahaan tutup
tidak untuk sementara waktu” berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
19/PUU-IX/2011.
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19

20

21

uang penggantian hak sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (4).
Pasal 169 (1): Pekerja/buruh dapat
mengajukan permohonan pemutusan
hubungan kerja kepada lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial dalam hal pengusaha
melakukan perbuatan sebagai berikut: ...
c. tidak membayar upah tepat pada
waktu yang telah ditentukan selama 3
(tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

Pasal 170 Pemutusan hubungan kerja
yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168,
kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat
(3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi
hukum
dan
pengusaha
wajib
mempekerjakan pekerja/buruh yang
bersangkutan serta membayar seluruh
upah dan hak yang seharusnya diterima.
Pasal
171
Pekerja/buruh
yang
mengalami pemutusan hubungan kerja
tanpa penetapan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang
berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat
(3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh
yang
bersangkutan
tidak
dapat
menerima pemutusan hubungan kerja
tersebut, maka pekerja/buruh dapat
mengajukan gugatan ke lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial dalam waktu paling lama 1
(satu) tahun sejak tanggal dilakukan
pemutusan hubungan kerjanya.
Pasal 186 (1): Barang siapa melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3),
Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal
138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana
penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
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Sejak Senin, 16 Juli 2015, bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh
dapat
mengajukan
permohonan
pemutusan hubungan kerja kepada
lembaga
penyelesaian
perselisihan
hubungan industrial dalam hal pengusaha
tidak membayar upah tepat waktu yang
telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut atau lebih, meskipun
pengusaha membayar upah secara tepat
waktu sesudah itu” berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUUIX/2011.
Sejak Kamis, 28 Oktober 2004, sepanjang
mengenai anak kalimat “... kecuali Pasal 158
ayat (1), ...” bertentangan dengan
UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 012/PUU-I/2003.
Sejak Kamis, 28 Oktober 2004, sepanjang
menyangkut anak kalimat “... Pasal 158 ayat
(1)...”
bertentangan
dengan
UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 012/PUU-I/2003.

Sejak Kamis, 28 Oktober 2004, sepanjang
mengenai anak kalimat “... Pasal 137 dan
Pasal 138 ayat (1)...” bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 012/PUU-I/2003.
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Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah). (2): Tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) merupakan
tindak pidana pelanggaran.

Dari Anotasi tersebut, dapat disimpulkan 21 norma UU Ketenagakerjaan telah dinyatakan
bertentangan dengan konstitusi. Dari 21 norma tersebut terdapat perlakuan yang berbeda.
Ada yang dibatalkan secara keseluruhan, sedangkan ada pula yang dinyatakan konstitusional
bersyarat dan Mahkamah Konstitusi memberi penafsiran ulang atau tambahan.

4. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Hubungan Industrial
Dalam kenyataannya, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi khususnya terkait
hubungan industrial tidak dapat dilaksanakan. Hal ini terkait dengan tafsiran beragam
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah
Konstitusi terkait Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, “Dalam hal ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak
terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia
jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi
pekerjaan.”
Sejak Rabu, 4 November 2015, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 PUUXII/2014, sepanjang frasa ”demi hukum”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas
ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: 1. Telah dilaksanakan
perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah
satu pihak menolak untuk berunding: dan 2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan berasarkan peraturan perundangundangan.” Putusan Mahkamah Konstitusi ini
dianggap multi intrepretatif karena mempertanyakan sifat kekuatan hukum pengesahan dan
ketidakpastian kewenangan Pengadilan Negeri dalam membuat pengesahan nota pemeriksaan. Ini
adalah salah satu contoh saja.

Berdasarkan Indonesian Legal Roundtable dapat diketahui cukup banyak putusan
Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan. Indonesian Legal Roundtable memang
melakukan “Riset Tentang Putusan Pengujian Undang-Undang oleh MK Pada 2003-2018”,
khususnya pada putusan yang mengabulkan permohonan.
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Pada pokoknya Indonesian Legal Roundtable menyimpulkan bahwa13:
1. Putusan pengujian undang-undang (PUU) Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan
permohonan sebagian besar telah diketahui implementasinya, sedangkan sebagian
kecil putusan lainnya belum diketahui bagaimana tindak lanjutnya. Dari implementasi
putusan yang sudah diketahui tersebut, di antaranya terdapat putusan yang non
implementatif.
2. Sebagian besar putusan implementatif tersebut artinya, secara formal prosedural
putusan tersebut telah direspon dan ditindaklanjuti, baik dalam bentuk undangundang maupun dalam bentuk lainnya. Kurang lebih terdapat 12 bentuk implementasi
putusan PUU Mahkamah Konstitusi dalam bentuk peraturan/kebijakan/tindakan yang
dikeluarkan atau dilakukan oleh masing-masing addressant putusan Mahkamah
Konstitusi.
3. Sebagian implementasi putusan PUU Mahkamah Konstitusi, ditemukan tidak sejalan
atau tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, putusan PUU
Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dipatuhi sebagaimana maksud dalam
pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Ketidaksesuaian atau
ketidakpatuhan itu terjadi karena adanya penafsiran yang berbeda, independensi
lembaga, dinamika yang berkembang, ketidakmampuan melaksanakan dan adanya
penolakan.
4. Implementasi putusan PUU Mahkamah Konstitusi bersifat dinamis dan tidak tunggal.
Tidak tunggal artinya, implementasi putusan MK terkadang diwujudkan tidak hanya
dalam satu bentuk formal peraturan, tetapi beberapa peraturan/kebijakan/tindakan
lainnya, sedangkan bersifat dinamis berarti implementasi putusan mengalami
perkembangan perubahan kepatuhan. Semula putusan MK dipatuhi, namun
kemudian diabaikan atau dilanggar. Dinamis dikarenakan pula putusan PUU
Mahkamah Konstitusi terkadang terkait dengan putusan sebelumnya, yang bisa jadi
kemudian diputus berbeda oleh putusan sesudahnya.
5. Belum adanya mekanisme atau procedure khusus untuk mengawal implementasi
putusan Mahkamah Konstitusi, turut mendorong implementasi putusan menjadi tidak
sesuai atau tidak sejalan dengan putusan PUU Mahkamah Konstitusi.
Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan (non executable),
dikaji oleh Indonesian Legal Roundtable disebabkan karena beberapa faktor seperti: (1)
adanya penolakan; (2) didiamkan tidak ditindaklanjuti; (3) ketidakmampuan untuk
menindaklanjuti sesuai putusan MK; (4) putusan MK multitafsir: (5) ditafsirkan berbeda
dengan putusan MK; (6) independensi lembaga; (7) kurangnya sosialisasi putusan MK.14

III. PENUTUP

13

Lebih lengkapnya lihat hasil penelitian Indonesian Legal Roundtable yang berjudul “IMPLEMENTASI PUTUSAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI 2003-2018: A Baseline Research” (2019).
14
Ibid.
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Keberadaan Mahkamah Konstitusi pasca reformasi konstitusi pada prinsipnya menjadi
jalan keluar kebuntuan pelaku hubungan industrial yang merasa UU Ketenagakerjaan
bertentangan dengan hak konstitusional mereka. Walaupun demikian para pencari keadilan
tersebut perlu memahami konstruksi kedudukan hukum ketika berperkara di Mahkamah
Konstitusi.
Paling tidak dari puluhan perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terdapat 21
norma UU Ketenagakerjan yang diubah berdasarkan perkara-perkara tersebut. Hal demikian
dapat diketahui dari Anotasi UU Ketenagakerjaan yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi
untuk memberi informasi bagi para pelaku hubungan industrial.
Kenyataannya, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat dilaksanakan. Hal
ini disebabkan adanya penafsiran berbeda dari para pihak terkait putusan Mahkamah
Konstitusi. Untuk itu, penulis merekomendasikan, pertama, perlu sosialisasi terhadap
putusan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan kehendak Putusan Mahkamah Konstitusi
sesuai dengan penerapannya. Kedua, pembentuk Undang-undang perlu memikirkan upaya
untuk merevisi UU Ketenagakerjaan, mengingat 21 norma yang telah berubah dalam UU
Ketenagakerjaan urgen menjadi dorongan untuk revisi UU Ketenagakerjaan.
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PERGESERAN NILAI HUKUM DAN NILAI SOSIAL BUDAYA
DI ERA OTONOMI DAERAH
Rollys Suriani
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
Email : rollys.suriani@yahoo.co.id
Abstrak
Era otonomi daerah membawa dampak yang cukup besar bagi berkehidupan berbangsa
dan bernegara, yang mana membawa perubahan nilai hukum dan nilai sosial budaya dalam
masyarkat yang dulu masyarakat sangat menghormati hukum adat dan hukum yang berlaku
dalam khidupan. Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan dalam masyarakat
berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat.
Apabila orang berpendapat, bahwa proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan berjalan
menurut hukum-hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak digunakan sebagai
instrumen perubahan yang demikian itu. Apabila konsepnya kebalikan dari hal itu, maka
peranan hukum berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada
perencanaan. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
dengan pendekatan statuta approach dan conceptual approach. Permasalahan yang telah
dirumuskan dijawab dengan pendekatan statuta approach untuk menelaah semau peraturan
perundangan-undangan serta regulasi terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi.
Setalah permasalah dianalisis dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait
kemudian sesuai dengan pendekatan conceptual approach untuk dijadikan dasar pijakan
membangun argumentasi hukum yang digunakan dalam menyelesikan isu hukum yang dihadapi
sebagai jawaban(solusinya). Nilai hukum dan perubahan sosial masyarakat merupakan dua
aspek yang saling terkait dan berinteraksi khususnya di era otonomi daerah . Disatu sisi, hukum
dapat merubah nilai-nilai yang dianut masyarakat dan di sisi lain, masyarakat memerlukan
hukum untuk dapat mengatur kehidupannya yang kompleks. Hukum yang disusun tanpa
memperhatikan nilai sosial dalam masyarakat, pada akhirnya tidak efektif untuk menimbulkan
perubahan sebagaimana yang diharapkan.
Kata Kunci : Nilai, Hukum, sosial budaya, otonomi daerah.

