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Abstract
Judges in the Commercial Court can use different articles in the Law (Law) Number 37 of 2004 concerning
Bankruptcy and Postponement of Obligations of Debt Payment (KPKPU). The behavior of judges in deciding
cases becomes inconsistent because the articles in the Act regulate the opposite. Article 2 paragraph (1) and
Article 2 paragraph (4) of the KPKPU Law stipulates that 2 (two) creditors can sue the debtor bankruptcy in the
Commercial Court and Creditors cannot sue the Debtor bankruptcy, unless the Capital Market Supervisory
Agency (Bapepam) sues the Securities Company . In deciding bankruptcy cases, judges must have a consistent
legal basis to determine the articles used in the same case. To overcome this problem, the judge has two choices
to use the basis, namely Jeremy Betham's theory of benefit and individual rights based on the thinking of Albert
Venn Dicey, KC, FBA. From the results of the analysis, the use of individual rights takes precedence. Claiming
bankruptcy by individuals to securities companies solves the problem more.
Keywords: Bankruptcy, Securities Companies, Individual Rights

Abstrak
Hakim di Pengadilan Niaga dapat menggunakan pasal berbeda dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU). Perilaku hakim dalam
memutus perkara menjadi inkonsisten karena pasal dalam UU tersebut mengatur hal yang berlawanan. Pasal 2
ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU KPKPU mengatur bahwa 2 (dua) kreditur dapat menggugat pailit debitor di
Pengadilan Niaga dan Kreditur tidak dapat menggugat pailit Debitor, kecuali Badan Pengawas Pasar Modal
(Bapepam) sendiri yang mengugat Perusahaan Efek. Dalam memutus perkara kepailitan, hakim harus memiliki
alas hukum konsiten untuk menentukan pasal yang digunakan dalam perkara sama. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, hakim memiliki dua pilihan untuk menggunakan alasnya, yakni teori kemanfaatan
Jeremy Betham dan hak individu berdasarkan pemikiran Albert Venn Dicey, KC, FBA. Dari hasil analisa,
penggunaan hak individu lebih diutamakan. Gugat pailit oleh individu kepada perusahaan efek lebih
menyelesaikan masalah.
Kata Kunci: Kepailitan, Perusahaan Efek, Hak Individu
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Definisi kepailitan terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU), yaitu:
“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan
pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana
diatur dalam Undang-undang ini.” Kurator dapat menyita semua harta kekayaan yang
dimiliki oleh debitor pailit. Adapun pasal 1 ayat (3) KPKPU menyebutkan: “debitor adalah
orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya
dapat ditagih di muka pengadilan.”
Kepailitan hanya ditujukan kepada debitor atau orang yang berutang. Pasal 2 ayat (1)
KPKPU menyatakan: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar
lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan
putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau
lebih kreditornya”, dan pasal 8 ayat (4) menyatakan: “Permohonan pernyataan pailit harus
dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa
persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah
dipenuhi. Peraturan ini menguraikan hak individu dari kreditur untuk meminta pengembalian
utang dari debitur.
Suatu Undang-Undang (UU) sering memiliki pasal yang bertentangan satu dengan
lainnya. Untuk mengharmonisasi penyimpangan, kalimatnya hanya ditambahkan dengan
pembatasan melalui prosedur. Pemailitan perusahaan efek oleh Bapepam (sekarang Otoritas
Jasa Keuangan (OJK)) yang ditegaskan dalam pasal 2 KPKPU. Pasal 2 KPKPU
menyebutkan: “(4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan
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pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.” Dari ketentuan tersebut
jelas menyatakan bahwa Perusahaan Efek yang tidak dapat dipailitkan, kecuali seizin Otoritas
Jasa Keuangan sebagai pengganti Badan Pengawas Pasar Modal.
Orang yang tidak berutang tidak dapat dipailitkan sesuai dengan ketentuan KPKPU.
Tentunya pihak yang memiliki utang dimaksud adalah subjek hukum. Adapun orang yang
dimaksud terdiri dari perorangan dan badan hukum. Namun kelemahan dari pasal tersebut
tidak menyebutkan pengertian “orang”

dalam penjelasannya. Dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam penjelasan Pasal 9 Ayat
(1) menyebutkan: “Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan atau badan
hukum.” Apabila orang yang dimaksud adalah badan hukum, maka bentuk usahanya adalah
Perseroan Terbatas, Yayasan, atau Koperasi. Harta kekayaan dari badan hukum dan orang
pemilik badan hukum dipisahkan. Dengan demikian, pengembalian utang dalam kepailitan
hanya menjadi sebatas harta kekayaan badan hukum.
Adapun kepailitan hanya dapat mengeksekusi harta kekayaan badan hukum yang
terpisah dari harta kekayaan pribadi. Namun kepailitan juga tidak dapat diterapkan kepada
seluruh badan hukum secara langsung. KPKPU telah memberi perlindungan terhadap
kepailitan meskipun ia telah memenuhi syarat pailit dalam KPKPU. Sebaliknya badan hukum
dapat dibebaskan dari gugatan karena KPKPU melindunginya dari gugatan tersebut. Adapun
perusahaan yang mendapat perlindungan dimaksud, salah satunya adalah Perusahaan Efek.
Perusahaan efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek,
Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
Pasal yang satu dapat mengenyampingkan pasal yang lain dengan mencantumkan
pengecualian di dalamnya. Alasan yang digunakan untuk mengenyampingkan hak kreditor
dalam menggugat debitor di pengadilan tidak pernah diuraikan. Dalam menjelaskan alasan
pengecualian yang terdapat dalam KPKPU, teori kemanfaatan Jeremy Betham (1748-1832)
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dapat memperkuat alasan pengecualian kepailitan karena terkait dengan kemanfaatan bagi
orang banyak. Namun pertanggungjawaban utang kreditor yang belum dilunasi menjadi
terkatung-katung. Teori yang dapat mengukuhkan hak individu berdasarkan pemikiran Albert
Venn Dicey, KC, FBA (1835 –1922) mengungkapkan hukum sebagai prioritas tertinggi dalam
masyarakat. Ia menyatakan bahwa tidak ada orang yang di atas hukum dan itu adalah hukum
yang mengatur semua. Aturan hukum tidak dapat menjadi mutlak ketika hukum itu sendiri
tidak sempurna, terutama ketika mereka menunjukkan keberpihakan kepada beberapa orang
atas yang lain.1 Oleh karenanya pengecualian dalam kepailitan tidak dapat diperkenankan
karena peraturan seharusnya melindungi seluruh pihak termasuk kreditor yang mengalami
kerugian.
Peneliti melihat permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji, agar seseorang, yang memiliki
hak atas pelunasan utangnya, mendapat hak terhadap pengembalian hartanya. Ia tidak dapat
menagihnya dikarenakan pasal lain memiliki prosedur yang menjauhkannya dari pemberian
hak untuk menagih. Analisa terhadap permasalahan yang demikian dituangkan kedalam
“Hak Kreditor Untuk Menggugat Perusahaan Efek di Pengadilan Niaga.

Rumusan Permasalahan
Untuk membahasnya lebih lanjut, peneliti merumuskan permasalahannya terlebih
dahulu:
1.

Apakah pasal-pasal yang bertentangan dalam KPKPU dapat digunakan secara
inkonsiten?

2.

Bagaimana perlindungan harta Kreditor, apabila OJK tidak memberikan ijin pemailitan
terhadap Perusahaan Efek?

1

New World Encyclopedia, A.V. Dicey, http://www.newworldencyclopedia.org/entry/A._V._Dicey,
Diakses pada tanggal 16 April 2019.
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Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahan, tujuan penelitian ini dibuat secara umum sebagai
berikut:
1.

Untuk menganalisa apakah pasal-pasal yang bertentangan dalam KPKPU dapat
digunakan secara inkonsiten.

2.

Untuk menganalisa bagaimanakah perlindungan harta Kreditor, apabila OJK tidak
memberikan ijin permohonan pailit.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A.

Kasus Kepailitan Perusahaan Efek
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) terlalu besar memiliki kewenangan pada saat

kasus PT Antaboga Delta Securitas timbul sehingga perusahaan efek tidak dapat digugat di
Pengadilan Niaga oleh kreditor. Bapepam yang harus memailitkan perusahaan efek tersebut
di Pengadilan Niaga.2
Sementara

PT Andalan Artha Advisido (AAA) Sekuritas dapat digugat pailit oleh

kreditor di Pengadilan Niaga secara langsung. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat
(4) UU Kepailitan dan PKPU. Pasal tersebut mengatur bahwa hanya Bapepam yang dapat
mengajukan pailit terhadap perusahaan efek. Hakim Pengadilan Niaga mengenyampingkan
UUPM. Selanjutnya One Octavia Nurlaiilla dan Pujiyono berpendapat bahwa Putusan
Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt.Sus.Pailit/2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan
Niaga

Nomor

08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN

menganggap

bahwa

putusan

PK

telah

mengembalikan ke peraturan UU Kepailitan dan PKPU yang membawa kepastian hukum.
2

One Octavia Nurlaiilla dan Pujiyono, Permohonan Pailit Perusahaan Efek yang Diajukan oleh Kreditor
(Komparasi Hukum Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Pengadilan
Niaga No.08/Pdt.Sus.PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst), Privat Law, Vol. V No 2, (Juli-Desember 2017).
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Peneliti melihat permasalahan dari UU Kepailitan dan PKPU yang tidak memberikan
hak kepada kreditor untuk mengambil haknya dari perusahaan efek melalui Pengadilan
Niaga. Apabila alasannya perusahaan efek harus diperlakukan khusus, karena ia memiliki
izin dari OJK, maka kerugian yang dialami kreditor harus ditanggung oleh OJK.
Bahan hukum sekunder dapat dijelaskan dalam definisi secondary resource sebagai
berikut: 3
In contrast, a secondary source of information is one that was created later by
someone who did not experience first-hand or participate in the events or conditions
you’re researching. For the purposes of a historical research project, secondary
sources are generally scholarly books and articles. Also included would be reference
sources like encyclopedias.
Bahan penelitian berasal dari buku. jurnal ilmiah, encyclopedias atau bahan lainnya
yang tidak dialami oleh peneliti secara langsung. Bahan tersebut didapatkan di perpustakaan
nasional, perpustakaan universitas, perputakaan online, toko buku, toko buku online, dan
lainnya.
B.

Utang dan Kepailitan

1.

Saham Sebagai Utang Perusahaan
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

(UUPT) menyebutkan:
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan
Para pendiri (founder) mendirikan Perseroan Terbatas (PT) sebagai wadah untuk
berusaha. Uang yang disetor oleh pendiri kedalam PT dikonversikan kedalam saham dan
dicatat sebagai modal perusahaan. Adapun pemilik PT bertujuan untuk memiliki wadah usaha
3

Winton U. Solberg, The University of Illinois 1894-9104: The Shaping of The University, (Urbana and
Chicago: University of Illinois Press, 2000), hal 2.
https://www.library.illinois.edu/village/primarysource/mod1/pg2.htm, Dikunjungi pada tanggal 30 Mei
2018.
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yang tanggung jawabnya terbatas. Asset yang dimiliki PT terpisah dari asset pribadi pendiri
PT. Namun asset pribadi pendiri yang disetor kedalam owner’s equity tetap milik pemegang
saaham.
Dalam laporan keuangan Neraca, rumusan yang dibuat adalah Assets = Liabilities +
Owners’ equity. Nilai uangnya dikonversi kedalam nilai saham dicatat dalam akun owners’
equity dan kas. Nantinya pemegang saham dapat mengklaim nilai saham dari nilai harta
(asset) PT. Namun pencairan nilai saham akan diambil dari kas yang disesuaikan dengan nilai
saham. Pengertian dari owners’ equity (or owner’s equity if there is only one owner) adalah:
the owners’ claims on the organization’s assets. Because debt holders have first claim on the
assets, the owners’ claim is equal to total assets less total liabilities.4 Nilai saham PT adalah
sisa nilai asset setelah dikurangi nilai liability. Dilihat dari rumusannya, maka PT memiliki
utang kepada pemegang saham, yang nilainya dapat dicairkan dari asset PT.
Modal dasar yang terbagi dalam saham tidak seluruhnya dimiliki oleh pendiri
perseroan atau owner’s equity. Pendiri perseroan hanya memiliki nilai saham sebesar jumlah
nilai modal disetor. Nilai sisa modal dasarnya dapat dijual kepada pemegang saham lain atau
investor. Perseroan membutuhkan dana yang lebih besar untuk menjalankan usahanya
tersebut. Dana perseroan dapat ditingkatkan melalui pinjaman bank atau kreditor lain
termasuk dalam liability. Penjualan saham perusahaan termasuk dalam owner’s equity: The
owner’s right, claim, or financial interest is expressed by the word equity in the business.
Another term that could be used is capital 5
Dalam perseroan yang bersifat private, investor dapat menambah dana perseroan
dengan menjual saham dari modal dasar yang tersisa. Penjualan saham yang tersisa dikenal
4

Charles T. Horngren, dkk, “Introduction to Financial Accounting”, 11th Edition, New Jersey: Pearson
Education, Inc, ( 2014), hal.9.
5
College Accounting 11th, Edition, Asset, Liability, Owner’s Equity, Revenue, and Expense
Accounts,
Cencagehttps://www.wtps.org/cms/lib8/NJ01912980/Centricity/Domain/718/Chapter%201%20instructor%20po
wer%20point.pdf
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sebagai emisi. Perseroan dapat menjual sahamnya dengan melakukan “go public” di pasar
modal. Tujuan perseroan menjual sahamnya ke publik untuk menambah dana yang
dibutuhkan dalam usaha perseroan. Nantinya status perseroan yang awalnya private berubah
menjadi perseroan public karena dananya berasal dari masyarakat yang setiap waktu dapat
ditarik kembali.
Pasal 1 ayat (22) UUPT menyebutkan:
Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurangkurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor
sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah
pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Untuk menambah modal yang berasal dari pasar modal, perseroan akan menggunakan
sisa nilai dari modal dasar yang akan dijual dalam bentuk saham. Perseroan yang menjual
saham di pasar modal disebut emiten. Pasal 1 ayat (1), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham menyebutkan:
“Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk
menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.” dan pasal 1 ayat
(2) menyebutkan: Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.”
Dalam “go public”, perseroan tersebut akan membutuhkan perusahaan efek sebagai
penjamin yang dikenal sebagai “under writer”. Definisi perusahaan efek dalam pasal 1 ayat
(21) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah: “Perusahaan
Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara
Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi”. Dijelaskan lebih lanjut, pasal 1 ayat (1),
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan
Perantara Perdagangan Efek, menyebutkan: “Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan
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kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer
Investasi.”
Pengertian perusahan Efek dituangkan dalam pasal 1 ayat (17) UUPM sebagai
berikut: Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk
melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk
membeli sisa Efek yang tidak terjual. Tanggung jawab perusahaan efek tergantung pada
perjanjian yang dibuat. Dalam perjanjian yang mewajibkan Perusahaan Efek membeli sisa
saham efek lebih memiliki risiko. Penjamin emisi dan kesanggupan siaga (Stand by
Commitment Underwriting). Permasalahan timbul ketika Perusahaan Efek tidak dapat
menjual seluruh saham emiten yang diperjanjikan. Komitmen ini menjadi utang kepada
Emiten.
Selain itu, perusahaan efek juga dapat memiliki utang kepada pihak lain yang
memberikan pinjaman. Dimungkinkan kreditor yang dirugikan dapat terdiri dari dua orang
atau lebih. Kreditor dapat mengajukan kepailitan terhadap penjamin efek di pengadilan,
apabila perusahaan Efek tidak dapat membayar hutangnya. Namun pengajuan gugatan
kepailitan tersebut tidak dapat dilakukan langsung oleh kreditor kepada Perusahaan Efek di
pengadilan.
2.

Utang Jangka Pendek dan Panjang
Adapun pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU adalah:6

1.

Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena
perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor"
di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;

6

Hukumonline.com., “Klinik: Syarat Kepailitan.”, Selama syarat pailit terpenuhi, perusahaan dapat
dinyatakan
pailit
melalui
gugatan
pailit
di
pengadilan
naiaga,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1266/syarat-kepailitan, Diakses pada tanggal 22 Maret 2019

413

:: HUKUM BISNIS ::

EISSN 2460-0105

Universitas Narotama Surabaya
Volume 4 Nomor 2, Oktober 2020

2.

Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk
membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena
percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi
atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter,
atau majelis arbitrase; dan

3.

Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.
Dalam penjelasan KPKPU dijabarkan ada bebarapa faktor yang menjadi dasar

pengaturan mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:7 a)
Menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa debitor
yang menagih piutangnya dari debitor; b) Menghindari adanya kreditor pemegang hak
jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang debitor tanpa
memperhatikan kepentingan debitor dan para kreditor lainnya; c) Menghindari adanya
kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.Oleh
karenanya, kreditor harus segera mengajukan gugatan pailit kepada perusahaan efek di
Pengadilan Niaga.
3.

Penerapan Pasal UU Pasar Modal yang Inkonsisten
Faktanya, kreditor dapat melakukan gugatan kreditor secara langsung di Pengadilan

Niaga. Dalam kasus PT Antaboga Delta Securitas, hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga
No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, menolak permohonan pailit yang diajukan oleh
kreditur. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengemukakan bahwa kewenangan
mengajukan permohonan pailit tidak dapat dilakukan oleh pihak lain selain Badan Pengawas

7

Erlina, Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas, Jurisprudentie, Volume 4 Nomor 2, (Desember
2017), hal. 16, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/4056, Diakses pada
tanggal 21 Maret 2019.
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Pasar Modal (Bapepam). Putusan ini konsisten dengan peraturan dalam UU Kepailitan dan
PKPU.
Jeremy Betham mengatakan fundamental axiom,”it is the greatest happiness of the
greatest number that is the measure of right and wrong”8 yang diperjelas dengan alasan
sebagai berikut:9
1. Pain and pleasure are the “two masters” that constrain our actions. As such, they
don’t constitute morality. But they are the grounds from which the moral principle
of utility is derived. “By the principle of utility is meant that principle which
approves or disapproves of every action whatsoever, according to the tendency
which appear to have to augment or diminish the happiness of the party whose
interest is in question” (Bentham, 1.2)
2. The principle of utility dictates what we ought to do and what we ought not to the
principle is normative
3. The principle of utility is not an egoistic principle. Its purpose is to maximize the
amount of happiness to the maximum number of persons
4. The principle of utility doesn’t focus on actions and the motivation behind these
actions. Rather, the stress is on the expected consequences of actions
5. The principle of utility is not directly provable. It can be proved indirectly.
Dalam menganalisa pasal 2 ayat ( 4 ) KPKPU, Betham telah memberikan pemikiran
yang rasional. Perusahaan efek adalah perusahaan yang dapat memberikan the maximize the
amount of happiness to the maximum number of persons, khususnya perusahaan yang
membutuhkan dana dan investor yang mencari keuntungan. Perusahaan mendapatkan dana
dari penjualan saham perusahaan. Investor yang berasal dari berbagai negara membeli saham
tersebut melalui perusahaan efek mengharapkan keuntungan besar dari transaksi saham di
pasar modal. Sebagai penjamin perusahaan yang go public, Bapepam perlu melihat kontribusi
perusahaan efek terhadap kebahagiaan yang diberikan kepada orang banyak. Kepailitan
terhadap perusahaan efek harus memohon ijin Bapepam terlebih dahulu. Pastinya Bapepam
tidak akan pernah mengabulkannya. Keputusan yang diambil Bapepam untuk menolak
8

J. H. Burns, Happiness and Utility: Jeremy Bentham’s Equation, Utilitas, Vol. 17, No. 1, (March 2005),
https://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/greatest-happiness.pdf, Diakses pada tanggal 31 Mei 2019.
9
Raid
Samaha,
“Jeremy
Bentham
(1748-1832):
Utility
and
Reason”,
https://www.aub.edu.lb/fas/cvsp/Documents/Flysheets%20Fall%2010-11/203/Bentham.pdf,
Diakses
pada
tanggal 31 Mei 2019.
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kepailitan terhadap perusahaan efek terkait dengan pertimbangan kemanfaaatan dengan
memaksimalkan kebahagiaan investor yang jumlahnya banyak.
Sedangkan dalam kasus PT Andalan Artha Advisido (AAA) Sekuritas, hakim dalam
putusan Pengadilan Niaga nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst mengabulkan
permohonan pailit yang diajukan oleh pihak kreditur. Putusan hakim Pengadilan Niaga
mengenyampingkan pasal 2 ayat (4) KPKPU. Perbedaan putusan kedua kasus tersebut
menimbulkan pertanyaan validitas dari UU Pasar Modal. Putusan hakim di Pengadilan Niaga
memiliki posisi yang lebih tinggi dari UUPM.
Hakim Pengadilan Niaga dalam kasus AAA telah menyimpang dari putusan
sebelumnya. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan
dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Dalam
hal ini, hakim tidak mengikuti pasal yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU. Hakim di
Pengadilan Niaga mengambil keputusan di luar dari alas yang digunakan dalam UU
Kepailitan dan PKPU dalam memutus perkara PT Antaboga Delta Securitas. Hakim
menerima gugatan pailit AAA. Artinya hakim menggunakan pasal 2 ayat (1) yang
menghapus posisi perusahaan efek sebagai pengecualian.
Menurut Albert Venn Dicey, KC, FBA, dalam Introduction to the Study of the Law of
Constitution, yang menyataka the Rule of Law, mengandung: Supremacy of Law, Equality
Before the Law, Constituion Based on Human Right. Setiap warga dan penguasa memiliki
kedudukan yang sama di depan hukum. Oleh karenanya, perusahaan efek yang merupakan
badan hukum disamakan dengan pribadi dalam kedudukannya di depan hukum. Pengecualian
tehadap perusahaan efek dalam perkara kepailitan merupakan pelanggaran keadilan.
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PENUTUP
A.

Kesimpulan

1.

Dalam faktanya, kasus PT Antaboga Delta Securitas dan kasus PT Andalan Artha
Advisido Sekuritas diperlakukan berbeda ketika kreditor mengajukan gugatan ke
Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga mengikuti pertauran bahwa PT Antaboga sebagai
perusahaan efek harus menadapat ijin dari Bapepam terlebih dahulu. Sebaliknya
kreditor terhadap gugatan pailit PT Andalan dapat diterima dan tidak memina ijin dari
Bapepam terlebih dahulu.

2.

Ketidakkonsistenan hakim Pengadilan Niaga menerapakan peraturan kepailitan yang
menekankan perusahaan Efek tidak dapat dipailitkan, kecuali dengan ijin Bapepam.
Putusan hakim Pengadilan Niaga telah membuat ketidakpastian hukum dan membuat
permasalahan baru. Kreditor tidak dapat menagih piutangnya dari perusahaan efek, dan
debitor dapat berlindung atas utangnya kepada kreditor dibawah peraturan Pasar Modal
yang sah. Ketidakadilan ini perlu diselesaikan dengan persamaan hak perusahaan efek
di pasar modal sebagai badan hukum biasa.

B.