1. PENDAHULUAN
Era otonomi

daerah membawa perubahan sangat besar disemua aspek kehidupan

berbangsa dan bernegara, yang sangat berpergaruh dalam kehidupan bermasyarakat terutama perilaku
masyarakat akan nilai hukum dan nilai sosial budaya. Dulu masyarakat takut akan hukum dan nilai
sosial budaya (contoh: melanggar aturan yang ada ditengah masyarakat hukum adat /dikucilkan dari
masyarakat,masih banyak aturan adat yang ditakuti atau disegani oleh masyarakat.) Hukum tidak
dianggap sebagai suatu hal yang menakutkan dan tidak memberi jaminan aman serta kepastian
keadilan bagi sebagian masyarakat.Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi dalam
masyarakat, sementara perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam kebudayaan
masyarakat itu saja.Pembedaan ekstrim ini kiranya perlu diperjelas lebih lanjut, bahwa perubahan
sosial mencakup semua perubahan apa saja yang terjadi di masyarakat (seperti nilai, lembaga,
struktur, jumlah penduduk, termasuk kebudayaan). Sedangkan pada perubahan kebudayaan hanya
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pada budaya yang bersangkutan, sebagai tradisi yang melembaga; pernah diulang-ulang kemudian
mengalami perubahan.
Defenisi perubahan sosial pernah dikemukakan oleh Kingsley Davis “perubahanperubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contoh; timbulnya pengorganisasi
buruh dalam masyarakat kapitalis, menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh
dengan majikan kemudian menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan
politik.” Sedangkan Selo Soemardjan lebih kompherensif mengemukakan perubahan sosial: “segala
perubahan pada lembaga pemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem
sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola-pola perikelakuan di antara kelompokkelompok dalam masyarakat. Perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi lain dari
struktur masyarakat bersangkutan.”
Berdasarkan dua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan awal atas makna perubahan
nilai sosial, poin utama yang terdapat dalam perubahan sosial, batas yang menjadi penanda
diantaranya: terjadi perubahan struktur masyarakat, terjadi perubahan sistem sosial, terjadi perubahan
nilai, sikap dan pola kelakuan dalam masyarakat bersangkutan.
Teori perubahan sosial bukanlah teori yang lahir secara tiba-tiba. Dengan serta merta dapat
melahirkan defenisi dan batasan-batasan oleh para ahlinya. Sudah menjadi kelaziman, lengkap dan
validitasnya sebuah teori berasal dari proses menyejarah yang terikat dalam ruang dan waktu.
Bersamaan dengan itu pula, kadang-kadang ilmu yang berbasiskan pada kenyataan sosial tidak
mengenal ketetapan dan keniscayaan. Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai
alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan
yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. Dengan perubahan-perubahan yang
dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan
direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dan dalam
masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting tindakan-tindakan
social, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Oleh sebab itu, apabila pemerintah
ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara Terencana), maka
hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi
kekuasaannya. Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan-perubahan social
dengan membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembanganperkembangan di bidang-bidang social, ekonomi, dan politik khususnya di era otonomi daerah.
2. LANDASAN TEORI
Hukum tidak dapat berdiri sendiri dengan ketentuan perundang-undangan semata. Eugen
Ehrlich menyatakan “at the present as well as any other time, the centre or gravity of legal
development lies not in legislation, nor in jurist science nor in judicial decision, but in society it self”
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(baik kini dan di masa kapanpun, pusat kegiatan dan perkembangan hukum bukanlah dalam
perundang-undangan, bukan dalam ilmu hukum, juga bukan dalam putusan pengadilan, tetapi di
dalam masyarakat sendiri). 1
Berdasarkan teori yang diatas oleh Eugen Erlich tersebut, menunjukan bahwa masyarakat
sebagai pusat perkembangan hukum tidak lain sebagai cikal bakal untuk lahirnya sebuah UndangUndang, oleh karena itu termasuk segala perubahan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan
instrumen yang dapat memberi pengaruh terhadap pusat kegiatan dan perkembangan hukum untuk
masa-masa selanjutnya. Tentu berdasarkan perkembangan hukum yang dipengaruhi oleh masyarakat
tersebut, maka dipandang perlu untuk menguraikan secara konkret pengaruh perubahan sosial
terhadap perkembangan dalam aliran pemikiran hukum.
3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statuta approach dan
conceptual approach. Permasalahan yang telah dirumuskan dijawab dengan pendekatan statuta
approach untuk menelaah semau peraturan perundangan-undangan serta regulasi terkait dengan
permasalahan (isu hukum) yang dihadapi. Setalah permasalah dianalisis dengan peraturan
perundang-undangan dan regulasi yang terkait kemudian sesuai dengan pendekatan conceptual
approach untuk dijadikan dasar pijakan membangun argumentasi hukum yang digunakan dalam
menyelesikan isu hukum yang dihadapi sebagai jawaban(solusinya).
Berbagai dokumen dan literatur yang terkait, data diolah dan dilakukan analisa secara
kualitatif. Bahan penulisan ini diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan
pustaka, meliputi antara lain buku-buku hukum, literatur, peraturan perundang-undangan,
dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu,artikel, bulletin, surat kabar dan sumber lainnya yang
berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut bersumber dari bahan hukum primer
yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nilai hukum dan nilai sosial
budaya di era otonomi daerah.
Dalam penulisan ini menggunakan metode deduksi untuk menganalisis bahan-bahan
hukum yang akan diperoleh. Penggunaan metode ini dimulai dengan pengajuan premis mayor
yang merupakan sebuah penarikan dari aturan hukum. Kemudian diikuti dengan mengajukan
premis minor yang merupakan fakta hukum yang ditemukan. Kedua premis tersebut nantinya
akan ditarik sebuah kesimpulan2.
1Achmad Ali. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Yarsif Watampone. Hlm. 289 s/d
290.

2.Peter Mahmud Marzuki,2017, Penelitian Hukum Edisi Revisi(cetakan 13), Kencana Prenada Media
Group, JaKarta.
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Premis dalam penelitian hukum ini adalah peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Pergeseran nilai hukum dan nilai sosial budaya di era otonomi daerah.

4. Hasil dan Pembahasan.

a) PERUBAHAN MASYARAKAT DALAM HUKUM
Bila membicarakan pergeseran nilai hukum dan nilai sosial budaya di era otonomi daerah
berubahan dalam masyarakat dan pencapaian tujuan hukum berarti mengkaji kehidupan social dalam
masyarakat yang berorientasi kepada pembentukan hukum dalam pencapaian tujuannya. Oleh karna
itu, objek pembahasan berfokus pada perubahan perubahan norma hukum sehingga fungsi hukum
sebagai social control dan social engineering dapat terwujud3. Engineering adalah perubahanperubahan norma yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan terjadinya perubahan (perkembangan
kebudayaan itu sendiri)4.
Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan berbagai faktor.
Faktor tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (internal) maupun dari luar masyarakat
tersebut (eksternal). Faktor-faktor internal dapat berupa pertambahan penduduk, penemuan baru,
pertentangan, atau mungkin terjadinya revolusi. Selanjutnya faktor eksternal dapat berupa sebabsebab lingkungan fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, perang dan sebagainya. Berkenaan
dengan hal ini, Soerjono Soekanto menyatakan:
Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan
kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai pendidikan yang lebih maju. Sistem lapisan
sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta

ketidakpuasan masyarakat teerhadap bidang

kehidupan tertentu, dapat pula memperlancar terjadinya perubahan sosial, sudah tentu disamping
faktor-faktor yang dapat memperlancar terjadinya perubahan sosial, dapat juga diketemukan faktor
yang menghambatnya seperti:
a)

Sikap masyarakat yang mengagungkan masa lampau (tradisionalisme),

b)

Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat (vestedinterest),

c)

Prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, hambatan-hambatan

yang bersifat

ideologis, dan seterusnya. Faktor-faktor di atas sangat mempengaruhi terjadinya perubahan
sosial serta prosesnya5.
Menurut Pound sebagaimana dikutip Ali, bila hukum merupakan suatu social control dan
sekaligus menjadi agent of social change, maka hukum memuat prinsip, konsep dan aturan, standar
tingkah laku, doktrin, etika profesi, serta semua yang dilakoni individu dalam usaha memuaskan
3 Prof.Zainuddin Ali, M.A. Sosiologi Hukum, Jakarta: sinar Grafika, 2006), hlm 41
4Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet.vii, 2006, hal 113
5ibid
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kebutuhan dan kepentingannya. Pound mengemukakan bahwa agar hukum dapat dijadikan sebagai
agen perubahan sosial (agent of social change), maka pendapatnya dikuatkan oleh William James
yang menyatakan bahwa di tengah-tengah dunia yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang sellau
berkembang, maka dunia tidak akan pernah dapat memuaskan kebutuhan manusia. Untuk itu dituntut
peran peraturan hukum (legal order) untuk mengarahkan keterbatasan tersebut6. Hukum sebagai
social engginering berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai penggerak dan pengatur
perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi pound mengemukakan “hak” yang bagaimanakan
dapat dituntut oleh individu dalam masyarakat. Pound selanjutnya mengemukakan bahwa yang
merupakan hak itu adalah kepentingan atau tuntutan yang diakui, diharuskan, dan dibolehkan secara
hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya apa yang dimaksud dengan ketertiban
umum7.
Penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat disebut social engginering by
law . Langkah yang diambil dalam social engginering bersifat sistematis mulai dari identifikasi
problem sampai kepada pemecahannya, yaitu:
1) Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk mengenali dengan seksama masyarakat
yang hendak menjadi sasarannya;
2) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat karena kondisi masyarakat yang majemuk. Pada
tahap ini ditentukan nilai sektor mana yang hendak dipilih;
3) Membuat hipotesa dan memilih mana yang layak untuk digunakan;
4) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efeknya8.
Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan dalam masyarakat berhubungan erat
dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat. Apabila orang
berpendapat, bahwa proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum-hukum
kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak digunakan sebagai instrumen perubahan yang demikian
itu. Apabila konsepnya kebalikan dari hal itu, maka peranan hukum berkaitan erat dengan konsep
perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan9.
Pemikiran hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang dikemukakan Pound ,
jika disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia dapat dikutip pendapat Mochtar
Kusumaatmaja sebagai berikut :
“konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang
lingkupnya daripada Amerika Serikat. Alasannya karena lebih menonjolnya perundang-undangan
dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walaupun yurispredensi memegang peranan) dan

6 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 26
7 ibid
8Mochtar Kusumaatmaja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung, hal. 9
9 ibid
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ditolaknya aplikasi mekanisme dari konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil
yang sama dari penerapan faham legalisme yang banyak ditentang di Indonesia”10.
Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau
yurisprudensi atau keduanya. Seperti dikemukakan di atas, di Indonesia yang paling menonjol adalah
Perundang-undangan, sedangkan yurisprudensi tidak begitu berperanan.
Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan dapat
berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan tersebut dibentuk sesuai dengan inti
pemikiran aliran Sociological Jurisprudence, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum
yang ada dalam masyarakat. Jadi hukum mencerminkan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam
masyarakat. Jika ternyata sebaliknya, maka ketentuan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan atau
bekerja dan akan mendapatkan tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang
berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti mengubah mental masyarakat tradisional menjadi
masyarakat modern misalnya larangan memakai koteka di Papua, larangan pengayauan di
Kalimantan, keharusan membuat sertifikat tanah, hukum dagang, serta hukum perdata lainnya yang
bukan hukum perdata keluarga yang masih dianggap sensitive 11.
Terdapat kaitan yang erat antara hukum dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Hukum
yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika dikaitkan
dengan Indonesia, saat ini sedang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai
tradisional menuju nilai-nilai modern. Namun demikian, masih menjadi persoalan nilai-nilai manakah
yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru manakah yang akan menggantikannya. Sudah barang
tentu dalam proses perubahan ini akan menghadapi tantangan yang akan menimbulkan keresahan
dalam masyarakat 12
Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan beberapa hambatan utama seperti jika yang diubah
itu identik dengan kepribadian nasional, sikap golongan intelektual dan pimpinan masyarakat yang
tidak mempraktekkan nilai-nilai yang dianjurkan disamping sifat heterogenitas bangsa indonesia,
yang baik tingkat kemajuannya, agama serta bahasanya berbeda satu dengan lainnya 13.
Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung
bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh
perkembangan unsur lainnya dalam masyarakat atau mungkin sebaliknya. Bila terjadi hal demikian,
maka muncul suatu Social Lag, yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidak seimbangan dalam
perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan10Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Teori dan Filsafat Hukum, Cita Aditya Bakti, Bandung, cet. Ix, 2004, hal. 80
11Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1977, hal. 20
12Mochtar Kusumaatmaja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta,
Jakarta, hal. 8
13Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok, op.cit, hal. 121
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kepincangan. Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur lainnya atau sebaliknya terjadi karena
perbedaan pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah hukum dengan pola perikelakuan
yang diharapkan kaidah sosial lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum pada hakikatnya disusun
oleh sebagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang.
Walaupun mereka dianggap mewakili masyarakat, tidak mungkin mereka mampu menyerap seluruh
kepentingan masyarakat. Tertinggalnya hukum dari unsur sosial lain terjadi apabila hukum tidak dapat
memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika.14
Pada prinsipnya kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai
peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau direncanakan (intended change
atau planed change). Dengan perubahan yang direncanakan dan dikehendaki tersebut dimaksudkan
sebagai perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai
pelopor. Dalam masyarakat yang kompleks di mana birokrasi memegang perana penting dalam
tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka
hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan sosial, walaupun secara tidak
Langsung .15
Selanjutnya sehubungan dengan perubahan ini, hukum juga bertujuan mengubah perikelakuan
masyarakat. Satu masalah yang muncul seperti dikemukakan oleh Gunnar Myrdal yakni
softdevelopment dimana hukum tertentu ternyata tidak efektif. Gejala ini terjadi karena beberapa
faktor seperti pembentuk hukum, penegak hukum, pencari keadilan dan lainnya. oleh karena itu,
selain mencapai tujuan, perlu dirumuskan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.
Akhirnya Soerjono Soekanto16 mengemukakan ada 4 kaidah hukum yang bertujuan mengubah
perikelakuan masyarakat yakni:

- Melakukan imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun pelanggar
kaidah hukum

- Merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa, sehingga sesuai
dengan serasi-tidaks erasinya perilaku pemegang peranan dengan kaidah hukum

- Mengubah perikelakuan pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi perikelakuan pemegang peranan
yang mengadakan interaksi

- Mengusahakan perubahan persepsi, sikap, dan nilai-nilai pemegang peranan

14 Ibid, hlm 126
15 Ibid, hlm 124

16 Soerjono soekanto, pengantar sosiologi hukum, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1977, hal. 25
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Langkah di atas hanya merupakan suatu model yang tentunya memiliki banyak kelemahan.
Akan tetapi dengan model tersebut, setidaknya dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan
tidak efektifnya sistem hukum tertentu dalam mengubah dan mengatur perikelakuan masyarakat.

5. Kesimpulan
Nilai hukum dan perubahan sosial masyarakat merupakan dua aspek yang saling terkait dan
berinteraksi khususnya di era otonomi daerah . Disatu sisi, hukum dapat merubah nilai-nilai yang
dianut masyarakat dan di sisi lain, masyarakat memerlukan hukum untuk dapat mengatur
kehidupannya yang kompleks. Hukum yang disusun tanpa memperhatikan nilai sosial dalam
masyarakat, pada akhirnya tidak efektif untuk menimbulkan perubahan sebagaimana yang
diharapkan. Demikian juga halnya, penyusunan hukum yang hanya berorientasi tujuan tanpa
memperhatikan sarana yang diperlukannya tidak akan efektif menimbulkan perubahan. Khusus untuk
Indonesia, saat ini terjadi proses transformasi dari nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai modern,
walaupun masih ada keraguan untuk menentukan nilai mana yang harus diganti dan nilai apa yang
menjadi penggantinya. Namun demikian, hukum dan perubahan sosial masyarakat merupakan suatu
keharusan dan sudah menjadi hukum alam yang sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai
subjek pemakai hukum.
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Abstrak
Cita hukum bangsa Indonesia bersumber dari dasar negara yaitu Pancasila.. Tujuan
dari negara Indonesia akan tercermin dari cita hukum. Tujuan penelitian ini adalah:
medeskripsikan cita hukum Pancasila di antara pluralitas hukum di Indonesia, dan
menganalisis pluralitas hukum di Indonesia dalam pembangunan hukum nasional. Jenis
penelitian ini library research, fokus kajiannya normatif dan pendekatannya filosofis,
menggunakan data sekunder, dan analisis reflektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah bangsa yang dijadikan kerangka dalam
pembangunan hukum nasional. Cita hukum yang diinginkan bangsa Indonesia adalah cita
hukum Pancasila. Terdapat pluralitas sistem hukum di Indonesia yaitu hukum Adat, hukum
Islam dan hukum Barat peninggalan Belanda. Sejak lama the founding father mencanangkan
profil hukum nasional, yaitu hukum Pancasila. Pembangunan hukum nasional tidak boleh
mengabaikan ketiga sistem hukum yang berlaku dan telah membentuk kesadaran hukum
bangsa Indonesia.
Kata kunci: Cita Hukum Pancasila, Pluralitas Hukum, Pembangunan Hukum
1.

PENDAHULUAN
Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam

pembangunan hukum nasional. Bangsa Indonesia sendiri sampai saat ini masih terus
berproses membangun sistem hukum sendiri menggantikan sistem hukum peninggalan
penjajah Belanda. Sistem hukum nasional yang diharapkan ke depan merupakan sistem
hukum yang digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang termuat dalam Pancasila.
Lima sila dalam Pancasila merupakan wujud sistem nilai yang dapat dielaborasi ke dalam
sistem hukum.
Cita hukum yang diinginkan bangsa Indonesia adalah cita hukum Pancasila. Secara
mikro, cita hukum Pancasila merupakan hukum yang merangkum segala nilai, konsep,
kepentingan yang secara eklektif mengambil unsur-unsur terbaik kesadaran hukum
masyarakat Indonesia. Secara makro, cita hukum Pancasila juga harus memperhatikan
dinamika hukum secara global khususnya konvensi-konvensi internasional dengan tetap
menyaringnya terlebih dahulu.
Profil sistem hukum nasional ke depan diharapkan menggambarkan cita-cita bangsa
Indonesia seperti disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik
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Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sistem hukum nasional diorientasikan pada moral
religious, humanistik, nasionalistik, demokratik, dan berkeadilan sosial. Sebab, sistem hukum
nasional akan menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan ketatanegaraan Indonesia untuk
mencapai kebaikan tertinggi (summum bonum)1.
Sistem hukum harus sesuai dengan kekhasan akar budaya masing-masing negara.
Sebab hukum bertugas melayani masyarakat maka sistem hukum juga harus sama khasnya
dengan akar budaya masyarakat yang dilayaninya. Cita hukum Pancasila berakar dari budaya
bangsa yang khas yang sudah ada sejak lama dan dipraktekkan dalam tata nilai dan tata
budaya2.
Suatu negara idealnya tidak mengimpor begitu saja sistem hukumnya3. Apabila
sistem hukum yang berlaku di suatu negara tidak berakar dari budayanya, maka hukum
menjadi asing dalam penerimaan dan pelaksanaannya. Saat ini, sistem hukum yang berlaku di
Indonesia masih mewarisi sistem hukum kolonial Belanda yang akar budayanya berbeda.
Bahkan dalam beberapa hal justru bertolak belakang.
Penjajah Belanda menegakan hukum sipil yang mereka bawa untuk membangun
ideologi hukum negara di tengah berbagai nilai hukum yang sebelumnya sudah berkembang
dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tentu saja sangat berbeda4. Contohnya dalam
gaya hidup, bangsa Indonesia mengedepankan gotong-royong, kebersamaan, dan
mengutamakan

kekeluargaan.

Sebaliknya,

bangsa

Belanda

memiliki

gaya

hidup

individualistik, cenderung menyelesaikan semua persoalan secara formal. Gaya hidup yang
berbeda, akan berdampak dalam kehidupan hukum.
Berdasarkan latar belakang di atas, kajian terhadap cita hukum Pancasila di antara
pluralitas hukum dalam pembangunan hukum nasional menjadi penting. Pluralitas hukum di
Indonesia merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan hukum
nasional. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia telah terbentuk dari latar belakang hukum
yang beragam.

1
Zulfirman dan Ridho Syahputra Manurung, “Pembukaan UUD 1945; Analisis Nilai Politik dan
Nilai Hukum Indonesia”, Jurnal IUS, Vol. VI, No. 1, April 2018, h. 75. DOI:
http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i1.543
2
Dwiyana Achmad Hartanto, “Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam
Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia”, Fikri, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, h. 314. DOI:
https://doi.org/10.25217/jf.v2i2.157
3
Suteki, Desain Hukum dalam Ruang Sosial, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
4
Abdul Halim, “Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya”,
Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 42, No. II, 2008, h. 396. DOI: http://dx.doi.org/10.14421/asysyir'ah.2008.%25x. h. 389
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METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini library reseach karena obyek yang dikaji adalah dokumen yang

merupakan data sekunder. Fokus kajian penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian
hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut penelitian hukum normatif karena
yang diteliti adalah hukum dari aspek teoritis atau normatif, tidak sampai mengkaji aspek
terapan atau implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah filosofis. Pendekatan
filosofis yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai perangkat nilai ideal yang harus
menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan hukum.
Pendekatan filosofis digunakan karena kajian ini sifatnya ideal dengan menggunakan cara
pandang filsafat hukum yang memandang hukum sebagai law in ideas atau ius
constituendum. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data
yang tidak diperoleh oleh peneliti secara langsung atau atau berasal dari pihak lain berupa
dokumen yang telah tertulis. Peneliti memperoleh data melalui penelusuran bahan-bahan
kepustakaan secara online. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analis
data kualitatif merupakan bentuk analis dengan memaknai dan mendeskripsikan data melalui
kata-kata secara naratif dengan logika ilmiah.

3.

PEMBAHASAN

a.

Cita Hukum Pancasila di antara Pluralitas Hukum di Indonesia
Pancasila sangat tepat dijadikan dasar negara Indonesia yang multi ras, multi kultur,

multi etnis, multi agama, dan daerahnya luas. Pancasila dirumuskan atas kesepakatan luhur
para founding father Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi cita hukum sebagai
pengejawantahan dari cita negara Indonesia,5 yang menjadi bintang pemandu dalam
pembangunan hukum nasional. Hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada
gagasan, rasa, karsa, cipta dan fikiran masyarakat itu sendiri.6 Cita hukum inilah yang
kemudian melahirkan sistem hukum Pancasila, yaitu sistem hukum yang memasang ramburambu dan melahirkan kaidah penuntut dalam politik hukum nasional.7 Sebagai sistem nilai
yang hidup di Indonesia, Pancasila harus ditempatkan sebagai cita-cita, baik cita politik, cita
ekonomi, cita pendidikan, dan cita hukum, dan lainnya. Sebagai cita hukum, diharapkan akan

Max Boli Sabon, “Aspek Epistemologi Filsafat Hukum Indonesia”, Jurnal Masaslah-Masalah
Hukum, Vol. 41, No. 3, Juli 2012, h. 428. DOI: 10.14710/mmh.41.3.2012.423-431
6
Anis Ibrahim, “Perspektif Futuristik Pancasila Sebagai Asas/Ideologi dalam UU Keormasan”,
Jurnal Konsititusi, Vol. III, No. 2, November 2010, h. 134.
7
Tongat, “Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofisnya dalam Pembaharuan
Hukum Pidana Nasional”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41, No. 3, Juli (2012). DOI:
10.14710/mmh.41.3.2012.399-406, h. 404.
5
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melahirkan nilai dari sila-sila dalam Pancasila seperti moral religius, humanistik,
nasionalistik, demokrasi, dan keadilan sosial.
Bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kebersamaan, persamaan
dan persaudaraan yang mencerminkan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang
mencintai perdamaian demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan sosial8. Nilai-nilai
tersebut terakumulasi dalam sila-sila Pancasila yang tercermin dalam wujud:
Pertama, nilai moral religius. Nilai ini bermakna bahwa cita hukum Pancasila akan
melahirkan hukum nasional yang berbasis dan berorientasi pada nilai-nilai agama dalam
konteks relegious nation state, namun bukan negara agama9. Nilai-nilai agama telah
membumi dan dipraktekan dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad
sehingga harus dijadikan rujukan dalam pembangunan hukum nasional10. Nilai moral relegius
bermakna bahwa setiap orang Indonesia bertuhan menurut agama dan kepercayaannya,
menjalanakan agama dan kepercayaan secara berkeadaban serta saling menghormati. Semua
agama mendapat tempat dan perlakuan yang sama11. Nilai religius harus berwujud dan
diintegrasikan dalam hukum nasional, sehingga hukum nasional tidak bertentangan dengan
Ketuahan Yang Maha Esa12.
Kedua, nilai humanistik. Nilai ini bermakna bahwa cita hukum Pancasila merupakan
hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, yaitu pengakuan bahwa semua
manusia Indonesia sama derajatnya dan berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu
keturunan Nabi Adam as. Setiap manusia harus mengakui, menerima, memelihara dan
melindungi kepribadian tiap manusia warga masyarakat13. Semua warga negara mempunyai
kedudukan yang sama di depan hukum tanpa membedakan suku bangsa, ras dan agama.