Saran
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat wajib merevisi peraturan kepailitan yang

memberikan hak kepada kreditor untuk mempailitkan perusahaan Efek melaui Pengadilan
Niaga, karena perusahaan Efek adalah perusahaan yang sama halnya dengan perusahaan yang
go public, yang memiliki dana masyarakat berdasarkan saham dan dapat dipailitkan.
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TUGAS DAN WEWENANG BALAI BESAR PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN DALAM MENGAWASI MAKANAN
YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA
DIYAN SETIAWAN
Universitas Narotama, Fakultas Hukum
02116012@narotama.ac.id
Abstract
This research is motivated by the problem of food which is a basic human need that cannot be left
behind in everyday life. The method used in conducting this research is to use the normative type, namely
examining the duties and authority of the POM Agency / Balai POM against the applicable regulations. The
approach method is carried out by linking tasks from several applicable regulations, and is assisted by
interviews. The results of the research in the form of what tasks are carried out by the POM Agency / Balai
POM to control food containing hazardous materials, show that the tasks carried out are in accordance with
applicable laws and regulations, namely Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning the Food and
Drug Administration Agency, as a Technical Implementers within the POM Agency, then their duties are
regulated in the Regulation of the Head of the POM Number 12 of 2018 concerning the Organization and Work
Procedures of the Technical Implementing Units within the POM Agency. Other research results explain the
actions taken in controlling food containing hazardous materials, there are 3 (three) pillars of the system,
namely: the producer supervision system, the government supervision system and the consumer control system.
The form of supervision carried out by the POM Center is Pre-Market and Post-Market supervision.
Keywords: Duties, Authorities, Supervision, Dangerous Food

Abstrak
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah makanan yang merupakan kebutuhan pokok manusia yang
tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini
adalah dengan menggunakan jenis normatif, yaitu mengkaji tugas dan wewenang Badan/Balai POM terhadap
peraturan yang berlaku. Metode pendekatan yang dilakukan dengan mengaitkan tugas dari beberapa peraturan
yang berlaku, dan di bantu dengan wawancara. Hasil penelitian berupa tugas apa saja yang dilakukan
Badan/Balai POM untuk mengawasi makanan yang mengandung bahan berbahaya, menunjukkan bahwa tugas
yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden
Nomor 80 tahun 2017 tentang badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebagai Unit Pelaksana Teknis dalam
lingkungan Badan POM, maka tugasnya diatur pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM. Hasil penelitian lainnya
menjelaskan mengenai tindakan yang dilakukan dalam mengawasi makanan yang mengandung bahan
berbahaya, ada 3 (tiga) pilar sistem yaitu: sistem pengawasan produsen, sistem pengawasan pemerintah dan
sistem pengawasan konsumen. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM yaitu
pengawasan Pre-Market dan Post-Market.
Kata Kunci: Tugas, Wewenang, Pengawasan, Makanan Berbahaya.
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PENDAHULUAN
Kebutuhan makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer untuk keberlangsungan
hidup manusia. Makanan dan minuman memiliki peranan penting untuk memberikan
dukungan nutrisi bagi tubuh. Makanan biasanya berasal dari tanaman, hewan, dan nutrisi
penting seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Akibat kebutuhan manusia
terhadap hal ini, maka banyak masyarakat ingin meraup keuntungan dengan menawarkan
berbagai macam varian makanan dan/atau minuman sebagai bisnis dan ditawarkan secara
luas terhadap masyarakan secara umum.
Fenomena yang terjadi di lapangan, banyak sekali kasus yang telah terungkap bahwa
makanan dan/atau minuman yang beredar di masyarakat, sebagian merupakan “makanan
dan/atau minuman yang berbahaya atau mengandung zat kimia yang secara aturan melebihi
takaran/porsi di luar aturan yang telah ditentukan, sehingga hal tersebut berbahaya bagi orang
yang mengkonsumsinya”.1 Terdapat cukup banyak kasus yang terjadi di lingkungan
masyarakat Indonesia seperti kasus penggunaan formalin, boraks, bhodamin B (pewarnah
merah), metanil yellow (pewarna kuning), asam salisilat, klorin (digunakan untuk
memutihkan beras), bahkan kimia ini tidak diperuntukan sebagai campuran makanan. Seperti
yang sempat terungkap dan diberitakan oleh Suryono (2019) bahwa “seorang anak
perempuan di Pakalongan meninggal dunia akibat mengkonsumsi jajanan coklat, sedangkan
teman-temannya terjatuh sakit dan di rawat di rumah sakit, hal tersebut terjadi setelah mereka
memakan coklat dengan harga 500 Rupiah”.2 Produk makanan berbahaya tersebut ternyata
setelah di teliti tidak hanya datang dari dalam negeri, namun juga datang dari luar negeri
(impor). Hal ini ditunjukkan seperti yang ada di Jakarta sebagai pusat negara Indonesia (ibu
kota), dimana terdapat 96.060 produk makanan yang berasal dari dua produksi impor yaitu
dari Amerika Serikat dan Australia, produk tersebut merupakan produk yang sudah
kadaluarsa, dengan berbagai macam produk seperti; mayones, susu bayi, selai, kacangkacangan, kue kering, saus, bumbu instan dan lainnya yang sudah diedarkan ke beberapa kota
di Indonesia, dan anehnya “produk yang sudah beredar di Supermarket ketika produk tersebut
telah masuk masa kadaluarsa, pihak penyelia mengambil ulang produk tersebut kemudian
mereka mengganti labelnya dengan label yang baru, dan diedarkan kembali”.3 Beberapa
permasalah (kasus) yang telah disebutkan menjadi tugas yang tidak bisa diabaikan oleh
pemerintah, mengingat dampak bahaya yang terjadi. Menurut Abdul Halim Barkatullah
menyatakan bahwa :
“Penggunaan bahan kimia untuk makanan mencerminkan kelemahan koordinasi dari
tiga instansi bertangung jawab menangani peredaran bahan makanan dan minuman.
Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) yang bertugas membina
industry dan menangani tata niaga, dan badan pengawasan obat dan Makanan (BPOM)
yang bertugas untuk melakukan pengawasan bahkan penyelidikan”.4

1

Nur Rachmat, Penyidikan dan Pertanggungjawaban Pidana Produsen Terhadap Produk Makanan
Mengandung Kimia Berbahaya. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 2, 2004, h. 24
2
https://daerah.sindonews.com/read/1398916/174/bocah-perempuan-di-pekalongan-meninggal-setelahkonsumsi-jajanan-cokelat-1556200682 diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 20.21 WIB
3
https://foto.kompas.com/photo/read/2018/03/21/1521565439b24/Kasus-Penjualan-Makanan-Kedaluwarsa
diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 19.38 WIB
4
Abdul Halim Barkatulah. Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan
Pemikiran. Nusa Indah. Jakarta, 2008 h. 15.
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Bagaimanapun juga, pemerintah c. q dinas perdagangan mau tidak mau atau suka tidak
suka patut dituding lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi yang mempunyai
tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman
tersebut. Terbukti hingga saat ini, keberadaan zat/bahan kimia berbahaya seperti formalin
masih beredar dan tidak bisa hilang dari produk makanan, di mana bahan kimia atau
campuran bahan kimia, bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi
ditambahkan ke dalam pangan. Fungsi bahan tambahan pangan secara umum adalah :
“untuk mengawetkan makanan, mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan,
mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan dan
membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah serta lebih enak dimulut, tidak mudah
busuk, disisi lain juga digunakan untuk memberi warna dan meningkatkan daya tahan
pangan yang pada akhirnya untuk menghemat biaya produksi”.5
Untuk melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang mengandung zat
berbahaya yang beredar di masyarakat, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan
Makanan (selanjutnya disingkat Badan POM). Badan Pengawas Obat dan Makanan
(selanjutnya disingkat Badan POM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen
(selanjutnya disingkat LPND) yang mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan
makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berkaitan dengan tugas pengawasan pangan dalam bentuk minuman, apakah Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan
pengawasan dan pengendalian terhadap produksi, pengedaran, dan penjualan produk-produk
tersebut. Supaya makanan dan minuman yang beredar di masyarakat merupakan
makanan/minuman yang memang telah terdaftar pada badan/instansi tersebut, dan terjamin
kesehatannya. Contoh misalnya Badan POM Surabaya, apakah sebagai instansi yang juga
memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan terkait dengan makanan dan
minuman yang beredar di masyarakat. Dalam arti bagaimana Badan POM sebagai instansi
mempunyai kewenangan yang ditugaskan untuk memberikan upaya secara aktif terkait
perlindungan konsumen (masyarakat), di mana perlindungan tersebut seyogyanya memang
merupakan hak warga negara dan juga merupakan kewajiban negara untuk melindungi
warga negaranya untuk mengonsumsi produk yang aman.
Rumusan Masalah
1. Apa tugas dan wewenang Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam
mengawasi produk makanan yang mengandung zat berbahaya dan beracun ?
2. Tindakan apa yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap
beredarnya makanan yang berbahaya dan beracun?
METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif6, karena “lazimnya :hukum diartikan
sebagai kaidah atau norma”.7 Penelitian hukum bahwa hukum identik dengan norma-norma
5

Celina Tri Siwi Kristiyanti,. Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika. Jakarta, 2008 h. 77
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali
Pers,Jakarta, 1990, halaman. 14-15., menyatakan “ penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum
kepustakaan.
7
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press0 Jakarta, 1984, h. 43.
6
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yang telah tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.
Selain itu, konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat
otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis
normatif. Pendekatan yuridis normative digunakan dalam penelitian ini, karena “penelitian
yang diteliti hanya berasal dari bahan kepustakaan, atau data sekunder”,8 yang berasal dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan secara
yuridis dengan meneliti atau mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan (statuta
approach). Di sisi lain, menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach), karena
penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan dalam penelitian ini, yang berasal dari
pendapat-pendapat para ahli hokum.
Dalam penelitian hukum ini digunakan dari sumber bahan hukum yang dari sudut
kekuatan mengikatnya menurut Gregory Churchill, digolongkan “bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.9 Bahan hukum primer, yaitu, bahanbahan hukum yang mengikat, terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227); Keputusan Presiden Nomor 103
Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen; Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); Peraturan Badan Pengawa Obat dan Makanan
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745); Peraturan Bersama
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala badan Pengawasan Obat dan
Makanan Nomor 43 Tahun 2013 tentang pengawasan Bahan Berbahaya yang
Disalahgunakan Dalam Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
929).
PEMBAHASAN
Latar belakang terbentuknya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (selanjutnya
disingkat Badan POM) adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa
perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia,
makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut produk-produk
dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh strata
masyarakat. Konsumsi masyarakat terhadap produkproduk terus cenderung meningkat seiring
perubahan gaya hidup manusia termasuk pada pola konsumsinya. Semakin banyaknya
produk yang ditawarkan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi produk.
Sementara itu, “pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan
menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak, iklan dan promosi secara

8
9

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., h. 60
Soerjono Soekanto, Op. Cit., h. 52
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gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak
rasional”..10
Sebelum berdirinya Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia pada masa
penjajahan Belanda dikenal dengan apoteker yang berperan dalam pelayanan kesehatan di
bidang kefarmasian yang membantu pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam
pengawasan obat yang beredar di masyarakat. Berikut ini adalah sejarah terbentuknya Badan
Pengawas Obat dan Makanan.
Bersasarkan teknologi yang makin maju dan supaya tujuan standarnisasi dan sertifikasi
tercapai semaksimal mungkin, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan,
dan mengawasi pelaksanaan mengenai peraturan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip
pembangunan yang antara lain menyatakan bahwa “pembangunan dilaksanakan bersama oleh
masyarakat dengan pemerintah dan karena itu menjadi tanggung jawab bersama pula, maka
melalui pengaturan dan pengendalian oleh pemerintah, tujuan pembangunan nasional dapat
dicapai dengan baik”.11
Berjalannya waktu, peraturan perundang-undangan yang membahas tentang tugas dan
wewenang Badan POM, sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 80 tahun 2017
tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yang isi tugas dan wewenangnya ada
beberapa yang berubah dan lebih luas lagi. Tugas Badan POM dalam peraturan Presiden
Nomor 80 Tahun 2017 pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:12
1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
2. Obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan
sobat, narkotika, psikotropika, prekusor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen
kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.
Sedangkan mengenai tugas pengawasan obat dan makanan, Badan POM
menyelenggarakan fungsi berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3):13
a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
Pengawasan Obat dan Makanan;
d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah
pusat dan daerah;
f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan;
g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan
h. perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
i. Koordinasi pelakasanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
j. administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
10

Devi Yulianita, Peran Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Peredaran Produk
Makanan Berbahaya Di Kota Palangka Raya, BPOM, Palangkaraya, 2017, h. 58
11
https://www.pom.go.id/index.php/home/en. Profile Badan POM National Agency of Drugs and Food
Control Republik of Indonesia Badan Pengawasan Obat dan Makanan, diakses pada tanggal 24 Juni 2020, Pukul
13.01
12
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
13
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

424

:: HUKUM BISNIS ::

EISSN 2460-0105

Universitas Narotama Surabaya
Volume 4 Nomor 2, Oktober 2020

k. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
l. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
m. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur
n. organisasi di lingkungan BPOM.
Pengawasan yang dimaksudkan dalam Pasal 3 huruf d tersebut yaitu Pengawasan
sebelum beredar, dimana dilakukan tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan
yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk
yang ditetapkan. Sedangkan berdasarkan Pasal 3 huru d Pengawasan selama beredar
merupakan tindakan pengawasan terhadap obat dan makanan selama beredar untuk
memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan,
khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.
Sementara itu, Badan POM sendiri memupunyai peraturan Badan POM yang mengatur
tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang Badan POM, yaitu Peraturan Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan tersebut, tugas dan wewenang Badan
POM secara umum sama isinya dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017.
Badan POM mempunyai tugas dalam mengawasi Pangan yang mengandung bahan
berbahaya, pengawasan tersebut dilakukan oleh struktur organisasi yang terdapat pada pasal 5
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017, yaitu:14
a) Kepala;
b) Sekretariat Utama
c) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narktika, Psikotropika, Perkusor dan zat Aditi;
d) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
e) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
f) Deputi Penindakan;
g) Inspektorat Utama;
h) Pusat; dan
i) Unit Pelaksana Teknis.
Makanan-makanan yang mengandung bahan zat berbahaya merupakan temuan yang
tergolong dalam klasifikasi pangan olahan, maka dari itu Badan POM dalam mengawasi di
bidang pangan yang mempunyai sususan organisasi pengawasan yaitu Deputi Pengawasan
Pangan Olahan. Berdasarkan Pasal 242, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengawasan pangan olahan.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 4, dalam melaksanakan tugas
pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai kewenangan sebagai berikut:15
1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan
keamanan, khasiat/manfaat, mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan intelejen dan penyeledikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
14

Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja. Badan Pengawas
Obat Dan Makanan.
15
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa tugas, fungsi dan kewenangan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM), sesuai dengan asas
legalitas. Asas legalitas tersebut digunakan dalam pembentukan Badan Pengawas Obat dan
Makanan dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan
perundang- undangan. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum, sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945. Penerapan asas legalitas menunjang berlakunya kepastian hukum.
Artinya bahwa keberadaan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan asas legalitas
dan/atau kepastian hukum, sebab pembentukannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan demikian, penyelenggaraan tugas, fungsi, wewenang dan
pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan didasarkan pada undang-undang. Dengan
demikian, Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kemampuan untuk melakukan
tundakan-tindakan hukum tertentu sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundangundangan. Artinya bahwa badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kewampuan
untuk melaksanakan hukum positif. Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai
kewenangan atribusi yang terjadi karena pemberian wewenang oleh suatu peraturan
perundang-undangan.
Balai Besar POM sebagai Lembaga Pemerintah yang mempunyai peran penting dalam
melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan baik dalam mutu,
khasiat dan manfaatnya dari standar yang ditentukan. Keberadaan pengawasan obat dan
makanan oleh BPOM menjadi penting dilihat dari sisi konsumen yaitu untuk memberikan
jaminan kesehatan dan rasa aman untuk menggunakan dan mengonsumsi produk makanan
tersebut, memudahkan konsumen dalam memilih dan memilah mana makanan yang aman
untuk konsumen.
Sistem pengawasan Balai Besar POM dilakukan secara berkala dan acak, sehingga
menyebabkan adanya produk pangan yang lepas dari pengawasan. Pengawasan secara
berkala dan acak ini tentu akan berpengaruh pada adanya produk ilegal maupun produk yang
membahayakan beredar d pasaran, serta akan adanya produk ilegal yang mengandung bahan
yang berbahaya yang akan beredar di pasar yang tidak mendapatkan giliran pemeriksaan oleh
Balai Besar POM.
Berbagai upaya telah dilakukan BPOM untuk meminimalkan peredaran pangan yang
tidak memenuhi syarat, antara lain melalui pengawasan yang lebih ketat di pintu
masuk/perbatasan, pengawasan lebih difokuskan pada temuan besar dan ke hulu, penguatan
peran pelaku usaha dalam mengawasi produknya penanganan produk sesuai cara ritel yang
baik dan cara distribusi yang baik serta pengawasan pangan dilaksanakan secara terpadu dan
sinergis dengan lintas sektor di sepanjang rantai pasokan .
Walaupun sudah diatur tugas dan wewenang Badan POM, akan tetap tugas dan
wewenang yang dimiliki tersebut akn mengalami kelemahan kalau tidak didukung oleh
semua pihak, karena sistem pengamanan dibuat sedemikian dan dibentuk menajdi berapis
tiga, yaitu kesatu, pengawasan yang dilakukan prodususen sebagai tanggungjawab produksi
serta distributor sebagai mata ranta, kedua, pemerintah dalam hak ini Balai Besar POM
Surabaya bertanggungjawab pada standar dan penentuan yang dilakukan, terutama
menyangkut pada produk yang canggih dan beresiko tinggi, ketiga, masyarakat sebagai
konsumen, memounyai hak untuk memilih suatu produk, karena pada akhirnya
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masyarakatlah yang mendapatkan pilihan tentang penggunaan suatu produk.16 Adapun sub
sistem dari Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, terdiri dari :
1. Sub Sistem Pengawasan Produsen
Sistem pengawasan produksi masih dibagi menjadi 4 yaitu:
(1) Good Manufacturing Practicies (GMP)
Good Manufacturing practies ialah cara produksi yang baik, dimana cara produksi
yang baik ini terdapat pedoman atau kategori dalam memenuhi cara produksi yang
baik.
(2) Pre Marketing Vigilance
Pre Marketing Vigilance ialah pengawasan sebelum mendapatkan izin edar dan setelah
beredar. Yang dimana pengawasan tersebut dimulai pada saat pengolahan bahan
mentah sampai menjadi bahan pangan.
1) Post Marketing Vigilance
Post Marketing Vigilance ialah pengawasan setelah makanan beredar dipasar.
Pengawasan ini dilakukan ketik pada tahap Inspeksi ke lapangan atau pasar yang
selamjutnya akan diteliti.
2) Hazzard Analysis And Critical Control Point
Yang merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM Surabaya,
yang pada awalnya pengawasan dimulai dari proses produksi, tahap pengolahan
bahan mentah, pendistribusian sebelum makanan tersebut beredar , erta pengawasan
dipasaran yang mana pangan tersebut telah beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat.
Dari tahapan tersebut yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM Surabaya yang akan
diberikan laporan yang telah dianalaisa mengenai bahaya dan resiko.17
2.Sub Sistem Pengawasan Konsumen
Dalam pengawasan Balai besar POM Surabaya yang dilakukan terhadap konsumen ada
beberapa kegiatan, yaitu:18
1) Pemberdayaan Konsumen
Pemberdayaan ini merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM
Surabaya, karena dalam mewujudkan perlindungan hukum khususnya dalam
perlindungan konsumen, masyarakat yang mengonsumsi makanan yaitu sebagai subjek
hukumnya. Dengan dilakukan pengawasan pemberdayaan konsumen, akan menjadikan
konsumen tersebut menyadari apa yang telah menjadi hak dan kewajiban dalam
mengonsumsi makanan.
2) Edukasi Konsumen
Setelah melakukan pemberdayaan terhadap konsumen, edukasi merupakan kegiatan
yang penting untuk dilakukan. Edukasi atau pendidikan merupakan hal yang sudah
seharusnya dilakukan, karena rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia
yang berkelanjutan pada tingkat kesadaran konsumen untuk memahami hak dan
kewajibannya.
3. Sub Sistem Pengawasan Pemerintah
Balai Besar POM Surabaya menjalin kerjasama dn koordinasi dengan pemangku
kepentingan dalam pengawasan pangan yang berbahan bahaya, dengan terbentuknya
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan POM Nomor 43 Tahun 2013 dan
16

www.pom.go.id . Kerangka Konsep Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, diakses pada 18 Juni 2020,
pukul 15.34
17
Ibid.
18
Ibid.
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Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan oleh
Pangan. perjanjian dalam kerjasama dalam upaya memberikan dukungan dan pertukaran
informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran pangan yang berbahan
bahaya diwilayah Jawa Timur. Balai Besar POM Surabaya juga menjalin hubungan
kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan
sebaliknya memberikan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan
tugas fungsi UPT Badan POM.19
Sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi,
penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di indonesia,
inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta
peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum.20
a. Regulasi
b. Standardisasi
c. Registrasi
d. Inspeksi
e. Sampling
f. PublicWarning
g. Layanan Aduan Konsumen
Balai Besar POM dalam pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung bahan
berbahaya ditentukan dari sejauh mana hasil yang dicapai oleh Balai Besar POM dalam
menjalankan tugas dan fungsi pokok . selain itu terdapat beberapa instansi terkait yang telah
diatur pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan POM nomor 43
tahun 2013, Nomor 2 tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang
Disalahgunakan dalam Pangan, dengan tugas pengawasan peredaran makanan yang
mengandung bahan berbahaya, yaitU meliputi:
1. Gubernur
Gubernur sebagai pengarah pengawasan bahan berbahaya untuk pengecer terdaftar bahan
berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundangan. Pengawasan yang dikaji ulang
terhadap penerbitan pedagang dan izin usaha sesuai standar.
2. Dinas Perdagangan
Pengawasan yang dilakukan oleh dinas perdagangan adalah terkait dengan regulasi
perijinan sebagai distributor serta kebijakan peraturan dibidang pangan. Mekanisme
pengawasan dengan melakukan pemeriksaan berkala dilapangan atau tempat produk
makanan yang mengandung bahan berbahaya diperdagangkan. Pemeriksaan yang
dilakukan hanya sebatas pemeriksaan keadaan fisik dari produk atau makanan yang
beredar pada masyarakat, seperti pemeriksaan kode registrasi.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan
Meneteri kelautan dan perikanan hanya melakukan sinergi, kerjasama dalam pemeriksaan
sarana produksi untuk memberi sertifikat kelayakan pengolahan, menigkatkan pengawasan
produk yang mengandung bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan dalam tingkat
peredaran.
4. Dinas kesehatan
19

Laporan Kinerja Balai Besar POM Surabaya 2017, Pendahuluan, hlm. 4
Hasil wawancara dengan Bpk. Mustajab,Apt., Sebagai Staff dalam Bidang Penyidikan Balai Besar POM
Surabaya. Pada tanggal 17 Juni 2020.
20
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Dinas kesehtan juga ikut serta membantu pengawasan yang dilakukan oleh balai POM
dengan melakukan kontrol terhadap terpenuhnya aspek keehatan dari produk makanan
yang beredar. Mekanismenya adalah dengan berkoordinasi dengan Balai Besar POM
dalam melakukan pembinaan kepada distirbutor.
Dalam melakukan pengawasan peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya,
Balai Besar POM Surabaya menerapkan 2 (dua) bentuk tahapan pengawasan aitu
pengawasan Pre-Market dan pengawasan Post-Market.21
1. Pengawasan Pre-Market (Kontrol Pra Pasar)
Pengawasan pre-market merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum produk beredar
di pasaran. Dalam hal ini pelaku usaha yang ingin mendaftarkan izin usahanya dapat
melakukan pendaftaran dengan mengisi form surat permohonan izin produksi yang ada di
Balai Besar POM Surabaya, surat permohonan izin produksi yang disetujui akan ditindak
lanjuti oleh Dinas Kesehatan dan kemudian ditembuskan ke Badan POM atau Balai Besar
POM.
Setelah diberikan izin kemudian Kepala Balai POM Surabaya akan melakukan inspeksi ke
saran produk guna melihat kesesuaian yang diberikan dengan kondisi nyata di lapangan
serta memperhatikan apalah sarana produksi sudah memenuhi syarat untuk melakukan
kegiatan produksi, jika dalam inspeksi tersebut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh
Balai Besar sampai seluruh persyaratan terpenuhi, dan melihat bahan-bahan yang
digunakan dalam pembuatan produk atau makanan.
Apabila ditemukan ada bahan-bahan yang membahayakan bagi kesehatan maka akan
dilaanjutkan dengan pemberian surat rekomendasi dari hasil pemeriksaan Balai POM
Surabaya yang ditunjukkan ke Badan POM dan diserahkan ke Direktorat Pengawasan
Pangan dan Bahan Berbahaya.
Balai Besar POM melakukan pengawasan kontrol pra pasar tentang makanan yanng
megandung bahan berbahaya, melakukan beberapa prosedur yaitu:
1) Pengawasan ke sarana produksi untuk memeriksa barang yang sebelum diedarkan.
2) Melakukan penyuluhan ke masyarakat dalam bentuk mengumpulkan masyarakat
kemudian berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang
kriteria makanan yanng mengandung bahan berbahaya yang tidak baik untuk
dikonsumsi.
3) Melakukan instrumen perinzinan, yang merupakan produk harus sudah diujikan pada
laboratorium Balai Besar POM untuk bisa dipasarkan pada masyarakat.
4) Melalui pendaftaran pedahuluan, hal ini dilakukan melalui pembentukan standar teknis.
Disamping itu produen atua pelaku usaha harus mendokumentasikan bahwa produknya
telah memenuhi syarat.
5) Menyediakan layanan informasi melalui media massa atau stasiun TV seperti membuat
iklan tentang makanan yang berbahan bahaya, agar masyarakat dengan cepat
mengetahui dan bisa membedakan makanan yang aman dan tidak aman.
Badan POM telah menetapkan sejumlah Peraturan Kepala Badan POM tentang
penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP), antara lain pengawet, pewarna, pengemulsi,
pengatur keasaman. Pelaku usaha yang melakukan presos produksi apabila menggunakan
bahan tambahan pangan harus menggunakan jenis yang diatur dalam Peraturan Kepala
Badan POM tersebut.
21

Hasil Wawancara dengan Bpk. Mustajab, Apt,. Selaku Staff di Bidang Penyidikan Balai Besar POM
Surabaya, pada tanggal 17 Juni 2020.
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2. Pengawasan Post-Market (Kontrol Pasca Pasar)
Pengawasan Post-Market (Kontrol Pasca Pasar) adalah berhubungan dengan produk yang
sudah beredar dipasar dan tidak aman yang berbahan bahaya, produk makanan yang
berbahan bahaya harus ditarik dari pasaran.
Pengawasan control pasca pasar yang dilakukan oleh Balai Besar POM surabaya terhadap
peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya yaitu:
1) Sampling dan Pengujian Laboratorium
Dalam rangka pengawasan pangan yang beredar di masyarakat, dilakukan pengambilan
smpel dan pengujian laboratorium yang tedaftar di Badan POM, termasuk sampel
pangan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan pangan tidak terdaftar.
2) Pemeriksaan Sarana Produksi
Pemeriksaan sarana produksi ini difokuskan pada penerapan cara produksi pangan
olahan yang baik dan kepatuhan dari peraturan perundang-undangan
3) Pemeriksaan Sarana Distribusi
Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan
4) Mengawasi tata cara rating yang baik diberbagai tempat penjualan, seperti dengan
menempatkan kelompok minuman dan makanan di tempat khusus makanan.
Salah satu tugas Balai Besar POM adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran
makanan yang mengandung bahan berbahaya dilakukan dengan dua jenis pengawasan
yaitu pengawasan rutin dan pengawasan khusus. Pengawasan rutin adalah pengawasan
yang dilakukan setiap bulannya, sedangkan pengawasan khusus adalah pengawasan yang
dilakukan apabila ada kasus makanan yang berbahan bahaya.
Pengawasan rutin yang dilakukan Balai besar POM melalui program sebagai berikut:22
1) Pengawasan sarana produksi
2) Pengawasan sarana distribusi
3) Sampling dan pengujian hasil sampling
4) Pengawasan iklan dan label pangan
Pola pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Surabaya adalah melakukan
pengawasan ditingkat peredaran yaitu pengawasan dilakukan pada toko-toko, pasar, dan
swalayan, dan disebut dengan sarana peredaran.23
Sistem pengawasan Balai Besar POM dilakukan secara berskala dan acak, sehingga
menyebabkan adanya produk pangan yang lepas dari pengawasan. Pengawasan secara
berskla dan acak ini tentu akan berpengaruh pada adanya produk ilegal maupun produk yang
membahayakan beredar d pasaran, serta akan adanya produk ilegal yang mengandung bahan
yang berbahaya yang akan beredar di pasar yang tidak mendapatkan giliran pemeriksaan oleh
Balai Besar POM.
Dalam melakukan pengawasan makanan yang mengandung bahan berbahaya,
pengawasan yang dilakukan mempunyai sifat yaotu prevenntive control, represive control,
pengawasan saat proses berlangsung pelaksanaan, pengawasan berkala, pengawasan
mendadak, pengawasan melekat.24
1. Preventive Control
Preventive control adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk
menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Balai Besar POM
melaksanakan pengawasan dengan menentukan proses pelaksanaan kerja, membuat
pedomen dalam pelaksanaan kerja, mengorganisasi segala macam kegiatan dengan
22

Ibid.
Ibid.
24
Ibid.
23
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instansi terkait, menentukan jabatan dalam pembentukan tim pengawas terpadu,
menetapkan sistem koordinasi pelaporan, membuat sanksi yang dilakukan bagi yang
membuat kesalahan.
2. Pengawasan saat proses dilaksanakan
Pengawasan yang dilakukan saat pelasanakan pengawaaasan, ditemukan produk atau
makanan yang tidak ada nomor izin edar dan mencurigakan, tim pengawas langsung
membeli produk atau makanan tersebut untuk dijadikan sampel dan dilakukan uji
laboratorium
3. Pengawasan Berkala
Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan adalah secara berkala, karena
banyakanya sarana produksi dan sarana distribusi yang mencakup lingkup provinsi Jawa
Timur, dan untuk komiditi pangan yang mengandung bahan berbahaya, hanya ada
beberapa staff yang ada.
4. Pengawasan Mendadak
Pengawasan mendadak atau lebih sering disebut Inspeksi Mendadak (Sidak) merupakan
pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah sistem
pengawasan yang dilakukan oleh produsen atau konsumen sudah dilaksanakan dengan
baik .
5. Pengawasan Melekat
Pengawasan ini dilakukan secara integrasi mulai dari sebelum beredarnya, pada saat
hingga sesudah beredarnya produk atau makanan dengan temuan bahan berbahaya.
Hasil penelitian yang telah diteliti berdasarkan hasil pengawasan oleh Balai Besar POM
Surabaya masih banyak bahan tambahan pangan yang dilahagunakan oleh produsen atau
pelaku usaha yang curang, diantaranya bahan yang berbahaya adalah boraks, rhodamin B dan
siklamat. Bahan kimia berbahaya tersebut telah jelas dilarang penggunaannya oleh Peraturan
bersama Mentri Dalam Negeri dan Badan POM Nomor 43 tahun 2013, Nomor 2 tahun 2013.
Berdasarkan penelitian yang dipaparkan, maka dapat diketahui pengawasan yang
dilakukan Balai POM Surabaya terhadap makanan secara langsung turut berperan melindungi
masyarakat sebagai konsumen dari makanan yang tidak layak konsumsi karena adanya
temuan bahan berbahaya. Dikaitkan dengan tugas dari Balai POM Surabaya, maka suatu
usaha atau atau tindakan dalam hal ini yang dilakukan oleh Balai POM dalam rangka
mengawasi peredaran makan baik sebelum yang telah beredar di lingkungan masyarakat,
tidak terlepas dari norma dan aturan yang berhubungan dengan posisinya dalam tugas
pengawasan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff di bidang Penyidikan Balai Besar POM di
Surabaya terhadap peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya, mengatakan
bahwa balai Besar POM Surabaya menerapkan 2 bentuk pengawasan sebagai berikut:
1. Bentuk Pengawasan Pre-Market Control (Kontrol Pra-Pasar)
Pengawasan yang sebelum makanan beredar dimsyarakat yaitu pendaftaran ijin pangan
melalui pengaturan, pengendalian, serta pembinan awal proses produksi, serta proses
produksi, tahap pengelolaan bahan yang digunakan, pendistribusian sebelum makanan
tersebut beredar dengan menerapkan standar mutu dan keamanan pangan.
2. Bentuk Pengawasan Post-Market Control (Kontrol Pasca Pasar)
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Terkait dengan setelah produk atau makanan memiliki ijin edar yaitu Balai Besar POM
melakukan pemantuan pengawasan terhadap makanan dilakukan dengan cara inspeksi ke
saran produksi dan sarana distribusi.
Indikator yang penulis ambil dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan
pengawasan oleh Balai Besar POM di Surabaya sudah tepat pada sasaran atau tidak dalam
hal mengawasan peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan hasil
dari penelitian ini bahwa sifat dan waktu pengawasan oleh Balai Besar POM sudah berjalan
dengan baik, karena Balai POM sudah mempunyai pedoman kerja dalam menentukan
pemeriksaan dan sampling ke sarana produksi maupun sarana distribusi. Namun, pada
pelaksanaannya dilapangan tidak semua srana produksi maupun distirbusi mendapatkan
pengawasan langsung, akan tetapi tetap akan dilakukan pada waktu tertentu saja seperti hari
raya, natal, atau hari besar lainnya. Hal ini masih kurang efektif untuk menangkal peredaran
makanan yang mengandung bahan berbahaya.
Dalam melakukan pengawasan, semakin berkembangnya perekono-mian saat ini dapat
dilihat adanya kendala atau hambatan yang dihadapai oleh Balai Besar POM Surabaya dala
melaksanakan tugas untuk mengawasi peredaran makanan yang mengandung bahan
berbahaya baik yang bersifat intermal maupun eksternal, kendala internal meliputi kondisi
geografis dan keterbatasan personlis pengawas Balai Besar POM di Surabaya yang
merupakan faktor penting dalam melakukan pengawasan karena Provinsi Jawa Timur yang
mempunyai 38 Kabupaten/Kota.
Terkait dengan teori Hasibuan mengenai Sifat pengawasan, Balai POM Surabaya juga
melakukan hal yang sama yaitu pengawasan preventive control yang merupakan pengawasan
bagi tim yang melaksanakan tugas dala mengawasi makanan yang mengandung bahan
berbahaya, pengawasan yang dilakukan saat pengawasan dengan dilakukan pembenaran
secara langsung dalam hal pembinaan hingga pemeriksaan uji laboratorium, pengawasan
yang dilakukan secara berkala, setiap produk atau makanan yang terdaftar di Badan POM
atau Balai Besar POM akan diuji secara bekala dalam tempo bulanan, semester atau tahunan,
minimal 1 kali dalam setahun. Dilakukan pengawasan mendadak,biasanya pengawasan ini
dilakukan secara mendadak berdasarkan dai laporan konsumen mengenai makanan yang
mengandung bahan berbahaya. Balai POM Surabaya mempunyai sifat pengawasan melekat
yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan dari sebelum beredarnya makanan yang
mengandung bahan berbahaya hingga peredaran ke lingkungan masayarakat.
Berdasarkan uraian diatas tentang tugas dan fungsi utama dari BPOM adalah
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, dan memiliki
wewenang untuk menyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya, Perumusan
kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro, Penetapan sistem
informasi di bidangnya, Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif)
tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan, Pemberi izin
dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi, Penetapan pedoman
penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman Obat dan juga
perlindungan konsumen memang memiliki keterkaitan antara pemerintah pelaku usaha dan
juga konsumen, dalam hal ini konsumen yang memiliki posisi terlemah harus mendapatkan
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perlindungan hukum oleh pemerintah dimana BPOM merupakan instansi yang ditunjuk oleh
pemerintah untuk pengawasan terhadap obat dan makanan.25
KESIMPULAN
1) Tugas dan wewenang secara umum Badan POM diatur dalam Peraturan Presiden No. 80
Tahun 2017, Tata Kerja Organisasi Badan POM diatur dalam Peraturan Kepala badan
Pengawasan Obat dan Makanan No. 29 Tahun 2017, dan tugas dan fungsi Unit
Pelaksana Teknis Badan POM pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan No. 12 Tahun 2018. Tugas yang mengandung zat berbahayasesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Tindakan yang dilakukan dalam mengawasi makanan yang mengandung zat berbahaya
dan beracun diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan
Pengawasan Obat dan Makanan No. 43 taun 2013, No 2 Tahun 2013, dengan adanya tim
pengawas terpadu. Badan POM melakukan tindakan pengawasan terhadap makanan
yang mengandung zat berbahaya dan beracun dengan pengawasan Pre-Market (Pra
Pasar) dan Post-Market (Pasca Pasar). Tindakan yang sudah dilakukan oleh Badan POM
hanya kurang maksimal.
Saran
1) Badan Pengawas Obat dan makanan sebagai sebuah lembaga pemerintah non
departemen harus menguatkan kembali kinerjanya karena sebagai bagian dari
pemerintah. Pemerintah melakukan fungsi pengawasan secara seksama terhadap
makanan yang mengandung zat berbahaya yang ada dilingkungan masyarakat untuk
lebih aktif dan terencana. Dan direkomendasikan untuk ada peraturan yang mengatur
tentang tugas dan wewenang secara jelas mengenai Badan POM berdasarkan
komoditinya, termasuk makanan yang mengandung bahan berbahaya.
2) Dalam rangka meningkatkan jaminan Obat dan Makanan aman, sehat, bermanfaat, dan
bermutu Badan POM hendaknya terus memperkuat tindakan yang dilakukan dalam
pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan regulasi/standar, penguatan
pengawasan Pre-Market, penguatan pengawasan Post-Market, pengekan hukum, serta
pemberdayaan masyarakat. Adapun regulasi yang dilakukan adalah belum ada UndangUndang yang spesifik yang mengatur pengawasan Obat dan Makanan yang dapat
menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dalam
rangka perlindungan konsumen. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait
dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Perundang-Undangan terkait pengawasan Obat
dan
Makana

25

Wahyu Simon Tampubolon, 2018, Peranan Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan
Makanan (Bpom) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen,Jurnal Ilmiah,
Univ
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Abstract
The purpose of this study is to examine and analyze the decision of the Surabaya district court and follow-up on
these decisions in the criminal justice system in Indonesia, as we know that criminal law enforcement includes a
series of processes starting from investigation, investigation, prosecution and will lead to the formation of a
judge's decision. as the peak and basis for the execution of the convicted person. Judges in drafting their
decisions must reflect a sense of justice, a sense of usefulness and legal certainty. in the decision against
decision no. 1099 / PID.B / 2017 / PN.SBY, which the author reviewed and analyzed, that the judge in
compiling his decision did not include the defendant to leave the house at issue in court so that in the provisions
of Article 167 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code so that the decision does not reflect justice ,
benefits and legal certainty in Indonesia.
Keywords: verdict, fairness, benefit, certainty

Abstrak
Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang putusan pengadilan negeri surabaya dan tindak lanjut
atas putusan tersebut di dalam sistem peradilan pidana di indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa penegakan
hukum pidana meliputi serangkaian proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penututan dan akan
bermuara pada dibentuknya putusan hakim sebagai puncak dan dasar pelaksanaan eksekusi terhadap Terpidana.
Hakim dalam menyusun putusannya harus menceminkan rasa keadilan, rasa kemanfaatan dan kepastian hukum.
dalam putusan terhadap putusan no. 1099/PID.B/2017/PN.SBY yang penulis mengkaji dan menganalisis,
bahwa hakim dalam menyusunnya putusannya tidak menyertakan terdakwa untuk meninggalkan rumah yang di
permasalahkan di pengadilan sehinnga dalam ketentuan Pasal 167 Ayat (1)

KUHAP sehingga dalam

putusannya tersebut tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang ada di indonesia.
Kata Kunci: Putusan, Keadialan, kemanfaatan, Kepastian
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PENDAHULUAN

Sejalan dengan berkembangan kehidupan masyarakat yang berkembang terus menerus
sehingga memerlukan sarana-sarana penunjang dalam mendukung dan mencukupi segala
sesuatu kebutuhan tersebut sehingga banyak permasalahan yang ditimbulkan dari akibat
untuk mencukupi sarana dan prasana dalam kehidupan masyarakat. Dalam prakteknya
banyak masyarakat kita dibawah garis kemiskinan hal tersebut memerlukan uluran tangan
dari Negara sebagaimana yang diatur dalam PANCASILA sila ke 5 yaitu keadialan sosial
bagi seluruh rakyat indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3“ Bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasaioleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
Berawal pada tanggal 21 Agustus Sdri Tasri’ah B Doer menjual objek tanah dan
bangunan di jalan kutisari selatan no 116 surabaya dengan bukti kepemilikan

berupa

sertifikat hak milik no 486/ kelurahan kutisari tanggal 11 september 1993 atas nama
TASRI’AH B DOER seluas 565 m2 menjual kepada Eddy Sutrisno dengan harga Rp
58.500.00 juta rupiah. Yang tertuang dalam akta jual beli no 170/vll/Rkt/1995 yang dibuat di
hadapan Notaris . R. Ayu sri hartini SH. Bahwa pada saat dilakukannya jual beli tersebut Sdri
Tasri’ah B Doer mengatakan kepada Eddy Sutrisno jika selama ini yang menempati tanah
dan bangunan dijalan kutisari selatan no 118 surabaya adalah keponakannya yaitu terdakwa
bernama Daiman .

Kemudian Sdri Tasri’ah B Doe mengajak Eddy Sutrisno untuk bertemu terdakwa,
kemudian Sdri Tasri’ah B Doer mengatakan kepada terdakwa bahwa tanah dan bangunan
tersebut telah dibelih oleh Eddy Sutrisno dan Eddy Sutrisno kemudian mengatakan kepada
terdakwa untuk sementara waktu dapat menempati tanah dan bangunan di jalan kutisari
selatan no 118 surabaya, karena Eddy Sutrisno bekerja di bidang pelayaran sehingga jarang di
Surabaya namun apabila sewaktu-waktu Eddy Sutrisno membutuhkan agar terdakwa
bersediah meninggalkan tanah dan bangunan di jalan kutisari selatan no 118 surabaya.
Ternyata terdakwa tidak bersediah meninggalkan tanah dan bangunan di jalan kutisari
selatan no 118 surabaya, sehingga Eddy Sutrisno melaporkan ke polsek Tenggilis yang
kemudian permasalahan tersebut

diselesaikan secara kekeluargaan dengan di buatnya

perjanjian dan kesepakatan Bersama nomor : 26/LXII/2006 tanggal 11 Desember 2006 antara
Eddy Sutrisno sebagai pihak kesatu dan terdakwa sebagai pihak kedua yang dilegalisasi
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dihadapan Notaris Titiek Lintang Trenggonowati,Sh yang pada pasal 2,3,4 dalam perjanjian
dan kesepakatan bersama tersebut berbunyi
Pasal 2 : Bahwa atas kebaikan dan kebenaran yang dipegang oleh pihak kesatu.
Pihak kesatu bersediah mengambil dan memiliki tanah tersebut hanya sebagian saja seluas
278m2 dengan ukuran lebar 12m dan panjang 23m yang terltak bgian depan sesuai gambar
yang telah kami sepakati bersama (terlampir) dan sesuai surat pernyataan yang
ditandatangani oleh pihak kedua dihadapan polisi pada tanggal 18 Agustus 2006.
Pasal 3: Bahwa pihak kedua yang dalam hal ini merasa menempati dan menguasai
atsa tanah seluas dan terletak sebagaimana tersebut diatas ,yang mana lami pihak kedua
menerima pemberian tanah sisa seluruhnya setelah di potong hak kepunyaan pihak kesatu
dengan ukuran 12m dan panjang 23m bagian depan tersebut.
Pasal 4: Bahwa pihak kedua pada saat ini masih menempati rumah?bagian depan
lokasi hak bagian kesatu dan bersama ini pihak kedua menyatakan segerah pindah di rumah
bagian belakang dan segerah menyerahkan rumah rumah/tanah bagian depan kepada pihak
kesatu paling lambat tanggal 1 juni 2007
Bahwa kemudian pada tanggal 26 juni 2012 dari 276m2 tanah dan bangunan di jalan
kutisari selatan no 118 surabaya yang dimiliki EDDY SUTRISNO dijual sebagian kepada
SUKOADI seluas 253m2 berserta bangunannya dengan harga Rp 500,000,000 yang
dituangkan

dalam perjanjian jual beli no 89 tanggal 26 juni 2012 di hadapan Notaris

DHARMA BUDIMAN SH.
Sebelum dilakukan jual beli maka SUKOADI dan EDDY SUTRISNO bersama sama
melihat objek tanah dan bangunan yang letaknya di bagian depan yang masih ditempati oleh
terdakwa yang saat itu mengatakan hanya menempati tanah dan bangunan sebagai penunggu
dan jika tanah dan bangunan sudah laku maka terdakwa menyatakan siap untuk pindah ke
belakang sehingga SUKOADI kemudian membeli objek di jalan kutisari selatan no 118
surabaya dari EDDY SUTRISNO.tanah dan bangunan
Bahwa setelah melakukan pembelian tanah seluas 253m2 berserta bangunannya yang
terletak di jalan kutisari selatan no 118 surabaya dari EDDY SUTRISNO maka SUKOADI
kemudian akan menempati tanah dan bangunan tersebut namun terdakwa yang selama ini
menempatinya tidak mau meninggalkan obyek tanah dan bangunanorang lain tersebut
meskipun sudah diberitahu secara lisan serta di berikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali
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sehingga SUKOADI melaporkan perbuatan terdakwa ke polrestabes Surabaya untuk di
proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat 1
KUHP menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa masuk ke dalam rumah,
ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau
berada disitu dengan melawan hukum, atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak
pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 167 ayat
1 KUHP Maksud atau niat tidak bisa disamakan dengan kesengajaan.
Niat adalah sikap batin yang memberi arah tertentu kepada perbuatan yang dilakukan.
Suatu sikap batin yang menunjuk kepada suatu arah tertentu, mungkin menjadi kesengajaan,
jika mulai dilakukan dengan perbuatan. Jadi menyakan isnya niat dengan kesengajaan adalah
benar, apabila ada percobaan selesai. Dalam hal percobaan yang tidak selesai, maka niat
adalah sama dengan kesengajaan mengenai perbuatan-perbuatan yang telah dilaksanakan.
Selanjutnya, mengenai perbuatan yang belum dilaksanakan niat merupakan suatu
sikap batin yang memberi arah tertentu kepada perbuatan yang dilakukan itu. Dalam ilmu
hukum pidana ini disebut melawan hukum yang subjektif1
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat 1
KUHP menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa masuk ke dalam rumah,
ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau
berada disitu dengan melawan hukum, atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak
pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 167 ayat
1 KUHP Maksud atau niat tidak bisa disamakan dengan kesengajaan.
Niat adalah sikap batin yang memberi arah tertentu kepada perbuatan yang dilakukan.
Suatu sikap batin yang menunjuk kepada suatu arah tertentu, mungkin menjadi kesengajaan,
jika mulai dilakukan dengan perbuatan. Jadi menyakan isnya niat dengan kesengajaan adalah
benar, apabila ada percobaan selesai. Dalam hal percobaan yang tidak selesai, maka niat
adalah sama dengan kesengajaan mengenai perbuatan-perbuatan yang telah dilaksanakan.

1

Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Abadi Bakti,
Bandung, 1997, hal. 537
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Dalam hal percobaan yang tidak selesai, maka niat adalah sama dengan kesengajaan
mengenai perbuatan-perbuatan yang telah dilaksanakan.
Selanjutnya, mengenai perbuatan yang belum dilaksanakan niat merupakan suatu
sikap batin yang memberi arah tertentu kepada perbuatan yang dilakukan itu. Dalam ilmu
hukum pidana ini disebut melawan hukum yang subjekti2Kesengajaan merupakan salah satu
pengertian secara luas dari kesalahan. Pengertian kesalahan dalam arti luas antara lain adalah
kesengajaan, kelalaaian atau kealpaan atau culpa.
Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian
psychologis perhubungan antara keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik
karena perbuatannya kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hokum. Menurut Simons
strafrechtelijke torekening atau pertanggungjawaban menurut hukum pidana itu sesuai
pengertiannya yang paling umum dan sesuai dengan pengertiannya menurut hukum yang
berlaku di Negara kita mempunyai arti sebagai harus dipertanggungjawabkan karena terdapat
schuld atau kesalahan pada diri seseorang3
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar pelaku tersebut menjadi
dapat dihukum karena telah melakukan suatu “percobaan untuk melakukan kejahatan” antara
lain:
1. Adanya suatu maksud atau voornemen, dalam arti bahwa orang itu haruslah
mempunyai suatu maksud atau suatu voornemen untuk melakukan suatu kejahatan
tertentu;
2. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu begin van uitvoering, dalam
arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk
melakukan kejahatan yang ia kehendaki;
Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai
disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauanya, atau dengan
perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia
mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauanya
2

Roesian Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasnya,
Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 94
3

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, P.T. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1997, hlm.379
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sendiri4 R. Soesilo mengatakan “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan
paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah “masuk dengan melawan kehendak
yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”.

Pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa, misalnya: dengan perkataan,
dengan perbuatan, dengan tanda tulisan “dilarang masuk” atau tanda-tanda lain yang sama
artinya dan dapat dimengerti oleh orang di daerah itu. Pintu pagar atau pintu rumah yang
hanya ditutup begitu saja itu belum berarti bahwa orang tidak boleh masuk. Apabila pintu itu
“dikunci” dengan kunci atau alat pengunci lain atau ditempel dengan tulisan “dilarang
masuk”, maka barulah berarti bahwa orang tidak boleh masuk di tempat tersebut. Seorang
penagih utang, penjual sayuran, pengemis dan lain-lain yang masuk ke dalam pekarangan
atau rumah orang yang tidak memakai tanda “dilarang masuk” atau pintu yang dikunci itu
belum berarti “masuk dengan paksa”, dan tidak dapat dihukum. Akan tetapi jika kemudian
orang yang berhak lalu menuntut supaya mereka itu pergi, mereka harus segera
meninggalkan tempat tersebut. Jika tuntutan itu diulangi sampai tiga kali tidak pula
diindahkan, maka mereka itu sudah dapat dihukum.

Jadi jika kehendak awal dari si pemilik rumah adalah memperbolehkan si pemegang kunci
masuk jika terjadi sesuatu dan tidak ada orang di rumah, maka selain dari hal tersebut, si
pemegang kunci tidak berhak untuk masuk ke dalam rumah itu.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa kejahatan
yang dimaksud dalam pasal ini biasanya disebut huisvredebreuk” yaitu kejahatan terhadap
kebebasan rumah tangga. Unsur-unsur dari pasal di atas dapat dibagi dua yaitu :
1. Unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang menyangkut orang yang
melakukan tindak pidana. Dalam pasal ini meskipun tidak disebutkan kata-kata
“sengaja (dolus), atau lalai (culva), maka dapat ditafsirkan pada bahwa unsur
kesalahan dari orangnya adalah “sengaja”. Artinya harus bisa dibuktikan perbuatan

4

Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung,
Bandung, 1984, hlm. 511
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yang dilakukan oleh subjek delik dilakukan dengan sengaja. Jika unsur sengaja
tidak ada maka, pasal ini tidak bisa digunakan.
2. Unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur dari perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh subjek hukum. Dalam pasal ini ada beberapa unsur yaitu :
memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain, cara masuknya harus dengan
unsur paksaan. Paksaan merupakan unsur mutlak dari pasal ini, jika seorang
memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain tanpa paksaan, maka pasal ini
tidak bisa digunakan. Paksaan dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan misalnya dengan merusak,
mematahkan, atau memalsukan kunci. Ancaman misalnya dilakukan dengan katakata yang kasar, kata-kata dibarengi mengacung-acungkan senjata, atau sesuatu
benda yang bisa mengancam tubuh dan nyawa seseorang.
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan
adalah
1. Ratio Decidendi pengadilan negeri surabaya dalam memutus no putusan
1099/PID.B/2017/PN.SBY?
2.

Apa

yang

harus

di

tempuh

supaya

bisa

dilaksanakan

eksekusi

putusan

no.1099/PID.B/2017/PN.SBY?