8
Ryan Kurniawan, “Harmonisasi Hukum sebagai Perlindungan Hukum bagi Pekerja pada
Perusahaan Pailit Ditinjau dari Perspektif Pancasila Sila Kelima”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28
No. 01, Februari 2013, h. 693.
9
Kholis Roisah, “Prismatika Hukum sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia
Berdasarkan Pancasila; Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual”, Jurnal Masalah-Masalah
Hukum, Vol. 41, No. 4, Oktober 2012, h. 623. DOI: 10.14710/mmh.41.4.2012.622-630
10
Maroni, “Problema Pergantian Hukum-Hukum Kolonian dengan Hukum-Hukum Nasional
sebagai Politik Hukum”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1, Januari 2012, h. 86. DOI.
10.20884/1.jdh.2012.12.1.199
11
Sekar Anggun Gading Pinilih, Sumber Nurul Hikmah, “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia”, Jurnal Masalah-Masalah
Hukum, Jilid 47, No. 1, Januari 2018, h. 40. DOI: 10.14710/mmh.47.1.2018.40-46
12
Sri Endah Wahyuningsih, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia
Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. I, No. 1,
Januari –April 2014, h. 17-20. DOI: http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i1.1457
13
Sulaiman, “Epistemologi Negara Hukum Indonesia; Rekonseptualisasi Hukum Indonesia”,
Seminar Nasional Hukum, Vol. 2, No. 1, Tahun 2016, h. 560.
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Pancasila mengakomodasi ragam sistem dan nilai kemanusia masyarakat global modern14.
Hukum nasional harus dibangun secara fair, transpran, dan acuntable. Harus dicegah
munculnya produk hukum yang di proses secara tidak fair dan transaksional15.
Ketiga, nilai nasionalistik/persatuan. Nilai ini bermakna bahwa cita hukum Pancasila
merupakan hukum yang berorientasi pada nasionalisme yang menutup peluang munculnya
disintegrasi bangsa. Pancasila menjadi motor penggerak sekaligus pengkontrol terwujudnya
persatuan Indonesia16.
Keempat, nilai demokrasi. Nilai ini bermakna bahwa cita hukum Pancasila
merupakan hukum yang berorientasi pada demokrasi kerakyatan, yaitu nilai-nilai yang
diyakini, dihargai dan dipatuhi oleh rakyat atau bangsa Indonesia. Kebijakan dalam
melahirkan berbagai aturan hukum harus berangkat dari kemauan dan kesepakatan rakyat
secara demokratis17. Bukan kebijakan dari hasil kesepakatan dan lobi-lobi politik segelintir
elit maupun sekelompok orang saja.
Kelima, nilai keadilan sosial. Nilai ini bermakna bahwa cita hukum Pancasila
merupakan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial yang bersifat substantif dan
tercermin dalam setiap kebijakan hukum nasional. Keadilan mencakup berbagai aspek
kehidupan rakyat, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pembangunan hukum
yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan kemakmuran akan melahirkan kesejahteraan
lahir batin bagi rakyat atau bangsa Indonesia18.
Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa cita hukum Pancasila sebagai cita hukum
yang berakar dari budaya bangsa yang khas.19 Sistem hukum Pancasila adalah sistem hukum
yang khas untuk masyarakat Indonesia20. Sistem hukum Pancasila mengandung unsur-unsur
yang baik dan cocok dengan nilai khas budaya Indonesia yang sudah hidup di kalangan
masyarakat selama berabad-abad. Pancasila memuat unsur yang baik dari pandangan
individualisme dan kolektivisme.
Pancasila mengintegrasikan konsep negara hukum “Rechtsstaat” dalam Civil Law
yang mengedepankan kepastian hukum dan konsep negara hukum “the Rule of Law” dalam
M. Shohibul Itmam, “Hukum Islam dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional Era
Reformasi”, Jurnal At-Tahrir, Vol. 13, No. 2, November 2013, h. 283. DOI:
https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.17
15
Tongat, op.cit., h. 404.
16
M. Abdul Karim, Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: Sunan
Kalijaga Press, 2004, h. 54.
17
M. Abdul Karim, op.cit., h. 54.
18
Ibid., h. 56.
19
Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003, h. 23.
20
Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah”, Jurnal Hukum, Vol. 14,
No. 1, Januari 2007, h. 11.
14
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Common Law yang mengedepankan keadilan. Pancasila menerima hukum sebagai alat
pembaruan masyarakat (law as tool of social engineering) sekaligus sebagai cermin rasa
keadilan yang hidup di masyarakat (living law). Selain itu, Pancasila juga menganut paham
religious nation state, bukan negara agama tetapi tidak hampa agama. Negara harus
melindungi dan membina semua pemeluk agama21.
Cita hukum Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai kesatuan
yang bulat dan utuh dari kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang
adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Spirit
Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm menjiwai UUD NRI 1945 dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.22
Cita hukum merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum
atau persepsi tentang makna hukum, yang terdiri atas tiga unsur: keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum. Fungsi cita hukum sebagai sebagai asas umum, norma kritik (kaidah
evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan,
penemuan dan penerapan hukum) dan perilaku hukum23. Cita hukum akan memudahkan
penjabaran hukum ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku, dan
memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Selain itu, cita hukum
idelanya juga diimplementasikan dalam tata hukum.
Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup yang menggambarkan
pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan
sesama manusia, serta manusia dan alam semesta, yang berintikan keyakinan tentang tempat
manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. Cita hukum Pancasila yang
berakar dalam pandangan hidup Pancasila dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan
negara dan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan, Batang Tubuh serta
Penjelasan UUD NRI 1945.
Masing-masing sila dalam Pancasila menggambarkan nilai fundamental dan
sekaligus menjadi lima asas operasional dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam
penyelenggaraan kegiatan bernegara dan pengembangan hukum praktis.24 Menjadikan
Pancasila sebagai falsafah bangsa mempunyai konsekuensi logis bahwa dalam setiap
21

Ibid.
Sunaryo, “Globalisasi dan Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Pancasila”,
Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, No. 4, Oktober 2013, h. 538. DOI:
10.14710/mmh.42.4.2013.535-541
23
Solly Lubis, Bunga Rampai Pembangunan Hukum di Indonesia, Bandung: Resco, 1995, h. 345.
24
Sulaiman, op.cit., h. 560.
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kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan Pancasila sebagai dasar yang
menjiwai25 setiap langkah kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam berhukum.
Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku di suatu masyarakat. Bahkan
dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku
dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup
(the living law) dalam masyarakat.
Setelah amandemen UUD NRI 1945, konsep negara hukum di Indonesia bukan lagi
Rechtsstaat atau Rule of Law, melainkan Negara Hukum Indonesia yang seharusnya
berwujud dalam bentuk hukum Pancasila26. Artinya, hukum nasional merupakan hukum yang
didasari oleh nilai-nilai dalam Pancasila27. Nilai-nilai Pancasila menjadi ruhnya hukum,
sehingga hukum memuat ksadaran akan bertuhan, memuliakan manusia, mempersatukan
beragam golongan, mengutamakan musyawara, dan mencerminkan keadilan28.
Cita hukum Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem hukum yang bersumber dari
hukum yang telah lama dianut oleh masyarakat Indonesia. Cita hukum Pancasila harus
menjangkau seluruh kepentingan hukum rakyat Indonesia sejauh batas-batas nasional negara
Indonesia29. Cita hukum Pancasila juga harus memberikan asas keselarasan. Asas ini
menghendaki terselenggaranya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian
masalah-masalah konkret, selain harus didasarkan pada pertimbangan kebenaran dan
kaidah-kaidah hukum yang berlaku, juga harus dapat diakomodasikan pada proses
kemasyarakatan sebagai keseluruhan yang utuh dengan mempertimbangkan pandangan yang
hidup dalam masyarakat30.
Argumentasi Pancasila sebagai cita hukum, dapat ditinjau dari tiga pendekatan:
Pertama, secara ontologis. Pancasila dilihat sebagai realitas yang keberadaannya telah
menyejarah dan telah dikehendaki bersama sebagai way of life bangsa Indonesia. Kedua,
secara epistemologis. Pancasila dilihat sebagai konstruksi pemikiran yang berbasis pada
kehidupan yang terus dinamis. Ketiga, secara metodologis. Pancasila dilihat sebagai
konstruksi baru berdasarkan pada pendekatan sosio legal. Pendekatan ini mengonsepsikan

25

Sri Endah Wahyuningsih, loc.cit.
Sulaiman, op.cit., h. 543.
27
Ibid., h. 558.
28
Fokky Fuad Wasitaatmadja, Filsafat Hukum; Akar Religiositas Hukum, Jakarta: Kencana, 2015,
h. 252.
29
Arif Hidayat, “Orientasi Pemikiran Hukum Berkarakter Keindonesiaan dalam Perspektif Teori
Hukum”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 2, Mei - Agustus 2015, h. 170. DOI.
10.26532/jph.v2i2.1426
30
Soerjanto Poespowardojo, Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya, Jakarta:
Gramedia, 1994, h. 80.
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hukum sebagai norma sekaligus bagaimana norma itu dalam pelaksanaannya mempengaruhi
dan dipengaruhi oleh sub sistem yang lain. Dengan sosio approach, hukum dilihat bagian
norma (law as norm) dan sekaligus sebagai perilaku (law as behavior).31
Cita hukum Pancasila juga harus mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan
masyarakat dengan cara ditunjang aparatur penegak hukum yang memahami jiwa dan
semangat undang-undang untuk kebahagiaan manusia32. Pancasila merupakan core
philosophy bagi bangsa Indonesia, sehingga merupakan suatu local genius dan local wisdom
bangsa Indonesia33.
Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia masih terus mencari dan
berposes dalam perubahan sistem hukum yang tepat untuk diterapkan sesuai dengan
keindonesiaan. Berbagai argumentasi dari para pakar hukum telah berusaha mengarahkan
hukum Indonesia menuju suatu sistem hukum yang bisa mendukung semangat berbangsa dan
bernegara dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika34.
Hingga saat ini, di Indonesia telah berlaku pluralitas hukum. Terdapat tiga hukum
yang berlaku, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat peninggalan Belanda. Ketiga
hukum itu sejak awal hidup dalam realita kehidupan masyarakat Indonesia, baik secara
sukarela, dipaksakan lewat kekuasaan maupun hidup dalam kultur dan budaya bangsa.
Indonesia belum mampu membangun sistem hukum nasional sendiri yang memuat seluruh
bidang hukum. Pembangunan hukum nasional masih terus berproses.
Pluralitas hukum di Indonesia merupakan sebuah kondisi yang menjadi konsekuensi
atas pilihan hukum masyarakat yang memiliki budaya, suku, adat istiadat, dan agama yang
berbeda dan sangat plural. Kondisi ini menciptakan adanya pilihan norma hukum yang
digunakan selain hukum nasional yang ditetapkan negara. Filosofinya adalah menemukan
dan memperoleh tatanan hukum yang paling sesuai, ideal dan memberikan keadilan esensial
bagi masyarakat. Konsep ini sejalan dengan hakikat hukum progresif yang menagrah pada
sebuah sistem hukum yang dinamis dan berproses mengikuti dinamika masyarakat sehingga
Dewi Gunawati, “Urgensitas Harmonisasi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dalam
Mitigasi Perubahan Iklim Global melalui Program Reducing Emmision Deforestation and Forest
Degradation and Enhancing Stok Carbon”, Jurnal Yustisia. Vol. 4, No. 1, Januari - April 2015, h. 150151. DOI: http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8630
32
Lukman Ali, “Hukum Islam: Antara Superior dan Inferior dalam Penegakan Hukum di
Indonesia”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13, No. 1, Januari 2015, h. 53. DOI:
https://doi.org/10.28988/diktum.v13i1.359
33
Kuat Puji Prayitno, “Pancasila sebagai “Screening Board” dalam Membangun Hukum di
Tengah Arus Globalisasi Dunia yang Multidimensional”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, Edisi
Khusus, Februari 2011, h. 151.
34
Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, “Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan
Unifikasi dan Kodifikasi Hukum”, Jurnal Advokasi, Vol. 5 No. 2, September 2015, h. 109.
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responsif terhadap kebutuhan dan cita keadilan dalam masyarakat. Dengan menempatkan
hukum masyarakat sebagai pelengkap hukum negara, maka memberikan peluang yang besar
bagi negara untuk merespon dan menjawab berbagai dinamika masyarakat secara cepat,
sehingga terwujud hukum progresif dan responsif35.
Cita hukum Pancasila di antara pluralitas hukum di Indonesia, harus ditempatkan
sebagai fungsi konstitutif dan regulatif. Fungsi konstitutif menentukan dasar suatu tata
hukum. Sedangkan fungsi regulatif menentukan hukum positif itu harus adil36. Apalagi
Pancasila juga ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber dalam peraturan perundangundangan di Indonesia.
b.