METODE PENELITIAN
Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka
metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridisnormatif yang merupakan
penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait untuk
memecahkan persoalan hukum atau permasalahan yang akan dibahas.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Statute Approach dan
Conceptual Approach. Statute Approach adalah pendekatan masalah yang dirumuskan dan
dikaji berdasarkan pendekatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,
sedangkan Conceptual Approach adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada literatur442
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literatur, karya ilmiah, pendapat para sarjana, atau doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan
masalah baik Statute Approachmaupun Conceptual Approach yang dilakukan adalah
terhadap hal-hal yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.
Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer yaitu
berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur, karya ilmiah,
pendapat para sarjana, dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang
dibahas.
Langkah penulisan yang menggunakan studi kepustakaan ini diawali dengan
mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas,
kemudian dilakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang terkait untuk disusun
secara sistematis agar lebih mempermudah dalam membaca, mempelajari, dan melaksanakan
studi pustaka.
Langkah pembahasan dilakukan dengan penalaran deduktif yaitu berawal dari
pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan
literatur-literatur yang kemudian diterapkan pada permasalahan yang dibahas sehingga
diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai
dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim
harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh
Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksisaksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu
dimaksudkan untuk menemukan 16 kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang
bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya5
Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu6

5

Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101
Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara
Pidana (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal. 149

6
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a. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan Hakim
yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan doel matigheid perlu di-adilkan.
Makna dari hukum de zin van het recht terletak dalam gerechtigheid keadilan. Tiap putusan
yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist
yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum
b. Penjiwaan Hukum; dalam berhukum recht doen tidak boleh merosot menjadi suatu adat
yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim
harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi
putusan
c. Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu
merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada
kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan
dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan
kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif
sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli restitutio
in integrum
d. Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan
kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan
sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai
kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam
keputusan hukumnya, di saat itu juga segi social-ekonomis menuntut pada Hakim agar
keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.
e. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal
(kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari
bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran.
Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom
(pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusiamanusia yang wajib dipandangnya sebagai pribadi yang mencari keadilan. Dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perlu didasarkan kepada bukti-bukti
dan fakta selama jalannya persidangan yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil
putusan yang adil dan tegas dalam putusannya. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian
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hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana
hakim merupakan penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur
tercapainya suatu kepastian hukum. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul
“Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi
ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum7 Kebebasan hakim perlu pula
dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (1) UU No.48
Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam
menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak
memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya
perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum
dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan
hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus
menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian
memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang
berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.
Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin komplek dituntut adanya penegakan hukum dan
keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat
menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah

yang

menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu8Seorang
hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan
pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam
menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau
seorang hakim hanya merumuskan hukum9 Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya
berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam
Pasal 28 ayat (1) UU No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam
memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang
tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi
seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim
dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang
7

Andi Hamzah, op.cit., hal.94
Nanda Agung Dewantara, op.cit., hal.36
9
Ibid, hal.43
8
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satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda
pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman
sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan.
Berawal pada tanggal 21 Agustus Sdri TASRI’AH B DOER menjual objek tanah dan
bangunan di jalan kutisari selatan no 116 surabaya dengan bukti kepemilikan

berupa

sertifikat hak milik no 486/ kelurahan kutisari tanggal 11 september 1993 atas nama
TASRI’AH B DOER seluas 565 m2 menjual kepada EDDY SUTRISNO dengan harga Rp
58.500.00 juta rupiah. Yang tertuang dalam akta jual beli no 170/vll/Rkt/1995 yang dibuat di
hadapan Notaris . R. AYU SRI HARTINI SH. Bahwa pada saat dilakukannya jual beli
tersebut Sdri TASRI’AH B DOER mengatakan kepada EDDY SUTRISNO jika selama ini
yang menempati tanah dan bangunan
keponakannya yaitu terdakwa

dijalan kutisari selatan

no 118 surabaya adalah

bernama DAIMAN .Kemudian Sdri TASRI’AH B DOE

mengajak EDDY SUTRISNO untuk bertemu terdakwa,kemudian Sdri TASRI’AH B DOER
mengatakan kepada terdakwa bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dibelih oleh EDDY
SUTRISNO dan EDDY SUTRISNO kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk
sementara waktu dapat menempati tanah dan bangunan di jalan kutisari selatan no 118
surabaya, karena EDDY SUTRISNO bekerja di bidang pelayaran sehingga jarang di
Surabaya namun apabila sewaktu-waktu EDDY SUTRISNO membutuhkan agar terdakwa
bersediah meninggalkan tanah dan bangunan di jalan kutisari selatan no 118 surabaya.
Ternyata terdakwa tidak bersediah meninggalkan tanah dan bangunan

di jalan kutisari

selatan no 118 surabaya, sehingga EDDY SUTRISNO melaporkan ke polsek Tenggilis yang
kemudian permasalahan tersebut

diselesaikan secara kekeluargaan dengan di buatnya

perjanjian dan kesepakatan Bersama nomor : 26/LXII/2006 tanggal 11 Desember 2006 antara
EDDY SUTRISNO sebagai pihak kesatu dan terdakwa sebagai pihak kedua yang dilegalisasi
dihadapan Notaris TITIEK LINTANG TRENGGONOWATI,SH yang pada pasal 2,3,4
dalam perjanjian dan kesepakatan bersama tersebut berbunyi
Pasal 2 : Bahwa atas kebaikan dan kebenaran yang dipegang oleh pihak kesatu. Pihak kesatu
bersediah mengambil dan memiliki tanah tersebut hanya sebagian saja seluas 278m2 dengan
ukuran lebar 12m dan panjang 23m yang terltak bgian depan sesuai gambar yang telah kami
sepakati bersama (terlampir) dan sesuai surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak
kedua dihadapan polisi pada tanggal 18 Agustus 2006.
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Pasal 3: Bahwa pihak kedua yang dalam hal ini merasa menempati dan menguasai atsa tanah
seluas dan terletak sebagaimana tersebut diatas ,yang mana lami pihak kedua menerima
pemberian tanah sisa seluruhnya setelah di potong hak kepunyaan pihak kesatu dengan
ukuran 12m dan panjang 23m bagian depan tersebut.
Pasal 4: Bahwa pihak kedua pada saat ini masih menempati rumah?bagian depan lokasi hak
bagian kesatu dan bersama ini pihak kedua menyatakan segerah pindah di rumah bagian
belakang dan segerah menyerahkan rumah rumah/tanah bagian depan kepada pihak kesatu
paling lambat tanggal 1 juni 2007
Bahwa kemudian pada tanggal 26 juni 2012 dari 276m2 tanah dan bangunan di jalan kutisari
selatan no 118 surabaya yang dimiliki EDDY SUTRISNO dijual sebagian kepada SUKOADI
seluas 253m2 berserta bangunannya dengan harga Rp 500,000,000 yang dituangkan dalam
perjanjian jual beli no 89 tanggal 26 juni 2012 di hadapan Notaris DHARMA BUDIMAN
SH. Yang mana sebelum dilakukan jual beli maka SUKOADI dan EDDY SUTRISNO
bersama sama melihat objek tanah dan bangunan yang letaknya di bagian depan yang masih
ditempati oleh terdakwa yang saat itu mengatakan hanya menempati tanah dan bangunan
sebagai penunggu dan jika tanah dan bangunan sudah laku maka terdakwa menyatakan siap
untuk pindah ke belakang sehingga SUKOADI kemudian membeli objek di jalan kutisari
selatan no 118 surabaya dari EDDY SUTRISNO.tanah dan bangunan
Bahwa setelah melakukan pembelian tanah seluas 253m2 berserta bangunannya yang terletak
di jalan kutisari selatan no 118 surabaya dari EDDY SUTRISNO maka SUKOADI kemudian
akan menempati tanah dan bangunan tersebut namun terdakwa yang selama ini
menempatinya tidak mau meninggalkan obyek tanah dan bangunan tersebut meskipun sudah
diberitahu secara lisan serta di berikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali sehingga
SUKOADI melaporkan perbuatan terdakwa ke polrestabes surabayauntuk di proses sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku
a.Copy legalisir Sertifikat Hak Milik No.486/Kelurahan Kutisari Atas Nama Eddy Sutrisno
b.Copy legalisir Notaris/PPAT RADEN AYU SRI HARTINI,antara TASRIAH(selaku
penjual) dengan EDDY SUTRISNO(selaku pembeli)
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c.Copy legalisir PN Surabaya Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.89 tanggal 26 juni 2012
yang dibuat di hadapan Notaris DHARMA BUDIMAN.SH antara EDDY SUTRISNO
(selaku penjual) dengan SUKOADI (selaku pembeli)
d.Copy legalisir PN Surabaya Tanda Terima Uang Pelunasan antara EDDY SUTRISNO
(selaku penjual) dengan SUKOADI (selaku pembeli)
e.Copy legalisir PN Surabaya Surat Kuasa Menjual No 16 tanggal 9 Desember 2013 dari
EDDY SUTRISNO kepada SUKOADI yang di buat dihadapan Notaris DHARMA
BUDIMAN. SH.
f.Copy legalisir PN Surabaya Perjanjian dan Kesepakatan Bersama antara EDDY
SUTRISNO dengan DAIMAN yang dilegalisasi oleh Notaris Ny.TITIEK LINTANG
TRENGGONOWATI.SH. pada 11 Desember 2006 dengan No.26/L/XII/2006
g.Copy legalisir PN Surabaya somasi/pemberitahuan dari SUKOADI kepada DAIMAN
Menimbang bahwa oleh karena semua unsure dari pasal 167 ayat 1 KHUP telah terpenuhi
,maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melalukan
tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penutut Umum tersebut Menimbang bahwa
pengadilan tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan
oleh pembelaannya,oleh karena telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur tindak pidana
sebgaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,oleh karena itu pembelaan
Penasihat Hukum terdakwa harus di kesampingkan.Menimbang bahwa berdasarkan semua
pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berkesimpulan,bahwa terdakwa telah
melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan
pertama dan pengadilan telah memperoleh keyakinan atas perbuatan terdakwa tersebut maka
terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pengadilan tidak menemukan hal-hal
yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana,baik alasan pemaaf
maupun alasan pembenar bagi terdakwa.Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti
secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebgaimana dakwaan Jaksa Penuntut
Umum,maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus di jatuhi pidana serta untuk
membayar biaya perkara ini.
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Pidana merupakan suatu kejahatan atau perilaku kriminal atau ilegal. Disebut penjahat.
Biasanya dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok. Namun, kategori
yang terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal kejahatan dengan motif politik atau
memahami. Selama kesalahan pidana belum ditentukan oleh hakim, maka orang ini disebut
terdakwa. Karena ini adalah prinsip dasar negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah
sampai kesalahannya terbukti. Dan berfungsi sebagai narapidana penjahat diDalam
mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan tentang tindakan apa yang bisa dianggap
kejahatan. Definisi kejahatan dalam arti yuridis adalah tidak sama dengan definisi kejahatan
dipandang sebagai kriminologi sosiologis.Secara hukum, kejahatan dapat didefinisikan
sebagai tindakan yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dan diakui secara
hukum. Dalam kejahatan berbasis kriminologi sosiologis adalah pola perilaku yang
merugikan masyarakat (dengan kata lain, tidak ada korban) dan pola perilaku sosial untuk
mendapatkan reaksi dari masyarakat. Reaksi sosial mungkin termasuk reaksi formal, reaksi
informal dan non-formal reaksi
Dalam hukum pidana tentu tidak lepas dari istilah tindak pidana. “Tindak pidana adalah
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannyahukum
atau narapidana yang disebut10.Istilah pidana merupakan terjemahan bahasa Belanda yaitu
strafbaarfeit yang berasal dari kata strafbaar, artinya dapat dihukum.Menurut Andi Hamzah,
ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana, istilah hukuman
merupakan istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah
hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan lebih
sempit yaitu sanksi yang timbul karena sebab tindak pidana11 Berhubungan dengan kesalahan
atau dilakukan dengan kesalahan merupakan kalimat atau frasa yang mengandung arti bahwa
suatu perbuatan adalah tindak pidana jika di dalamnya terdapat unsur kesalahan
Sedangkan Schaffmeister mengatakan bahwa, “perbuatan pidana adalah perbuatan manusia
yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat
dicela12 Walaupun dalam pengertian pidana yang dikemukakan oleh Schaffmeister tidak
10

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Askara,
Jakarta, 1983, h.11
11
Andi Hamzah, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakrta, 2008, h.27
12

D.Schaffmeister, N.Keijzer, dan E.PH.Sutorius, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995,
h.27.
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terdapat frasa kesalahan, namun frasa dapat dicela umumnya dapat dimaknai sebagai suatu
kesalahan. Tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana khusus antara lain adalah
korupsi, pencucian uang, penyalahgunaan psikotropika, penyalahgunaan narkotika, terorisme,
informasi dan transakasi elektronik (ITE), dan masih banyak lagi selama tidak diatur dalam
KUHP. Dalam tindak pidana khusus ada beberapa sanksi yang berbeda dengan pidana umum.
a.Asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan
pidana adalah sebagai berikut13
b.Asas Legalitas (Legality Principle) Yaitu asas yang mendasari beroprasinya sistem
peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa
landasan hukum tertulis.
c.Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai
kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat
menyentuh dan mengelindingkan suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah
dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.
d.Asas Kelayakan atau Kegunaan (Expediency Principle) Yaitu asas yang menghendaki
bahwa dalam beroprasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang
diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana
dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas
e.Asas Prioritas (Priority Principle) Yaitu asas yang menghendaki sistem peradilan pidana
mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan
perkaraperkara yang dinilai ayak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih
memberikan keketimbang kerugian. membahayakan masyarakat atau yang menjadi
kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan
pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin meninggi. Prioritas disini tidak
hanya berkaitan dengan pelbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga pelbagai tindak
pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau
tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.

13

Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana...Op.Cit. hlm. 10-13.
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f.Asas Proporsionalitas (Proporsionality Principle) Yaitu asas yang menghendaki agar sistem
peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional
antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana
dan kepantingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar
menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup
beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang dinginkan.
Asas Subsidair (Subsidairity Principle) Yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan
hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan tapi sanksi hanya merupakan
alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan
hukum manfaatan ketimbang kerugian pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun
jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan maka sarana
hukum pidana sedapat mungkin dihindari. Asas Kesamaan di Depan Hukum (Equality Before
The Law) Yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka
hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas
ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan
bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam
penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula,
harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang
berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau
kurang mampu. Tindak Pidana dibagi menjadi dua yaitu
Delik umum (delicta Communia) adalah salah satu delik dilakukan oleh setiap orang,
Delik Khusus (delicta propria) adalah suatu delik yang hanya dilakukan orang-orang yang
mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, seperti pegawai negeri atau anggota militer14
Manusia memiliki hak untuk hidup secara manusiawi dan penuh rasa keadilan yang beradab.
Maka dari itu karya ilmiah ini ditulis berdasarkan pancasila terutama sila ke 2 yaitu :
“Kemanusiaan yang adil dan beradab” Berdasarkan sila ke 2 dari pancasila ini maka manusia
Indonesia sebagai warga Negara harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai Makhluk Allah SWT, yang sama harkat dan martabatnya, sederajad hak
dan asasinya, tanpa membedakan agama, suku, keturunan, jenis kelamin, kedudukan social,
14

Roni Wiyanto,Asas-asas Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju,2012 hlm.174
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warna kulit, dan sebagainya. Menurut Van Bemmelen tujuan Hukum Acara Pidana ialah
sebagai

berikut:

Mencari

dan

Menemukan

kebenaran,Pemberian

keputusan

oleh

hakim,Pelaksanaan putusan pegadilan tersebut
System peradilan diperlukan agar terciptanya profesionalisme dan keterpaduan dari
para menegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenang. System peradilan
merupakan penaganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak
adanya sangkaan dari seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga
pelaksanaan putusan hakim15System peradilan pidana di Indonesia yang berlandaskan
KUHAP, Memiliki 10 asas sebagai berikut : Perlakuan yang sama dimuka hukum,
tanpa diskriminasi apapun,Praduga tak bersalah,Hak untuk memperoleh kompensasi
dan rehabilitasi,Hak untuk memperoleh bantuan hokum;Hak keadilan terdakwa
dimuka peradilan,Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana,
Peradilan yang terbuka untuk umum,Pelanggaran atas hak-hak warga Negara
(pengangkapan,penahanan, pengeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada
undnag-undnag dan dilakukan dengan surat perintah,Hak seorang tersangka untuk
diberitahu tentang prasangkaan dan pendakwaan terhadapnya,Kewajiban pengadilan
untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya16Pengadilan memiliki tugas untuk
menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum (Jaksa) dan menurut Tolib Effendi, “Pengadilan berkewajiban untuk
menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban
dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien
dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan menyiapkan
arena public untuk persidangan sehingga public dapat berpartisipasi dan melakukan
penilaian terhadap proses peradilan17 Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 tahun 2009, maka “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat”, sehingga Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan ke
15

Yesmil Anwar, Sistem Peradilan Pidana (konsep,Komponen dan pelaksanaanya dalam penegakan hukum di
Indonesia), Bandung, widya padjajaran,2009,hlm.77
16

Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia(Peran penegak Hukum dalam
Melawan Kejahataan), Jakarta,Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum
Universitas Indonesia,1994 hlm.11-12
17
Ibid, hlm.158.
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persidangan dengan alasan tidak ada hukumnya. Dan hakim dalam memutus suatu
perkara dalam sistem peradilan pidana selain berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, juga harus berdasarkan rasa keadilan yang hidup
di dalam masyarakat, sehingga akan tercapai keadilan bagi para pencari keadilan.

PENUTUP
Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan putusan tersebut kurang
tepat sehingga menimbulkan masalah hukum baru bagi pencari kebenaran di pengadilan
negeri.sehinnga hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perlu di lihat adanya fakta dan
bukti-bukti selama jalanya persidangan sehingga dalam putusannya tegas dan adil.Salah satu
usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah
melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang
melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kemanfaatan hukum.
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PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MENGEDARKAN
PESTISIDA TIDAK SESUAI DENGAN LABEL
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi No. 650/Pid.B/ 2015/PN Tbt)

RAYENDRA SATHYA WIBISANA
Fakultas Hukum, Universitas Narotama

Abstrak
Penelitian ini membahas permasalahan apakah sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan pestisida tidak
sesuai dengan label dan apakah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi No. 650/Pid.B/
2015/PN Tbt,telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis. Penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh
suatu kesimpulan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan pestisida tidak sesuai dengan label,
bahwa memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam label, maka
dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (1)
huruf g UU No. 12 Tahun 1992, melarang mengedarkan Pestisida yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan
label. Pemerintah melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan
masyarakat, budidaya tanaman, sumber daya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup. Pertimbangan hukum
putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi No. 650/Pid.B/ 2015/PN Tbt, telah sesuai dengan UU No. 15 Tahun
2001, bahwa tindakan YN yang memproduksi obat pembasmi rumput atau gulma (herbisida) menggunakan
merek dan label Basmilang 480 SL asli diproduksi PT. Petro Kimia Kayaku, telah memenuhi keseluruhan unsur
Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001, maka kepadanya dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Putusan tersebut dengan
pertimbangan bahwa tindakan YN telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Mengedarkan Pestisida, Tidak Sesuai Dengan Label

Abstract
This study discusses the issue of whether the criminal sanctions against the perpetrators who distribute
pesticides are not in accordance with the label and whether the legal considerations of the Tebingtinggi District
Court No. 650 / Pid.B / 2015 / PN Tbt, is in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Marks and
Geographical Indications. Research with a statutory regulatory approach and conceptual approach, a conclusion
is obtained that the criminal sanctions against the perpetrator who circulates pesticides are not in accordance
with the label, that producing and trading goods that are not in accordance with what is stated on the label, it can
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be said to have committed an illegal act, namely violating the provisions of Article 60 paragraph (1) letter g of
Law no. 12 of 1992, prohibits the distribution of pesticides that are not registered and do not comply with the
label. The government prohibits the procurement, distribution and planting of certain plant seeds that are
detrimental to the community, plant cultivation, other natural resources, and / or the environment. Legal
considerations of the Tebingtinggi District Court decision No. 650 / Pid.B / 2015 / PN Tbt, in accordance with
Law No. 15 of 2001, that YN's action to produce grass-fighting drugs or weeds (herbicides) uses the original
Basmilang 480 SL brand and label produced by PT. Petro Kimia Kayaku, has fulfilled all the elements of
Article 90 of Law no. 15 of 2001, then he is subject to a criminal sanction in the form of imprisonment for a
maximum of 5 (five) years and / or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). This decision
was based on the consideration that YN's actions had fulfilled all the elements of Article 90 of Law no. 15 of
2001.
Keywords: Criminal Liability, Circulating Pesticides, Not In Accordance With Labels

PENDAHULUAN
Perlindungan Tanaman, sebagaimana Pasal 20 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992
dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu, maksudnya adalah “upaya
pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan
menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam
suatu kesatuan, untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan
lingkungan hidup”. Dalam sistem ini penggunaan Pestisida merupakan alternatif terakhir.
Perihal Pestisida dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang
Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (selanjutnya disingkat
PP No. 7 Tahun 1973) yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (selanjutnya disingkat
Permentan No. 107/Permentan/SR.140/9/2014). Namun kedua peraturan perundangundangan tersebut tidak menyebutkan Pestisida melainkan Pestisida. Dikutip dari Rhudy,
repository.usu.ac.id/bitstream/ handle, pembagian jenis Pestisida dapat dapat dibagi
berdasarkan tujuannnya, bahan aktifnya, dan cara kerjanya. Berdasarkan tujuannya, Pestisida
dibagi menjadi beberapa jenis: a. Insektisida untuk serangga. b. Fungisida untuk cendawan
(fungus). c. Pestisida untuk tanaman pengganggu. d. Bakterisida untuk bakteri. Hal ini berarti
bahwa Pestisida termasuk salah satu jenis Pestisida (dalam pembahasan berikutnya disebut
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Pestisida ).1 Dijelaskan pula oleh Pasal 1 angka 1 huruf a dan b Permentan No.
107/Permentan/ SR.140/9/2014, yang menentukan bahwa:
Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang
dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak
tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian; memberantas rerumputan. Hal
ini berarti bahwa pengendalian hama tanaman menggunakan Pestisida untuk memberantas
rerumputan atau tanaman penggangu merupakan alternatif terakhir. Pestisida menurut Pasal 1
angka 11 UU No. 12 Tahun 1992 adalah “zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan
perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk
melakukan perlindungan tanaman”. Pestisida sebagai alternatif terakhir selama cara lain
bersifat mencegah hama yang menggangu tumbuhan, karena penggunaan Pestisida selain
dapat merusak lingkungan juga kerugian ekonomi dengan mahalnya harga Pestisida .
Pemerintah bertanggungjawab atas

kebutuhan pangan, dan mengingat tingkat

ketersiadaan ekonomi untuk membeli Pestisida dan mencegah terjadinya kerusakan
lingkungan, karena itu peredaran Pestisida haruslah terdaftar, sesuai dengan ketentuan Pasal
38 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992, yang menentukan: “Pestisida yang akan diedarkan di
dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin
efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label”.
Pestisida yang diedarkan harus terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin
efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label, mengedarkan
Pestisida yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 38 ayat (1) UU No. 12 Tahun
1992 akan diberikan sanksi pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 60 ayat (1) huruf g UU
No. 12 Tahun 1992, yang menentukan: “Barangsiapa dengan sengaja: mengedarkan Pestisida
yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label. Melanggar kelentuan pelaksanaan Pasal
16; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.
Ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992 diawali dengan kata
“barangsiapa”, sebagai unsur subyektif dalam tindak pidana menurut menurut Roni Wiyanto
adalah unsur-unsur yang ada pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku,
dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya2.

1
2

Rhudy, repository.usu.ac.id/bitstream/handle. diakses tanggal 12 Februari 2020.
Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160.
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YN, pada tanggal 07 Oktober 2015, bertempat di Jalan Pasar Kebun Kota Tebing
Tinggi ditangkap anggota Polri dari Polres Tebinggi Tinggi atas laporan masyarakat bahwa
YN sedang memproduksi dan mengedarkanPestisida Merek Basmilang 480 SL, yang tidak
terdaftar sesuai dengan label. Pestisida diproduksi dan diedarkan tanpa izin dari Instansi
terkait, sejak bulan September 2014.
YN mengolah dengan cara mencampur beberapa Pestisida menjadi satu ke dalam
suatu wadah antara lain berupa tepung Merek Metsul 24 WP, Tepung Merek Djelita warna
kuning jeruk, Tepung Merek CMC, Gincu warna kuning, 1 (satu) Pestisida Merek Mantab isi
1000 cc, 1 (satu) botol Pestisida Merek Bablass 490 SL Ukuran 1 liter, 1 (satu) botol
Pestisida Merek Obalolo 865 SL ukuran 400 ml, 1 (satu) botol Pestisida Merek Santamin
865 AS ukuran 1 liter, Air. Bahan-bahan dicampur menjadi satu dan diaduk lalu dimasukkan
kedalam jerigen ukuran 5 (lima) kilogram lalu diedarkan dengan harga Rp.30.000,-(tiga
puluh ribu rupiah) perjerigen, sedangkan harga Pestisida untuk rumput Merek Basmilang 480
SL, aslinya diedarkan seharga Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan
Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Pestisida Merek Basmilang 480 SL asli diproduksi PT. Petro Kimia Kayaku dengan
ciri-ciri antara lain jerigen kemasannya bersegi empat dengan belakang segi enam, tutup
warna hijau dan ada Logo PT. Petro Kimia Kayaku dan diluar Jerigen terdapat Nomor Kode
Produksi dan labelnya tertulis Pestisida Basmilang 480 SL bahan aktif Isopropilamina
Glifosat 480 g/l (setara dengan Glifosat 356 g/l) Nomor Pendaftaran : RI.919/12-2008/T,
Nomor Pendaftaran Merek: IDM 000 377 159 dan dalam label tercantum Logo PT. Petro
Kimia Kayaku dan tertulis pemegang Pendaftaran dan Formulator PT. Petro Kimia Kayaki
(Petro Kimia Gresik Group) tercantum Logo Petro Kimia Gresik dan disamping kemasan
terdapat petunjuk penggunaan Pestisida 480 SL dan pada tutup Pestisida 480 SL yang asli
berwarna hijau terdapat segel sebagai kesimpulan dan saran kecil kemasan dan cairan
berwarna kuning kecoklatan.
Berdasarkan hasil uji di Laboratorim Pengujian Mutu dan Residu Pestisida Dinas
Pertanian Provinsi Sumatera Utara menerangkan Glifosat 422.44 Gr / I setara dengan IPA
Glifosat 570.08 Gr/I. Hasil pengujian Laboratorium didapatkan bahwa Basmilang 480 SL,
dibuat oleh YN melebihi batas toleransi yang ditetapkan Kementrian Pertanian dapat
membahayakan masyarakat.
Perbuatan YN tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukanperbuatan
melanggar Pasal 90 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Dakwaan kedua perbuatan YN
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melakukan perbuatan melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf g UU Nomor 12 Tahun 1992.
Dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum perbuatan terdakwa YN melanggar ketentuan Pasal
62 Yo Pasal 8 ayat (1) huruf (a), (e) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.3
Pengadilan Negeri Tebingtinggi dalam putusannya Nomor : 650/Pid.B/ 2015/PN
Tbt, amarnya menyatakan Terdakwa YN tersebut diatas , telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak
menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak
lain untuk barang yang diproduksi dan atau diperdagangkan, menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa YN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.4
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan
adalah:
1.

Apakah sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan pestisida tidak sesuai dengan
label?

2.

Apakah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi No. 650/Pid.B/
2015/PN Tbt,telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggabungkan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundangundangan (Statute Approach), konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus
(case approach).5 Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengumpulkan dan
kemudian menganalisa serta menyimpulkan kontekstualisasinya dengan pokok bahasan,
pendekatan konseptual dilakukan dengan mengumpulkan pendapat-pendapat para ahli hukum
untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini sedangkan pendekatan kasus yaitu
dengan cara mempelajari putusan hakim terhadap kasus yang dibahas.Pendekatan ini didapat
dari peraturan perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan isu hukum yang
dibahas.
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach),
dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada. Dasar dan
konsep tersebut menurut Peter Mahmud Marzuki digunakan untuk menganalisis kebenaran
3

WWW.Direktoriputusanmahkamahagung.Id. Pengadilan Negeri Tebingtinggi dalam putusannya Nomor
: 650/Pid.B/ 2015/PN Tbt
4
Ibid.
5
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 34.
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dengan menggunakan konsep kebenaran materiil, kebenaran formal, dan tanggung gugat.
Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum.6
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), menurut Peter
Mahmud Marzuki dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti
adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.7
Bahan hukum sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh dua bahanhukum, yakni
bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.
Selanjutnya bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder tersebut berupa hasil penelitian
serta pandangan para ahli hukum atau doktrin berupa makalah atau artikel dalam majalah
ilmiah atau jurnal.
Bahan hukum dikumpulkan melalui menelaah dan mempelajari peraturan perundangundangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Kemudian diolah
dengan menggunakan kajian deduktif, dalam arti menguraikan ketentuan-ketentuan umum
sebagaimana yang ada pula peraturan perundang-undangan, yang dikaitkan dengan kasus
yang diuraikan secara khusus agar memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat
dalam skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai Dengan
Label
Di dalam hukum pidana dikenal adanya asas legalitas, sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana
kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum
perbuatan dilakukan”. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa asas
legalitas merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana untuk menentukan suatu
perbuatan merupakan tindak pidana atau tidak atau suatu perbuatan merupakan tindak pidana
apabila terdapat suatu aturan yang mengatur hal tersebut yang telah ada sebelum perbuatan
dilakukan.

6
7

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35.
Ibid., hlm. 94)
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Di dalam hukum pidana dikenal adanya asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1
ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas
kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan
dilakukan”. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa asas legalitas
merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan
merupakan tindak pidana atau tidak atau suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila
terdapat suatu aturan yang mengatur hal tersebut yang telah ada sebelum perbuatan
dilakukan.
Pada kasus di atas bahwa YN melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi
dan mengedarkan Herbisida sebagai bagian dari pestida karena targetnya/sasaran berfungsi
untuk membunuh gulma untuk rumput Merek Basmilang yang tidak sesuai dengan label.
Dalam hal ini diduga YN telah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 60
ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, sehingga
memenuhi asas legalitas karena sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU
No. 12 Tahun 1992 .
Pada kasus di atas bahwa YN melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi
dan mengedarkan Herbisida sebagai bagian dari pestida karena targetnya/sasaran berfungsi
untuk membunuh gulma untuk rumput Merek Basmilang yang tidak sesuai dengan label.
Dalam hal ini diduga YN telah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 60
ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, sehingga
memenuhi asas legalitas karena sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU
No. 12 Tahun 1992 .
Herbisida yang diedarkan harus terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin
efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label, mengedarkan
herbisida yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 38 ayat (1) UU No. 12 Tahun
1992 akan diberikan sanksi pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal Pasal 60 ayat (1) huruf
g UU No. 12 Tahun 1992, yang menentukan: “Barangsiapa dengan sengaja: mengedarkan
herbisida yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label. Melanggar kelentuan
pelaksanaan Pasal 16; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”. Pasal 16 UU No. 12
Tahun 1992 menentukan: “Pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman
benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman,sumberdaya alam
lainnya, dan/atau lingkungan hidup”.
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Ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992 unsur-unsurnya terdiri atas:
1) Unsur subyektif “barang siapa”, menurut Roni Wiyanto unsur subyektif adalah unsur yang
berasal dari dalam diri sipelaku (dader) tindak pidana, pada dasarnya merupakan hal-hal
atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam
kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku.8 UU No. 12 Tahun 1992 tidak
memberikan penjelasan mengenai barang siapa sebagai pelaku tindak pidana, merujuk
pada ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 menyebut barang siapa yang
dimaksud adalah setiap orang atau badan hukum, sehingga yang dimaksud barang siapa
dalam hal ini adalah orang perorangan atau badan hukum, sebagai pelaku tindak pidana.
Perbuatan pidana Menurut Moeljatno peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana
mempunyai arti yang sama yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa
yang melanggar larangan tersebut.9 Adanya sanksi menurut Roni Wiyanto merupakan
karakteristik dari pada hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau
memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan.10 Pelaku tindak pidana dalam hal
ini adalah YN yang melakukan perbuatan dilarang oleh undang-undang yaitu
memproduksi dan mengedarkan herbisida tanpa izin, larangan tersebut disertai dengan
suatu sanksi, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi.
2) Unsur obyektif Pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992 menurut Lamintang
adalah “unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku, sebagaimana halnya pada unsur
subyektif, beberapa ahlipun di dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si
pelaku berbeda-beda”.11 Unsur obyektif Pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992,
terdiri atas:
1) Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan herbisida. Dengan sengaja adalah
perbuatanyang

dikehendakidandilakukan

dengan

penuh

kesadaran.

Bentuk

kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu:
1) Kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang
dilarang dari perbuatannya;

8

Roni Wiyanto, Op. cit., hlm. 166.
Moeljatno, Op. cit., hlm. 54.
10
Roni Wiyanto, Op. cit., hlm. 2.
11
Lamintang, Op. cit., hlm. 194.
9

462

:: HUKUM BISNIS ::

EISSN 2460-0105

Universitas Narotama Surabaya
Volume 4 Nomor 2, Oktober 2020

2) Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan
melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang
dilarang;
3) Kesengajaan sebagai kemungkinanya itu si pembuat mengetahui adanya kemungkinan
terjadinya tidak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk
melakukan perbuatan.12
YN memproduksi dan mengedarkan herbisida dengan mencampur beberapa Herbisida
dalam suatu wadah antara lain tepung Merek Metsul 24 WP, Tepung Merek Djelita warna
kuning jeruk, Tepung Merek CMC, Gincu warna kuning, 1 (satu) Herbisida Merek Mantab
isi 1000 cc, 1 (satu) botol Herbisida Merek Bablass 490 SL Ukuran 1 liter, 1 (satu) botol
Herbisida Merek Obalolo 865 SL ukuran 400 ml, 1 (satu) botol Herbisida Merek Santamin
865 AS ukuran 1 liter, Air, dan kemudian memasarkannya, yang berarti bahwa perbuatan YN
tersebut dilakukan dengan sengaja dan termasuk kesengajaan sebagai kepastian, sehingga
unsur dengan sengaja telah terpenuhi.
Mengedarkan herbisidayang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label.
Mengedarkan menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai berjalan keliling, yang
diedarkan yaitu herbisida, menurut pasal 1 angka 11 UU No. 12 Tahun 1992 adalah “zat atau
senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau
virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman”. Herbisida sebagai alternatif
terakhir selama cara lain bersifat mencegah hama yang menggangu tumbuhan, karena
penggunaan herbisida selain dapat merusak lingkungan juga kerugian ekonomi dengan
mahalnya harga herbisida.Herbisidaberfungsi untuk membunuh gulma. Herbisida yang
diedarkan di wilayah Indonesia sebagaimana Pasal 38 UU No. 12 Tahun 1992

wajib

terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan
lingkungan hidup, serta diberi label.
Label adalah keterangan tertulis yang diberikan pada herbisida yang sudah dikemas
yang akan diedarkan. YN memproduksi dan mengedarkan herbisida dengan merek
Basmilang 480 SL, diproduksi PT. Petro Kimia Kayaku dengan ciri-ciri antara lain jerigen
kemasannya bersegi empat dengan belakang segi enam, tutup warna hijau dan ada Logo PT.
Petro Kimia Kayaku dan diluar Jerigen terdapat Nomor Kode Produksi dan labelnya tertulis
Herbisida Basmilang 480 SL bahan aktif Isopropilamina Glifosat 480 g/l (setara dengan

12

Moeljatno, Op. cit., hlm. 177.
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Glifosat 356 g/l) Nomor Pendaftaran : RI.919/12-2008/T, Nomor Pendaftaran Merek: IDM
000 377 159 dan dalam label tercantum Logo PT. Petro Kimia Kayaku dan tertulis pemegang
Pendaftaran dan Formulator PT. Petro Kimia Kayaki (Petro Kimia Gresik Group) tercantum
Logo Petro Kimia Gresik dan disamping kemasan terdapat petunjuk penggunaan Herbisida
480 SL dan pada tutup Herbisida 480 SL yang asli berwarna hijau terdapat segel sebagai
penutup kecil kemasan dan cairan berwarna kuning kecoklatan. Herbisida yang diedarkan
oleh YN dengan merek Basmilang 480 SL berisi campuran beberapa Herbisida yang
dicampur menjadi satu ke dalam suatu wadah antara lain berupa tepung Merek Metsul 24
WP, Tepung Merek Djelita warna kuning jeruk, Tepung Merek CMC, Gincu warna kuning, 1
(satu) Herbisida Merek Mantab isi 1000 cc, 1 (satu) botol Herbisida Merek Bablass 490 SL
Ukuran 1 liter, 1 (satu) botol Herbisida Merek Obalolo 865 SL ukuran 400 ml, 1 (satu) botol
Herbisida Merek Santamin 865 AS ukuran 1 liter, Air. Hal ini berarti bahwa herbisida yang
diproduksi dan diedarkan oleh YN tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan YN yang
memproduksi dan mengedarkan herbisida menggunakan merek terdaftar Basmilang 480
SLmilik PT. Petro Kimia Kayaku untuk produk herbisida yang telah memiliki izin produk
dan izin edar serta telah berlabel. Produk herbisida milik YN tersebut selain tidak terdaftar
dan tidak memiliki izin, produknya tidak sesuai dengan label, tindakan YN tersebut telah
memenuhi keseluruhan unsur pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992. Tindakan
YN tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi No. 650/Pid.B/ 2015/Pn
Tbt,Telah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
Herbisida berfungsi untuk membunuh gulma berdasarkan cara kerja atau efek
keracunannya dapat digolongkan sebagai berikut

Racun kontak adalah membunuh

sasarannya bila herbisida mengenai kulit hewan sasarannya. Racun perut adalah membunuh
sasarannya bila herbisida tersebut termakan oleh hewan yang bersangkutan. Fumigan adalah
senyawa kimia yang membunuh sasarannya melalui saluran pernafasan. Racun sistemik
adalah herbisida dapat diisap oleh tanaman, tetapi tidak merugikan tanaman itu sendiri di
dalam batas waktu tertentu dapat membunuh serangga yang menghisap atau memakan
tanaman tersebut.
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Mengingat pentingnya herbisida dalam bidang pertanian untuk membasmi
hama/gulma dan bahayanya herbisida bagi kesehatan, maka sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 2 PP No. 7 Tahun 1973 menentukan sebagai berikut Setiap orang atau badan hukum
dilarang menggunakan herbisida yang tidak didaftar dan atau memperoleh izin Menteri
Pertanian. Prosedur permohonan pendaftaran zin diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
Peredaran dan penyimpanan herbisida diatur oleh Menteri Perdagangan atas usul Menteri
Pertanian.
Peredaran herbisida dimaksudkan untuk memberikan perlindungan tenaman, menurut
pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 1992 adalah “segala upaya untuk mencegah kerugian pada
budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan”. Perlindungan
tanaman dari serangaan organisme pengganggu tumbuhan menurut pasal 1 angka 8 UU No.
12 Tahun 1992 adalah “semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau
menyebabkan kematian tumbuhan”.
Perlindungan Tanaman, sebagaimana pasal 20 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992
dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu, maksudnya adalah “upaya
pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan
menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam
suatu kesatuan, untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan
lingkungan hidup”. Dalam sistem ini penggunaan herbisida merupakan alternatif terakhir.
Hal ini berarti bahwa pengendalian hama tanaman menggunakan herbisida merupakan
alternatif terakhir. Herbisida menurut pasal 1 angka 11 UU No. 12 Tahun 1992 adalah “zat
atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik,
atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman”. Herbisida sebagai
alternatif terakhir selama cara lain bersifat mencegah hama/gulma yang menggangu
tumbuhan, karena penggunaan herbisida selain dapat merusak lingkungan juga kerugian
ekonomi dengan mahalnya harga herbisida.
Herbisida yang diedarkan harus terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin
efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label, mengedarkan
herbisida yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 38 ayat (1) UU No. 12 Tahun
1992 akan diberikan sanksi pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal Pasal 60 ayat (1) huruf
g UU No. 12 Tahun 1992, yang menentukan: “Barangsiapa dengan sengaja: mengedarkan
herbisida yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label. Melanggar kelentuan
pelaksanaan Pasal 16; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
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paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”. Pasal 16 UU No. 12
Tahun 1992 menentukan: “Pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman
benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman,sumberdaya alam
lainnya, dan/atau lingkungan hidup”.
Pasal 90 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang dituntut dan diputus oleh
Pngadilan Negeri Tebingtinggi sebagaimana putusannya Nomor: 650/Pid.B/ 2015/PN Tbt,
menentukan sebagai berikut:
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada
keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa
sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
Ketentuan Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001 di dalamnya terkandung unsur-unsur
sebagai berikut:
1) Unsur “Barangsiapa”, kata barangsiapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang
tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana, maka ia bisa disebut sebagai pelaku
atau sebagai deder dari tindak pidana tersebut. Di dalam hukum pidana unsur
barangsiapa sebagai unsur subyektif, menurut Roni Wiyanto adalah “unsur yang
berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana. Unsur subyektif ini pada
dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam
diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si
pelaku”.13 Barang siapa dalam kasus menggunakan merek yang ada persamaan secara
keseluruhannya terhadap merek tersebut terdapat persamaan atau kemiripan mengenai
wujudnya ataupun bunyinya atau jika merek tersebut dibuat terlalu rumit, dengan
mencantumkan berbagai tanda, atau dibuat terlalu sederhana seperti dengan
mencantumkan sebuah titik, sebuah angka atau huruf, maka dapat dikatakan bahwa
merek tersebut ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Dijelaskan lebih
lanjut oleh Yahya Harahap bahwa berdasarkan asas sama secara menyeluruh,
perbandingan unsur merek yang satu dengan yang lain harus benar-benar sama dan
terpenuhi persamaan maksimal atau optimal. Pelaku yang dimaksud adalah YN
sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi.

13

Roni Wiyanto, Op. cit., hlm. 166.
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2) Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”, maksudnya adalah perbuatan yang
dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Dengan sengaja dibedakan
antara kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat
yang dilarang dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat
hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan
tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang. Kesengajaan sebagai kemungkinan,
yaitu si pembuat mengetahui adanya maksud dari si pembuat untuk melakukan
perbuatannya. YN memproduksi barang dengan mengolah dengan cara mencampur
beberapa Pestisida menjadi satu ke dalam suatu wadah antara lain berupa tepung
Merek Metsul 24 WP, Tepung Merek Djelita warna kuning jeruk, Tepung Merek
CMC, Gincu warna kuning, 1 (satu) Pestisida Merek Mantab isi 1000 cc, 1 (satu)
botol Pestisida Merek Bablass 490 SL Ukuran 1 liter, 1 (satu) botol Pestisida Merek
Obalolo 865 SL ukuran 400 ml, 1 (satu) botol Pestisida Merek Santamin 865 AS
ukuran 1 liter, Air. Bahan-bahan dicampur menjadi satu dan diaduk lalu dimasukkan
kedalam jerigen ukuran 5 (lima) kilogram lalu diedarkan dengan harga Rp.30.000,(tiga puluh ribu rupiah) perjerigen, sedangkan harga Pestisida untuk rumput Merek
Basmilang 480 SL, aslinya diedarkan seharga Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu
rupiah) sampai dengan Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Produk
tersebut agar cepat laku di pasaran, maka YN menggunakan merek Basmilang 480 SL
asli diproduksi PT. Petro Kimia Kayaku. Hal ini berarti unsur “dengan sengaja dan
tanpa hak”, memproduksi dan mengedarkan pestisida menggunakan merek yang sama
dengan merek orang lain yang telah terdaftar telah terpenuhi.
3) Unsur “menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek
terdaftar”, produk barang dan diedarkan oleh YN menggunakan merek Basmilang
480 SL asli diproduksi PT. Petro Kimia Kayaku, sehingga unsur menggunakan Merek
yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar telah terpenuhi.
4) Unsur “untuk barang dan/atau jasa sejenis”, YN memproduksi obat hama untuk kelas
barang 37 untuk merek yang telah didaftarkan

oleh PT. Petro Kimia Kayaku,

sehingga unsur untuk barang dan/atau jasa sejenis telah terpenuhi.
5) Unsur “diproduksi dan/atau diperdagangkan”, YN memproduksi obat hama tanaman
dengan mencampurkan tepung Merek Metsul 24 WP, Tepung Merek Djelita warna
kuning jeruk, Tepung Merek CMC, Gincu warna kuning, 1 (satu) Pestisida Merek
Mantab isi 1000 cc, 1 (satu) botol Pestisida Merek Bablass 490 SL Ukuran 1 liter, 1
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(satu) botol Pestisida Merek Obalolo 865 SL ukuran 400 ml, 1 (satu) botol Pestisida
Merek Santamin 865 AS ukuran 1 liter, Air. Bahan-bahan dicampur menjadi satu dan
diaduk lalu dimasukkan kedalam jerigen ukuran 5 (lima) kilogram dan kemudian hasil
produksi tersebut diedarkan oleh YN, yang berarti unsur diproduksi dan/atau
diperdagangkan telah terpenuhi.
Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan
bahwa tindakan YN yang memproduksi obat pembasmi rumput atau gulma (herbisida)
menggunakan merek dan label Basmilang 480 SL asli diproduksi PT. Petro Kimia Kayaku,
telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001. YN yang melakukan
perbuatan melanggar Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001, maka kepadanya dikenakan sanksi
pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pengadilan Negeri Tebingtinggi dalam putusannya
Nomor : 650/Pid.B/ 2015/PN Tbt, amarnya menyatakan Terdakwa YN tersebut diatas , telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Dengan sengaja
dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar
milik pihak lain untuk barang yang diproduksi dan atau diperdagangkan, menjatuhkan pidana
kepada Terdakwa YN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
Putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa tindakan YN telah memenuhi keseluruhan
unsur Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001.

KESIMPULAN
Sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan pestisida tidak sesuai dengan label,
bahwa memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan yang tertera
dalam label, maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni
melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf g

UU No. 12 Tahun 1992, melarang

mengedarkan Pestisida yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label. Pemerintah
melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan
masyarakat, budidaya tanaman,sumberdaya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup.
Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi

No. 650/Pid.B/

2015/PN Tbt,telah sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2001, bahwa tindakan YN yang
memproduksi obat pembasmi rumput atau gulma (herbisida) menggunakan merek dan label
Basmilang 480 SL asli diproduksi PT. Petro Kimia Kayaku, telah memenuhi keseluruhan
unsur Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001, maka kepadanya dikenakan sanksi pidana berupa
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pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa tindakan
YN telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001.
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Abstract
The advisory opinion of the International Court states that de jure and de facto it is sufficient for the United
Nations as an international organization that has the legal personality and legal capacity to act before the law
representing the interests of the UN itself as well as the interests of its victims. ASEAN has a legal personality
implicitly stipulated in article 3 of the ASEAN Charter. Based on this legal personality, the researcher examines
ASEAN's legal capacity as a subject of international law and ASEAN's position in resolving South China Sea
disputes. By using a conceptual approach and a comparative approach method. That ASEAN has a legal
capacity as a subject of international law. ASEAN has the legal capacity to resolve South China Sea disputes
between its member countries and has the right to submit international complaints to an international court with
the approval of its member countries.
Keywords: Legal Capacity, ASEAN, International Organizations, International Dispute Resolution

Abstrak
Advisory opinion Mahkamah Internasional menyatakan bahwa secara de jure dan de facto cukup Perserikatan
Bangsa – Bangsa (United Nations) sebagai suatu organisasi internasional yang memiliki legal personality dan
legal capacity untuk bertindak di depan hukum mewakili kepentingan PBB sendiri juga kepentingan korbannya.
ASEAN memiliki personalitas hukum secara implisit yang diatur pada pasal 3 Piagam ASEAN. Berdasarkan
personalitas hukum tersebut, peneliti meneliti legal capacity ASEAN sebagai subjek hukum internasional dan
posisi ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Dengan menggunakan metode pendekatan
konseptual dan metode pendekatan perbandingan. Bahwa ASEAN memiliki legal capacity sebagai Subjek
Hukum Internasional. ASEAN memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaiakan sengketa Laut China Selatan
antar negara anggotanya dan mempunyai hak mengajukan pengaduan internasional ke peradilan internasional
dengan mendapatkan persetujuan negara-negara anggotanya.
Kata Kunci: Legal Capacity, ASEAN, Organisasi Internasional, Penyelesaian Sengketa Internasional
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PENDAHULUAN
ASEAN (Association of South East Asian Nations) adalah organisasi internasional
regional di kawasan Asia Tenggara. Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok,
Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan
Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN
diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam,
Laos, Myanmar, Kamboja dan Timor Leste. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN
untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera. Hal
tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi
rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar
negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga
menghambat pembangunan.1
Sepanjang perjalanannya sebagai organisasi regional, ASEAN tidak lepas dari kritik.
Kontribusi ASEAN dalam lingkup regional, misalnya, masih dianggap minim.2 Persoalan
kesatuan dan keaktifan ASEAN dalam isu-isu yang sulit dan kontroversial masih menjadi
bahasan yang relevan untuk terus diperbincangkan, termasuk dalam isu Laut China Selatan
(LCS). Pandangan dan sikap negara-negara ASEAN masih terbelah dalam menghadapi isu
LCS ini.3
Saat ini subjek hukum internasional tidak terbatas pada negara saja, namun meliputi
entitas non-negara, dan salah satunya adalah organisasi internasional.4 Dibandingkan dengan
subjek hukum internasional lainnya, maka Negara merupakan subjek hukum yang sempurna,
yang personalitas hukum internasionalnya tidak perlu diragukan lagi. Walaupun personalitas
hukumnya tersirat di dalam perjanjian pendiriannya, masih ada yang memperdebatkan
personalitas hukum (legal personality) organisasi internasional sekaligus kapasitas hukumnya
(legal capacity).

1

Setnas-asean.id, Tentang ASEAN, http://setnas-asean.id/tentang-asean

diakses pada

tanggal 29 April 2020
2

Mark Beeson, “What’s the point of Asean?” Asia Times, 1 Mei 2017,
http://www.atimes.com/whats-point-asean/, diakses pada 1 Mei 2020
3
Arief Bakhtiar Darmawan & Lady Mahendra, “Isu Laut Tiongkok Selatan: Negara-negara ASEAN
Terbelah Menghadapi Tiongkok,” Jurnal Global & Strategis 12, no. 1 (2018): 79-100
4
Subjek hukum internasional non-negara lainya, yaitu Vatikan, Palang Merah Internasional,
Belligerent dan Individu, Starke, Pengantar Hukum Internasional, 1984, h 54-56
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Sebagai organisasi internasional, ASEAN memiliki hak dan kewajiban dalam hukum
internasional. Asal mula organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban dalam Hukum
Internasional sejak dikeluarkannya advisory opinion Mahkamah Internasional dalam kasus
Reparation of Injuries Case 1949. Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations) meminta
pendapat hukum dari mahkamah internasional terkait masalah terbunuhnya pangeran
Bernadotte dari Swedia yang bertindak Sebagai mediator PBB di Israel tahun 1948.
Dalam advisory opinion-nya Mahkamah Internasional menyatakan bahwa secara de
jure dan de facto cukup Perserikatan Bangsa – Bangsa (United Nations) sebagai suatu
organisasi internasional yang memiliki legal personality dan legal capacity untuk bertindak
di depan hukum mewakili kepentingan PBB sendiri juga kepentingan korbannya. Sebagai
organisasi internasional, ASEAN memiliki personalitas hukum secara tersirat yang diatur
pada pasal 3 Piagam ASEAN. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan meneliti Legal
capacity ASEAN sebagai subjek hukum internasional dan Posisi ASEAN dalam penyelesaian
sengketa Laut China Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan adalah laut tepi yang merupakan bagian
dari Samudera Pasifik. Meliputi area dari Singapura dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan
dengan luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Kawasan Laut China Selatan meliputi perairan
dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yakni Spratly dan Paracels, serta
bantaran Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari negara
Singapura yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan.5
Kawasan Laut China Selatan merupakan kawasan bernilai strategis, ekonomis dan
politis yang sangat penting. Secara geografis, letak Laut China Selatan berada di dua
samudera, yakni samudera Pasifik dan samudera Hindia, sehingga strategis sebagai jalur
pelayaran perdagangan dan jalur komunikasi internasional. Perairan Laut China Selatan atau
Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas
pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang
menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Hal ini telah merubah jalur
5

Martin Sieff,”Sengketa Nama Laut China Selatan atas Kepulauan Spratly dan Paracel Ungkap
Konflik yang Lebih Dalam,” Asia Pacific Defense Forum, 13 September 2012, diakses pada 1 Agustus 2020.
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Laut China Selatan menjadi rute tersibuk di dunia, karena lebih dari setengah perdagangan
dunia berlayar melewati Laut China Selatan setiap tahun. Laut China Selatan juga
mempunyai cadangan minyak dan gas alam yang cukup besar sehingga memunculkan klaimklaim kepemilikan negara-negara terhadap Laut China Selatan diantaranya Republik Rakyat
China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunai Darussalam.
1.