Pluralitas Hukum di Indonesia dalam Pembangunan Hukum Nasional
Sudah lama bangsa Indonesia mengupayakan pembangunan hukum nasional sendiri

menggantikan hukum peninggalan Belanda. Disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Bab I,
Amandemen Ketiga UUD NRI 1945 bahwa ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’.
Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasar atas
kekuasaan (machtstaat), dan pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan
absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)37.
Sampai saat ini, istem hukum yang berlaku di Indonesia lebih dari satu, yaitu hukum
adat, hukum Islam dan hukum Barat (Kontinental)38. Hukum adat telah berlaku di Indonesia
karena tumbuh dari kesadaran masyarakat sebagai cerminan dari cita rasa dan akal budi
budaya bangsa39. Hukum Islam berlaku sejak agama Islam disebarkan dan diterima sebagai
agama oleh masyarakat Indonesia. Hukum adat berlaku bagi orang pribumi yang berpegang
teguh pada ketentuan-ketentuan adat. Hukum Islam diberlakukan dalam tata kehidupan
bermasyarakat pada masa kerajaan Islam. Selanjutnya hukum Islam berlaku bagi orang
Indonesia yang beragama Islam dan orang Timur Tengah yang berada di Indonesia40.
Sedangkan hukum Barat diperkenalkan dan diterapkan di Indonesia pada masa penjajahan

Widhiana H. Puri, “Pluralisme Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif di
Bidang Agraria di Indonesia”, Jurnal Bhumi, Vol. 3, No. 1, Mei 2017, h. 67.
36
Sudjana, “Hakikat Adil dan Makmur sebagai Landasan Hidup dalam Mewujudkan Ketahanan
untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila”, Jurnal
Ketahanan Nasional, Vol. 24, No. 2, Agustus 2018, h. 143.
DOI:http://dx.doi.org/
10.22146/jkn.33573
37
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2008, h. 245.
38
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 207.
39
Eka Susylawati, “Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia”, Jurnal al-Ihkam,
Vol. IV, No. 1, Juni 2009, h. 127. DOI 10.19105/al-ihkam.v4i1.267
40
Hasyim Nawawie, “Hukum Islam dalam Perspektif Sosial-Budaya di Era Reformasi”, Jurnal
Episteme, Vol. 8, No. 1, Juni 2013, h. 2. DOI: 10.21274/epis.2013.8.1.1-28
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oleh Belanda. Semula hanya berlaku bagi orang Belanda, orang Eropa non Belanda, orang
Timur Asing (Cina) dan orang pribumi yang menundukan diri pada hukum Barat41.
Dibandingkan hukum adat dan dan hukum Islam, keberadaan hukum Barat
menempati kedudukan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemerintah Kolonial.
Keberadaan hukum Barat diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1854 sampai
dengan mereka meninggalkan Indonesia pada tahun 194242. Ketiga sistem hukum ini saling
memengaruhi dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Upaya-upaya
untuk melakukan pembaharuan hukum sudah dilakukan melalui pengkajian teori, asas, fungsi
dan tujuan, peraturan perundang-undangan, sampai dengan penerapan dan penegakannya43.
Pembaharuan tersebut didasarkan pada hakikat dari hukum itu sendiri sebagai peraturan yang
berlakunya harus memmenuhi persyaratan filosofis, politis, yuridis, dan sosiologis. Secara
filosofis, hukum harus sesuai dengan sistem, teori, asas-asas, fungsi dan tujuan hukum.
Secara politis, hukum harus produk pemerintah negara merdeka dan bukan peninggalan
kolonial. Secara yuridis pembangunan hukum harus memenuhi standar prosedur pembuatan
perundang-undangan. Sedangkan secara sosiologis, hukum muncul dari aspirasi masyarakat
sehingga berlakunya diterima dan dipatuhi masyarakat.44
Sejak awal pemikiran hukum sebagai fenomena pemikiran yang diintroduksikan oleh
para ahli hukum di Indonesia selalu mengalami perubahan. Perkembangan pemikiran hukum
di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental (civil law) yang
masuk melalui kolonial Belanda berkembang di bawah bayang-bayang paradigma
positivisme yang menjadi paradigma mainstream Eropa Kontinental. Hukum warisan
Belanda berlaku baik pada ranah filosofis maupun pada tataran praktis. Hal ini terjadi melalui
proses tranformasi dan konfigurasi politik kolonial Belanda yang melakukan aneksasi serta
transplantasi kultural sistem hukum Eropa ke tengah-tengah tata hukum rakyat pribumi yang
berlangsung lebih dari satu abad (antara tahun 1840-1950). Proses tersebut berlanjut dengan
modifikasi serta adaptasinya, untuk kepentingan pembangun suatu negara yang modern pada
kurun 1945-1990. Ironisnya, hukum peninggalan Belanda tetap berlaku bahkan sangat kokoh.
Negara Indonesia merdeka tetap menjadi konsumen hukum Belanda termasuk teori-

41

Mohammad Daud Ali, op.cit., h. 210.
Ibid.
43
Satjipto Rahardjo, op.cit., h. 245.
44
Ibid., h. 246.
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teorinya45. Hal ini pula yang menjadi problem hukum di Indonesia yang sampai pada
pondasinya tetap mengacu pada sistem hukum peninggalan Belanda46.
Pembangunan hukum bagi negara Indonesia merdeka merupakan keharusan agar
bangsa Indonesia dapat mengangkat nilai-nilai budayanya sendiri. Seperti dikemukakan
Eugene Ehrlich tokoh aliran Sociological Jurisprudence bahwa hukum positif yang baik,
apabila hukum itu sesuai dengan living law masyarakatnya karena ia akan mencerminkan
sejumlah nilai-nilai yang benar-benar hidup pada masyarakat bersangkutan47. Konsep
pembangunan hukum nasional harus mampu memahami cita-cita hukum nasional yang tidak
terlepas dari suasana kebatinan seperti terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 194548.
Profil hukum nasional kelak harus memenuhi kriteria: Pertama, hukum yang dijiwai
semangat Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, hukum yang memuat tujuan kemanusiaan yang
adil dan beradab. Ketiga, hukum yang mencerminkan, menjadi dasar, dan mampu
mewujudkan pengayoman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, hukum kerakyatan
yang tumbuh dan terjelma dari kesadaran hukum rakyat. Kelima, hukum perwujudan keadilan
sosial49.
Menurut Satjipto Rahardjo, berbagai sistem hukum di Indonesia saat ini belum
merupakan satu kesatuan sistem yang terpadu dan konsisten, melainkan terdiri atas beberapa
tatanan hukum yang terpecah-pecah dan saling bertentangan antara satu dengan lainnya.
Keterpurukan hukum di Indonesia lebih dikarenakan penyingkatan hukum sebagai rule of law
tanpa melihat sebagai rule of morality. Hukum hanya dilihat bagai peraturan, prosedur yang
lekat dengan kekuasaan. Padahal di balik hukum sarat dengan nilai, gagasan, sehingga ia
menjadi partikular50. Pluralitas hukum di Indonesia tidak dapat diabaikan, karena hamper
setiap peraturan perundang-undangan memunculkan kemajemukan. Kebijakan pembangunan
hukum harus memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku51.
Sebagai negara hukum, Indonesia harus dinamis melakukan pengaturan terhadap
kebutuhan manusia agar harmoni selalu terjaga. Hukum yang dihasilkan juga harus jelas,
tegas dan mengatur kepentingan masyarakat. Materi hukum harus mengandung nilai-nilai

45

Arif Hidayat, op.cit., h. 168
Adriaan Bedner, ”Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for
Transplanting Legal Institutions”, Hague Journal on the Rule of Law, Vol. 5, Issue 02, September
2013, h. 255. DOI: 10.1017/S1876404512001145
47
Satjipto Rahardjo, op.cit., h. 264.
48
Abdul Halim, “Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Ahkam, Vol. XIII,
No. 2, Juli 2013, h. 262. DOI: 10.15408/ajis.v13i2.938
49
Satjipto Rahardjo, op.cit., h. 263.
50
Ibid., h. 254.
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Ibid., h. 249..
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keadilan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat52. Hal yang sama terjadi pada
pembentukan dan pembangunan hukum yang memiliki kaitan erat dengan budayan
masyarakat Indonesia53. Hukum nasional sebagai hukum positif tumbuh dari dalam dan/atau
dibuat oleh masyarakat Indonesia untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban yang seadiladilnya. Produk hukum harus berkarakter responsif, bukan produk hukum yang
mencerminkan keinginan pemerintah54.
Hukum pada hakikatnya merupakan produk penilaian akal budi yang berakar dalam
hati-nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi
kehidupan manusia. Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam
situasi kemasyarakatan tertentu orang ”seyogianya” berperilaku dengan cara tertentu. Hukum
nasional harus dijiwai oleh Pancasila yang berasaskan semangat kerukunan. Kerukunan
merupakan asas kepatutan. Asas ini juga sebagai asas tentang cara menyelenggarakan
hubungan antar-warga masyarakat yang di dalamnya para warga masyarakat diharapkan
untuk berperilaku dalam kepantasan55.
Pembangunan hukum nasional harus berbasis pada konsep hukum pembangunan,
yaitu menempatkan hukum sebagai sarana pembanguna masyarakat yang menekankan fungsi
hukum sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, sarana pembangunan, dan sarana
pendidikan masyarakat.56 Konsekuens negara dalam pembangunan hukum berpijak pada cita
hukum, yaitu: Pertama, melindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuhan (integrasi).
Kedua, mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan. Ketiga,
mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi). Keempat,
menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadilan dalam hidup beragama.
Pembangunan hukum nasional juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan tatanan kehidupan
masyarakat. Produk hukum yang dihasilkan juga harus mencerminkan kehidupan masyarakat
itu sendiri dan tidak boleh bertentangan dengan semangat nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat Indonesia. Pengaruh dari sistem hukum yang lainnya seperti sistem hukum anglo
saxon, sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Islam maupun sistem hukum adat juga
Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal
Hukum Pro Justitia, Vol. XXV, No. 3, Edisi Juli 2007, h. 271.
53
Yanis Maladi, “Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen”, dalam
Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, Nomor 3, Oktober 2010, h. 452. DOI.
https://doi.org/10.22146/jmh.16235
54
Peni Jati Setyowati, “Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi dan Hukum dalam Perkembangan Politik
di Indonesia” Jurnal Yuridika, Vol. 31, No. 1, Januari-April, 2016, h. 38. DOI. http//:
10.20473/ydk.v31i1.1957
55
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2011, h. 13.
56
Achmad Irwan Hamzani, Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Bogor:
RWTC Success, 2017, h. 198.
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harus dipertimbangkan sebagai bahan pembanding. Sistem hukum nasional juga harus
mampu menyeimbangkan das sein dan das sollen yang sering terjadi ketimpangan57.
Selain itu, pembangunan hukum nasional hendaknya dilihat secara utuh melalui
pendekatan holistic. Hukum bukan sekedar formalitas atau berurusan dengan soal-soal
normatif semata, melainkan unsur kultur perlu mendapat perhatian yang lebih di samping
struktur dan substansinya. Pembangunan hukum untuk masa mendatang, bukan semata-mata
kepatuhan hukum tetapi bagaimana hendaknya hukum benar-benar dapat mewujudkan
keadilan.58
Agar pembangunan hukum nasional dapat memenuhi kebutuhan perkembangan
sosial, kebutuhan materil dan spirituil masyarakat maupun individu harus terpenuhi. Hukum
yang diformulasikan tidak sekedar kumpulan pasal-pasal. Efektivitas hukum bukan masalah
yang berdiri sendiri, melainkan erat hubungannya dengan masalah–masalah kemasyarakatan
lainnya. Karena hukum harus dikomposisikan untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum yang
miskin dan lemah implementasinya terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi
dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi
barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosial. Hukum dibuat untuk
dilaksanakan, oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis
bekerjanya hukum.59 Manusia dikomposisikan pada sebuah titik sentral hukum, sehingga
berarti kebahagiaannya, kesejahteraannya, rasa keadilannya dan sebagainya menjadi pusat
kepedulian hukum. Apabila hukum tidak mampu mencapai jaminan demikian, maka harus
dilakukan dan harus ada upaya konkret terhadap hukum itu, termasuk dilakukan penataan dan
penyusunan kembali.60