Deklarasi Pembentukan ASEAN
ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang berarti

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yaitu organisasi regional yang beranggotakan
10 (sepuluh) negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk oleh lima negara yaitu
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, pada tanggal 8 Agustus 1967
bertempat di Bangkok melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Disusul oleh Brunei
Darussalam yang bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos 23 Juli
1997, Myanmar 23 Juli 1997, dan Kamboja 30 April 1999.
Latar belakang dibentuknya organisasi ASEAN karena kawasan asia tenggara
merupakan tempat yang strategis baik geo-politik maupun geo-ekonomi. Beberapa negara
menjadi basis blok Barat dan blok Timur. Seperti Filipina menjadi basis blok Barat dan
Vietnam yang menjadi basis blok Timur. Konflik militer juga terjadi di berbagai negara
Kawasan. Diperparah dengan timbulnya konflik di dalam negara di negara-negara Kawasan.
Sehingga berdampak pada stabilitas pertahanan dan stabilitas ekonomi di negara-negara
kawasan sehingga menghambat pembangunan. Adanya keinginan kuat dari para pendiri
ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera.6
2. ASEAN Sebagai Subjek Hukum Internasional
Banyak berbagai ahli memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan subjek
hukum internasional. Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa subjek hukum sebenarnya
hanyalah negara.7 Dalam arti sebenarnya subjek hukum internasional adalah pemegang
segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional.8 Secara umum Subyek hukum
diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, jadi pengertian subyek hukum internasional
adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Pendukung hak dan
6

Setnasasean.id, Tentang ASEAN, http://setnas-asean.id/tentang-asean, diakses pada tanggal 1

Agustus 2020.
7
8

Mochtar Kusumaatmaja, Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung 2015.
Ibid.
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kewajiban dalam hukum internasional dewasa ini ternyata tidak terbatas pada Negara tetapi
juga meliputi subyek hukum internasional lainnya. Hal ini dikarenakan dewasa ini sering
dengan tingkat kemajuan di bidang teknologi, telekomunikasi dan ransportasi dimana
kebutuhan manusia semakin meningkat cepat sehingga menimbulkan interaksi yang semakin
kompleks.
Macam Subjek Hukum Internasional. Berdasarkan definisi subjek hukum internasional
yang telah diuraikan di atas maka dapat kita ketahui bahwa yang menjadi subyek hukum
Internasional meliputi Negara, Tahta Suci Vatikan, Organisasi Internasional, Palang Merah
Internasional, Orang perorangan (individu), Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa.
Legal Capacity ASEAN
Sebagai organisasi internasional ASEAN memerlukan legal personality agar dapat
dikategorikan sebagai sebuah organisasi internasional yang merupakan subjek hukum
internasional. Schermes berpendapat bahwa untuk dapat memiliki legal personality maka
suatu organisasi internasional harus memiliki syarat sebagi berikut:
a. Dibentuk oleh suatu perjanjian internasional.
b. Memiliki organ yang terpisah dari negara-negara anggotanya.
c. Diatur dalam hukum internasional publik.9
Pada prinsipnya, legal personality organisasi internasional didasarkan atas pengakuan
yang diberikan kepadanya. Legal personality pada umumnya dinyatakan dalam akte-akte
konstitutif organisasi-organisasi internasional. Suatu organisasi internasional permanen dan
bukan merupakan suatu konferensi internasional, tidak mungkin melakukan tugasnya dengan
baik dan lancar sekiranya tidak dilengkapi dengan legal personality. Organisasi-organisasi
internasional akan menjadi subjek aktif hukum internasional di samping negara sebagai
subjek utama jika dilengkapi dengan legal personality. Organisasi internasional yang
memiliki legal personality maka dengan sendirinya organisasi internasional tersebut memiliki
legal capacity.
Awal mula organisasi internasional diakui sebagai salah satu subyek hukum
internasional dengan dasar hukum The Advisiory Opinion of International Court of Justice
9

Boer Maulana, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika
Global, Bandung 2008.
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(ICJ) dalam kasus “Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Case
1949”. Simon Chestermen berpendapat bahwa ASEAN sebagai sebuah organisasi
internasional memperoleh personalitas hukumnya berdasarkan “Will Theory”.

10

Will theory

adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa personalitas hukum dari sebuah organisasi
internasional diberikan berdasarkan kehendak para pendirinya.11 Will theory dalam ASEAN
terdapat pada Pasal 3 Piagam ASEAN, yakni :
“ASEAN, as an inter-govermental organisation, is hereby conferred legal
personality”.12
Berdasarkan pada pasal 3 piagam ASEAN tersebut sebagai organisasi antar pemerintah,
ASEAN diberikan legal personality. Karena ASEAN sudah memliki legal personality, makai
a dilengkapi dengan sejumlah kapasitas yuridik (legal capacity) dalam dunia internasional.
Salah satu legal capacity yang dimiliki organisasi internasional yang telah memiliki
legal personality adalah kapasitas untuk dapat membuat perjanjian-perjanjian internasional
dengan negara-negara anggota, negara-negara lain bukan anggota, organisasi internasional
serta subjek hukum internasional lainnya. Kapasitas untuk membuat perjanjian pada
organisasi internasional telah dikodefikasikan oleh Konvensi Wina 1986 mengenai Hukum
Perjanjian antar negara-negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi-organisasi
internasional lainnya. Pasal 6 Konvensi Wina 1986 menyatakan bahwa kapasitas suatu
organisasi internasional untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional diatur oleh
ketentuan-ketentuan organisasi itu sendiri.
Berdasarkan pasal 6 Konvensi Wina 1986, Legal capacity ASEAN dalam
kewenangannya membuat perjanjian internasional ditegaskan lebih lanjut di dalam Pasal 41
ayat (7) Piagam ASEAN.
“ASEAN may conclude agreements with countries or sub-regional, regional and
international organisations and institutions. The procedures for concluding such
agreements shall be prescribed by the ASEAN Coordinating Council in consultation
with the ASEAN Community Councils.”13

10

Simon Chesterman, 2010: hlm.202
Ibid.
12
Aseansec.org.Piagam ASEAN (the ASEAN Charter) pasal 3, Charter of the Association of
Southeast Asian Nations, http://www.aseansec.org/AC.htm , diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 .
13
Ibid.
11
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Berdasarkan uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui bahwa ASEAN sebagai
sebuah organisasi internasional mempunyai personalitas hukum yang sah berdasarkan hal
berikut ini:
a. ASEAN adalah organisasi internasional yang bersifat permanen dan sah serta
mempunyai organ-organ kelengkapannya. Hal ini dapat dilihat isi Deklarasi ASEAN
sebagai dasar pembentukan ASEAN dan dibentuknya Sekretariat ASEAN pada tahun
1976;
b. Pemisahan fungsi dan kewenangan hukum antara ASEAN dan negara-negara anggotanya
dapat tercapai setelah dikeluarkannya Rules of Procedure for The Conclusion of
International Agreements by ASEAN.
c.

ASEAN melaksanakan kewenangan hukumnya berdasarkan hukum internasional. Hal
ini dapat dilihat dari kewenangan ASEAN dalam membuat perjanjian internasional
dengan pihak lain. ASEAN dalam berbagai kesempatan telah menandatangani Nota
kesepahaman (MOU) dengan pihak lain, seperti contohnya: ASEAN-China MOU on
Cultural Cooperation, Bangkok 2005 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal
ASEAN dan MOU between the Governmnets of the Member Countries of the ASEAN
and the Government of Australia on the ASEAN-Australia Economic Cooperation
Programme (AAECP) Phase III Bangkok 1994.14

Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan
Konvensi hukum laut 1982 telah menyediakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang
sangat kreatif. Dilihat dari perkembangan system peradilan internasional, mekanisme
konvensi ini merupakan Yng pertama kali yang dapat mengarahkan negara-negara peserta
untuk menerima prosedur memaksa (compulsory procedures).

Jadi konvensi ini pada

prinsipnya mengharuskan negara-negara pihakuntuk menyeleseikan sengketanya melalui
mekanisme konvensi.
Menurut mekanisme konvensi, negara-negara pihak diberikan kebebasan untuk
memilih prosedur yang diinginkan selama disepakati bersama sesuai pasal 33 pargraf 1
Piagam PBB yaitu prosedur tersebut melalui mekanisme regional atau bilateral atau melalui
perjanjian bilateral. Apabila belum disepakati, maka para pihak diwajibkan mengikuti
14

Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek, PT Refika
Aditama, Bandung, 2010.
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prosedur sesuai lampiran VI konvensi yakni konsiliasi. Dan apabila masih belum disepakati,
maka diterapkan prosedur selanjutnya, yaitu menyampaikan ke salah satu badan peradilan
yang disediakan oleh konvensi, yaitu :
a. Tribunal Internasional untuk Hukum Laut;
b. Mahkamah Internasional
c. Tribunal Arbitrasi;
d. Tribunal Arbitrasi Khusus
Perkembangan keamanan dan pertahanan di kawasan Laut China Selatan, memaksa
ASEAN ruang lingkupnya bertambah pada bidang politik, keamanan, pertahanan dan juga
mengenai penyelesaian sengketa kawasan regional. Pasal 33 Piagam PBB menetapkan bahwa
salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai yaitu melalui
pengaturan regional (regional arrangement) serta campur tangan organisasi-organisasi dan
badan-badan regional, berdasarkan pilihan para pihak sendiri. Dasar kewenangan untuk
menyelenggarakan penyelesaian sengketa oleh ASEAN sebagai regional agencies terdapat
dalam Pasal 52 ayat (1) Piagam PBB,
“…regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the
maintenance of international peace and security as are appropriate for regional
action…”.
Pasal 52 Piagam PBB juga menetapkan bahwa penyelesaian sengketa internasional
dapat dilakukan melauli melalui regional arragements dan regional agencies. Istilah regional
arragements ialah perjanjian yang dibuat secara bilateral maupun multilateral dimana negaranegara yang terletak dalam suatu region sepakat untuk menyelesaikan sengketa diantara
mereka tanpa melibatkan institusi yang permanen atau organisasi regional sebagai badan
hukum. Istilah regional agencies merujuk pada organisasi-organisasi regional dan institusiinstitusi yang permanen, yang dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral antara negaranegara di dalam suatu region tertentu sebagai badan hukum internasional untuk
melaksanakan fungsinya di dalam memlihara perdamaian dan keamanan regional, termasuk
penyelesaian sengketa secara damai. Dalam menyelesaikan sengketa antar negara-negara
anggota, ASEAN memiliki dua instrument hukum. Yaitu penyelesaian sengketa sebagaimana
yang terdapat di Piagam ASEAN dan penyelesaian sengketa melalui Treaty of Amity and
Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC).
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Prinsip umum dari penyelesaian sengketa berdasarkan Piagam ASEAN yaitu
penyelesaian sengketa secara damai dengan cara tepat waktu melalui dialog, konsultasi dan
negosiasi. Pasal 22 ayat 1 Piagam ASEAN menyatakan bahwa :
“Member States shall endeavour to resolve peacefully all disputes in a timely manner
thorugh dialogue, consultating and negotiation”.
Pada pasal 24 ayat 1 Piagam ASEAN, sengketa-sengketa yang terkait dengan
instrumen-instrumen ASEAN tertentu wajib diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan
prosedur-prosedur seperti yang sudah ada. Untuk kasus sengketa yang tidak ada instrument
ASEAN nya, pasal 24 (2) Piagam merujuk kepada mekanisme penyelesaian sengketa yang
terdapat pada Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC).
Salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan dan menciptakan stabilitas
politik dan keamanan serta untuk penyelesaian sengketa di kawasan Asia Tenggara adalah the
Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC). Pada dasarnya prinsipprinsip yang terkandung di dalam TAC juga tercermin di dalam Piagam PBB antara lain
prinsip “noninterference” (non-intervensi) dan penggunaan cara-cara damai dalam
menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan kekerasan yang timbul diantara negara-negara
penandatangan TAC.
Salah satu isu yang diutamakan dalam perjanjian TAC ini adalah mengenai
penyelesaian pertikaian atau sengketa yang terjadi antar negara anggota-anggota ASEAN
agar dilakukan dengan cara-cara damai tanpa menggunakan kekerasan atau perang sehingga
menjaga persahabatan dan kerjasama yang sudah terjalin. TAC mengatur mengenai
penyelesaian sengketa secara damai yang terdiri dari 5 (lima) pasal, yakni Pasal 13-17.
Berdasarkan bab IV TAC, terdapat 3 (tiga) mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa
yang dikenal negara-negara anggota ASEAN, yang meliputi : penghindaran timbulnya
sengketa dan penyelesaian melalui negosiasi secara langsung, penyelesaian sengketa melalui
the High Council, dan cara-cara penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Piagam
PBB.
Isi dari TAC menyatakan bahwa untuk sengketa yang tergolong membahayakan
keamanan dan perdamaian harus dibawa ke KTT ASEAN, dimana merupakan perwakilan
dari masing-masing High Contracting Parties. Tetapi, cara ini dapat dilakukan jika masingmasing pihak setuju dan menghendaki demikian. TAC merupakan suatu kerangka hukum
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dalam tubuh ASEAN dalam menyelesaikan sengketa secara damai antara anggota-anggota
ASEAN yang sedang bertikai maupun anggota-anggota ASEAN dengan negara lain yang
bukan negara anggota ASEAN. TAC sangat mengedepankan penyelesaian sengketa secara
damai dan sangat melarang menggunakan kekerasan di dalam menyelesaian sengketa yang
tengah dihadapi oleh anggota ASEAN hal ini tidak lepas dari Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.
Alternatifnya, para pihak bisa menggunakan mekanisme yang ada pada pasal 33 (1) Piagam
PBB, yang termasuk didalamnya bisa diajukan ke depan Mahkamah Internasional. Hal
demikian juga terdapat pada pasal 25 Piagam ASEAN, yang menyatakan sebagai berikut:
“Where not otherwise specifically provided appropriate dispute settlement
mechanisms, including arbitration shall be established for disputes which concern the
interpretation or application of this Charter and other ASEAN instruments”.
Penyelesaian sengketa di Laut China Selatan yang melibatkan antar negara ASEAN
dapat mengunakan instrument penyelesaian sengketa dari ASEAN yakni melalui Piagam
ASEAN dan Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC).
Selanjutnya mekanisme penyelesian sengketa dengan pihak luar non-anggota
ASEAN, dalam hal ini penyelesaian sengketa laut China Selatan dengan Republik Rakyat
China. ASEAN telah dibentuk dengan suatu perjanjian internasional oleh lebih dua negara
dan tunduk pada Hukum Internasional. ASEAN juga sudah memiliki secretariat tetap.
Berdasarkan Piagam, ASEAN telah memiliki legal personality. Dengan legal personality
yang dimilikinya, maka ASEAN memiliki kecakapan hukum (legal capacity).
Menurut Prof. Dr. Boer Maulana, legal capacity yang dimiliki organisasi
internasional, selain dapat membuat perjanjian-perjanjian internasional dengan negaranegara, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lainnya, organisasi
internasional juga mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan internasional. Dengan legal
capacity yang dimiliki ASEAN, membuat ASEAN mampu mewakili kepentingannya sendiri
(kepentingan ASEAN) dalam forum internasional. Dibuktikan pada terselenggaranya KTT
ASEAN ke-18 dan ke-19. Beberapa hasil kesepakatannya menunjukkan bahwa ASEAN
mampu mewakili dirinya sebagai satu kesatuan dalam forum internasional yaitu tercapainya
kerjasama antara ASEAN dan PBB (Comprehensive Partnership) dalam penanggulangan
bencana, perubahan iklim, dan pencapaian sasaran. Dan tercapainya Kerjasama dengan Uni
Eropa MDGs dan ASEAN-UE Business Summit.
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Organisasi-organisasi internasional mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan
internasional atas kerugian yang diderita, terutama dengan cara mengajukan protes,
pembentukan angket, perundingan atau penyelesain melalui arbitrasi atau hukum dimana
organ yang dituntut memungkinkannya. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, dalam
penyelesaian sengketa Laut China Selatan, ASEAN dapat memilih badan peradilan yang
disediakan oleh Konvensi yakni Tribunal Internasional untuk Hukum Laut, Tribunal Arbitrasi
dan Tribunal Arbitrasi Khusus namun tidak dapat memilih Mahkamah Internasional. Karena
berdasarkan pasal 34 ayat 1 statuta Mahkamah Internasional, hanya negara yang boleh
mengajukan sengketa ke Mahkamah. Namun berdasarkan ayat

2 dan 3, memberikan

kemungkinan kerjasama antar organisasi-organisasi internasional dengan Mahkamah.
Mahkamah dapat meminta kepada organisasi-organisasi internasional keterangan-keterangan
mengenai soal-soal yang diperiksanya. Organisasi-organisasi internasional dapat atas inisiatif
sendiri mengirimkan keterangan yang diperlukan ke Mahkamah.
ASEAN dapat mengajukan pengaduan ke arbitrase internasional kepada Republik
Rakyat China. Baik berdasarkan Konvensi Hukum Laut maupun hukum Internasional. Hal itu
dapat diwujudkan ketika semua negara anggota yang bersengketa setuju baik melalui
konsensus.

PENUTUP
Kesimpulan
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) atau Perhimpunan bangsa-bangsa
Asia Tenggara ialah organisasi regional yang beranggotakan 10 (sepuluh) negara-negara Asia
Tenggara. ASEAN dibentuk oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura,
dan Thailand, pada tanggal 8 Agustus 1967 bertempat di Bangkok melalui penandatanganan
Deklarasi Bangkok. Sebagai subjek hukum internasional, ASEAN dilengkapi legal
personality. Legal personality ASEAN terdapat pada pasal 3 Piagam ASEAN. Dengan
dimilikinya legal personality maka ASEAN memiliki kapasitas (legal capacity) untuk
membuat perjanjian internasional dengan sesama organisasi internasional, negara atau subjek
Hukum Internasional lainnya, dapat mempunyai hak legislasi pasif dan hak legislasi aktif,
memiliki hak untuk mengajukan pengaduan internasional serta dapat mempunyai otonomi
keuangan dan kapasitasnya untuk mempunyai anggaran sendiri.
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Posisi ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan, dalam menyelesaikan
sengketa antar negara-negara anggota, ASEAN memiliki dua instrument hukum. Yaitu
penyelesaian sengketa melalui Piagam ASEAN dan penyelesaian sengketa melalui Treaty of
Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC). Posisi ASEAN dalam penyelesaian
sengketa Laut China Selatan, dalam mekanisme penyelesian sengketa dengan pihak luar nonanggota ASEAN, dalam hal ini penyelesaian sengketa laut China Selatan dengan Republik
Rakyat China. ASEAN dapat mengajukan pengaduan kepada Arbitrase maupun Peradilan
Internasional atas persetujuan semua negara-negara anggota. Hal ini bisa dilakukan karena
ASEAN memiliki legal capacity sebagai subjek hukum internasional.
Saran
1.

ASEAN hendaknya menggunakan personalitas dan kapasitas hukumnya untuk
menyelesaikan sengketa laut china selatan, baik antar negara ASEAN maupun dengan
negara lain non-ASEAN.

2.

Negara-negara anggota ASEAN hendaknya bersatu dalamrangka menyelesaikan
sengketa Laut China Selatan guna mengurangi superioritas atas klaim Republik Rakyat
China di kawasan Laut China Selatan.
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Abstract
Minister of Law and Human Rights Regulation No. 17 of 2018 is the latest regulation governing the
Registration of Limited Partnership, which was previously regulated in the Code of Business Law. There are
several differences that could raise doubts about the legality of the Limited Partnership which was registered
after this Minister of Law and Human Rights Regulation because it has several fundamental differences
regarding the process and authority for its ratification, whereas the legal position of this Minister Regulation is
under the Code of Business Law position which is equivalent to an Act. This study examines the Legis Ratio of
the formation of Minister Regulation and the Role of Notaries after the enactment of this Minister Regulation.
The type of research carried out is normative legal research, it was found that there was legal disharmony
between Minister Regulation and the previous rules of the Code of Business Law referring to the Lex Superior
Derogat Legi Inferiori Principle, and a change from the role of a Notary based on the Criminal Code to carry out
the process manually to the District Court, after Minister Regulation register electronically through the Business
Entity Administration System.
Keywords: Limited Partnership, The Code of Business Law, Minister of Law and Human Rights Regulation,
Notary Public

Abstrak
Permenkumham No. 17 Tahun 2018 adalah aturan terbaru yang mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan
Komanditer dimana sebelumnya diatur dalam KUHD. Terdapat beberapa perbedaan yang bisa menimbulkan
keraguan akan keabsahan Persekutuan Komanditer yang telah didaftarkan pasca Permenkumham ini karena
memiliki beberapa perbedaan mendasar mengenai proses dan kewenangan pengesahannya sedangkan secara
kedudukan hukum Permenkumham ini di bawah kedudukan KUHD yang setara dengan Undang-undang.
Penelitian ini mengkaji Ratio Legis dari pembentukan Permenkumham serta Peran Notaris pasca berlakunya
Permenkumham ini. Tipe Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative (Normative Legal
Research), ditemukan bahwa terjadi disharmoni hukum antara Permenkumham dengan aturan sebelumnya
KUHD mengacu pada Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, dan perubahan dari peran Notaris yang
berdasar KUHD melakukan proses secara manual ke Pengadilan Negeri, pasca Permenkumham mendaftar
secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.
Kata Kunci: Persekutuan Komanditer, KUHD, Permenkumham, Notaris
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PENDAHULUAN
Berhubung dengan pesatnya perkembangan perdagangan di tanah air kita ini, banyaklah
dari kalangan pengusaha kita tidak lagi bertindak seorang diri, melainkan mereka bersama
sama mendirikan persekutuan-persekutuan dan perseroan-perseroan.1 Salah satu bentuk dari
persekutuan-persekutuan itu adalah Persekutuan Komanditer (commanditaire vennotschap).
Persekutuan Komanditer adalah suatu bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan
oleh para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai bentuk identitas organisasi badan
usaha di Indonesia. 2
Pengertian Persekutuan Komanditer dijelaskan dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang
Hukum Dagang (KUHD). Dalam pasal itu disebutkan bahwa Persekutuan Komanditer adalah
perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang
atau beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang
pesero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Pada beberapa referensi
lain, pemberian pinjaman modal atau biasa disebut inbreng, dapat berbentuk selain uang,
misalnya benda atau yang lainnya. Bentuk Persekutuan Komanditer tidak diatur secara
tersendiri dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang melainkan digabungkan bersama
dengan peraturan-peraturan mengenai Perseroan Firma.
Mengenai tata cara pendirian Persekutuan Komanditer, tidak seperti badan usaha firma,
yang tata cara pendaftarannya dijelaskan di dalam KUHD, tata cara pendaftaran Persekutuan
Komanditer justru tidak diatur di dalam KUHD.
Pengaturan hukum pengenai Perseroan Komanditer merujuk pada ketentuan
pendirian, pendaftaran dan pengumuman firma sebagaimana diatur dalam KUHD yaitu
dengan pembuatan akta pendirian atau berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam surat kabar resmi. Dan dalam
prakteknya prosedur tersebut berhenti sampai pada pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri.

1

C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta, 2002, hal. 68
2

Zainal Aikin, Pengantar Hukum Perusahaan, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hal. 41.
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Untuk menunjang pertumbuhan investasi dalam era digital sekarang ini, dimana
segala sesuatu bisa dikerjakan dengan cepat mudah dan efisien, pemerintah melakukan
terobosan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2018, untuk seterusnya disebut dengan Permenkumham, yang
diantaranya mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer

yang mulai berlaku

mulai tanggal 1 Agustus 2018.
Dengan terbitnya Permenkumham tersebut, permohonan pendaftaran pendirian
untuk seterusnya disebut dengan Persekutuan Komanditer harus dilakukan terlebih dahulu
dengan pengajuan nama Persekutuan Komanditer. Proses pengajuan tersebut dilakukan oleh
Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).
Pelayanan secara elektronik diharapkan bisa memudahkan pengusaha untuk
mengesahkan usahanya secara legal dan terdaftar di negara, dan memiliki kekuatan hukum
dengan meminimalisir proses birokrasi administrasi di Pengadilan Negeri seperti yang sudah
diatur sebelumnya di Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Apabila sebelumnya
pendaftaran Persekutuan Komanditer dilakukan melalui Pengadilan Negeri, tertanggal 1
Agustus 2018 sudah mulai berlaku Permenkumham tentang Pendaftaran Persekutuan
Komanditer, yang mensyaratkan pendaftaran harus dilakukan melalui Sistem Administrasi
Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU). Penerapan
pendaftaran Persekutuan Komanditer online ini mengadopsi sistem pendaftaran online PT
yang sudah berlangsung hingga saat ini.
Permenkumham ini walau sudah ditetapkan sejak 2018, banyak yang masih
mempertanyakan keabsahan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Azasi Manusia secara elektronik. Keraguan ini mengingat kedudukan
Peraturan Menteri yang lebih baru dan lebih rendah secara hirarki kedudukannya di bawah
KUHD, sehingga dikhawatirkan muncul dualisme yang mengakibatkan ketidakpastian
jaminan hukum pada keabsahan pendaftaran melalui online.
Muncul pula beberapa pendapat yang berbeda-beda di kalangan notaris.
Bagaimana persoalan ini mempengaruhi kewenangan Notaris dalam membantu para sekutu,
baik pada saat pembuatan akta pendirian Persekutuan Komanditer beserta substansi anggaran
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dasarnya. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (UUJN) hanya menetapkan Notaris sangat umum.
Rumusan Masalah
1. RATIO LEGIS pembentukan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018
2. Peran notaris dalam pendaftaran Persekutuan Komanditer pasca ditetapkan Peraturan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018
METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative (Normative Legal
Research) dengan obyek kajian penelitiannya adalah dokumen peraturan perundangundangan dan badan pustaka.3
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pendekatan masalah yaitu
Pendekatan

perundangan-undangan

(statue

approach)

dan

Pendekatan

konseptual

(conceptual approach).

PEMBAHASAN
Ratio Legis Permenkumham No. 17 tahun 2018
Penetapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dengan
pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 3, Pasal 16 ayat 3 dan Pasal 17
ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik.
Sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 15 (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
2018 bahwa Pendaftaran persekutuan komanditer kepada Pemerintah Pusat meliputi
pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer, perubahan anggaran dasar persekutuan
komanditer

serta

pembubaran

persekutuan

komanditer

oleh

kementerian

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

3

Soejono, Metode Penelitian Hukum, Rineke Cipta, Jakarta, 2003, hal. 56.
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Dan ditegaskan dalam ayat (3) bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran
Persekutuan komanditer diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 21 Juni 2018 di
Jakarta.
Pertimbangan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah dalam rangka
percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik.
Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan
Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian / lembaga dan Pemerintah Daerah untuk
memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali
agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha
dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai
dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Penataan
kembali sistem pelayanan dilakukan berdasarkan Pasal 25 ayat (4) undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan
usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam
undang-undang.4
Dengan ini bisa dikatakan Permenkumham ini merupakan peraturan pelaksana dari PP
No. 24 Tahun 2018 berdasarkan pasal-pasal diatas. Juga jauh sebelum PP No. 24 Tahun 2018
telah lebih dahulu diatur tentang pelaksanaan pendaftaran dengan menggunakan jasa
4

https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-24-2018-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secaraelektronik
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teknologi sistem administrasi yaitu Undang-undang no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
Peraturan Pemerintah no. 24 Tahun 2018 sebagai pelaksana dari kedua Undangundang yang setara kedudukannya yaitu Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal maupun Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Kesemua aturan hukum
tersebut di dalamnya mencantumkan perihal tentang Pelayanan pendaftaran usaha atau
perizinan secara elektronik. Sedangkan Permenkumham kedudukannya ada dibawahnya
semua Undang-undang tersebut, apalagi sebagai aturan terbaru tentang Persekutuan
Komanditer dimana sebelumnya diatur dalam KUHD dan itu juga setara dengan Undangundang.
Namun seperti yang sudah disebutkan juga diatas, Permenkumham ini sendiri adalah
Peraturan Pelaksanaan dari PP No. 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik, dimana tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer secara
khusus disebut

dalam Pasal 15 ayat 3.

Peraturan Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah aturan yang dibuat oleh eksekutif
(pemerintah) atau badan lain dalam rangka melaksanakan undang-undang. Pada dasarnya
kewenangan membuat undang-undang, termasuk peraturan pelaksanaannya, ada di tangan
lembaga legislatif. Eksekutif memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Namun, suatu
peraturan perlu didelegasikan karena mendesaknya pemberlakuan suatu aturan, perlunya
pengaturan yang detail, memerlukan keahlian khusus, dan pengaturan yang harus sesuai
dengan karakter masing-masing daerah. Selain itu, secara praktis, mekanisme penetapan
suatu keputusan yang panjang dan rumit tidak memungkinkan dibuat sendiri oleh DPR.5
Seringkali kebijakan teknis perlu diubah sehingga akan lebih cepat mengubah
peraturan pelaksanaan daripada mengubah undang-undangnya. Kementerian dan lembaga
cenderung lebih mampu membuat pengaturan yang efektif karena merupakan area keahlian
mereka. Pendelegasian pembuatan peraturan pelaksanaan memiliki beberapa manfaat, yakni
menghindari salah satu cabang kekuasaan (eksekutif atau legislatif) mendominasi kekuasaan
sehingga dan tidak menciptakan prinsip checks and balances kekuasaan.
Kekurangan Peraturan Pelaksanaan
Pemberian delegasi pembuatan peraturan pelaksanaan kepada eksekutif mengandung
risiko kurangnya publikasi dan diseminasi. Kurangnya pengawasan serta kurangnya publikasi

5

https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/
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dan diseminasi mengakibatkan ketentuan yang dibuat dalam peraturan pelaksanaan
berpotensi menyimpangi, memperluas, atau mempersempit materi undang-undang. Selain itu,
lembaga eksekutif juga cenderung membuat ketentuan yang menguntungkan dirinya ketika
terdapat ketentuan dalam undang-undang yang tidak jelas atau tidak diatur. Hal ini banyak
terjadi ketika peraturan pelaksanaan mengatur mengenai kewenangan kelembagaan.
Kementerian/lembaga secara naluriah cenderung menginginkan kewenangan yang besar.
Akibat lainnya adalah pengambilan keputusan dalam membuat peraturan pelaksanaan kurang
transparan dan demokratis. Oleh karenanya,

diperlukan pengawasan atas penggunaan

wewenang pembuatan peraturan pelaksanaan undang-undang setidaknya oleh internal
eksekutif.
Dengan pembahasan diatas maka bisa dikatakan Permenkumham inipun bisa memiliki
kelemahan sebagai Peraturan Pelaksana dari Aturan Perundangan sebelumnya.

Penerapan pasca berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018
Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Aturan Pendirian Persekutuan
Komanditer baik yang diatur KUHD maupun yang diatur Permenkumham, berikut catatan
khusus antara KUHD dengan Permenkumham tentang Pendaftaran Pendirian Persekutuan
Komanditer (CV) dalam poin-poin di bawah ini :
NO.

KUHD

Permenkumham

1.

Pendaftaran Akta ke Pengadilan Pendaftaran Akta secara elektronik
kepada Menteri Hukum dan Hak
Negeri
Asasi Manusia melalui Sistem
Administrasi Badan Usaha

2.

Tanpa Proses Pemesanan Nama Proses Pendaftaran CV
CV
dengan Pemesanan Nama

3.

Tidak ada Jangka Waktu untuk Pasal 9 : Nama yang disetujui diberi
Pendaftaran Pendirian
waktu 60 hari

diawali

Pasal 10 (2) : Permohonan
pendaftaran harus diajukan paling
lama 60 hari sejak tanggal akta
ditandatangani

Bisa disimpulkan dari Poin 1 diatas, Pendaftaran menurut Permenkumham lebih
praktis dibandingkan dengan menurut KUHD karena harus melalui proses birokrasi
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administrasi di Pengadilan Negeri. Hal ini bisa berpengaruh pada pengeluaran biaya dan
waktu yang diperlukan untuk suatu proses dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Namun
untuk kepastian hukum hal ini masih menjadi perdebatan, karena aturan untuk mendaftarkan
secara elektronik ini masih berupa Peraturan Menteri walaupun sebagai Peraturan Pelaksana
bisa diterima (seperti penjelasan sebelumnya) dan aturan yang sebelumnya sama-sama
mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer yaitu KUHD setara dengan Undangundang (kedudukan hukumnya lebih tinggi).
Melihat Poin 2 dan Poin 3 diatas, kesimpulannya Proses Pendaftaran Pendirian
Persekutuan

Komanditer

menurut

KUHD

lebih

mudah

dibandingkan

menurut

Permenkumham. Hal ini bisa berpengaruh pada kemungkinan terjadinya sengketa karena
adanya celah hukum dari jangka waktu yang ditetapkan pada Pasal 9 dan 10 ayat 2
Permenkumham. Pelaku Usaha yang memilih Badan Usaha Persekutuan Komanditer
sebagian besar adalah kelompok Usaha Kecil Menengah yang kemungkinan dalam proses
pendirian Badan Usahanya bisa jadi mengalami kendala di lapangan oleh karena keterbatasan
infastruktur. Apa yang akan terjadi bila

kendala-kendala tersebut bisa mengakibatkan

sengketa hukum seperti perebutan Nama Usaha yang sama.
Bila meninjau Asas Lex superior derogat lex inferiori dimana menyebutkan bahwa
“Undang-Undang yang lebih tinggi dapat mengesampingkan UU yang berada dibawahnya”
dan melihat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
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.6

Asas ini bermakna bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi
mengesampingkan

peraturan

perundang-undangan

yang

derajatnya

lebih

rendah.

Misalnya Peraturan Menteri bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam hal ini yang

6

https://customslawyer.wordpress.com/2013/11/30/asas-asas-hukum/
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kedudukannya

dikesampingkan

adalah

Permenkumham,

karena

peraturan

menteri

kedudukannya lebih rendah dari undang-undang dalam hal ini KUHD.7
Padahal untuk menghindari disharmoni peraturan perundangan asas hukum Lex
superior derogat lex inferiori penting untuk diperhatikan. Disharmoni peraturan perundangan
antara Permenkumham dan KUHD bisa jadi dikarenakan Pembentukan dilakukan oleh
lembaga yang berbeda dan seiring dalam kurun waktu yang berbeda. Permenkumham sebagai
Peraturan Pelaksana seperti yang sebelumnya dibahas disini, bisa memiliki kelemahan akibat
dibuat oleh Lembaga yang berbeda dari Pembuat aturan hukum yang sebelumnya dan rentang
waktunya sangat jauh hingga perbedaan kebutuhan antara kedua aturan hukum memang
sangat berbeda berkaitan dengan kondisi Indonesia teraktual.
Dan seperti dalam Pasal 23 Permenkumham, Persekutuan Komanditer yang sudah
terdaftar di Pengadilan Negeri harus mendaftar secara elektronik dan diberi waktu 1 tahun
setelah berlakunya Permenkumham tersebut. Apakah ini artinya otomatis semua pendaftaran
secara elektronik lebih sah daripada ke Pengadilan Negeri.
Bila dikaji dari Ilmu Hukum Positif atau Ilmu Hukum Dogmatis, dimana istilah
Hukum Positif disini diterjemahkan ke dalam pengertian Berlaku (validity-english, geltungjerman, geldang-netherland) di sini dan waktu-ini,8

maka pasca ditetapkannya

Permenkumham dimana diatur Pendaftaran Pendirian Persekutuan Komanditer yang berlaku
adalah secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.
Sedang bila secara Teori dimana seharusnya suatu aturan perundangan agar tidak
terjadi disharmoni hukum harus menerapkan beberapa asas hukum9, dalam hal ditetapkannya
Permenkumham ini tidak bisa berlaku berdasarkan asas Lex superior derogat legi inferiori,
karena aturan yang lebih tinggi adalah KUHD (setara Undang-undang) maka sesuai asas ini
seharusnya mengesampingkan Permenkumham sebagai aturan perundangan yang lebih
rendah.
Dengan demikian hal-hal diatas bisa menimbulkan dualisme yang berakibat terjadinya
ketidakpastian hukum.
Dan dikarenakan penerapan aturan Permenkumham ini memenuhi kondisi disharmoni
peraturan perundangan sesuai pembahasan diatas, maka bisa disimpulkan perlu dilakukan
7

http://ejournal.uhnsugriwa.ac.id/index.php/VD/article/view/1105/941, Pertentangan Norma Dalam
Pengaturan Pendaftaran Dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV) Oleh Ketut Caturyani
Maharni Partyani
8
Ade Saptomo, Awal Memahami Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum, FHUP Press, Jakarta, 2015
9
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html
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pengharmonisasian peraturan perundangan yang mengatur tentang Pendaftaran Pendirian
Persekutuan Komanditer, demi kepastian hukum Akta CV terdaftar di ke depannya dan
perlindungan hukum pada pelaku usaha Kelompok kecil menengah (UKM) yang paling
banyak menggunakan CV sebagai Badan Usahanya.
Pengharmonisasian sendiri adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan,
memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan
dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang
lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara
sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

Peran Notaris dalam Pendaftaran Pendirian Persekutuan Komanditer menurut
Permenkumham No. 17 Tahun 2018
Untuk membuat akta pendirian Persekutuan Komanditer (CV) yang akan dibuat oleh
notaris, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam pengesahan akta pendirian
Persekutuan Komanditer, langkah berikutnya setelah akta pendirian telah dibuat ialah
permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Notaris
selaku kuasanya mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha
(SABU) yang ada di aplikasi Administrasi Hukum Umum (www.ahu.go.id). Dalam
mengakses Sistem Pendaftaran Persekutuan Komanditer untuk mendaftarkan Pendirian
Persekutuan Komanditer ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pengguna aplikasi.
Dari urutan bisa diketahui proses pengajuan Nama secara elektronik bisa menghindarkan
sengketa kesamaan Nama Persekutuan Komanditer dengan peran Notaris yang telah memiliki
Username dan Password.
Hal ini berlaku untuk Pendaftaran Persekutuan Komanditer yang baru maupun
Pencatatan Pendaftaran CV berfungsi untuk mencatatkan CV yang sebelumnya telah
didaftarkan dan tercatat secara manual pada Pengadilan Negeri namun belum mendaftar
secara elektronik.
Hal ini bahkan lebih memudahkan dibandingkan untuk mengecek terlebih dahulu
pendaftaran secara manual ke Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam KUHD.
Dalam Aturan sebelumnya, di KUHD juga belum terintegrasi sehingga membutuhkan proses
birokrasi yang menghabiskan waktu dan tenaga belum lagi biaya. Dengan hanya melalui
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website resmi Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, www.ahu.go.id , proses
penelusuran informasi CV terdaftar atau pengecekan nama dapat dimudahkan. Dan dengan
data terintegrasi secara nasional, data Pelaku Usaha telah terkoneksi dari seluruh Indonesia
sehingga kemungkinan untuk terjadi sengketa nama atau penipuan diharapkan semakin
diperkecil. Hal ini berarti besar atas keadilan hukum pada setiap kelompok Pelaku Usaha
terutama bagi Usaha Kecil Menengah.

Kepastian hukum dari CV yang telah didaftarkan secara elektronik pasca berlakunya
Permenkumham No. 17 tahun 2018
Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketetapan hukum secara hakiki harus
pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan hanya bisa dijawab secara normatif
bukan sosiologi.10
Dalam pemenuhan Asas Lex superior derogat lex inferiori, Permenkumham ini dari
penjelasan sebelumnya, bagaimanapun Permenkumham ini memiliki kedudukan hukum yang
bisa menimbulkan kondisi ketidakpastian hukum karena kedudukannya lebih rendah
dibandingkan dengan Aturan hukum yang sebelumnya mengatur aspek yang sama yaitu
Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Asas hukum bukanlah norma hukum konkrit, tetapi
asas hukum sangat penting artinya dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum. Asas
hukum adalah aturan dasar yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum konkrit dan
pelaksanaan hukum. Jadi asas hukum merupakan jantungnya hukum, atau sebagai
pemandu pembentukan dan pelaksanaan hukum. Apabila dalam sistem hukum terjadi
pertentangan atau terjadi konflik norma, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasinya.
11

Sesuai kebutuhan dan latar belakang ditetapkannya Permenkumham ini memang telah
mempertimbangkan baik sebagai Aturan Pelaksana dari Undang-undang No. 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Undang-undang
No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maupun kondisi aktual Indonesia saat ini
yang telah berbeda jauh dengan saat ditetapkannya KUHD. Proses Pendaftaran melalui
Sistem Administrasi Badan Hukum yang diaturpun menyediakan menu-menu yang mudah
diaplikasikan, field yang diisi berisi data-data yang dibutuhkan, dan melibatkan peran Notaris
10

Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang
Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.
11
Hamidi, Jazim, 2008, Meneropong Legislasi di Daerah, Universitas Negeri Malang, Malang
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sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan
undang-undang lainnya. Uraian Penyesuaian ini sangat dibutuhkan namun perlu diingat juga
perlunya ketetapan hukum yang tidak menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum.
Dengan KUHD bagaimanapun, telah dilaksanakan sekian tahun bahkan sebelum
Indonesia merdeka, sehingga telah menjadi kebiasaan dari Pelaku Usaha bahwa
mendaftarkan Badan Usahanya sesuai dengan KUHD yaitu ke Pengadilan Negeri, lebih
memiliki Kepastian Hukum karena tidak ada Undang-undang lain yang bertentangan
dengannya dan keabsahannya terjamin karena tercatat dan disahkan langsung oleh Pejabat
Hukum Pengadilan Negeri.
Bila melalui Sistem Administrasi Badan Usaha sesuai aturan Permenkumham, yang
didapat adalah Surat Keterangan Terdaftar secara elektronik dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia lalu dicetak, ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta
memuat frasa yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem
Administrasi Badan Usaha”. Bisa jadi hal ini telah dianggap sah oleh negara namun timbul
ketidakpastian hukum karena aturan yang menguatkan Surat Keterangan Terdaftar ini
kedudukannya di bawah aturan yang mengatur agar akta pendirian Persekutuan Komanditer
didaftarkan dan disahkan di Pengadilan Negeri.
Oleh sebab itu, perlu tidaknya Surat Keterangan Terdaftar beserta Akta Pendirian
tetap didaftarkan di Pengadilan Negeri atau tidak, sebaiknya dikuatkan lagi dengan aturan
hukum yang secara hirarki setara agar memiliki kepastian hukum yang kuat sebagai aturan
yang harus ditaati. Hal ini mungkin tidak terasa jika dalam keseharian, namun saat terjadi
sengketa nama, penipuan dan sebagainya, bisa melemahkan posisi pelaku usaha yang benar
dengan menggunakan celah dari kedudukan hukum Permenkumham ini. Negara harus
mampu memberikan perlindungan melalui aturan hukumnya.
Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam
masyarakat. Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan
perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang,
sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Dalam
hal ini nampak terlihat relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.12

12

E Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi
Nilai, Penerbit kompas, 2007
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PENUTUP
Kesimpulan
Dengan demikian apakah Permenkumham ini menggantikan Pasal 23 KUHD yang
mewajibkan Pemohon untuk mendaftarkan Persekutuan Komanditernya di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri, berikut penjelasannya. Permenkumham No. 17 Tahun 2018 adalah
Aturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 yang juga menjadi Aturan
Pelaksana dari Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal guna
mempercepat pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Keberadaaan
peraturan menteri sebagai peraturan pelaksanaan merupakan perkembangan baru. Beberapa
undang-undang belakangan ini mendelegasikan kewenangan legislasi secara langsung kepada
menteri. Sebelumnya instrumen peraturan pelaksanaan yang digunakan untuk mengatur lebih
lanjut undang-undang adalah peraturan pemerintah atau peraturan presiden.
Maka sebagai Aturan Pelaksana bisa dikatakan aturan terbaru secara hukum positif
atau

dogmatis

mengenai

Pendaftaran

Pendirian

Persekutuan

komanditer

adalah

Permenkumham. Namun dikarenakan secara teori hirarki aturan ini membuka peluang
terjadinya dualisme, maka sebaiknya perlu adanya aturan yang setidaknya setara dengan
aturan sebelumnya yaitu KUHD.
Peran Notaris dalam Pendaftaran Persekutuan Komanditer mengalami perubahan
yang sebelumnya oleh KUHD diantaranya diatur untuk mendaftarkan akta pendirian ke
Pengadilan Negeri, sedang oleh Permenkumham diatur untuk mendaftarkan secara elektronik
melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Perubahan ini tidak melepaskan peran Notaris
karena sepenuhnya semua proses dari pengecekan nama sampai terbitnya Surat Keterangan
Terdaftar oleh Menteripun harus dicetak, ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh
Notaris.
Saran
Perlu diupayakan pengharmonisasian aturan perundangan yang mengatur tentang
Pendaftaran Persekutuan Komanditer yang setara dengan Aturan yang mengatur sebelumnya
yaitu KUHD. Paling tidak berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perpu) yang isinya sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018
yang mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer secara elektronik sesuai kondisi
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teraktual. Agar menjamin kepastian hukum dan keabsahan Akta Pendirian Persekutuan
Komanditer secara Elektronik.
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Abstract
Cultural heritage is a cultural heritage that is material in the form of cultural heritage objects, cultural heritage
buildings, cultural heritage structures, cultural heritage sites, and cultural heritage areas in Indonesia that need to
be preserved, maintained because it has important values for history, science, education, religion and culture. .
Cultural heritage objects are often damaged, sold, and stolen for certain benefits. Even foreign citizens also want
to have ownership of cultural heritage objects in order to have these historical objects. Therefore, Indonesia
needs stricter regulations in the handling of foreign nationals who wish to have cultural heritage objects and also
need awareness for Indonesian citizens in order to preserve these historical objects. Lack of awareness of
Indonesian citizens about cultural heritage objects so that they can better guard against citizens who want to
have ownership of these cultural heritage objects.
Keywords: Cultural Heritage Objects, Ownership, Foreign Citizens

Abstrak
Cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar
budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di Indonesia perlu dilestarikan,
dijaga keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejaerah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan
kebudayaan. Benda cagar budaya seringkali dirusak, dijual, dan dicuri untuk mendapatkan keuntungan tertentu.
Bahkan warga negara asing juga menginginkan kepimilkan tentang benda cagar budaya agar dapat mempunyai
benda bersejarah tersebut. Oleh karena itu Indonesia membutuhkan peraturan yang lebih tegas dalam
penanganan warga negara asing yang hendak memilki benda cagar budaya dan perlu kesadaran juga untuk
warga Indonesia agar dapat melestarikan benda bersejarah tersebut. Kurangnya kesadaran dari warga negara
indonesia tentang benda cagar budaya agar lebih bisa menjaga dari warga yang ingin memilki kepemilikan
benda cagar budaya tersebut.
Kata Kunci: Benda Cagar Budaya, Kepemilkan, Warga Negara Asing

PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai aneka peninggalan sejarahnya.
Peninggalan tersebut masih banyak ditemukan di daerah daerah di Indonesia. Benda
peninggalan dari masa lampau tersebut perlu dilestarikan dengan cara membuat regulasi dan
membuat peraturan yangberisi tentang cagar budaya. Sudah dijelaskan pada UU No. 11 tahun
2010 ayat 1 pasal 1 mengenai cagar budaya.
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Benda cagar budaya juga merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya karena
sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, Benda cagar budaya juga termasuk peninggalan
bersejarah dimasa lalu yang keberadaanya sangat dilindungi dan dilestarikan di Indonesia.
Seringkali orang menyamakan antara cagar budaya dan cagar alam karena kedua hal tersebut
hampir mempunyai pengertian yang serupa.
Cagar alam ialah sebidang lahan yang diperumtukkan untuk melindungi tumbuh
tumbuhan dan hewan yang hampir punah dan yang ada di dalamnya, sedangkan cagar budaya
bukan suatu tempat/daerah yang bersifat natural namun hasil benda yang dibuat oleh manusia
di masa lalu dan hingga sekaramg masi ada, umur benda juga tersebut bisa puluhan tahun
bahkan ribuan tahun. Oleh karena itu benda cagar budaya perlu dikelola dengan baik dan
benar agar keberadaanya dapat bertahan selama mungkin. Menjaga warisan budaya bangsa,
merupakan ikhtiar untuk memupuk kebangjuga gaan nasional dan memperkuat nilai terhadap
negara dan bangsa. Langkah pelestarian cagar budaya tersebut, sangat pentinng artinya bagi
kepentingan rakyat indonesia yang mencakup beberapa aspek, dan beberapa aspek itu
merupakan histori, pengetahuan sosial, dan kebudayaan, serta pemberdayaan lainnya dalam
rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan negara itu sendiri.
Cagar budaya juga meliputi tanah, serta situs budaya yang melekat pada tanah
termasuk benda cagar budaya dan harus di lindungi keberadaannya. Tanah juga tidak saja
sebagai berdirinya tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat berdirinya bangunan bangunan
bersejarah.1 Maka dari itu pentingnya guna tanah bagi semua orang atau badan hukum
mendapat tuntutan adanya jaminan kepastian hukum atas benda yang melekat atau berdiri di
atas tanah tersebut. Selama ini pemanfaatan kawasan atau bangunan cagar budaya lebih di
fokuskan untuk kepentingan pariwisata dan minim kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga
keberlanjutan pengetahuan terkait eksistensi kawasan cagar budaya di Indonesia akan
terhenti. Selama ini upaya pelestarian kawasan cagar budaya sering kali dihiraukan karena
masih banyak orang berfikir itu hanya benda sejarah yang tidak memiliki nilai jual.
Di Indonesia sendiri mempunyai banyak benda bersejarah yang setiap kotanya
memiliki situs ini. Secara garis besar benda cagar budaya dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu
benda cagar budaya bisa bergerak dan tak bergerak. Contoh benda cagar budaya yang dapat
bergerak dan dimiliki Indonesia yaitu prasasti, arca, alat bersejarah, guci dan sebagainya dan
contoh benda cagar budaya yang tidak dapat bergerak dalam arti benda cagar budaya yang