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa cita hukum yang
diinginkan bangsa Indonesia adalah cita hukum Pancasila. Para pendiri Negara Republik
Indonesia menetapkan Pancasisla sebagai landasan falsafah dalam bernegara. Cita hukum
Pancasila akan mencerminkan tujuan negara. Cita hukum Pancasila bersumber dari nilai-nilai
budaya bangsa, yang telah lama ada dan berkembang dalam realitas kehidupan bangsa
Indonesia dan berkembang hingga sekarang. Terdapat pluralitas hukum yang berlaku di
Ilham Yuli Isdiyanto, “Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Hukum”,
Jurnal Hukum Novelty, Vol. 9, No. 1, Februari 2018, h. 55. DOI: http://dx.doi.org/
10.26555/novelty.v9i1.a8035.
58
M.Ali Mansyur, op.cit., h. 254.
59
Lukman Ali, op.cit., h. 49.
60
Satjipto Rahardjo, op.cit., h. 266.
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Indonesia, yaitu hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat peninggalan Belanda. Sistem
hukum Barat sangat dominan. Keberadaan hukum Barat menempati kedudukan yang lebih
baik dan menguntungkan dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya. Sudah lama
bangsa Indonesia telah merencanakan pembangunan hukum nasional sendiri yang berakar
dari karakter dan budaya serta ideologi bangsa yaitu Pancasila. Cita hukum Pancasila
merupakan cita-cita profil hukum nasional yang berakar pada pandangan hidup dan
kesadaran hukum bangsa Indonesia.
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TRANFORMASI PEMBANGUNAN LOCAL SELF GOVERNMENT
DALAM PERSEFEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA
Sarip1, Nur Rahman2, Elya Kusuma Dewi3
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon1,2,3
Email: sarip_anisa@yahoo.co.id1
Abstrak
Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
sebagai amanah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kewenangan dan
sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna
meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat sebagai bentuk local self
government, sebagai perwujudan negara hukum Pancasila. Praktik yang dilakukan Desa
Cibeureum dan Desa Lemah Abang Kulon, menjadikan tranformasi desa mengarah pada
local state government, tidak berbeda dengan pelayanan administrasi kelurahan. Sebagai
tujuan menggugah pemerintah untuk meninjau kembali atas praktik bantuan keuangan ke
desa agar tidak menghilangkan identitas desa. Melalui data lapangan mencoba
mendeskripsikan dampak bantuan dana desa terhadap tranformasi local self government
yang melahirkan local administrative. Cara pemerintah dalam menyalurkan dana ke desa
secara pembangunan fisik desa dianggap berhasil sebagaimana yang ditemukan
dilapangan dibidang pembangunan Desa Cibeureum dan Desa Lemah Abang Kulon.
Pembangunan megah desa justru menjadikan masyarakat dan aparatur desa mulai menuai
ketergantungan pada pemerintah, desa kehilangan local genius sebagai identitasnya.
Pembangunan desa juga menuai ketidakpuasan bagi desa yang telah berubah statusnya
menjadi kelurahan, tergambar di Kelurahan Perbutulan. Langkah yang harus
mendapatkan penanganan segera yakni mencegah tranformasi local self government yang
mulai mengarah pada local state government dan local administrative. Kesimpulan yang
dapat diambil bahwa peneliti menyakini keadaan ini bukan hanya terjadi di desa-desa dan
kelurahan yang diterliti saja.
Kata Kunnci: desa, tranformasi, local, government, administrative.

PENDAHULUAN
Penelitian dilatarbelakangi rasa penasaran atas praktik-praktik bantuan Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), menjadikan
desa terbebani laporan administrasi keuangan. Pengelolaan dan pencapaian Dana Desa
dikatakan oleh Sri Mulyani Indrawati masih memerlukan penyempurnaan.1 Desa sebagai
identitas asli, tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang berjumlah sekitar 73 ribu desa.2
Desa memiliki pemerintahan asli yang telah ada sebelum jaman penjajahan, merupakan

1

Kementerian Keungan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa DanaDesa Untuk Kesejahteraan Rakyat
(Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan DesaDalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan).
Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm iv.
2
Iis Mardeli. 2015. Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Yogyakarta: Tesis Program Studi
Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, hlm 15
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local geniusdan local self governmentdalam pembentukan negara.3 Keadaan ini
menunjukan ciri khas negara hukum Pancasila sebagaimana pembeda dengan negara
hukum yang ada.
Desa sebagai local genius dan local self government merupakan pemerintahan
otonom dan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak, wewenang,
kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.4 Amanah UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan desa menggali potensi dibidang ekonomi, potensi
bidang sosial, dan potensi bidang budaya masyarakat desa. Kemudian pemerintah
mengeluarkan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diubah menjadi PP No. 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyaluran Dana Desa
menjadikan desa disibukan laporan administrasi, misalnya di Desa Cibeureum Kec.
Cilimus Kab. Kuningan dan Desa Lemah Abang Kulon Kec. Lemah Abang Kab.
Cirebon. Kedua desa disibukan oleh laporan administrasi, berkenaan dengan bantuan
Dana Desa yang digelontorkan dari APBN.
Kesibukan kedua desa layaknya seperti kelurahan yang mengurusi administrasi
saja.Keadaan ini membuktikan bahwa negara hukum Pancasila yang memiliki konsep
untuk mencerdaskan masyarakat justru mengarahkan masyarakat pada kesibukankesibukan administrasi dan menimbulkan kebergantungan pada bantuan negara. Maka
yang menjadi fokus penelitian mencoba menghubungkan pembangunan desa saat ini
dengan konsep negara hukum Pancasila.

KAJIAN LITERATUR
Hidup sebagai warga negara tentu membutuhkan partisifasi aktif sehingga nilai
nasionalisme

dapat

terwujud

dengan

baik.5Terwujudnnya

nasionalisme

sendiri

merupakan salah satu cita-cita negara hukum Pancasila. Secara faktual setiap daerah di
Indonesia memiliki lokalitas dengan berbagai karakteristik dan jenis yang sangat
beragam.6 Generasi muda yang notabene merupakan aset berharga bagi sebuah negara,
harus diperhatikan keberadaannya agar negara tidak kekurangan generasi penerus dalam

3

Made Sukarata. 1999. Pengenalan dan Pemahaman Local Genius Menghadapi Era Globalisasi di Indonesia. J. Nirmana
1(1):40-46, hlm 43.
4
Jimly Asshiddiqie. 2008.Pokok-pokok Hukum Tata Negara.Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, hlm 287.
5
Inggar Saputra. (2017). “Aktualisasi Pencasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia”. Jurnal
Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 2, Nomor 2, hlm 26.
6
Anisa Eka Pratiwi, DKK. 2018. “Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Globalisasi”. Jurnal Civic:Media Kajian
Kewarganegaraan. Volume 15, Nomor 2, hlm 95.
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pembangunan.7 Sejalan juga dengan pernyataan Budiyono, menjelaskan bahwa bela
negara memiliki kaitan yang sangat tinggi di era global saat ini guna memperkuat
pertahananan dan keamanan bangsa Indonesia di tengah banyaknya lahir ideologiideologi asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dengan adanya bela
negara dapat memberi masukan dan energi baru untuk memperkuat karakter bangsa
Indonesia.8
Lokalitas sendiri dilihat dari konsep umum berkaitan dengan tempat atau wilayah
tertentu yang terbatas atau dibatasi oleh wilayah lain.9 Lokalitas mengasumsikan adanya
sejumlah garis pembatas yang bersifat permanen, tegas, dan mutlak yang mengelilingi
satu wilayah atau ruang tertentu. Lokalitas telah dianggap sebagai senjata yang tepat
untuk menahan lajunya ruang-ruang kapitalis yang telah menyusup dalam kehidupan
manusia di dunia modern ini. Maksudnya dengan cara memahami lokalitas pada diri
mahasiswa pada dasarnya merupakan sarana untuk menangkal laju kapitalisme yang
hendak menghancurkan nasionalisme itu sendiri.
Beberapa perubahan bahkan konflik penyatuan dimensi-dimensi sosial yang ada
dalam diri manusia untuk berinteraksi antar sesama sebagai makhluk sosial. Konflik
merupakan sebuah bentrokan, hal tersebut dapat di selesaikan dengan cara mengambil
jalan perdamaian yang di lakukan kedua pihak yang terlibat. adanya perubahan pada salah
satu aspek ke aspek lainnya bisa saja terjadi karena masalah sosial yang tidak di
kehendaki. Hal tersebut dapat menghasilkan beberapa perubahan pada aspek lain.10
Terjadinya dampak gejala sosial yang tidak di kehendaki, maka itulah yang nantinya di
kategorikan ke dalam masalah sosial dan dapat mempengaruhi lingkungan sosial.
Pasal 18 UUD 1945 hanya menyebutkan pembagian daerah Indonesia dibagi
menjadi daerah provinsi dan kabupaten saja. Pembagian daerah Indonesia tidak
dinyatakan secara tegas berkenaan dengan desa. Pasal 1 Angka 1 UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa, dikatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Rahmat Wijayanto J. dan Marzuki. 2018. “Pendidikan Bela Negara Sebagai Tonggak Perdaban Jiwa Patriotisme Generasi
Muda”. Jurnal Ilmiah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Volume 3 Nomor 2, hlm 159.
8
Budiyono. 2017. Memperkokoh idiologi negara pancasila melalui bela negara. Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan. 5(1), hlm 55.
9
Bambang Prayambodo dan Purwanita Setijanti. 2015. “Eksistensi Lokalitas Dalam Perancangan Hotel Resor Tanjung
Aan”. Jurnal Sain dan Seni ITS, Volume 4 Nomor 2, hlm 39.
10
Inilah yang pada dasarnya diharapkan dalam negara hukum Pancasila sebagaimana bunyi sila keempat dan kelima,
dimana rakyat pada dasarnya jangan dininabobokan dan bentuk pemberian bantuan jangan sampai menghilangkan
kreatifitas masyarakat.
7
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Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 negara mengakui dan menghormati kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak konstitusionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang. Relevansinya desa merupakan daerah yang memiliki
hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat dan
berperan mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas sekali desa
tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui
hak konstitusionalnya dalam UUD 1945. Desa hanya berperan sebagai pendukung negara
atau perpanjangan tangan dari negara.
Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada dasarnya bukan merupakan
perintah langsung UUD 1945, melainkan inisiatif Presiden untuk menata desa. Landasan
hukumnya yakni Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 “Presiden berhak mengajukan rancangan
undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Secara kasat mata, desa di Indonesia
apapun penamaannya masuk pada ranah eksekutif, pembiasan peran DPD sangat jelas
sekali mempengaruhi praktik-praktik tata pemerintahan desa. Desa sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang dapat mengurus rumah-tangganya sendiri, di sisi lain peran
eksekutif lebih dominan terutama berkenaan dengan kebijakan-kebijakan desa yang harus
mengikuti alur eksekutif.
Bicara hukum yang ideal diharapkan hukum baru menjadi koreksi terhadap
kesalahan-kesalahan aturan lama sekaligus menjadi antisipasi untuk perubahan di masa
mendatang.11 Indonesia dalam hal ini terjebak pada negara perundang-undangan bukan
lagi negara hukum sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Apalkasinya apa yang
dikeluarkan oleh pemerintahan pusat mau tidak mau harus diikuti sekaligus dilakukan
oleh daerah termasuk menghilangkan identitas pemerintahan desa. Tulisan mengkaji
pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara melepas kepala
kemudian ekornya tetap dipegang, yang akan melahirkan hilangnya identitas desa.
Penelitian ini secara umum bertujuan memberikan gambaran, serta analisa
mengenai upaya pembangunan desa yang dalam praktinya lebih condong pada bentuk
melepaskan kepala dan memegang ekornya. Selain itu juga penting bagi pengembangan
pembangunan di desa-desa dengan tidak menghilangkan identitasnya. Adapun tujuan
secara khusus agar pemerintah dapat mempertimbangkan serta mencari solusi untuk
menyempurnakan kembali atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
yang setengah hati.

11

Timotus, R. 2018. Reviltalisasi Desa Dalam Kontelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, J. Hukum dan Pembangunan, 48, (2), Juni 2018, hlm 226.
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METODE PENULISAN
Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka diperlukan suatu metode
penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini
digunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif.
Dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun
dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas
sektoral. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta informasi
tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan mendalam sehingga
diperoleh gambaran mengenai desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
studi kepustakaan. Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan
metode analisa data secara kualitatif artinya kesimpulan tidak didasarkan pada angkaangka statistik melainkan disimpulkan berdasarkan keterkaitan antara asas-asas hukum,
kaidah-kaidah hukum dan teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam desa
(melalui interpretasi yuridis).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan negara mau tidak mau harus melakukan pembangunan dengan cara
melepas kepala dan memegang ekor desa melalui produk-produk hukum sebagaimana
yang pernah dipraktikan Niccolo Machiavelli di Italia. Melepaskan kepala dan memegang
ekor pada pembangunan desa merupakan sarana yang sepenuhnya tidak dapat disalahkan
maupun dibenarkan. Pertimbangan inilah yang harus menjadi perhatian bagi mereka yang
memahami akan pentingnya keutuhan negara. Namun, yang menjadi catatan yakni pada
saat undang-undang bertambah, makin bertambah juga jumlah kasus yang menentang
konstitusionalitas produk hukum.12 Bertambahkanya perundang-undangan tentang desa
menambah permasalahan untuk masa depan desa itu sendiri.
Dilihat dari sisi organisasi pemerintahan desa dapat dikatakan sebagai organisasi
terkecil dalam NKRI. Sebagai organisasi desa memiliki karakter yang berbeda dengan
pemerintahan daerah di Indonesia. Sebelum lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sudah terlihat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini
desa diposisikan sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten/kota. Suatu kata dalam
undang-undang yang tidak dapat ditawar lagi tentang posisi desa yang pada dasarnya
merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota, walapun desa memiliki Badan
Perwakilan Desa yang mirip dengan DPRD ditingkatan kabupaten/kota. Praktik-praktik
12

Sarip. 2018. Pemikiran the King can no do wrong dalam Pemikiran Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia. J. Kanun
Ilmu Hukum, 20, (2), hlm 321.
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pemerintahan desa sendiri lebih menonjolkan tugasnya sebagai kepanjangan dari
kabupaten/kota.
Istilah local genius merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Wales untuk
mengartikan kearifan lokal.13Lokal genusdapat diartikan sebagai kecerdasan orang-orang
setempat untuk memanipulasi pengaruh budaya luar dan budaya yang telah ada menjadi
wujud baru yang lebih indah, yang lebih baik serta serasi sesuai selera setempat dan
sekaligus merupakan bentuk spesifik atau jatidiri daerah itu sendiri.14 Pengertian ini
menandakan bahwa desa sebagai local genius harus memiliki identitas yang merupakan
ciri dari sebuah desa yang membedakannya dengan wilayah lainnya.
Sedangkan local self government sendiri merupakan lawan dari local
administrative or local state government atau desa merupakan perpanjangan tangan dari
pusat sebagaimana dipraktikan pada masa orde baru di Indonesia. Local administrative
disini digunakan untuk kesibukan-kesibukan adminitrasi yang dipraktikan di kelurahan.
Sedangkan local state government merupakan suatu keadaan dinama desa sebagai
perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Praktik local state government dimulai
dengan lahirnya UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, desa diarahkan pada
pelaksanaan administrasi yang semakin meluas dan efektif, kemudian desa ditempatkan
sebagai wilayah administrasi di bawah kecamatan.
Kemudian berlanjut pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
dimana desa ditempatkan pada posisi pengakuan pemerintah terhadap lembaga-lembaga
asli desa tersebut tidak sebagaimana adat istiadatnya tetapi setelah disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan pemerintahan nasional.
Sebetulnya pengakuan akan identitas desa dan kembalinya local genius dan local self
government seiring lahinya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Walaupun local genius dan local self government
dikembalikan secara formil, secara praktik sendiri justru lebih memperkuat local state
government yakni dengan cara disibukan dengan laporan administrasi keuangan dan
mengabaikan identitas desa. Sebagaimana yang terjadi di Desa Cibeureum dan Desa
Lemah Abang Kulon yang dijadikan contoh akan kembalinya local state government.
Alasan inilah yang mengharuskan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar desa
kembali pada format local genuis dan local self government.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
13

Yunus, R. 2014. Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius)Sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris Tentang
Huyula. Yogyakarta: Deepublish, hlm 36-37.
14
Made Sukarata. 1999. Pengenalan dan Pemahaman…, Op.Cit, hlm 43.
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berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Pasal 1 angka 1UU No. 6 Tahun 2014). Semua desa yang berada di wilayah Indonesia
diakui kedudukannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara
filosofis yang menjadi pertimbangan pembentukan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa,
dikatakan desa memiliki hak asal usul hak tradisional dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Desa Cibeureum dan Desa Lemah Abang Kulon sebagai tempat penelitian pada
dasarnya memiliki kedudukan yang sama seperti halnya desa lain yang ada di Indonesia
yakni sebagai local genius dan local self government. Begitu juga dengan Kelurahan
Perbutulan yang dijadikan pembanding dalam adminitrasi berkedudukan sebagai local
administrative. Bantuan pemerintah yang diterima Desa Cibeureum pada tahun 2016
sebesar 1,4 Miliar, tahun 2017 sebesar 1,3 Miliar, dan tahun 2018 sebesar 1,2 M.15
Bantuan Desa Cibeureum ternyata dari tahun terus mengalami penurunan yang lebih
disebabkan oleh laporan keuangan yang pengunaannya tidak sesuai dengan petunjuk
pemerintah.
Kelihatanya kesibukan administrasi yang terjadi di Desa Cibeureum dapat
dikatakan sebagai local administratif sebagaimana layaknya kelurahan. Secara formal
kesibukan administratif sendiri bagi Desa Cibeureum bukan merupakan local state
government, hal ini sangat beralasan sebab secara formal ada UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa, yang sangat jelas mengaturnya. Padahal apa yang menjadi ketentuan
pemerintah tidak relevan dengan keadaan desa sendiri. Aparatur pemerintahan desa
akhirnya disibukan bagaimana membuat anggaran yang sesuai dengan ketentuan pusat
dan selalu disibukan local administrative diperkuat dengan diterbitkanya Buku Pintar
Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat oleh Kementerian Keuangan
Republik Indonesia Tahun 2017, dalam buku tersebut memuat sekurangnya empat
kentuan pokok yakni:
1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Mengatasi kesenjangan; dan
4. Mengentaskan kemiskinan.
15

Keterangan Kepala Desa Cibeureum 20/12/18
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Secara nomatif empat ketentuan yang diharapkan oleh pemerintah tidak dapat
dipungkiri dan sedikit berhasil, namun menyisakan pekerjaan yang dapat menimbulkan
hal-hal kurang baik, yakni:
1. Program membangun Indonesia dari penggiran dirasakan manfaatnya yakni desa-desa
secara fisik menjadi lebih baik, namun secara mental masyarakat dan aparat desa tidak
terbentuk justru melemahkan mental desa sebagai local genius dan local self
government, menjadikan desa terjebak pada local administrative;
2. Menciptakan lapangan kerja, yang merupakan program pemerintah cukup lumayan
keberhasilannya, namun lapangan kerja yang diberikan bersifat musiman atau tidak
tetap. Bahkan di Desa Cibeureum sendiri apabila ada pekerjaan tersebut bersamaan
dengan masa tanam maka masyarakat meninggalkan pekerjaan menanam yang sudah
menjadi pekerjaan utama masyarakat.16 Maksudnya masyarakat diberikan pekerjaan
apabila dana desa dicairkan dan digunakan untuk pembangunan fisik dan masyarakat
menjadi pekerja;
3. Mengatasi kesenjangan, dapat terlihat dari beberapa bantuan. Namun hasilnya justru
menjadikan masyarakat dan desa mengalami ketergantungan pada pemerintah artinya
masyarakat tidak ada usaha untuk mementuhi kebutuhannya sendiri;
4. Mengentaskan kemiskinan, dapat dilihat dari beberapa bantuan misalnya, bantuan
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) justru menjadikan masyarakat semakin
tergantung pada pemerintah.
Begitu juga yang terjadi di Desa Lemah Abang Kulon Pemerintah pada 2018 ini
sebesar 1,3 Miliar. Dikatan kepala desa Lemah Abang Kulon penerimaan tahun 2018
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Desa Lemah Abang
Kulon juga ternyata disibukan dengan masalah yang berkenaan dengan pelaporan
keuangan yang harus tepat sesuai permintaan pusat. Saat ini yang terjadi justru desa lebih
menangani local administrative ketimbang menggali potensi yang dimiliki setiap desa.
Padahal karakter antara Desa Cibeureum dan Desa Lemah Abang Kulon sangat berbeda,
Desa Cibeureum lebih condong pada perkebunan sementara Desa Lemah Abang Kulon
condong pada pertanian. Namun pemerintah rupanya melakukan generalisasi terhadap
bantuan tanpa memperhatikan potensi desa masing-masing.
Keadaan Desa Cibeureum dan Desa Lemah Abang Kulon ternyata mengalami
kendala sama yakni disibukan dengan masalah adminitrasi pelaporan keuangan. Hasil
lapangan yang didapatkan dari kedua desa tersebut, menjadikan nama desa kehilangan
identitasnya atau layaknya seperti kelurahan. Seperti Kelurahan Perbutulan yang terletak
16

wawancara 21/12/18.
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di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dimana fungsi kelurahan hanya sebagai sarana
adminitratif saja dan tidak mengurusi hal-hal lain di luar itu17.
Bahkan, petugas kelurahan sendiri mengamini apabila bisa dipinta sebaiknya lebih
baik jadi desa kembali.18 Keadaan ini, membuktikan untuk saat sekarang besarnya
bantuan pada desa rupanya juga telah menimbulkan kecemburuan bagi kelurahan. Rasa
kecemburuan dari kelurahan menjadikan kelurahan ingin kembali pada desa. Secara
sosial tranformasi yang dilakukan oleh pemerintah rupanya menimbulkan rentetanrentetan ketidakpuasan tersendiri dalam masyarakat.
Tentunya keadaan desa sangat berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum ada
yang langsung mendapatkan hak konstitusionalnya dari konstitusi. Pengakuan terhadap
kesatuan masyarakat hukum adat didasarkan pada prinsip “tetap dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia”. Prinsip ini menegaskan bahwa kesatuan masyarakat
hukum adat bagian dari negara yang kedudukannya berpengaruh dan dijamin konstitusi
dalam membangun politik, sosial, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia untuk
tercapainya ketahanan dan keamanan nasional.19 Ada dua hal terkait kesatuan masyarakat
hukum adat, yakni selain diakui, juga dihormati. Mempunyai hak hidup yang sederajat
dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain, seperti kabupaten dan kota.20
Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan desa, maka pada dasarnya suatu hal yang
pantas bagi desa harus manut pada undang-undang sebab tidak memiliki kejelasan dalam
konstitusi jika dibandingkan dengan masyarakat hukum adat.
Tantangan untuk mencegah pembangunan desa yang dilakukan dengan cara
melepas kepala memegang ekornya rupanya menjadikan sebuah kesulitan dalam
pemecahan akan eksistensi desa dalam NKRI. Undang-Undang Desa pada prinsipnya
dilahirkan dengan pertimbangan-pertimbangan atau alasan untuk kesejahteraan desa.
Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas
fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa
sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai
desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pernyataan Sri Mulyani sendiri tentang Desa pada dasarnya tidak dapat disamakan antara
desa dengan kesatuan masyarakat hukum adat secara tegas dijamin UUD 1945:21