1

Tjandrasasmita, Himpunan Peraturan Perlindungan Cagar Budaya Nasional, Surabaya, 1961, hal 5
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tidak dapat dipindahkan atau sulit dipindahkan contohnya seperti bangunan bangunan
bersejarah yaitu candi, goa prasejarah, istana dan sebagianya. Bangunan bersejarah yang
sudah hancur juga masih bisa disebut juga benda cagar budaya yang tak bergerak, benda yang
sudah hancur karena kerusakan alam itu juga masi memiliki nilai. Kedua jenis benda cagar
budaya itu juga memerlukan penanganan yang berbeda dalam upaya menjaga dan mengelola
benda cagar budaya tersebut. Benda cagar budaya yang tidak dapat bergerak dapat dikelola
atau dijaga apabila dilindungi dengan cara dimuseumkan.
Cara tersebut akan lebih baik karena mendapatkan perawatan yang lebih optimal
dibandingkan benda yang tidak dirawat begitu saja di alam terbuka, kejadian tersebut juga
akan mengalami kerusakan pada benda tersebut. Sedangkan benda cagar budaya yang tak
bergerak tentunya harus dikelola dan dijaga secara bersama sama. Masalah pengelolaan
benda cagar budaya bukan suatu hal yang gampang karena benda tersebut merupakan benda
kuno yang rentan dan rapuh terhadap kerusakan. Banyak orang yang ingin membeli dan
mempunyai kepemilikan benda bersejarah tersebut karena bagi budayawan benda tersebut
mempunyai nilai tersendiri. Tapi tak hanya orang Indonesia saja yang ingin mempunyai
kepemilikan benda budaya ini. Bahkan warga negara asing pun juga ingin memiliki
kepemilikan benda tersebut.
Karena dengan mereka memiliki mereka akan menjual dan bahkan dapat mengklaim
benda tersebut merupakan benda miliknya. Masyarakat Indonesia sendiri dilarang memiliki
dan dilarang juga untuk melakukan pencarian, penggalian, penyelaman, dan benda bersejarah
tersebut karena akan mengakibatkan kerusakan pada benda cagar budaya tersebut,
lingkungan dan tanah sekitar.
Masyarakat Indonesia juga tidak boleh mengklaim kepemilikan benda budaya yang telah
ditemukannya. Masyarakat harus lapor ketika menemukan situs budaya dan tidak
menyembunyikan atau menjualnya. Apabila pelaku ketahuan melakukan tindakan tersebut
maka dapat dikenakan pidana. Masyarakat Indonesia boleh melalukan pencarian
terhadapbenda bersejarah apabila mendapat izin dari pemerintah. Karena pada dasarnya
seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam negara Indonesia merupakan karunia
Tuhan yang dapat digunakan untuk warganya, hal ini telah terjamin pada UUPA No. 5 Tahun
1960. Dalam pasal tersebut dapat dikatakan bahwa seluruh benda merupakan kekayaan
bangsa Indonesia itu sendiri.
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Dapat dikatakan bahwa benda yang berada didalam negara Indonesia itu merupakan
kekayaan alam yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dan kekayaan tersebut juga
merupakan benda yang terdapat di negara Indonesia termasuk benda cagar budaya. Undangundang pokok agraria juga mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya maka dari
itu sebagai warga negara Indonesia juga harus menjaga kekayaan yang terdapat dari bangsa
Indonesia itu sendiri. Benda budaya perlu adanya perlindungan dari masyarakat sekitar dan
pemerintah juga harus lebih tegas dalam melindungi peninggalan tersebut dari warga negara
asing yang hendak membeli atau memiliki benda cagar budaya.
Dalam pasal 21 ayat 1 jo menyatakan juga hak milik tak bisa dipunyai oleh orang
asing dan bisa dipindahkan hak milik kepada orang asing dilarang dengan ancaman batal
demi hukum. Dalam asas ini ditegaskan bahwa orang asing tidak bisa memiliki tanah di
Indonesia dan hanya warga Indonesia yang bisa memiliki tanah di Indonesia2. Jadi tanah itu
hanya diperbolehkan untuk warga negara asli Indonesia atau dari negara negara yang
berkaitan.
Seperti halnya yang diamanatkan pada UUD RI pasal 32 ayat (1) bahwa : “Negara
memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
Mengingat hal tersebut, maka masyarakat Indonesia dan segala kalangan maupun itu
masyarakat sekitar dan pemerintah perlu untuk menghayatinya dengan mencerminkan nilainilai luhur guna memperkokoh persatuan di tengah era sekarang.dalam UU mengenai cagar
budaya secara tidak langsung memberikan amanat bahwa peninggalan bersejarah ini sebagai
cerminan perilaku dari kehidupan waga Indonesia.
Ajaran dan perkembangan masa lampau, sains, dan kebudayaan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilindungi dan dikelola secara benar
melalui langkah pelindungan, pengembangan, dan pemanfatan dalam rangka mengenalkan
kebudayaan nasional untuk seluas luasnya memakmurkn rakyat Negara dan masyarakat pada
awlnya mempunyai kewajiban yang sama, yakni melaksanakan kebijakan yang telah dimuat
untuk menegnalkan kebudayaan secara utuh demi perkembangan bangsa bersama. Serta
untuk selalu menjaga eksistensi atas cagar budaya dan sumber daya arkeologi.
Warisan budaya mempunyai karakter yang rentan, langkah, dan tidak bisa diperbarui. Oleh
karena itu perlu adanya tindakan/langkah untuk mencegah adanya hal tersebut. Dalam arti

2

Wibowo T. Tunardy, Konsep Hak Milik, jurnal hukum, Tahun 2013
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mengingat membangunkan fisik dewasa ini tidak lagi memperhatikan tempat/daerah dan apa
yang ada sekitar tempat tersebut.
Namun cagar budaya juga merupakan hal yang sangat penting dikarenakan benda ini salah
satu warisan bangsa dan juga bisa dikatakan jati diri bangsa. Keseimbangan yang harus dijaga
ialah antara sejarah, ideologi, dan ekonmis_. Jangan karena salah satu, tidak berlaku atau
tidak mengamati keperluan yang lain. Perlu digaris bawahi juga, bahwa cagar budaya jangan
dilihat sebagai sesuatu yang tidak bergerak atau benda yang tidak mempunyai makna,
melainkan adalah bagian yang terorganisir dalam tubuh budaya.
Cagar budaya mempunyai arti dan makna, karena pernah ada di kehidupan
sebelumnya dan pernah di tengah kehidupan yang ada, dan setelah adanya pergantian zaman
benda tersebut ada kembali di tengah masyarakat/zaman sekarang ini. Perlindungan terhadap
situs sejarah dari warga negara asing yang ingin memiliki kepemilikan dari benda cagar
budaya wajib hukumnya bagi bangsa Indonesia untuk mencegah karena tindakan tersebut
juga merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma norma yang ada.
Benda cagar budaya yang mempunyai keberagaman jenis benda lingkngan serta
keberagaman budaya dalam sistem negara kesatuan agar stiap daerah bisa mengetahui dan
kagum terhadap budaya yang dimiliki. Keberagaman budaya Indonesia ini yang salah satu
yang menjadi keagungan dunia yang perlu dijaga dan dieksplorasi karena peninggalan itu
merupakan aset yang tak ada tandingannya baik untuk bahan skripsi dan ilmu pengetahan
maupun menjadi daya tarik bagi negara lain untuk menngangkat dan menjunjung tinggi nilai
budaya dan alam yang terdpat di Indonesia yang dampaknya bisa membuat masyarakat dan
negara Indonesia menjadi sejahtera. Dalam UUD mengenai cagar budaya no 11 tahun 2010
pasal 1 terdapat kalimat yang rancu, dan hal itu dapat menimbulkan banyak tafsiran oleh
banyak masyarakat maka dari itu perlu adanya kejelasan dalam hal tersebut. Uraian latar
belakang masalah di atas menunjukkan adanya suatu problematik yang mengakar karena
ketidakpastian pengaturan mengenai WNA yang ingin mempunyai kepemilikan benda cagar
budaya maka hal ini menjadi suatu penelitian yang menarik sehingga mampu menjawab
permasalahan hukum yang terjadi, atau setidak-tidaknya mampu memberikan titik terang.
Oleh karenanya, penelitian ini lebih menitikberatkan untuk mengetahui lebih lanjut
bagaimana kedudukan hukum untuk kepemilikan benda budaya ini. Mengingat situs budaya
ini merupakan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu prosedur atau tata cara
penelitian yang menggunakan aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum
sebagai alat dan/atau sarana untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi,3 dengan cara
menelaah atau menganalisis peraturan perundang-undangan (hukum positif) maupun
peraturan (produk hukum) lainnya yang berkaitan dengan penelitian guna menemukan
koherensi atas pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi, maka metode pendekatan
masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini memberikan peranan penting
bagi kumpulan pustaka ilmiah sebagai bahan atau sumber penelitian hukum, yang mana
dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan (produk hukum) lainnya
sebagai sumber hukum primer, serta literatur- literatur di bidang ilmu hukum seperti, buku,
jurnal, serta hasil penelitian hukum lain maupun informasi-informasi hukum terkait dengan
penelitian yang dikategorikan sebagai sumber hukum sekunder.

PEMBAHASAN
Benda cagar budaya ialah alat buatan manusia yang berasal dari masa lampau, baik bisa
berpindah tempat maupun tidak bisa berpindah, yang bisa berupa satuan atau segumpal, atau
bagianya, atau sisa yang punya keterkaitan dengan kebudayaan dan perkembangan mahluk
hidup. Warisan ini juga merupakan alat yang sangat rapuh akan keberadaannya karena benda
tersebut berasal dari masa lampau. Benda ini ialah benda dibuat oleh mahluk hidup, bisa
dikatakan benda bersejarah apabila benda tersebut memiliki umur seminimal mungkin 50
tahun.
Menurut UUD 45 mengenai cagar buaya, benda cagar budaya ialah warisan budaya
punya sifat kebendaan berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situsa, dan kawasan Cagar Budaya
di darat/atau di perairan yang harus dilestarikan keberadaannya kaena memilki nilai penting
bagi sejarah, sains, dan/atau kebudayan. Didalam cagar budaya terdapat komponen yang
berada di dalam cagar budaya tersebut, biasanya di dalam cagar budaya terdapat benda-benda

3

Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35
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bersejarah yang berasal dari sejak zaman dahulu yang keberadaannya sangat dijaga dan
dilindungi karena mempunyai nilai nilai penting dalam sejarah bangsa Indonesia.
Secara garis besar benda cagar budaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu situs bersejarah
ini memiliki bergerak dan tidak bergerak. Benda bersejarah yang dapat bergerak yaitu jenis
benda cagar budaya yang mudah dipindahkan seperti arca, alat-alat prasejarah, guci, piring
keramik, berbagai jenis gerabah, keris, dan sebagainya. Sedangkan situs budaya tidak
bergerak adalah benda cagar budaya yang tidak dapat atau sulit dipindahkan dari tempatnya,
seperti bangunan-bangunan candi, masjid, gereja, gapura, istana, petirtaan, goa prasejarah,
dan sebagainya. Kedua jenis benda cagar budaya tersebut tentu memerlukan penanganan
yang berbeda dalam upaya pengelolaanya.
Benda cagar budaya bergerak akan lebih optimal apabila dikelola dalam museum.
Sedangkan benda cagar budaya tidak bergerak tentunya harus dikelola bersama-sama dengan
lokasi keberadaannya (situs) dengan tetap memperhatikan semua aspek pengelolaan benda
cagar budaya. Benda ini juga punya sifat yang unik, tidak bisa diperbarui, tidak bisa di
gantikan oleh teknologi dan bahan yang sama, benda ini juga langka, rapuh dan penting
karena itu bisa menjadi bukti keberadaan peradaban sebelumnya.4 Yang mengandung
beberapa nilai yaitu : Nilai Sejarah yang berhubungan dengan peristiwa atau sejarah politik
(perjuangan), pengetahuan, sejarah budaya juga mempunyai arti di dalamnya sejarah kawasan
maupun tempat (yang melekat dengan warga Indonesia itu sendiri), pahlawan bangsa juga
penting baik pada tingkat lokal, Nasional, dan internasional. Situs ini juga memiliki unsur
yang meliputi beberapa nilai yang terkandung di dalamnya benda cagar budaya tersebut yaitu
: nilai otentisitas (authenticity), nilai kelangkaan (rarity), nilai pengetahuan (sience), Nilai
masa lampau (historical), dan berbagai kumpulan arsip yang terkdapat dalam cagar budaya
menjadikan situs ini penting untuk diindungi dan dijaga.5
Dalam peraturan di Indonesia cagar budaya dapat dilindungi dengan memakai hak
milik dalam UUPA. Kepemilikan ialah hak yang kuat dan penuh bagi benda bersejarah ini
dengan tetap memperkuat tujuan sosial dan kewajiban untuk menjaganya. Kuasa juga
merupakan pemberian kewewenangan dari pemilik pada Pejabat, Pemerintah Daerah, atau
setiap manusia unuk pengelola benda budaya dengan tetap menujukkan guna sosial dan
berkewajiban untuk mejaganya. Dikuasai bagi bangsa ialah wewenang tertinggi yang dimiliki
4
5

Himawan Estu Bagijo, Penyusunan Raperda cagar Budaya, Bappeko, Tahun 2003, Hal 8
Tri Susantari, perencaan benda benda cagar budaya, Bappeko, Tahun 2003, Hal 4
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oleh bangsa indonesia dalam menyelengarakan aturan landasan hukum yang berhubungan
dengan pelestarian peninggalan ini.
Hak milik di atur dalam UUPA no 5 tahun 1960 mengenai aturan dasar dasar pokok
agaria. hak milik menurut ketentuan UUPA pada ps 20 ayat 1 ialah hak yang dari sudah jadi
tradisi, kuat dan penuh yang dapat di miliki tiap manusia atas tanah, dengan ingat ketentuan
dalam pasal 6. Yang dimaksud hak yang punya sifat tidak dapat diganggu gugat, dan tidak
terbatas. Hak milik dapat dikatakan tradisi karena hak milik bisa diwariskan oleh pemegang
hak pada ahli warisnya6. Pada UUPA pasal 21 menentukan bahwa hanya WNI yang bisa
punya hak milik.
Namun tidak hanya perorangan saja yang bisa punya hak milik, bisa juga badan
hukum, semisal bank, badan pemerintahan, departemen keagamaan, dan badan sosial. Hak
milik bisa dimiliki oleh WNA walaupun orang yang mempunyai kewarganegaraan double
yang dimaksud ialah orang tersebut warga indonesia sekaligus warga negara asing.7 Bagi
WNA maupun orang yang memiliki kewarganegaraan ganda dapat memiliki hak milik
apabila terdapat warisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena pernikahan wajib untuk
melepas hak tersebut paling lama setahun setelah setelah mendapat hak milik. Jikalau
tenggang waktu telah usai dan hak milik tidak bisa dilepas maka hak milik menjadi hilang
atau hapus, dikarenakan hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan tetap memperhatikan
pihak pihak lain yang bebani tanah tersebut. Hak milik dapat terjadi apabila memenuhi tiga
unsur yaitu yang pertama ialah hukum adat contohnya melaluii pembukaan tanah, yang kedua
yaitu dengan cara penetapan pemerintah dalam artian dapat mengajukan permohonan yang
bisa ajukan oleh pejabat yang pengurus tanah, dan yang ketiga yaitu berdasarkan pada
ketentuan UU ialah didasar kententuan konversi, ketiga unsur tersebut juga terkandung dalam
pasal 22 UUPA.8
Dalam UUPA sendiri sudah dikatakan bahwasannya yang dapat memiliki hak milik
orang yeng memiliki kewarganegaraan Indonesia. Tetapi jikalau oaring yang bukan asli
Indonesia bisa dikatakan orang tersebut merupakan warga negara asing. Dalam UU mengenai
kewarganegaraan sudah mencantumkan mengenai orang yang dapat dikatakan warga negara
6

Wibowo T. Tunardy, Konsep Hak Milik, jurnal hukum, Tahun 2013
Ibid
8
Siti Zumrokhtun, Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya, Jakarta Timur, 2014, h. 77
Lihat Pasal (2) UURI No. 12 Tahun 2006
7
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Indonesia asli ialah warga yang berdarah bangsa Indonesia. Warga negara juga mempunyai
arti sekumpulan oaring yang mendasari suatu peraturan. Sekelompok orang itu memiliki hak
dan kewajiban bagi negara tersebut. Selain warga asli dalam suatau kelompok itu terdapat
warga yang bukan asli dari wilayah itu. Misalnya yaitu orang yang sedang berwisata
diwilayah tersebut.9 Masyarakat yang bertempat tinggal disuatu tempat mempunyai hak dan
kewajiban yang bersifat saling menuntungkan terhaadap negaranya. Hak warganya wajib
diterima (recognized) oleh bangsa itu dan difasilitasi (fasilitated), kewajiban hormat
(respected), dan dipenuhi (fulfilled) oleh negaa, dilindungi (protected).10 Pengertian orang
asing atau warga negara yang bukan asli dari wilayah tersebut tidak bisa di cari dalam
undang-undang kewarganegaraan. Jadi untuk menentukan warga asing ialah dapat dilihat di
UU KWN pasal 2,24,5, dan 7. Dapat dikatakan sebagai warga asli apabila dilegalkan dengan
UU sebagai warga negara. Warga asing dapat dikatakan asing juga bisa dilihat dari tempat
kelahiran dan kehendak orang tua tersebut untuk diterima disuatu negara. Di negara
Indonesia warga asing punya hak dan kewajiban yang sudah di atur di bangsa itu sendiri.
Tiap manusia perlu taat pada kekuasaan bangsa dan harus menjalankan peraturan
yang berlaku di wilayah bangsa tersebut, kecuali bagi orang asing dengan batas tertentu,
seperti dalam hak politik, jabatan dalam negara. Kewarganegaraan setiap orang mempunya
hubungan erat dengan negaranya, karena dapat membuat hak dan kewajiban secara timbal balik. Sebuah bangsa wajib menjaga warganya di manapun berada, dan tiap warga negara
tetap tunduk atas peraturan yang ada di negaranya serta mentaati hukum yang berlaku di
bangsaanya. Bagi warganya yang berada di luar Indonesia atau bangsanya, dapat mempunyai
kekuasaaan negri dan aturan hukum baginya,

dipagari oleh kekuasan dan aturan negri

dimana ia berada.11
Tiap warga asing bisa mempunyai batas diruang geraknya, bahwasannya bisa
dikeluarkan, atau diserahkan kepada bangsa lain, terutama jika melakukan tindakan pidana.
Dibidang politik, seorang asing tidak boleh untuk iikut campur dalam hal politik dalam
bangsa dan negri yang didiaminya. Maka dari itu, orang asing tidak bisa mempunyai hak
pilih, baik hak pilih aktif atau hak pilih asif dalam pemilihan umum di Indonesia. Dengan
akhirnya, orang asing tidak memiliki hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan

9

Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 160
Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu HTN Jilid II, Konpres, Jakarta, 2006, h.132
11
Istanto, Sugeng, Hukum Internasional, Penerbit Univ. Atmajaya, Yogyakarta, 1998
10
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pemerintah dan badan perwakilan rakyat. Orang asing tidak mempunyai hak mendiami suatu
jabatan, baik pemeriintahan maupun pewakilan masyarakat. Dalam insutri pertanahan,
seorang asing hanya bisa memiliki hak pakai atas tanah di Indonesia. Slain itu, bangsa
Indonesia memiliki pajak kusus, yaitu pajak bangsa asing. Adanya jens pajak ini dikarenakan
pada dasarnya orang asing yang sedang ada diIndonesia memiliki suatu keuntungan dengan
bertempat tinggal di Indonesia. Mereka dapat meiliki hak untuk mencari kesempatan dalam
dunia kerja di Indonesia, di sisi itu tiap wagara asli yang memiliki itikad baik diberi
lindungan dan jaminan keaamanan yang meliputi nyawa, hartabenda dan usahanya. Maka
dari itu s u d a h b i a s a apabila orang asing yang mempunyai tempat tinggal di Indonesia
membatu perekonomian negara melalukan pajak bangsa asing.12
WNI yang mempunyai tempat tinggal di Indonesia hanyaa dalam kurun waktu bukan
lebih dari tiga bulan belum dinyatakan tiinggal di Indonesia. Yang dapat dikagtakan orang
asing itu belum dianggap sebagai penduduk Indonesia menurut ketentuan kependudukan
yang berlaku di indonesia. Sebaliknya, jika WNI tersebut bertempat tinggal di Indonesia lebih
dari 3 bulan lalu WNI tersebut bisa berpindah Indonesia untuk sementara waktu, lalu dari itu
orang asing masih dianggap memupunyai tempat tinggal di Indonesia. Dalam aturan ini
berlaku bila keberadan WNI di luar negri tidak bisa lebih dari dua belass ulan sejak pergi dari
Indonesia.
Sebuah negara juga memiliki tanggung jawab terhadap orang asing, hal ini
sebagaimana diatur dalam hukum internasional, walaupun terjadi perbedaan sudut pandang
antar Negara berkembang dan Negara maju tentang bagaimana bangsa memperlakukan orang
asing, tetapi menurut para ahli, hukum Internasional juga mengatakan bahwa suatu Negara
wajib melindungi setiap subjek hukum tersebut harus mentaati aturamn yang diterapkan suatu
bangsa wilayah mana ia bertempat tinggal. Dengan demikian, pejabat yang memberikan
lindungan sedangkan WNA harus mentaati hukum yang berlaku di wilayah tempat mereka
berasal. pertanggungjawaban negara yang dapat diartikan ialah penindakan yang sama di
bidang hukum saja terutama di bidang hukum saja terutama di bidang hukum perdata ataupun
pidana, sedangkan di bidang politik, ekonomi, atau social adalah hak setiap Negara. Oleh
karena hal diatas maka pemerintah Indonesia sudah sewajarnya memberikan perlindungan
hukum kepada WNA di Indonesia.13

12
13

Ibid
Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 22
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Suatu negara memilii kewajiban untuk melindungi benda budayanya pada saat ini dan
itu merupakan suatu keharusan. Kepemilikan benda warisan budaya oleh orang asing bisa
dikatakan hal yang tidak diharapkan namun bisa menimbulkan ancaman yang dapat terjadi
kapanpun dan dimana saja. Perlu diingat juga Indonesia merupakn negra yang mempunyai
banyak warisan benda budaya yang sebagian diantranya ialah warisan kebdayaan bagi umat
mnusia yang sangat penting, maka keberadaanya perlu dirawat dan dilestarikan. Pada
undang-undang ini sudah jelas memberikan pesan bahwa negara indonesia pada saat ini harus
mempersiapkan lindungan benda budayanya dengan berbagai macam cara, contohnya
membuat berbagai pengenalan terhadap pihak-pihak yang mempunyai peran langsung dalam
pelestarin bnda budaya dan dalam bidang militer, supaya bila terjadi suatu masalah maka
beberapa pihak tersebut tahu apa yang harus dilakukan mengacu kepada aturan yang
melindungi benda.
Di Indonesia sangat kuat terhadap keberagamannya dan juga di negara ini masi
banyak peninggalan warisan nenek moyang yang melimpah dalam hal ini negara Indonesia
juga membuat perlindungan untuk menjaga warisan tersebut agar tidak dimiliki negara lain.
Dalam hal ini maka Indonesia membuat peraturan yang dituang dalam undang-undang dasar
1945 tentang cagar budaya. Dalam undang-undang tersebut juga membahas tentang peraturan
yang melindungi warisamn tersebut agar warga negara Indonesia itu sendiri dapat menjaga
warisan tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut maka benda warisan gtersebut dapat
dilindungi dari tangan manusia yang ingin memiliki benda warisam nenek moyang.
Warisan Benda budaya memiliki kerentanan serius jika terjadi masalah baik dalam
wilayah, anatar negara hingga keluar negara. situs budaya menaturalkan sosial, kehidupan
dan stori daripada oarangyang berdiam di suatu tempat itu sndiri. lestariannya bisa
mempunyai tujuan untuk membangun lagi sebuah masyaraka, mengmbalikan orisinalitas
msyarakat tersebut, yang berhubungan dengan sejara dimsa silm dengan kehidupan dimasa
ini. Pada benda bdaya dari stiap penjuru memliki kontribsi bsar sebagai bagian dari wrisan
umat manusia. Dan pada akhirnya, kerusakan pada situs cagar budaya meenjadi suatu
mpetaka bagi umat mnusia. Sempat ada kekawatiran berupa ancaman hilangnya benda
budaya mencatat begitu baanyaknya beenda budaya di Indonnesia jika terjadi masalah
dengan negara lain dalam masalah kepemilikan benda warisan budaya. Berdasrkan realitas
saat ini, benda bersejarah di Indonesia saat ini memilki ancaman terhadap eksistensinya
karena benda cagar budaya atau benda warisan di Indonesia yang beragam dan mempunyai
nilai tinggi untuk dijadikan jati diri sebuah negara itu sendiri.
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Ancaman teresbut berasal dari sumber alamiah tangan manusia.sumber alamiah
tersebut umumnya terjadi karena pelapukan pada benda bersejarah. Sementara itu, yang
dimaksud ancaman oleh tangan manusia yaitu dilakukan dengan penghancuran, pencurian,
jual beli terhadap benda warisan tersebut dan kepemilikan benda warisan tersebut. Pada masa
ini UU no. 11 Tahun 2010 sudah memberikan hukuman pidana pada sapa saja yang dengan
saja merusak, memindahkan atau menghilangkan benda cagar budaya. Dalam UU no. 11
Tahun 2010 pada pasal 101 – 115 yang berisi tentang tindak pidana terhadap orang yang
menyalai peraturan tersebut.

KESIMPULAN
Perlu pentingannya menjaga dan melindungi kepemilikan tanah bagi orang atau badan hukum

menuntut adanya kepastian hukum atas tanah tersebut. WNA tidak bisa memiliki benda Cagar
Budaya dimanapun dalam wilayah NKRI. WNA bisa bertempat tinggal di Indonesia dengan
cara sewa menanam saham di berbagai perusahaan, atau membangun pabrik dalam jangka
waktu tertetu sepajang menaati syarat untuk memberi manfat bagi bangsa dan negara yang
didiaminya. Walaupun ada hak untuk pemanfatan lahan bagi WNA, tapi untuk kepemilikan

tidak bisa diberikan karena pada dasarnya tanah, air, dan kekayaan lainnya dimiliki dan
dikuasai oleh negara. perbuatan warga negara asing (WNA) yang ingin memiliki benda cagar

budaya saat ini di Indonesia belum dapat membuat peraturan mengenai masalah ini. Dalam
undang undang juga belum terdapat sanksi pemidanaan bagi warga negara asing yang ingin
memiliki kepemilkan benda cagar budaya. Tetapi dalam undang-undang No 11 tahun 2010
hanya terdapat sanksi untk mengganti kepemilkan benda cagar bodaya tanpa izin, pencurian
terhadap benda cagar budaya dan melakukan perusakan terhadap benda cagar budaya.
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