17

(wawancara 19/12/18)
Wawancara 20/19/18.
19
Ateng Syafrudin. S, Na’a. 2010. Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain
Otonomi Desa. Bandung: PT. Alumni, hlm 43.
20
Ni’matul Huda, 2010.Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, dalam Republik Desa,
Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa. Bandung: PT. Alumni, hlm 45.
21
Kementerian Keungan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana…, Op.Cit, hlm 1.
18
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“Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil
yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan
masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
tatanan kehidupan bangsa Indonesia”.
Bukti pengkebirian desa sangat jelas dari pengertian desa itu sendiri, kemudian
desa, praktinya desa hanya diberlakukan layaknya sebagai daerah administrasi. Adapun
ukuran keadministrasian dengan dapat dilihat dari beberapa segi:
1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak secara jelas disebutkan dalam UUD
1945 sebagai kesatuan masyarakat hukum yang kemudian secara dengan mudah
pemerintah mengubah desa menjadi apa yang dikehendaki pusat;
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, secara administrasi bukan merupakan
entitas yang sudah ada sebelum NKRI lahir pada tahun 1945, dan tidak memiliki
susunan asli maupun membawa hak asal usul, terbukti dari keseragaman aturan-aturan
pusat tentang desa;
3. Desa sekarang bukan merupakan bagian dari keragaman atau multikulturalisme
Indonesia yang kemudian secara mudah diseragamkan oleh produk hukum yang
berkenaan dengan desa;
4. Desa sekarang sama seperti desa dalam lintas sejarah yakni menjadi arena eksploitasi,
diperlakukan tidak adil, mulai dari era kerajaan, pemerintahan kolonial, hingga
pemerintah NKRI. Cuma cara yang digunakan saat ini tidak sekeras masa lalu, yakni
masuk melalui produk hukum.
5. Konstitusi atau UUD 1945 kurang memberikan ketegasan pada negara untuk
mengakui dan menghormati desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai
kesatuan masyarakat hukum, justru yang diberikan hanya pada kesatuan masyarakat
hukum adat.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-undang kedua yang pernah
diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Sejak terakhir UU No. 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, tidak ada lagi peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur
secara khusus tentang desa. Selama ini desa hanya diatur melalui peraturan pemerintah.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir sebagai upaya pembaharuan desa. Undangundang ini menjadi koreksi dan otokritik terhadap peraturan perundang-undangan tentang
desa selama ini yang terkesan tidak serius dan memiliki komitmen besar terhadap standar
pembangunan di desa. Mengenai pembaharuan desa, pembaharuan yang dimaksud tidak
hanya sekedar melakukan revitalisasi desa atau merekonstruksi desa yang sudah rusak.
Pembaharuan adalah proses transformasi sosial, atau perubahan yang sustain
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(berkelanjutan) yang direkayasa melalui perubahan paradigma, kebijakan publik, dan
gerakan sosial dari masyarakat sipil.22
Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini, sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan penjabaran
lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B
ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945, yaitu:
1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan
keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan
potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, tenbuka, serta
bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyanakat Desa guna mempercepat
perwujudan kesejahteraan umum;
Namun demikian, sesungguhnya kesibukan desa akhirnya tidak hanya dilakukan
melalui upaya-upaya yang mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman
desa dalam mewujudkan keadilan politik dan keadilan budaya tersebut, tetapi juga,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa, melalui redistribusi sumber daya
ekonomi melalui bentuk alokasi dana dari APBN maupun APBD. Redistribusi uang
merupakan upaya untuk menjawab ketidakadilan sosial ekonomi akibat intervensi,
eksploitasi dan marjinalisasi yang dilakukan oleh negara selama ini terhadap desa.23
Dengan mengacu pada asas rekognisi, Undang-Undang Desa juga melindungi desa dari
berbagai bentuk imposisi (pemaksaan) dan mutilasi yang dilakukan oleh aktor-aktor
supradesa, politisi, dan investor.24
Kepentingan masyarakat setempat berskala lokal lebih baik ditangani organisasi
lokal, dalam hal ini desa, yang paling dekat dengan masyarakat. UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa subsidiaritas mengandung makna penetapan lokal berskala desa menjadi
22

Timotus, R. 2018. Reviltalisasi Desa Dalam Kontelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, J. Hukum dan Pembangunan, 48, (2), Juni 2018, hlm 331.
23
Kementerian Keungan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana…, Op.Cit, hlm 8.
24
Hwan Cristianto. 2016. Norma Kesusilaan Bagai Batasan Penemuan Hukum Progresif PerkaraKesusilaan di Bangkalan
Madura. J. Hukum dan Pembangunan, 46, (1), hlm 9.

247

ISBN : 978-602-361-217-8

Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

kewenangan desa. Dalam hal ini, asas subsidiaritas hadir untuk mengkoreksi dan
menggantikan asas residualitas yang selama ini diterapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, yang menempatkan desa sebagai hanya sebagai penerima
sisa-sisa kewenangan yang dilimpahkan pemerintah supradesa (kabupaten/kota). Hal ini
juga sekaligus meluruskan pemahaman keliru dari sebagian kelompok yang menganggap
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai kesamaan dengan PPNo. 72 Tahun
2005, yang merupakan regulasi turunan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.
Sebaliknya, menghormati dan mengakui kewenangan asal usul desa, sebagai
penetapan kewenangan lokal berskala desa berarti bahwa Undang-Undang secara
langsung menetapkan sekaligus memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan desa
tanpa melalui mekanisme penyerahan dari kabupaten/kota. Pemerintah juga tidak
mempunyai kewenangan untuk melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap
kewenangan lokal desa. Pemerintah supradesa sebagai lembaga sosial yang lebih kuat dan
lebih besar justru mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan dukungan,
kepercayaan dan bantuan (fasilitasi) terhadap desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat.
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat
istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang dlitugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pernerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupateri/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa.25 Pelaksanaannya sangat bertolak belakang
dimana desa-desa harus tunduk pada komando-komando yang telah ditentukan oleh
produk hukum. Kesibukan administrasi telah menghilangkan eksistensi desa, hal ini dapat
dilihat dari produk hukum tentang desa yang pada intinya menjadikan desa hanya
perpanjangan tangan pemerintah yang lebih mengedepankan administrasi belaka.
25

Ceisteward Alus. 2014. Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa BaliosanKecamatan
SahuKabupaten Halmahera Barat. J. Acta Diurna, III, (4), hlm 24.
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Keadaan tersebut dapat dilihat melalui aturan turunan setelah UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa, yakni:
1. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian
melahirkan aturan turunan, sebagai berikut:
1) Permendagri yang meliputi
a. Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
b. Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
c. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
d. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
2) Permendes
a. Permendes No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Bersekala
Desa;
b. Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa;
c. Permendes No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
d. Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan,
dan Pembubaran BUMDes;
e. Permendes No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2018.
3) Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (Kemendes, 9), yang kemudian menghasilkan
aturan turunan sebagai berikut:
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/PMK tentang Tata Cara
Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang
Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD);
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Sebagaimana Diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk penyempurnaan pemahaman dan tujuan
diadakannya pemerintahan desa yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan
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sebelumnya. Semangat yang coba diembuskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
merupakan bentuk pembaharuan desa. Pengakuan terhadap desa, perimbangan keuangan
antara daerah dan desa serta penguatan demokrasi desa menjadi basis penting memahami
maksud dan tujuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengakuan negara terhadap desa
menjadi bentuk yang seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk membangun desa
dengan setengah hati.
Harapan saat terbaik ketika kewenangan desa harus dibelenggu oleh urusanurusan administrasi dan melupakan tradisi-tradisi desa untuk mandiri, desa hanya sebagai
objek pembangunan untuk menyukseskan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dinamika dan problematika implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tetap
memposisikan desa sebagai objek pembangunan nasional. Undang-Undang Desa,
membuka sejarah baru dalam perjalanan mengentaskan kemiskinan dan menjadikan
masyarakat desa berada dalam lingkaran jebakan-jebakan administrasi pembangunan.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang melahirkan peraturan dibawahnya
rupanya telah gagal menjawab tantangan yang dihadapi desa, sebab kesejahteraan desa
saat ini hanya terjebak pada masalah bantuan yang kemudian harus disibukan dengan
adminisitasi pelaporan. Maka untuk mencegah pengkebirian desa oleh produk hukum,
harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pemerintahan/ kepemimpinan nasional harus memperhatikan atas kebijakan-kebijakan
pembangunan desa yang telah menghasilkan berkurangnya angka kemiskinan tapi
meninggalkan esensial desa itu sendiri;
2. Pemerintah harus memperhatikan sekaligus mempertimbangkan dominannya logika
uang (dana desa/DD), yang awalnya dipandang sebagai langkah maju dalam
pembagian alokasi kue pembangunan bagi desa, pada gilirannya menjadi
kontraproduktif karena bisa membuat elemen-elemen lain hanya sebagai faktor
pendukung.
Rupanya dalam pembangunan desa pemerintah telah melupakan sejarah panjang
tentang desa, hasilnya proses-proses pengkebirian sekaligus telah mempu mengaputasi
desa. Tidakkah semuanya menyadari desa sebagai pondasi dalam pembangunan nasional
tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keasliannya, desa akan kehilangan jatidirinya
apabila tidak memahami dan menghargai sejarahnya, Eropa dapat menelusuri sejarah
sampai berabad-abad sebelum Masehi, China juga memiliki catatan sejarah yang sangat
serius bahkan beberapa sejarah dunia tercatat di China.26 Desa saat sekarang telah
kehilangan segala-galanya akibat pengkebirian yang dilakukan oleh pemerintah termasuk
26

Ilham Yulis Isdiyanto.2018. Menakar Gen Hukum Indonesia Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional. J. Hukum
dan Pembangunan, 48, (3), hlm 593.
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budaya masyarakat sehingga melahirkan desa-desa yang tidak lagi sebagai desa
membangun rakyat melainkan desa membangun administrasi.

KESIMPULAN
Probematikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
bertujuan untuk membangun desa tanpa disadari telah membangun desa dengan cara
melepas kepala dan memegang ekornya, walaupun agenda pengentasan kemiskinan dan
pemerataan pembangunan dianggap berhasil. Desa dikatakan sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dan desa samasama terjebak pada pembangunan desa yang tidak lagi menghiraukan dasar-dasar desa
dan desa disibukan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi. Fakta melepas
kepala dan memegang ekornya, secara jelas diperlihatkan oleh aturan-aturan teknis
setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Padahal, mereka
mengemban kewajiban untuk memberikan bimbingan teknis secara berkala terkait dengan
tugas pokok dan fungsi aparatur desa. Untuk itu perlu kiranya pemerintah meninjau
kembali peraturan-peraturan tentang desa agar pembangunan desa tidak terjebak pada
masalah administrasi saja.
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